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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 /2564  ครั้งท่ี 1 
วันที่  14  พฤษภาคม  2564 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา 
ผู้เข้าประชุม 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
12 

นายอนัน  การไส 
นางแสงเดือน  นันสมบัติ 
นางสาวพิชญาภรณ์  การนิตย์ 
นางสายเดือน ทิพบรรจง 
นางสาวณัฐริกา  นามบรรดา 
นายวาด  เชื้อสาทุม 
นายรุ่งโรจน์  กุลเกษตร 
นายวิศรุต  จินามณี 
นายภักด ี นันทจักร์ 
นายคำสิงห์  มูลอินทร์ 
นายเจริญ การมงคล 
นางสาวพรรณราย มาตประสงค์ 
 

ประธานสภา ทต. 
รองประธานสภา ทต. 
เลขานุการสภา ฯ 
สมาชิกสภา ทต. 
สมาชิกสภา ทต. 
สมาชิกสภา ทต. 
สมาชิกสภา ทต. 
สมาชิกสภา ทต. 
สมาชิกสภา ทต. 
สมาชิกสภา ทต. 
สมาชิกสภา ทต. 
สมาชิกสภา ทต. 
 

อนัน  การไส 
แสงเดือน  นันสมบัติ 
พิชญาภรณ์  การนิตย์ 
สายเดือน ทิพบรรจง 
ณัฐริกา  นามบรรดา 
วาด  เชื้อสาทุม 
รุ่งโรจน์  กุลเกษตร 
วิศรุต  จินามณี 
ภักด ี นันทจักร์ 
คำสิงห์  มูลอินทร์  
เจริญ การมงคล 
พรรณราย มาตประสงค์ 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 

นายทองปุ่น  การภักดี 
นายสัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ 
นายสมพร   ทิพบรรจง 
นายประดิษฐ์   อุทวงษ์ 
นายพัฒนพงศ์   การชารี 
นายปรเมศวร์  อิ่มแมน 
นายเกษม  หระสิทธิ์ 
นางสาวรุ่งทิพย์  การประไพ 
นางสุนันทนา  สารขันธ์ 
นางสาวสุภาพ  การประสพ 
นายสายันณ์  อุ่นทรพันธ์ 
นางสาวอรุณวรรณ  อุทัยคำ 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสำนักปลัด 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองการศึกษา 
ผอ.กองช่าง 
เจ้าพนกังานธุรการ 

ทองปุ่น  การภักดี 
สัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ 
สมพร   ทิพบรรจง 
ประดิษฐ์   อุทวงษ์ 
พัฒนพงศ์  การชารี 
ปรเมศวร์  อ่ิมแมน 
เกษม  หระสิทธิ์ 
รุ่งทิพย์  การประไพ 
สุนันทนา  สารขันธ์ 
สุภาพ การประสพ 
สายันณ์  อุ่นทรพันธ์ 
อรุณวรรณ  อุทัยคำ 
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เริ่มประชุมเวลา   13.00 น. 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภา   ฯ 
ปลัดเทศบาล จุดธูปเทยีน บูชาพระรัตนตรัย    

นายอนัน  การไส   สำหรับในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา สมัยสามัญสมัยที่ 1 
ประธานสภา ฯ   / 2564  ครั้งที่ 1    และลำดับต่อไปกระผมจะได้ดำเนินการตามระเบียบวาระ 

การประชุมต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

-  การประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา  ครั้งแรก  วันที่ 11  พฤษภาคม 2564 

นายอนัน  การไส ท่านสมาชิกคงได้รับและได้อ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา     
ประธานสภาฯ                   ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม 2564  ไปแล้วนั้น  และตามทีเ่ลขานุการสภาฯ 

ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่   ถ้าไม่มีท่านใดเพ่ิมเติม
หรือแก้ไขใด ๆ  ผมจะขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือครับหากเห็นชอบ 

มติทีป่ระชุม  - มีมติ ดังนี้ 
  (1)  รับรองเป็นเอกฉันท์     จำนวน   11  เสียง 
  (2)  ไมร่ับรอง     จำนวน    -    เสียง 
    (3)  งดออกเสียง     จำนวน    1   เสียง 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

 ๓.๑ นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลม่วงนา 

นายอนัน  การไส ในระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
ประธานสภา ฯ เชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลม่วงนา  
 

นายทองปุ่น  การภักดี  เรียนท่านประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนาทุกท่าน   ท่าน
นายกเทศมนตรี   ปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล   ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
      ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา  เมื่อวันอาทิตย์  ที่ 28   

