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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลม่วงนาสมัยสามัญที่ 4 / 2563 

ครั้งที่  ๑ 
วันที่  4  พฤศจิกายน  2563 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลม่วงนา 
ผู้เข้าประชุม 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

 

นำยสุรชำติ  กำรพงษ์ 
นำยศิลวิเศษ  ทิพวงษ์ 
นำงสำวพิชญำภรณ์  กำรนิตย์ 
นำยสัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ 
นำยอนัน  กำรไส 
นำยอัมพร  กำรปรีชำ 
นำงแสงเดือน  นันสมบัติ 
นำยพุฒอุดม  กำรภักดี 
นำยรุ่งโรจน์  กุลเกษตร 
นำยวิศรุต  จินำมณี 
นำยณัฐนนท์  เดชโกพรม 
 

ประธำนสภำ 
รองประธำนสภำ 
เลขำนุกำรสภำ 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 

สุรชำติ  กำรพงษ์ 
ศิลวิเศษ  ทิพวงษ์ 
พิชญำภรณ์  กำรนิตย์ 
สัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ 
อนัน  กำรไส 
อัมพร  กำรปรีชำ 
แสงเดือน  นันสมบัติ 
พุฒอุดม  กำรภักดี
รุ่งโรจน์  กุลเกษตร 
วิศรุต  จินำมณี 
ณัฐนนท์  เดชโกพรม 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
7 
8 
9 

10 
11 

 

นำยชัยณรงค์  ภูนี 
นำยพิเนตร  ค ำมีภักดี 
นำยวิเวท  กำรสะอำด 
นำงสำวนิยม  ภูวำนค ำ 
นำยปรเมศวร์  อิ่มแมน 
นำยเกษม หระสิทธิ์ 
นำงสุนันทนำ  สำรขันธ์ 
นำงสำวรุ่งทิพย์  กำรประไพ 
นำยสำยันณ์  อุ่นทรพันธ์ 
นำงสำวสุภำพ  กำรประสพ 
นำงสำวอรุณวรรณ  อุทัยค ำ 
  

นำยกเทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  
เลขำนุกำรนำยก ทต. 
ปลัดเทศบำล 
รองปลัดเทศบำล 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 
ผอ.กองช่ำง 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
เจ้ำพนังำนธุรกำร 
  

ชัยณรงค์  ภูนี 
พิเนตร  ค ำมีภักดี 
วิเวท  กำรสะอำด 
นิยม ภูวำนค ำ 
ปรเมศวร์  อ่ิมแมน 
เกษม  หระสิทธิ์ 
นันทนำ  สำรขันธ์ 
รุ่งทิพย์  กำรประไพ 
สำยันณ์  อุ่นทรพันธ์ 
สุภำพ กำรประสพ 
อรุณวรรณ  อุทัยค ำ 
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เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 

นายสุรชาติ  การพงษ์  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  กระผมขอเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำสมัยสำมัญ   
ประธานสภา ฯ สมัยที่  4 / 2563  ครั้งที่ 1  วันที่  4  พฤศจิกำยน  2563  ณ  ห้องประชุม

เทศบำลต ำบลม่วงนำ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายสุรชาติ  การพงษ์  ส ำหรับวันนี้ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำทุกท่ำนร่วมรับประทำนอำหำร
ประธานสภา ฯ   เที่ยงพร้อมกัน  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำสมัยวิสำมัญสมัยที่ 2 / 2563 
ครั้งที่ 1 

นายสรุชาติ การพงษ ์ มีท่ำนมีข้อสงสัยหรือไม่ เกี่ยวกับวำระกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา ฯ หรือจะสอบถำมอีก   ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอแก้ไข  หรือเพ่ิมเติมล ำดับต่อไป

กระผมจะขอมติที่ประชุมในกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วด้วยกำรยกมือ
ครับ  หำกที่ประชุมเห็นชอบเชิญยกมือครับ 

มติที่ประชุม       มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑0 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

