
  

 

 

๑ 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลม่วงนาสมัยสามัญที่ ๑ / 2563 

ครั้งที่  ๑ 
วันที่  3  กุมภาพันธ์  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 
 
 
 

นำยชัยณรงค์  ภูนี 
นำยพิเนตร  ค ำมีภักดี 
นำยวิเวท  กำรสะอำด 
นำงสำวนิยม  พรมเสนำ 
นำงสำวรุ่งทิพย์  กำรประไพ 
นำงสุนันทนำ  สำรขันธ์ 
นำงสำวสุภำพ  กำรประสพ 
นำงสำวอรุณวรรณ  อุทัยค ำ 
 

นำยกเทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 
เลขำนุกำรนำยก 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
เจ้ำพนังำนธุรกำร 
 

ชัยณรงค์  ภูนี 
พิเนตร  ค ำมีภักดี 
วิเวท  กำรสะอำด 
นิยม พรมเสนำ 
รุ่งทิพย์  กำรประไพ 
สุนันทนำ  สำรขันธ์ 
สุภำพ กำรประสพ 
อรุณวรรณ  อุทัยค ำ 

 

 
 
 



  

 

 

๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 

นายสุรชาติ  การพงษ์  เมื่อที่ประชุมมำครบแล้วกระผมขอเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำสมัยสำมัญ   
ประธานสภา ฯ สมัยที่  1 / 2563  ครั้งที่ 1  วันที่  3  กุมภำพันธ์ 2563  ณ  ห้องประชุมศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนม่วงกลำง 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำสมัยสำมัญสมัยที่ 4 / 2562  
ครั้งที่ 1 

นายสุรชาติ  การพงษ์ รบัรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว ท่ำนสมำชิกคงได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมทุกท่ำน 
ประธานสภาฯ แล้ว มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยและจะเพ่ิมเติมที่ท่ำนเลขำสภำฯ บันทึก อำจไม่ตรงตำมที่

ท่ำนพูดหรือเสนอต่อที่ประชุม ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอแก้ไข  ล ำดับต่อไป
กระผมจะขอมติที่ประชุมในกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วด้วยกำรยกมือ
ครับ 

มติที่ประชุม       มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑0 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

 ๓.๑ การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕64 

นายสุรชาติ  การพงษ์ ส ำหรับวำระท่ี ๓ เสนอเพ่ือทรำบและพิจำรณำ   เรื่อง  กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำ 
ประธานสภาฯ เทศบำลต ำบลม่วงนำ ประจ ำปี ๒๕๖4   เชิญท่ำนสมำชิกเสนอครับ   

นางสาวรุ่งทิพย์  การประไพ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
หัวหน้าส านักปลัด ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับในกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ กำรประชุม ข้อ ๒๑ กำร
ก ำหนดสมัยประชุม สมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ระยะเวลำและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยสำมัญประจ ำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น   วันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีต้อง
เป็นไปตำมระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้
ประธำนสภำฯ น ำปรึกษำในที่ประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของแต่ละปีเพ่ือ
พิจำรณำก ำนดสมัยกำรประชุมประจ ำปี   

 
ตำมมำตรำ  24  ได้ก ำหนดให้มีจ ำนวนสมัยประชุมได้ปีละไม่น้อยกว่ำ  2  

สมัย  แต่ไม่เกินปีละ  4  สมัย โดยมำตรำ 24 วรรคสี่  แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล 
พ.ศ.2496 ( แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน )  ได้บัญญัติให้ 



  

 

 

๓ 

1. สภำเทศบำลก ำหนดสมัยประชุมสำมัญได้มีก ำหนดไม่เกิน  30 วัน 
2. แต่กรณีจ ำเป็นสำมำรถขยำยเวลำได้  โดยต้องได้รับอนุญำตจำกผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัด 
ส่วนกำรประชุมสมัยวิสำมัญ เป็นกำรประชุมนอกสมัยกำรประชุมสำมัญ  

โดยมีควำมจ ำเป็นของกำรประชุมเพ่ือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เท่ำนั้นโดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นคนเรียกประชุมและแต่ละสมัยมีก ำหนดไม่เกิน  
15  วัน   

นายสุรชาติ  การพงษ์ ขอบคุณท่ำนหัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำลที่ได้น ำเรียนรำยละเอียด  ระเบียบกฎหมำยให้ที่ 
ประธานสภา ฯ ประชุมทรำบ  กำรก ำหนดสมัยประชุมประจ ำปี  2564   ส ำหรับในปีที่ผ่ำนมำเรำได้

ก ำหนดสมัยประชุมเป็น  4  สมัย   มีท่ำนสมำชิกจะเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ครับ 
    
นายสัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุก 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ท่ำนผมนำยสัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ   สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ เขต ๑ ผมขอ

เสนอกำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ๒๕๖4 ตำมก ำหนดเดิมของปีที่ผ่ำนมำ 
จ ำนวน ๔ สมัยครับ  

นายสุรชาติ  การพงษ์ ขอเสียงรับรองครับ  
ประธานสภา ฯ 

นายอนัน  การไส เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ผมอนัน  กำรไส   สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ เขต ๑  ขอรับรองครับ 
 
นายวิศรุต  จินามณี เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผมนำยวิศรุต  จินำมณี   สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ เขต 2  ขอรับรองครับ 

นายสุรชาติ  การพงษ์ ขอบคุณทุกท่ำนที่เสนอกำรก ำหนดสมัยประชุมประจ ำปี  2564   ส ำหรับในปีที่ผ่ำนมำ 
ประธานสภา ฯ เรำได้ก ำหนดสมัยประชุมเป็น  4  สมัย   มีท่ำนสมำชิกจะเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่

ครับ   หำกไม่มีท่ำนสมำชิกเสนอเพ่ิมเติม  ล ำดับต่อไปกระผมจะได้ขอมติที่ประชุม
ด้วยกำรยกมือ  หำกที่ประชุมเห็นชอบให้ก ำหนดสมัยประชุมประจ ำปี 2564  
จ ำนวน  4  สมัย  คือ 
สมัยประชุมสำมัญสมัยที่ ๑ วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ – 2 มีนำคม ๒๕๖4 

 สมัยประชุมสำมัญสมัยที่ ๒ วันที่ ๑ พฤษภำคม – ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖4 
สมัยประชุมสำมัญสมัยที่ ๓ วันที่ ๑ สิงหำคม – ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖4 
สมัยประชุมสำมัญสมัยที่ ๔ วันที่ ๑ พฤศจิกำยน – ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖4 
และสมัยวิสำมัญไม่เกิน ๒ สมัย ตำมควำมจ ำเป็นครับ  
เชิญยกมือให้ควำมเห็นชอบครับ  

ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
  (1)  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์    จ ำนวน   10  เสียง 
  (2)  ไม่เห็นชอบ     จ ำนวน    -    เสียง 
  (3)  งดออกเสียง     จ ำนวน    -    เสียง 



  

 

 

๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง  อ่ืนๆ 

นายสุรชาติ  การพงษ์  ส ำหรับในระเบียบวำระที่ 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภา ฯ  

นายอนัน  การไส  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
สมาชิกสภา ฯ เขต 1  กระผมมีเรื่องเรียนสอบถำม ดังนี้  

1. โครงกำรศึกษำดูงำน  ปี 2563 
2. เรื่องน้ ำเสียส่งกลิ่นเหม็นบริเวณ อำคำรอปพร.  และห้องน้ ำใหม่มีน้ ำเสียไหล

ผ่ำนถนน  และส่งกลิ่นเหม็น  ขอให้ผู้บริหำรได้พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขด้วยครับ   

นายสุรชาติ  การพงษ์  ตำมที่ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล  เขต 1  แจ้งให้ผู้บริหำรทรำบถึงปัญหำน้ ำเสียนั้น  
ประธานสภา ฯ   ขอให้ท่ำนได้พิจำรณำโครงกำรที่เทศบำลต ำบลไปศึกษำดูงำนมำเกี่ยวกับโครงกำร 

ธนำคำรน้ ำใต้ดิน  ขอให้ท่ำนน ำมำปรับใช้ในเขตพ้ืนที่ด้วยครับ  

นายชัยณรงค์  ภูนี  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
นายก ทต.   กระผมขอเรียนชี้แจงดังนี้ 

1. โครงกำรศึกษำดูงำน  ปี 2563 
ส ำหรับปีนี้เรำก็จะได้คุยกันอีกครั้งครับ  หำกมีกำรด ำเนินโครงกำรตำมที่ตั้ง
งบประมำณไว้ก็ขอให้เป็นไปตำมระเบียบข้อกฎหมำยที่สำมำรถด ำเนินกำรได้
ครับ 

2. น้ ำเสียตำมที่ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำแจ้ง  กระผมจะได้ให้นำยช่ำง
เทศบำลได้ประมำณกำรรำคำ  เพื่อพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขครับ 
และกระผมขอแจ้งเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงกำรที่เทศบำลขอรับกำรอุดหนุนจำก
ส่วนกลำง  และผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติแล้วจ ำนวน  3  โครงกำร 
1. โครงกำรลำนกีฬำ 
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.   จ ำนวน  2  โครงกำร   

และโครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์กำรศึกษำ   30,000.-  บำท 
 
