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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนทราย  
สมัยสามัญ สมัยที่  2/2561   ครั้งที ่1 

ประจ าปี  พ.ศ.2561 
วันอังคาร  ที่  3  เดือนเมษายน  พ.ศ.2561 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนทราย 

 

รายนามสมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1.  นายชูศักดิ์ ซ้ายหนู ประธานสมาชิกสภาเทศบาล ชูศักดิ์ ซ้ายหนู  
2.  นายประดิษฐ ถิ่นแก้ว รองประธานสภาเทศบาล ประดิษฐ์ ถิ่นแก้ว  
3.  นายสุภาพ อินทร์จันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สุภาพ อินทร์จันทร์  
4.  นายสุนทร อินนุ้ย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุนทร อินนุ้ย  
5.  นายประดิษฐ์ ศรีเทียม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ประดิษฐ์ ศรีเทียม  
6.  นายวัลลภ ซ้ายขวัญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วัลลถ ซ้ายขวัญ  
7.  นายประสิทธิ์ ยิ้มแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ประสิทธิ์ ยิ้มแก้ว  
8.  นายชม ทองราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชม ทองราช  
9.  นายวีระ ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วีระ ทองค า  
10.  นายยุทธนา รัตนคีรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ยุทธนา รัตนคีรี  
11.  นายสุรินทร์ สมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุรินทร์ สมบูรณ์  
12.  นายวิรัตน์ สิงห์เนียว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วิรัตน์ สิงห์เนี่ยว  
13.  นายสัมภาษณ์   เหน็บบัว เลขานุการสภา ฯ สัมภาษณ์ เหน็บบัว  
 

รายนามสมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

       
 

รายนามผู้ที่เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1.  นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรี มานพ ช่วยมณี  
2.  นายนรา แก้วรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นรา แก้วรักษ์  
3.  นายเกษม พรหมเมฆ รองนายกเทศมนตรี เกษม พรหมเมฆ  
4.  นายเลี่ยง สิงห์เนี่ยว ที่ปรึกษานายก เลี่ยง สิงห์เนี่ยว  
5.  นายชาญชัย ยิ้มแก้ว ผู้อ านวยการกองช่าง ชาญชัย ยิ้มแก้ว  
๖.  นางวัจนา รักนุ้ย ผู้อ านวยการกองคลัง วัจนา รักนุ้ย  
๗. น.ส.ศิริโสภา   ซ้ายขวัญ เลขานุการนายก ศิริโสภา ซ้ายขวัญ  
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รายนามผู้ที่เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๘. นางพรศรี เพ็ชรตีบ นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ พรศรี เพ็ชรตีบ  

๙. นางสาวอัชรีย์ สุวรรณมณี นักจัดการงานทั่วไป อัชรีย์ สุวรรณมณี  

๑๐. นายพรหมมิน อัตตะ นายช่างโยธา พรหมมิน อัตตะ  

11. นายสมชาย จิตรพรหม เจ้าพนักงานประปา สมชาย จิตรพรหม  

       

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  
 

 เมื่อที่ประชุมพร้อม  วันนี้ประธานสภาเทศบาลต าบลดอนทราย ได้มอบหมายให้รองประธานสภาปฏิบัติ
หน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลดอนทราย  ขอเชิญสมาชิกสภาและผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนั่งประจ า
ที ่

ระเบียบวาระท่ี 1 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ แจ้งประกาศอ าเภอปากพะยูน เรื่องการรับสมัครจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ าเภอปากพะยูน จ านวน ๘ อัตรา  
คุณสมบัติของผู้สมัคร  
-มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี  
-ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และไม่อยู่ระหว่างพักการเรียนหรือไม่อยู่
ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา 
-เป็นผู้มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอปากพะยูน  
รับสมัคร ณ ห้องปกครองชั้น 2 ที่ว่าการอ าเภอปากพะยูน ตั้งแต่วันที่ 3 -9 เมษายน 
2561 ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดอื่นตามประกาศอ าเภอปากพะยูน ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/25๖1 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี          
พ.ศ.25๖10 เมื่อวันที่ ๒0 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖1 มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข
รายงานการประชุมดังกล่าวไหมครับ เชิญเสนอครับ 
 

มติที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธานสภาเทศบาล 
 

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไขผมขอถามท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม 
 

รับรอง          จ านวน  ๑1   เสียง 
ไม่รับรอง       จ านวน   -     เสียง 
งดออกเสียง    จ านวน   1    เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 
ประธานสภาเทศบาล 