นายสุรชาติ  การพงษ์ ส ำหรับวำระท่ี ๓ เสนอเพ่ือทรำบและพิจำรณำ    
ประธานสภาฯ 1. กำรพิจำรณำรับมอบทรัพย์สินกำรปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ในวัดเขตตำรำม  เรียนเชิญท่ำนปลัดเทศบำลน ำเรียนรำยละเอียดให้ที่ประชุม
ทรำบ  

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ปลัดเทศบาล ส ำหรับกำรพิจำรณำรับมอบทรัพย์สินที่มีกำรปรับปรุงและซ่อมแซมใหม่ศูนย์อบรม

เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขตตำรำม  สืบเนื่องจำก คุณดอลฟ์  มำเรีย  และคุณอนงค์  
กำรประไพ  เปอเรทติ  ได้ขออนุญำตเข้ำท ำกำรปรับปรุง  และซ่อมแซมอำคำรเรียน  
โรงอำหำร และรั้วรอบศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขตตำรำม   บัดนี้กำรด ำเนิน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น  เพ่ือให้ถูกต้องตำมระเบียบข้อกฎหมำย  และกำร
ซ่อมแซมทรัพย์สินในอนำคต  จึงจ ำเป็นต้องมีกำรส่งมอบทรัพย์สิน ฯ ให้เทศบำล  
รำยละเอียดทรัพย์สินมีดังนี้   

1. โรงครัว 
2. ก ำแพงรั้วรอบศูนย์ 
3. สถำนที่รับประทำนอำหำร 
4. สนำมเด็กเล่น 
5. ห้องน้ ำเด็กโดยกำรเปลี่ยนเป็นแบบชักโครก 



  

 

 

๓ 

6. ทำสีภำยใน – ภำยนอกอำคำร 
7. เดินสำยไฟทั้งภำยนอก – ภำยในอำคำร 
8. ท ำสวนหย่อม 
9. ปูพื้นกระเบื้องอำคำรและติดฝ้ำอำคำรใหม่ 
10. ห้องเก็บของ 
11. อำคำรศูนย์เด็กช ำรุดซ่อมแซมใหม ่
12. ท ำประตูเลื่อนเข้ำ – ออกหน้ำศูนย์และประตูภำยในอำคำร 
13. ซ่อมผนังภำยใน – ภำยนอกอำคำร 
14. ท ำท่ีคัดแยกขยะ 
15. ติดผ้ำม่ำนประตู – หน้ำต่ำง 
16. ท ำท่ีพักผู้ปกครองกระท่อม 3 หลัง 
17. ติดแอร์  2 เครื่อง 
18. วำดภำพติดผนัง 4 แผ่น 
19. ปูตัวหนอนรอบบริเวณอำคำร 
20. ม้ำหินอ่อน 2 ชุด 
21. ชั้นวำงของ 4 ตัว 
22. ติดตั้งอ่ำงล้ำงมือ 1 อ้ำง  10 ก๊อก 

มีท่ำนใดจะสอบถำมเชิญครับ  

นายสุรชาติ การพงษ์  ขอบคุณท่ำนปลัดเทศบำล  ท่ำนสมำชิกมีข้อสงสัยหรือไม่เชิญสอบถำมได้ครับ  ถ้ำไม่
ประธานสภา  ฯ   มีท่ำนใดสอบถำม  ต่อไปกระผมจะได้ขอมติที่ประชุมในกำรให้ควำมเห็นชอบรับมอบ 

ทรัพย์สินให้เทศบำลต ำบลม่วงนำต่อไป  หำกที่ประชุมเห็นชอบให้รับมอบ ฯ  เชิญ
ยกมือครับ 

ประชุม   มีมติ ดังนี้  
  (1)  เห็นชอบให้รับมอบทรัพย์สิน  ฯ            จ ำนวน  10   เสียง 
  (2)  ไม่เห็นชอบ             จ ำนวน    -    เสียง 
 (3)  งดออกเสียง             จ ำนวน    -    เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องอ่ืน ๆ 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
ปลัดเทศบาล   ส ำหรับวันนี้กระผมจะขอแนะน ำพนักงำนที่เข้ำมำท ำงำนใหม่  จ ำนวน  3  รำย 

