
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทีว่ัง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4   คร้ังที่ 1  ประจําป พ.ศ. 2556 
วันพฤหัสบดี  ที่  28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕6 

 ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทีว่ัง 
 

ผูมาประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม  วังบัวทอง 
2. นายระแบบ มัคจิตร รองประธานสภาเทศบาล ระแบบ มัคจิตร 
3. นายสัญญา เทวภักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สัญญา  เทวภักดิ ์
4. นายสมศักดิ์  กลีบแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมศักดิ์  กลีบแกว 
5. นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อุไรวรรณ  แสงเงิน 
6. นายชัยณรงค เจริญธรรมรักษ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ชัยณรงค  เจริญธรรมรักษ 
7. นายวิโรจน วงศเมฆ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ วิโรจน วงศเมฆ 
8. นายสมบูรณ แปนสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมบูรณ   แปนสุข 
9. นายนิทน สระบัว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ นิทน สระบัว 

๑0. นายวิชิต ทับทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ วิชิต ทับทอง 
11. นายบุญยืน จันทรสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทรสุวรรณ 
12. นายมงคล ไชยฤกษ เลขานุการสภาเทศบาล มงคล ไชยฤกษ 
 
ผูไมมาประชุม 

1. นายระแบบ       มัคจิตร 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑.  นายนิพนธ   ประพฤติชอบ นายกเทศมนตรี  นิพนธ   ประพฤติชอบ 
 2.  นายประจักษ แสงทอง รองนายกเทศมนตรี ประจักษ แสงทอง 
 3.  นายสุชาติ  จันทบุรี รองนายกเทศมนตรี สุชาติ   จันทบุรี 
 4.  พ.อ. สมพงษ  ไชยสุวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมพงษ ไชยสุวรรณ 
 5.  นายเสนอ  แสงเงิน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เสนอ แสงเงิน 
 6.  นายเสวต  ไหมแกว ประธานชุมชน เสวต ไหมแกว 
 7.  นายพัลลภ  สิมศิริวงษ ประธานชุมชน พัลลภ สิมศิริวงษ 
 8.  นางสันต ิ เชื้อนุช ประธานชุมชน สันติ เชื้อนุช 
 9.  นายสิทธิ ์ กลิ่นพงษ ตัวแทนชุมชน สิทธิ์ กลิ่นพงษ 
 10.  นายอํานวย  วงศเมฆ ประธานชุมชน อํานวย วงศเมฆ 
 11.  นายสุพัฒน  ไชยสุวรรณ ตัวแทนชุมชน สุพัฒน ไชยสุวรรณ 
 12.  นายทวน  เทพสุด ประธานชุมชน ทวน เทพสุด 
 13.  นายสุภักด ี คงทอง ประธานชุมชน สุภักดี คงทอง 
 14.  นายวิรชั  ชวยแทน ประธานชุมชน วิรัช ชวยแทน 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๒ 
 

 
 

  
เปดประชุม 10.00 น. 
      

เม่ือท่ีประชุมพรอม นายบุญสม  วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยหลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง  อางถึงประกาศสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง เรื่องเรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลท่ีวัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ.2556  ลงวันท่ี  24  ตุลาคม  2556  

ตามหนังสือท่ีอางถึง  สภาเทศบาลตําบลท่ีวัง ไดประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง สมัย
สามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ.2556  มีกําหนด  30  วันนับตั้งแตวันท่ี 1 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  

 เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
พ.ศ.2547  ขอ 22 จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุมในพฤหัสบดีท่ี  28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕6 เวลา 
10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป   

  งบประมาณ  พ.ศ. 2556 
นายบุญสม  วังบัวทอง  ใหผูบริหารชี้แจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล 
นายนิพนธ  ประพฤติชอบ  ชี้แจงการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป   
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ  พ.ศ. 2556 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย  การจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔8 ขอ ๒9  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนา 

2. ดําเนินการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนา 

3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม  และประเมินผล

พัฒนา  ตอผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน

ในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละ 1 ครั้งภายในเดือน  ธันวาคม  

ของทุกปท้ังนี้ใหติดประกาศเปดเผยไมนอยกวา  30  วัน 

4.  แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ี

เห็นสมควรนั้น 

 คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

และประชุมคณะกรรมการฯ  เม่ือวันท่ี  29  ตุลาคม  2556  เพ่ือสรุป

ความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในป พ.ศ. 2556  

โดยสรุปผลการดําเนินการจากการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