มีนาคม  2564  กระผมนายทองปุ่น  การภักดี  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลม่วงนา  เลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี  และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  ตั้ งแต่วันที่  27  
เมษายน  2564  นั้น 



  

 

 

๓ 

 บัดนี้  กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา  ได้กำหนดนโยบายการ
บริหาร  เทศบาลตำบลม่วงนาโดยยึดหลักการตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วม  และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่งถือเป็นกฏหมาย
สูงสุดในการปกครองประเทศ   รวมถึงกรอบอำนาจหน้าที่  ของเทศบาลตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่   2  พ.ศ. 2551  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง   โดยมี
เจตนารมณ์ที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงนา  ให้เป็นเทศบาลตำบลที่น่าอยู่  ผู้คนมี
ความสุข  มีความเจริญในทุก ๆ ด้าน  โดยใช้นโยบายพัฒนาคน  และพัฒนาท้องถิ่น
ควบคู่กันไป  รวมทั้งมีการบริหารจัดการและการบริการที่ดี  เพ่ือมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์  
“ ม่วงนาพัฒนาแหล่งน้ำ  นำการเกษตร  เศรษฐกิจรุ่งเรือง  บ้านเมืองน่าอยู่” 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงาน  ของเทศบาลตำบลม่วงนา  เป็นไปตาม
เจตนารมณ์   สามารถบรรลุภารกิจและเป้าหมาย  จึงได้กำหนดนโยบายการ
บริหารงาน  ของเทศบาลตำบลม่วงนา  ไว้ดังนี้ 

1 . นโยบายด้านการบริการประชาชน 

 1.1 ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  เป็นธรรมและ
ประชาชนมีความพึงพอใจ 

2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 ก่อสร้าง  ขยาย  ปรับปรุงโครงพ้ืนฐาน  เช่น  แสงสว่างไฟฟ้า  
น้ำประปา   ถนน  ต่าง ๆ  ในเขตเทศบาลเพ่ือให้ความเป็นอยู่  และการคมนาคมมี
ความสะดวก  ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

 2.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง  ระบบระบายน้ำให้ครอบคลุมพ้ืนที่  เพ่ือให้การ
ระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังที่อาจจะเกิดใน
อนาคต 

 2.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลให้มีความเรียบร้อย  สวยงาม 

3. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3.1 ส่งเสริมและจัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  สามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากยิ่งข้ึน 

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้  ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน ( อสม. ) และให้มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง 

3.3 มีประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานป้องกัน  และระงับโรคติดต่อ  ให้
เกิดการบริการที่รวดเร็ว  ปลอดภัยและครอบคลุมทั่วพื้นที่ 
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3.4 จัดระบบการรักษาความสะอาด  ของถนนทุกสาย  ในเขตเทศบาล 
3.5 ส่งเสริม  สนับสนุน  การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน  ในการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  สร้างพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 

    4 . นโยบายด้านการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ 
     4.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพสูงสุดตามวัย 

4.2 ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่  มาให้บริการประชาชน  เช่น  
กำหนดจุดติดตั้งระบบสัญญาณ Wifi  เพ่ือเปิดโลกแห่งการเรียนรู้  ให้กับ
เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล 
4.3 ส่งเสริม  สนับสนุน  การเล่นกีฬาของประชาชน  เยาวชน  เพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ  เสริมสร้างความสามัคคี  การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

    5. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม  ส่งเสริมอาชีพ  และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     5.1 ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  และผู้ยากไร้ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

5.2 จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ  การดูแลรักษาพยาบาล  การ
ส่ ง เสริมชมรมผู้ สู งอายุ ให้ เข้มแข็ ง  การนำความรู้ ค วามสามารถ  
ประสบการณ์  และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาเผยแพร่สืบต่อให้ลูกหลานได้
เรียนรู้  
5.3 การส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ  การสร้างอาชีพ  และพัฒนา
ความสามารถในการประกอบอาชีพของประชาชน 
5.4 ป้องกันและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล 

    6. นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
6.1 ปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจัดให้มีเครื่องมือ  
เครื่องใช้ที่ทันสมัยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ เพียงพอ  
พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของงานป้องกัน ฯ  ให้มีความรู้  ความสามารถ
และพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา  เพ่ือสอดรับกับโครงการระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่น  ( EMS ) 
6.2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้สว่างปลอดภัยในทุกพ้ืนที่  อบรมและ
ให้ความรู้ในเรื่องสาธารณภัยแก่ประชาชน 