1. นำยพันนำรำยณ์  ชูศรีโฉม  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 
2. นำยชำญยุทธ   ไร่วิชัย   ต ำแหน่ง   จ้ำงเหมำบริกำรไฟฟ้ำ 
3. นำงมะลิวัลย์   กำรเรือง  ต ำแหน่ง  จ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำน  
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นายสุรชาติ  การพงษ์  เชิญท่ำนสมำชิกท่ำนอื่นเสนอเพ่ิมเติมครับ    
ประธานสภา ฯ   
 
นางสุนันทนา  สารขันธ์  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ผอ.กองคลัง   ขอแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับสถำนะกำรเงินกำรคลังของเทศบำลต ำบลม่วงนำ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

รำยละเอียดตำมเอกสำรที่ได้แจกให้ทุกท่ำน  ท่ำนใดมีข้อสงสัยเชิญสอบถำมค่ะ 

นายวิศรุต  จิณามณี  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
สมาชิกสภา เขต 2  กระผมขอเรียนสอบถำมในหัวข้อหนี้สินหมุนเวียน 

นางสุนันทนา  สารขันธ์  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ผอ.กองคลัง หนี้สินหมุนเวียนคืดโครงกำรที่มีกำรผูกพันไว้แล้ว  แต่ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำยเงิน  ก็คือเป็น

โครงกำรทีไ่ด้รำยงำนกันเงินงบประมำณต่อสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำไว้แล้ว   ต่อไปเชิญ
ทุกท่ำนดูตำมเอกสำรสำรเลยค่ะ  งบแสดงผลกำรด ำเนินงำนจ่ำยจำกเงินรำยรับตั้งแต่  1  
ตุลำคม 2563 – 30  กันยำยน  2563   รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แจกให้ทุกท่ำน  
ท่ำนใดมีข้อสงสัยหรือไม่เข้ำใจจุดไหนเชิญสอบถำมค่ะ  ถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกสอบถำม  ขอ
ผ่ำนไปหัวข้อต่อไปเลยค่ะ 

 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   

สืบเนื่องจำกที่เทศบำลต ำบลม่วงนำได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564  เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)  ตั้ง
ไว้จ ำนวน  302,180.-  บำท  ( ระเบียบเดิม ) ให้หักเงินในอัตรำร้อยละสอง 

ระเบียบใหม่  

กำรหักเงินจำกงบประมำณกำรรำยรับในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
สมทบเข้ำเป็นกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  ในอัตรำร้อยละสอง  
เว้นแต่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  เทศบาลและเมืองพัทยาให้หักในอัตราร้อยละ
สาม  ประกำศ  ณ  วันที่  23  กันยำยน  2563   

ดังนั้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นไปตำม
ระเบียบดังกล่ำว  จึงได้มีกำรโอนงบประมำณเพ่ิมอีกจ ำนวน   151,090. -  บำท  
รวมเป็นงบประมำณทั้งสิ้นจ ำนวน  453,270.-  บำท  โอนมำจำกงบส ำรองจ่ำย    
จึงขอแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบคะ่ 

นายสุรชาติ การพงษ์  ขอบคุณผู้อ ำนวยกำรกองคลังที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  ถึงแม้จะเป็นอ ำนำจของ 
ประธานสภา ฯ   นำยกเทศมนตรี  แต่ก็ได้แจ้งให้สภำทรำบก็เป็นเรื่องที่ดี  เรำจะได้ทรำบว่ำเงินส ำรอง 
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จ่ำยเรำตั้งงบประมำณไว้ จ ำนวน  200,000.-  บำท  มีกำรโอนไปใช้ในส่วนไหน
บ้ำง ส ำหรับในระเบียบวำระที่ 4  เรื่องอ่ืน ๆ  มีท่ำนใดจะแจ้งปัญหำเรื่องไหนบ้ำง
เชิญได้ครับ 

นายรุ่งโรจน์ กุลเกษตร  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2 กระผมมีเรื่องปัญหำควำมเดือนร้อนของประชำชนหมู่ที่ 4  เกี่ยวกับน้ ำท่วมขังส่ง