นายสุรชาติ  การพงษ์  เชิญท่ำนสมำชิกท่ำนอื่นเสนอเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายวิศรุต  จินามณี  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน   
สมาชิกสภาฯ เขต 2  ส ำหรับโครงกำรศึกษำดูงำน  ปี 2563  กระผมขอให้มีกำรพิจำรณำอีกครั้ง  
 
นายศิลวิเศษ  ทิพวงษ์ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน   
รองประธานสภา ฯ กระผมขอเรียนสอบถำมเกี่ยวกับงบประมำณโครงกำรที่ขอรับงบประมำณเกี่ยวกับ

ผลกระทบโพดุลงบประมำณ 5  ล้ำน  ที่ ทต.ม่วงนำขอรับกำรอุดหนุนไป  เนื่องจำก
จะใกล้ฤดูกำลท ำกำรเกษตรอีกแล้ว  ก็ขอให้ผู้เกี่ยวข้องติดตำมโครงกำรด้วยครับ 

 
 
 



  

 

 

๕ 

นายชัยณรงค์  ภูนี เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  
นายก ทต. ม่วงนา ส ำหรับโครงกำรผลกระทบพำยุโพดุล  กระผมต้องรอเอกสำรยืนยันกำรอนุมัติ

โครงกำรเป็นเอกสำรเพ่ือควำมชัดเจนก่อน 

นายอนัน  การไส เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 กระผมขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงกำรซ่อมแซมคูคันล ำห้วยที่ขำด  เมื่อปีงบประมำณที่

ผ่ำนมำ เทศบำลต ำบลม่วงนำมีกำรซ่อมแซมโดยใช้งบประมำณเยอะพอสมควร  แต่
มำปีนี้ล ำห้วยก็ขำดอีก  กระผมจึงมีควำมคิดว่ำขอให้เพ่ิมปริมำณงำนขึ้นอีก   

นายวิศรุต  จินามณี เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2 กระผมขอเพ่ิมเติมเรื่องกำรขยำยเขตไฟฟ้ำหมู่ที่ 5  ครับ  ยังขำดอีกหลำยจุด และอีก

เรื่องมีประชำชนมำแจ้งขออนุญำตเปิดแผงกั้นบริเวณทำงโค้งเนื่องจำกเป็นทำงเข้ำ
ที่ดินของประชำชนครับ 

นายสุรชาติ  การพงษ์ ส ำหรับกำรขอขยำยเขตไฟฟ้ำ  เป็นกำรตั้งงบประมำณไว้ในเทศบัญญัติงบประมำณ 
ประธานสภา ฯ รำยจ่ำยจึงจะมีกำรด ำเนินกำรได้   เรื่องนี้ท่ำนสมำชิกก็คงเข้ำใจ  หำกต้องกำร

ด ำเนินกำรขอให้เสนอโครงกำรก่อนมีกำรด ำเนินกำรจัดท ำเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยครับ 

นายชัยณรงค์  ภูนี เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
นายก ทต. ม่วงนา เกี่ยวกับกำรอนุญำตเปิดรำวเหล็กบริเวณทำงโค้งเนื่องจำกเป็นทำงเข้ ำที่ดินของ

ประชำชน  ส ำหรับเรื่องนี้แผงกั้นบริเวณทำงโค้งเป็นทรัพย์สินของทำงหลวงชนบท 
ไม่ใช่ทรัพย์สินของเทศบำล  ดังนั้นเป็นอ ำนำจของทำงหลวงชนบทครับ 

 
นายณัฐนนท์  เดชโกพรม เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ประธานสภา ฯ  กระผมมีเรื่องจะแจ้งให้ผู้บริหำรทรำบเกี่ยวกับปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน

ดังนี้ 
1. สะพำนไม้ช ำรุด 
2. ประปำหมู่ที่ 5 ไม่พอใช้ 
3. ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
4. กำรขยำยเขตไฟฟ้ำไปวัดป่ำของงบประมำณปีที่ผ่ำนมำไม่ทรำบว่ำถึงขั้นตอนไหน

แล้วครับ 
5. ขอเปิดแผงกั้นบริเวณทำงโค้งเนื่องจำกเป็นทำงเข้ำท่ีดินของประชำชน   
6. ประปำหมู่ที่ 4, หมู่ที่ 6  มีกลิ่นคอรีนแรงมำกและขุ่นมำก 

นายชัยณรงค์  ภูนี เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
นายก ทต.ม่วงนา ตำมที่ท่ำนณัฐนนท์  แจ้งปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนจ ำนวน  6  เรื่อง  

กระผมขอเรียนดังนี้ 
 เกี่ยวกับโครงกำรก่อสร้ำงงบประมำณโครงกำรที่ได้รับผลกระทบจำกพำยุโพดุล