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี- 
 
เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยาง              
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะเสือ หมู่ที่ 2 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2543 หมวด4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น) เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตให้นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน อธิบายรายละเอียดโครงการครับ   

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดโครงการครับ 
 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ  ดิฉันนางพรศรี  เพ็ชรตีบ  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะเสือ หมู่ที่ 2  
เดิม ระยะทางไม่น้อยกว่า 273 เมตร ผิวจราจรากว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ความ
หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 1,395 เมตร 
ใหม่ ระยะทาง 279 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ความหนาเฉลี่ยไม่
น้อยหว่า 0.05 เมตร รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 1,395 ตารางเมตร 
เหตุผลเนื่องจากระบุระยะทางในเทศบัญญัติผิด ตาม แบบ ปล.4/ปล.5 ระยะทาง 279 
เมตร แต่ในเทศบัญญัติ ระยะทาง 273 เมตร ค่ะ 
  

ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 มติที่ประชุม 

ขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครับ ส าหรับการชี้แจงรายละเอียดโครงการครับ  มี
ใครจะสอบถามไหมครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
อนุมัติ             จ านวน  11  เสียง 
ไม่อนุมัติ          จ านวน   -    เสียง 
งดออกเสียง      จ านวน    1  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล 5.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านเกาะเสือ หมู่ที่ 2  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด4 
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การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น) เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง
รายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี 
 
 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายช่างโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตให้นายช่างโยธา 
อธิบายรายละเอียดการโอนงบของโครงการครับ   
 
ขอบคุณครับ เชิญนายช่างโยธานะครับ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
 
เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย
พรหมมิน  อัตตะ  ต าแหน่งนายช่างโยธา เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะเสือ หมู่ที่ 2 งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากราคาน้ ามันเพ่ิม
สูงขึ้น จึงต้องขออนุมัติสภาโอนงบประมาณ จ านวน  3,000 บาท  
โอนลดงบประมาณ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 
หน้า 83  แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งงบประมาณไว้  70,000 บาท โอนลดงบประมาณ 3,000 บาท  
คงเหลือ  67,000 บาท 
โอนเพิ่มงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 
หน้า 84  แผนงานเคหะชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบ้านเกาะเสือ  หมู่ที่ 2  ตั้งงบประมาณไว้  1,003,000 บาท โอนเพิ่ม
งบประมาณ  3,000 บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น  1,006,000 บาท  ครับ 
 
ขอบคุณมากครับนายช่างโยธา ส าหรับรายละเอียดการโอนงบประมาณของโครงการนี้ครับ 
มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 

มติที่ประชุม 
 

อนุมัติ           จ านวน 11  เสียง 
ไม่อนุมัติ        จ านวน   -   เสียง 
งดออกเสียง    จ านวน  1   เสียง 
 

ประธานสภาเทศบาล 
 

5.3 ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านเกาะเสือ หมู่ที่ 2 – บ้านดอน หมู่ที่ 3 โดยการปูทับยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด4 การโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น) เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง
รายละเอียดครับ 
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นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมสภา
ทุกท่าน ผมขออนุญาตให้นายช่างโยธาชี้แจงรายละเอียดโครงการครับ  

ประธานสภาเทศบาล 
 
นายช่างโยธา 

ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ เชิญนายช่างโยธา ชี้แจงรายละเอียดโครงการครับ 
 
เรียนประธานสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายพรหมมิน  อัตตะ  นายช่าง
โยธา  เนื่องจากโครงการดังกล่าวผมได้ค านวณปริมาณงานผิดพลาดไปจึงท าให้งบประมาณ
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
ปริมาณค่างานก่อสร้าง 
ข้อความเดิม   
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1  เมื่อ
วันที่  20  กุมภาพันธ์  2561 ได้มีมติให้จ่ายขาดเงินสะโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายบ้านเกาะเสือ หมู่ที่ 2 – บ้านดอน หมู่ที่ 3 ต าบลดอนทราย  อ าเภอปาก
พะยูน  จังหวัดพัทลุง โดยโดยการปูทับด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความหนาเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 0.05 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า 305 เมตร งบประมาณ  488,000 บาท 
ข้อความใหม่ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรกว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ความ
ยาว 295 เมตร โดยการปูทับด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
0.05 เมตร  รวมพ้ืนที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,475 ตารางเมตร  งบประมาณค่า
งานก่อสร้าง  499,000  บาท ครับ 