กลิ่นเหม็น  ท ำให้ประชำชนในพ้ืนที่ได้รับควำมเดือดร้อน  ขอฝำกผู้บริหำรได้แจ้ง
เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องออกตรวจสอบด้วยครับ 

นายศิลวิเศษ  ทิพวงษ์ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
รองประธานสภา ฯ ตำมที่ท่ำนสมำชิกสภำได้แจ้งปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน  ขอให้ผู้บริหำร  

แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบสภำพควำมเป็นจริงอย่ำงเร่งด่วนครับ  
และขอให้แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำก่อนก็น่ำจะดี  เพรำะช่วงนี้คิดว่ำน่ำจะหมดฤดูฝน
แล้วก็น่ำจะเข้ำด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำได้   กระผมขอเสนอให้น ำเครื่องสูบน้ ำไปสูบ
น้ ำออกก็น่ำจะแก้ไขปัญหำได้บ้ำงครับ 

นายชัยณรงค์  ภูนี เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน   
นายก ทต.ม่วงนา ขอบคุณท่ำนสมำชิกท่ีแจ้งปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนให้กระผมได้รับทรำบ  

และขอให้ท่ำนแจ้งเข้ำมำเลยเมื่อพบเห็นปัญหำต่ำง ๆ   ท ำเป็นหนังสือเข้ำมำเลย
เพรำะเรื่องนี้กระผมก็เพ่ิงทรำบ  และจะได้แจ้งกองช่ำงออกแก้ไขปัญหำเบื้องต้น
ต่อไปครับ 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน   
ปลัดเทศบาล ตำมที่ท่ำนสมำชิกแจ้งเรื่องน้ ำขังหมู่ที่ 4  ใช่จุดเดียวกันกับโครงกำรที่กระผมได้ลง

พ้ืนที่ตรวจสอบหรือไม่  ถ้ำใช่จุดเดียวกันเทศบำลได้จัดท ำโครงกำรธนำคำรน้ ำใต้ดิน
เพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำว  โดยใช้เงินเหลือจ่ำยจำกโครงกำร ฯ   แต่ก็ไม่ได้รับอนุมัติ  
ทั้งนี้เทศบำลต ำบลม่วงนำเรำก็ไม่ได้เพิกเฉย  ก็ฝำกท่ำนสมำชิกทุกท่ำนด้วยครับเมื่อ
พบเจอปัญหำต่ำง ๆ  ถ่ำยรูปแจ้งทำงไลน์กลุ่มได้เลย  เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรแก้ไข
ปัญหำ  ก็ขอแจ้งกองช่ำงเลยครับด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้นด้วยครับ  และสมัย
นี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำสมัยสำมัญสมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  สมัยนี้
ก ำหนดไม่เกิน  30  วัน  และเรำจะได้ประชุมกันอีกครั้งน่ำจะปลำยเดือนครับ 

 
นายอนัน  การไส เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน   
สมาชิกสภา เขต 1 กระผมขอแจ้งปัญหำต่ำง ๆ  ดังนี้ 

1. ถนนสำยวัดศรีจันทร์โพธำรำม – สะพำนบ้ำนม่วงช ำรุด  ขอให้เทศบำล
ตรวจสอบเบื้องต้นด้วยครับ 

2. ถนนหมู่ที่ 7  ที่ยังป็นถนนลูกรัง  ขอให้พิจำรณำงบประมำณในกำรปรับปรุงด้วย
ครับ 

3. เกี่ยวกับเรื่องกฎหมำยขุดดิน – ถมดิน  ถ้ำเรำยังไม่มีกำรบังคับใช้กฎหมำยตัวนี้
ปัญหำเรื่องน้ ำท่วมขังก็จะตำมมำเรื่อย ๆ  



  

 

 

๖ 

นายสายันณ์  อุ่นทรพันธ์  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน   
ผอ.กองช่าง ตำมท่ีท่ำนสมำชิกแจ้งปัญหำดังกล่ำว   กระผมได้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินแก้ไขแล้วครับ  