    7. นโยบายด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
     7.1 รณรงคส์่งเสริมและฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
     7.2 ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของท้องถิ่น 

    ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนาที่เคารพทุกท่าน 
การบริหารงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงมาดังกล่าว  จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
นั้น  ต้องอาศัยความร่วมมือ  ร่วมใจ  จากพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลม่วงนา
ทุกคน  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  จากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนาทุกท่าน  
กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ  ร่วมใจและการสนับสนุนจากทุก
ท่านในการที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงนา  ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล



  

 

 

๕ 

ตำบลม่วงนา  เพ่ือตอบสนองความต้องการ  และประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชน  
และพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงนา  ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป 
กระผมขอจบการแถลงนโยบายเพียงเท่านี้  ขอบคุณครับ 

 
นายอนัน  การไส  จากที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลม่วงนาเสร็จ
ประธานสภา ฯ   เรียบร้อยแล้ว  นั้น  มีท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดสงสัย  หรือจะซักถามเก่ียวกับ 

นโยบายที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไปแล้ว  ครับ 
    ถ้าไม่มีกระผมจะได้ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 

3.2  การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา สมัยสามัญประจำปี  
พ.ศ. 2565 

นายอนัน  การไส สำหรับวาระท่ี ๓ เสนอเพ่ือทราบและพิจารณา   เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุมสภา 
ประธานสภาฯ เทศบาลตำบลม่วงนา ประจำปี ๒๕๖5   เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ   

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับในการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๑ การ
กำหนดสมัยประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น   วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีต้อง
เป็นไปตามระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถั ดไปให้
ประธานสภาฯ นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปีเพ่ือ
พิจารณากำนดสมัยการประชุมประจำปี   

 
ตามมาตรา  24  ได้กำหนดให้มีจำนวนสมัยประชุมได้ปีละไม่น้อยกว่า  2  

สมัย  แต่ไม่เกินปีละ  4  สมัย โดยมาตรา 24 วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 ( แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน )  ได้บัญญัติให้ 

1. สภาเทศบาลกำหนดสมัยประชุมสามัญได้มีกำหนดไม่เกิน  30 วัน 
2. แต่กรณีจำเป็นสามารถขยายเวลาได้  โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ

จังหวัด 
ส่วนการประชุมสมัยวิสามัญ เป็นการประชุมนอกสมัยการประชุมสามัญ  

โดยมีความจำเป็นของการประชุมเพ่ือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เท่านั้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนเรียกประชุมและแต่ละสมัยมีกำหนดไม่เกิน  
15  วัน   

นายอนัน  การไส ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลที่ได้นำเรียนรายละเอียด  ระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุม 
ประธานสภา ฯ ทราบ  ในการกำหนดสมัยประชุมประจำปี  2565   สำหรับในปีที่ผ่านมาเราได้

กำหนดสมัยประชุมเป็น  4  สมัย   สำหรับช่วงเวลาเชิญท่านสมาชิกเสนอครับ     
 
    
 



  

 

 

๖ 

นายรุ่งโรจน์  กุลเกษตร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖5 ตามกำหนดเดิมของ

ปีที่ผ่านมา จำนวน ๔ สมัยตามช่วงเวลาตามเดิมครับ 

นายอนัน  การไส ตามทีท่่านสมาชิกที่เสนอการกำหนดสมัยประชุมประจำปี  2565  สำหรับในปีที่ผ่านมา 
ประธานสภา ฯ เราได้กำหนดสมัยประชุมเป็น  4  สมัย   มีท่านสมาชิกจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่

ครับ   หากไม่มีท่านสมาชิกเสนอเพ่ิมเติม   เป็นอันว่ามติที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ 
กำหนดสมัยประชุมประจำปี 2565  จำนวน  4  สมัย  คือ 

สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม ๒๕๖5 
 สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖5 

สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ วันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖5 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖5 
และสมัยวิสามัญตามความจำเป็น   

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง  อ่ืนๆ 

นายอนัน  การไส  สำหรับในระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภา ฯ   
 
นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล กระผมขอนำเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้น้ำผลิตน้ำประปา  ในเขตตำบลม่วงนา 
   

หมู่ที่ จำนวน
ครัวเรือน 

จำนวน
ประชากร 

ความต้องการใช้
น้ำ/ครวัเรอืน 

การใช้น้ำ/วัน 
ลบ.ม. 

ผลิตน้ำ/
ชั่วโมง 

( ลบ.ม.) 