 
ประธานสภาเทศบาล 

 
ขอบคุณนายช่างโยธาครับ  สมาชิกสภาท่านใดสงสัยหรือสอบถามไหมครับ  ไม่มีนะครับ 
ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรี 
 
 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายช่างโยธา 
 

อนุมัติ         จ านวน ๑1  เสยีง 
ไม่อนุมัติ      จ านวน  -    เสยีง 
งดออกเสียง  จ านวน  1   เสยีง 
 
5.4 ขออนุมัติจ่ายขาดงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านเกาะ
เสือ หมู่ที่ 2 – บ้านดอน หมู่ที่ 3 โดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (ตามหมวด ๘ 
ข้อ ๘๗ วรรคสอง  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน กร
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘)  เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 
 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมสภา
ทุกท่าน ผมขออนุญาตให้นายช่างโยธาชี้แจงรายละเอียดโครงการครับ 
 
ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ เชิญนายช่างโยธา ชี้แจงรายละเอียดโครงการครับ 
 
เรียนประธานสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายพรหมมิน  อัตตะ  นายช่าง
โยธา  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1  
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ประธานสภาเทศบาล 
 
 
มติที่ประชุม 

เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2561 มีมติให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินการ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านเกาะเสือ หมู่ที่ 2 – บ้านดอน หมู่ที่ 3 
ต าบลดอนทราย  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง โดยโดยการปูทับด้วยยางแอสฟัลท์      
ติกคอนกรีต ความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า 305 เมตร 
งบประมาณ  488,000 บาท 
ขออ านาจสภาจ่ายขาดเงินสะสมเพิ่ม 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านเกาะเสือหมู่ที่ 2 – บ้านดอน หมู่ที่ 3 
ต าบลดอนทราย  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง โดยการปูทับด้วยยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรกว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ความยาว 
295 เมตร  ความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร  รวมพ้ืนที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
1,475 ตารางเมตร  งบประมาณค่างานก่อสร้าง  499,000  บาท  โครงการดังกล่าว 
เดิมขออ านาจสภาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไว้  จ านวน 488,000 บาท ซ่ึงงบประมาณ
ดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานได้ เนื่องจากการค านวณค่างานผิดพลาดและราคา
น้ ามันเพิ่มขึ้นจึงท าให้ราคาเพ่ิมข้ึน เป็น 499,000 บาท  เพ่ิมข้ึน  11,000 บาท  จึงขอ
อ านาจทางสภาเทศบาลต าบลดอนทรายอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการนี้เพิ่มอีก  
จ านวน  11,000 บาท  เพื่อให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน ครับ 
 
ขอบคุณนายช่างโยธาครับ  สมาชิกสภาท่านใดสงสัยหรือสอบถามไหมครับ  ไม่มีนะครับ 
ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
อนุมัติ         จ านวน ๑1  เสยีง 
ไม่อนุมัติ      จ านวน  -    เสยีง 
งดออกเสียง  จ านวน  1   เสยีง 
 

วาระท่ี6 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องอ่ืน ๆ 
ใครมีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัยอะไรอีกไหมครับ เชิญ นายกเทศมนตรี ครับ 
 
เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ เรื่องอ่ืน ๆ 
มี 6 เรื่องด้วยกันครับที่จะแจ้งให้สมาชิกสภาทราบ  

1. โครงการที่สร้างแล้วเสร็จมีโครงการลานกีฬา (วอลเล่ย์บอล ฟุตซอล) ณ โรงเรียน
บ้านโคกทราย ให้ช่างเข้าตรวจดูงานก่อนที่จะมีการส่งมอบครับ 

2. โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที่ 2  ซึ่งเดิมย้ายมาจากหมู่ท่ี 6 
3. การรับสมัคร อปพร.ให้รองนราประกาศรับสมัครต่ออีกหนึ่งอาทิตย์ครับ เนื่องจาก

มีคนมาสมัคร 4 คนเอง 
4. ทดสอบการน้ าประปา หมู่ที ่2 ต้องปล่อยน้ าต่อเนื่อง และยังต้องทดสอบอีกก่อนที่

จะก่อสร้างแล้วเสร็จ 
5. โครงการที่ถนนลูกรังบดอัดหมู่ที่ 4  ยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้าง 
6. โครงการถนนลาดยางทางเข้าวัดหัวเตย ยังไม่ด าเนินการก่อสร้าง  

ทั้งหมดแจ้งไว้เพ่ือสมาชิกได้รับเพื่อตอบประชาชนที่เข้ามาสอบถาม นะครับ 
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ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายชูศักดิ์  ซ้ายหนู 
 