งบประมำณ  5  ล้ำนบำท  กระผมรอเอกสำรยืนยันเป็นเอกสำรครับ  หลังจำกนั้น
คงจะได้ด ำเนินกำรต่อครับ  เรื่องสะพำนไม้ช ำรุด  กระผมทรำบมำว่ำเป็นรถบรรทุก



  

 

 

๖ 

ฟักทองที่ขนฟักทองมำเต็มคันรถ  และขับไม่ตำมแนวล้อรถท ำให้สะพำนไม้หัก ส่วน
เรื่องกำรขยำยเขตไฟฟ้ำไปวัดป่ำทรำบว่ำกำรไฟฟ้ำมีกำรขนเสำไฟฟ้ำมำบ้ำงแล้วครับ   

นายอนัน  การไส เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
สมาชิกสภา เขต 1 กระผมขอฝำกผู้บริหำรอีกเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้ำส่องสว่ำงไม่ว่ำจะเป็นหมู่ที่ 2  หมู่ที่ 8  

หมู่ที่ 9  ขอให้พิจำรณำซ่อมแซมด้วยครับ  โดยเฉพำะทำงลงไปโรงสีข้ำงหมู่ที่ 7  มืด
มำกครับ 

นายวิศรุต  จินามณี เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
สมาชิกสภา เขต 2 กระผมมีเรื่องเรียนปรึกษำที่ประชุมเกี่ยวกับท่อเมนต์ระบบประปำหมู่ที่ 5  ขอให้มี

กำรวำงท่อเมนต์ระบบประปำใหม่ทั้งระบบ  เหมือนหมู่ที่ 7   เพ่ือจะได้ทรำบทำงไป
ของน้ ำประปำ  เพื่อง่ำยแก่กำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับเรื่องน้ ำ 

นางแสงเดือน  นันสมบัติ  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
สมาชิกสภา  เขต 2 ขอขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรี  สภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ และพนักงำนเทศบำล

ต ำบลม่วงนำ  เกี่ยวกับโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำทำงไปวัดป่ำ  ซึ่งขณะนี้ทำงกำรไฟฟ้ำ
ก ำลังด ำเนินกำรค่ะ   

นายศิลวิเศษ  ทิพวงษ์ เรียนทำ่นประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
รองประธานสภา ฯ กระผมขอเพ่ิมเติมเรื่องกำรดูแลต้นไม้ต้นทองอุไร  ที่เทศบำลต ำบลม่วงนำด ำเนินกำร

จัดท ำขึ้น  ขอให้ดูแลรักษำด้วยครับ หำกรดน้ ำต้นไม้สัปดำห์ละ 1 ครั้งยังไม่พอ  
ขอให้พิจำรณำเพิ่มด้วยครับ  และอีกเรื่องเกี่ยวกับโครงกำรขุดลอก  กระผมทรำบว่ำ
โครงกำรขุดลอกของ อบต.นำมะเขือประสบควำมส ำเร็จด้ำนกำรขุดลอกอย่ำงยิ่ง  
สูบน้ ำมำใช้ประโยชน์เท่ำไหร่ก็ไม่หมด  หำกเรำไปศึกษำดูงำนเกี่ยวกับโครงกำรนี้
น่ำจะมีประโยชน์อย่ำงยิ่งครับ  

 
นายสุรชาติ  การพงษ์ ส ำหรับในวันนี้ก็มีหลำย ๆ เรื่องที่ท่ำนสมำชิกเสนอให้ที่ประชุมได้ทรำบ ทต.เรำก็จะได้มี 
ประธานสภา ฯ กำรปรับปรุงในเรื่องต่ำง ๆ  ให้ดียิ่งขึ้นต่อ ๆ  ไป   มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะเพ่ิมเติม

อีกหรือไม่  ถ้ำไม่มีท่ำนใดเพ่ิมเติมส ำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่เข้ำประชุมใน
วันนี้ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำในครั้งต่อไปคงได้รับควำมร่วมมือจำกท่ำนด้วยดีเช่นเคย 
ขอบคุณทุกท่ำนครับ  กระผมขอปิดกำรประชุม 

 
ปิดประชุม เวลำ 12.20 น. 

 

  (ลงชื่อ)    - พิชญาภรณ์  การนิตย์-      ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม                 
                     (  นำงสำวพิชญำภรณ์  กำรนิตย์ ) 

                 ต ำแหน่ง  เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ 

                      (ลงชื่อ ) - สุรชาต ิ การพงษ์ -      ผู้ตรวจรับรองรำยงำนกำรประชุม
         ( นำยสุรชำติ  กำรพงษ์ )  
                                 ประธำนสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ 
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