เหลือจ่าย ขาด 

1 156 537 100 56 60 4  
2 85 300 100 32 120 88  
3 68 267 100 28 144 116  
4 100 425 100 45 60 30  
5 252 937 100 98 72  26 
6 206 834 100 88 48  40 
7 160 645 100 68 52  16 
8 73 263 100 28 36 8  
9 68 256 100 27 12  15 

รวม 604 246 97 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

๗ 

 เขตบ้านม่วง 
 

หมู่ที่ จำนวน
ครัวเรือน 

จำนวน
ประชากร 

ความต้องการใช้
น้ำ/ครวัเรอืน 

การใช้น้ำ/วัน 
ลบ.ม. 

ผลิตน้ำ/
ชั่วโมง 

( ลบ.ม.) 

เหลือจ่าย ขาด 

1 156 537 100 56 60 4  
2 85 300 100 32 120 88  
3 68 267 100 28 144 116  
7 160 645 100 68 52  16 
8 73 263 100 28 36 8  
9 68 256 100 27 12  15 

รวม 424 216 31 

 
 เขตบ้านนา 
  

หมู่ที่ จำนวน
ครัวเรือน 

จำนวน
ประชากร 

ความต้องการใช้
น้ำ/ครวัเรอืน 

การใช้น้ำ/วัน 
ลบ.ม. 

ผลิตน้ำ/
ชั่วโมง 

( ลบ.ม.) 

เหลือจ่าย ขาด 

4 100 425 100 45 60 30  
5 252 937 100 98 72  26 
6 206 834 100 88 48  40 

รวม 180 30 66 

 สำหรับปัญหาต่าง ๆ  ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำไม่เพียงพอก็อาจเกิดจากหลายสาเหตุ   
1. การทำโรงกรองน้ำตู้ยอดเหรียญ 
2. การใช้น้ำในการเกษตร 
3. เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
4. การลักใช้น้ำ 

สำหรับแนวทางแก้ไข  เราจะได้ร่วมกันเพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป  ซึ่งอาจจะ
เป็นการหาแหล่งน้ำใหม่  หรือการรื้อระบบท่อส่งน้ำ การย้ายมิเตอร์น้ำออกมาไว้
ด้านนอก  หรืออ่ืน ๆ  ซึ่งจะได้หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

นายอนัน  การไส  ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีท่านสมาชิกท่านอ่ืนจะเพ่ิมเติมเชิญครับ 
ประธานสภา ฯ    
 
นางสาวพิชญาภรณ์  การนิตย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
เลขานุการ ฯ ขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  หมู่ที่ 1  เกี่ยวกับปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่น

เหม็นทำให้ประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน  ขอให้เทศบาลได้
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงด้วยค่ะ  และถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 8   หน้าบ้านแม่พร  
บริเวณมุมเลี้ยวถนนเป็นร่องลึก  เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ถนนเส้นดังกล่าว 

นายวิศรุต  จิณามณี   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา เขต 2 ในวันหยุดขอให้กองช่างได้ตรวจสอบระบบประปาด้วยนะครับ  เพราะมีประชาชนมักตั้ง

ข้อสังเกตุว่าน้ำมักจะชำรุด  หรือน้ำไม่ไหลช่วงวันหยุดตลอดครับ   
 
 



  

 

 

๘ 

นายภักดี  นันทจักร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 กระผมมีเรื่องจะแจ้งเกี่ยวกับสะพานข้ามลำห้วยแกง  หมู่ที่ 1   -  หมู่ที่ 3  ตอนนี้

สภาพสะพานไม่พร้อมใช้งานชำรุดเสียหาย  ขอฝากให้พิจารณางบประมาณในการ
ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตด้วยครับ 

นายอนัน  การไส  ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีท่านสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมเชิญครับ 
ประธานสภา ฯ ถ้าไม่ มีท่ านใดจะเพ่ิ มเติมในระเบี ยบวาระที่  4  เรื่องอ่ืน ๆ  สำหรับในวันนี้                   

ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่เข้าประชุม  และหวังว่าโอกาสต่อไปคงได้รับความ
ร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย   สำหรับวันนี้กระผมขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม เวลา 15.45 น. 

  

  (ลงชื่อ)    - พิชญาภรณ์  การนิตย์-       ผู้บันทึกรายงานการประชุม                 
                  (   นางสาวพิชญาภรณ์  การนิตย์  ) 

                 ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงนา   

                      (ลงชื่อ )   – อนัน  การไส -      ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม
           ( นายอนัน  การไส  )  
                                 ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงนา 
 

 