กระผมมีเรื่องจะแจ้งเกี่ยวกำรด ำเนินงำนของกองช่ำงเทศบำลต ำบลม่วงนำ  ขณะนี้
กองช่ำง ฯ มีแผนงำนที่จะด ำเนินกำรขอใช้สถำนที่บริเวณโรงกรองน้ ำหมู่ที่ 1  หน้ำ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนม่วง  สร้ำงเป็นโรงซ่อมชั่วครำว  และส ำหรับ
เป็นโรงหล่อฝำปิดท่อน้ ำครับ 

นายวิศรุต  จินามณี เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน   
สมาชิกสภา เขต 2 กระผมขอแจ้งเกี่ยวกับท่อเมนประปำหมู่ที่ 5  คือ  กำรเดินท่อเมนประปำหมู่ที่ 5  

มันลอดใต้ตัวบ้ำนกระผม  และเกิดน้ ำรั่วซึมกัดเซำะ  กระผมเกรงว่ำตัวบ้ำนจะได้รับ
ผลกระทบ  ก็ขอให้ผู้บริหำรได้พิจำรณำย้ำยท่อเมนดังกล่ำวด้วยครับ  และเกี่ยวกับ
ถนน คสล. สำยกลำงบ้ำน   มีสภำพเป็นหลุมเป็นบ่อ  ขอให้ผู้บริหำรได้พิจำรณำ
งบประมำณปรับปรุงซ่อมแซมด้วยครับ 

นายเกษม  หระสิทธิ์ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน   
รองปลัดเทศบาล กระผมขอแจ้งเกี่ยวกับโครงกำรอำสำสมัครบริบำล  ตอนนี้เจ้ำหน้ำที่ทั้ง 2  ท่ำนก็ได้

ผ่ำนกำรอบรมเรียบร้อยแล้ว  และได้เข้ำมำปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกำยน  
2563  โดยมีเทศบำลต ำบลม่วงนำก ำกับดูแล  และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลบ้ำนม่วงก ำกับดูแลในรำยละเอียดงำนของเจ้ำหน้ำที่ทั้ง  2 คน   อีกเรื่อง
เกี่ยวกับกำรขออนุญำตใช้สถำนที่ดอนปู่ตำส ำหรับก่อสร้ำงโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลบ้ำนม่วง  ส ำหรับในปีงบประมำณนี้มีกำรก่อสร้ำงแน่นอนครับ  และ
เกี่ยวกับกำรดูแลรักษำต้นทองอุไรที่เทศบำลได้ปลูกตำมถนนสำยหลัก  ขอแจ้งว่ำช่วง
นี้จะมีเจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลออกไปตัดตกแต่งกิ่งให้เป็นทรงพุ่ม  เพ่ือควำมสวยงำม  
จึงขอแจ้งให้ทุกท่ำนทรำบครับ 

นายสุรชาติ การพงษ์ กำรตัดตกแต่งก่ิงต้นไม้ตรงบริเวณทำงแยก  หรือจุดอับสำยตำ   ไม่ต้องท ำทรงพุ่มนะ 
ประธานสภา ฯ ครับ  เกรงจะบดบังวิสัยทัศน์ในกำรมอง 

นายพุฒอุดม  การภักดี เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน   
สมาชิกสภา เขต 2 เห็นด้วยตำมที่ท่ำนประธำนสภำครับ  ไม่ต้องตัดเป็นทรงพุ่มครับ 

นายอนัน การไส เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน   
สมาชิกสภา ฯ เขต 1 กระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ เนื่องจำกกระผมได้รับแจ้งจำกนำยทองใบ  แลโสภำ   

แจ้งขอให้เทศบำลตัดถนนผ่ำนนำของนำยทองใบ ฯ  ขอให้เทศบำลได้ไปดูสถำนที่
หำกต้องกำรท ำเป็นพื้นที่รับน้ ำทิง้ก็สำมำรถท ำได้เลยครับ 

นายสุรชาติ การพงษ์ เชิญท่ำนสมำชิกท่ำนอื่นมีท่ำนใดจะเพ่ิมเติมในระเบียบวำระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ  เชิญ 
ประธานสภา ฯ ครับ 