 
 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายกเทศมนตรี 
 
 
ประธานสภาเทศบาล 
 
เจ้าพนักงานประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
 
 
 
 

ขอบคุณท่านนายกครับ  มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนออีกไหมครับ เชิญนายชูศักดิ์  ซ้ายหนู 
ครับ 
 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ ผมนายชูศักดิ์  
ซ้ายหนู  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สอบถามการใช้น้ าฟรีของ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลดอนทราย  ตกลงให้ใช้ฟรีตามระเบียบใดครับ 
 
ขอบคุณครับ  เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 
 
เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขออนุญาตให้
เจ้าพนักงานประปาชี้แจงรายละเอียดการใช้น้ าประปาของเทศบาลต าบลดอนทราย ครับ 
 
ขอบคุณครับ เชิญเจ้าพนักงานประปา ชี้แจงรายละเอียดครับ 
 
เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมชาย  จิตรพรหม  
ต าแหน่งเจ้าพนักงานประปา  ผมขอชี้แจงรายละเอียดการใช้น้ าประปาของสถานที่ราชการ
หรือสถานที่สาธารณประโยชน์นะครับตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย เรื่อง การ
ควบคุมกิจการประปา พ.ศ.2553  เทศบาลต าบลดอนทราย  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัด
พัทลุง   
ข้อ 27 สถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะประโยชน์ภายในต าบล ได้แก่ วัด มัสยิด 
โรงเรียน จะได้รับการยกเว้นค่าน้ าประปาเดือนละ 100 ลูกบาศก์เมตรถ้าหากพ้นจากก
ก าหนดนี้ ผู้ใช้น้ าจะต้องช าระในส่วนที่เกินและต้องเสียค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน้ าตามตาราง
แนบท้ายข้อบัญญัตินี้ด้วย 
ข้อ 28 สถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะประโยชน์ภายในต าบล หรือผู้ใช้น้ าประปาที่
ท าคุณประโยชน์ให้แก่กิจการประปาของเทศบาลต าบลดอนทราย เช่น อุทิศที่ดินเพื่อ
กิจการประปา เป็นต้นรวมทั้งสถานีอนามัย ป้อมต ารวจ ที่ท าการกลุ่ม กุโบร์ ศาลา
อเนกประสงค์ จะได้รับการยกเว้นค่าน้ าประปาเดือนละ 20 ลูกบาศก์เมตร ถ้าหากพ้นจาก
ก าหนดนี้ ผู้ใช้น้ าจะต้องช าระในส่วนที่เกิน และต้องเสียค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน้ าตาม
ตารางแนบท้ายเทศบัญญัตินี้ด้วย 
ซึ่งสถานีอนามัยจัดอยู่ในข้อ 28 ใช้น้ าได้โดยไม่เสียค่าน้ าประปา จ านวน 20 ลูกบาศก์
เมตร ครับ 
 
ขอบคุณครับเจ้าพนักงานประปา ครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนออีกไหมครับ 
เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ 
 
เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลดอนทราย และผู้เข้าร่วมประชมทุกท่านค่ะ  การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนทราย ประจ าปี ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน 
(ตุลาคม ๒๕๕6 – มีนาคม ๒๕๖1) ซึ่งยังไม่สามารถด าเนินการเนื่องจากต้องใช้ข้อมูลสิ้น
เดือนมีนาคม และต้องประชุมคณะกรรมการ จึงขอให้ทางสภาประชุมอีกครั้งในสิ้ นเดือน
เมษายนนี้ค่ะ 
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  (ลงชื่อ)                       ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายสัมภาษณ์  เหน็บบัว) 
   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอนทราย         
 
 
(ลงชื่อ)                          
         (นายชูศักดิ์  ซ้ายหนู)     
 ประธานสภาเทศบาลต าบลดอนทราย      
 

ประธานสภาเทศบาล 
 

สิ้นเดือนนี้จะมีการประชุมสภาเทศบาลเป็นครั้งที่ 2 นะครับ มีสมาชิกท่านใดอีกจะ
สอบถามอีกไหมครับ  หากไม่มีผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทึกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
และขอปิดการประชุม 

 
ปิดประชุม 

 
15.25 น. 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ).....................................สมาชิกสภาเทศบาล 
           (นายวัลลภ  ซ้ายขวญั) 

 
(ลงชื่อ).....................................สมาชิกสภาเทศบาล 

           (นายวีระ  ทองค า) 
 

(ลงชื่อ).....................................สมาชิกสภาเทศบาล 
       (นายสุภาพ  อินทร์จันทร์) 

 
        

 