นายศิลวิเศษ ทิพวงษ์ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน   
รองประธานสภา ฯ ขอแจ้งเรื่องเสำไฟฟ้ำข้ำงถนน  หน้ำบ้ำนนำยไสว  มำตรแม้น   เสำไฟฟ้ำเดิมเป็นเสำ

ไม ้ ซึ่งไม่มีควำมแข็งแรงท ำให้สำยไฟหย่อน  ขอให้ผู้บริหำรได้พิจำรณำเปลี่ยนเสำไฟ  



  

 

 

๗ 

หรือท ำให้เป็นมำตรฐำนจะได้หรือไม่ครับ  และอีกเรื่องกำรอ ำนวยจรำจรหน้ำ
โรงเรียนบ้ำนนำ  ขอให้เทศบำลได้พิจำรณำสนับสนุนกรวยจรำจร  และสนับสนุน
เจ้ำหน้ำที่  อปพร.  อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนจรำจรด้วยครับ  เพ่ือควำมปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของเด็ก ๆ ครับ 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน   
ปลัดเทศบาล เรื่องเสำไฟฟ้ำต้องขอดูก่อนว่ำเป็นเสำไฟของกำรไฟฟ้ำ  หรือว่ำเป็นเสำไฟฟ้ำที่

ประชำชนจัดท ำขึ้นเองครับ  เรื่อง  กำรอ ำนวยจรำจรหน้ำโรงเรียนบ้ำนนำ   ก็จะได้
ปรึกษำสถำนีต ำรวจดอนจำนก่อนว่ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไร 

นายอนัน การไส เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  
สมาชิกสภา ฯ เขต 1 ฝำกเรื่องกำรจัดท ำบ่อพักน้ ำเสีย  บริเวณท่อน้ ำทิ้งกระผมคิดว่ำไม่ต้องเทพ้ืนปูน   

เพรำะกระผมคิดว่ำน้ ำจะซึมง่ำยกว่ำถ้ำเป็นพ้ืนดิน   

นายศิลวิเศษ  ทิพวงษ์  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
รองประธานสภา ฯ  เห็นด้วยตำมที่ท่ำนอนันเสนอในกำรจัดท ำบ่อพักน้ ำทิ้งครับ 
 
นายสายัณต์  อุ่นทรพันธ์  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ผอ.กองช่าง  กำรท ำบ่อพักน้ ำ จะมี  2 แบบครับ   ทั้งแบบผ่ำนกำรดูดซึมและแบบไม่ดูดซึม   ตำมที่

ท่ำนสมำชิกสภำเสนอก็เป็นเรื่องที่ดีครับจะได้พิจำรณำในกำรด ำเนินงำนต่อ ๆ  ไปครับ 

นายสัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
สมาชิกสภา ฯ เขต 1 กระผมขอฝำกเรื่องกำรซ่อมแซมถนนเพ่ือกำรเกษตร  เพรำะจะเข้ำฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 
นายสุรชาติ การพงษ์ ส ำหรับทุก ๆ  เรื่องที่ทุกท่ำนแจ้งปัญหำต่ำง ๆ  ให้ที่ประชุมได้รับทรำบ  ก็ขอฝำกให้ 
ประธานสภา ฯ ผู้บริหำรได้ให้กำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขให้ด้วยครับ      

ส ำหรับในวันนี้มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้ำไม่มีท่ำนใด
เพ่ิมเติมส ำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่ำนทีเ่ข้ำประชุมในวันนี้ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำใน
ครั้งต่อไปคงได้รับควำมร่วมมือจำกท่ำนด้วยดีเช่นเคย ขอบคุณทุกท่ำนครับ  กระผม
ขอปิดกำรประชุม 

 
ปิดประชุม เวลำ 12.45  น. 

 
(ลงชื่อ)   -    พิชญาภรณ์  การนิตย์ -     ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม                 

                        (  นำงสำวพิชญำภรณ์  กำรนิตย์ ) 
                 ต ำแหน่ง  เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ 
 

 
(ลงชื่อ )       - สุรชาติ  การพงษ์  -        ผู้ตรวจรับรองรำยงำนกำรประชุม 
               ( นำยสุรชำติ  กำรพงษ์  )  

                          ต ำแหน่ง    ประธำนสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ 
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