 สรุป  เทศบาลตําบลท่ีวังไดกําหนดโครงการในแผนพัฒนาสามป   

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๓ 
 

 
 

( พ.ศ. 2556 – 2558 ) รวม  205  โครงการ ซ่ึงเปนโครงการประจําป

งบประมาณ พ .ศ .  2556 จํ านวน  64  โ คร งการ  จํ านวน เ งิ น 

82,933,500.- บาท  โดยเทศบาลตําบลท่ีวัง  ไดนําโครงการแผนพัฒนา

สามป   มาดํ า เ นิ นการ ท้ั งสิ้ นจํ านวน   40  โค ร งการ   จํ านวน  

18,565,026.02.-  บาท  คิดเปนรอยละ 62.50  ของโครงการท้ังหมด

และรอยละ  22.39  ของงบประมาณท้ังหมด 

 ขอเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ดังนี้ 

1.  แผนพัฒนาเทศบาลมีจํานวนโครงการแผนงานจํานวนมากเกินไปทําให

การดําเนินงานตามโครงการไดรอยละ  62.50 ของโครงการตั้งไวประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2556 

2.  ไมมีการดําเนินการตามแผนพัฒนาในยุทธศาสตรการพัฒนา  ดาน

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเห็นสมควรดําเนินการใน

ยุทธศาสตรนี้ดวยในปตอไป 

3.  การจัดทําแผนพัฒนาควรมีการกลั่นกรองโครงการท่ีนําเสนอจาก

หมูบานเพ่ือไมใหจํานวนโครงการมีมากเกินไป 

4.  การตั้งประมาณการงบประมาณตามแผนพัฒนาควรจัดตั้งงบประมาณ

ท่ีเหมาะสมไมควรตั้งงบประมาณมากเกินไป 

5.  การตัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ควรมีการกระจายงบประมาณ

ใหท่ัวถึงในยุทธศาสตรการพัฒนาและการดําเนินการจัดทําโครงการท่ีจัดตั้ง

ไวในงบประมาณรายจายประจําปใหครบทุกโครงการ 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
การประชุมการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวังสมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2 
ประจําป พ.ศ. 2556  เม่ือวันท่ี  27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6 ขอใหท่ี

 ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีขอความ  หรือ  
 ความหมายใดท่ีคลาดเคลื่อนจากการประชุม  มีสมาชิกทานใดท่ีจะมีการ
 แกไข ถอยคําหรือขอความใดบางหรือไม  หากไมมีกระผมขอมติท่ีประชุม
 เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

ท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมดวยมติเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   กระทูถาม 

   ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
     พ.ศ. 2556 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๔ 
 

 
 

      

นายบุญสม  วังบัวทอง  ใหผูบริหารชี้แจงรายละเอียดเหตุผลในการขอความเห็นชอบอนุมัติโอน 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557    
นายนิพนธ  ประพฤติชอบ ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลดังตอไปนี้ 
นายกเทศมนตรี  ตามท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  

พ.ศ.  2557  และไดประกาศใชมาแลวระยะหนึ่งนั้น 
  อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2541  ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ   ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถ่ิน   

  กองชางและกองคลัง ขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕7  ตามรายการดังตอไปนี้ 

  กองชาง 
โอนลด 
ดานบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน  หมวดคาใชสอย ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 
ตั้งไว 500,000.- บาท  โอนลด  250,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ  
250,000.- บาท 
โอนเพ่ิม 
ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
ตั้งไว 100,000.- บาท  โอนเพ่ิม  ๒๕0,๐๐๐.- บาท  งบประมาณคงเหลือ  
350,000.-  บาท 
กองคลัง 
โอนลด 
ดานบริหารงานท่ัวไป   แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  หมวดคา
ใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี ตั้งไว 500,000.- บาท  โอนลด  20,000.- 
บาทงบประมาณคงเหลือ  480,000.-  บาท 
โอนเพ่ิม  จํานวน  20,000.-  บาท 
ดานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ตั้งไว 20,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ  40,000.-  บาท 
 

นายบุญสม  วังบัวทอง  ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   

ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบดวยเอกฉันท  
       

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๕ 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติ  เรื่องขอความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยวน  
หมูท่ี 8  ตําบลท่ีวัง  อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

นายบุญสม  วังบัวทอง  ใหผูบริหารชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนิพนธ  ประพฤติชอบ ชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบดังนี้ 
นายกเทศมนตรี  เทศบาลตําบลท่ีวังในฐานะมีหนาท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาเด็กเล็กและคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในชวงแรกเกิด - 5 ป   ซ่ึงถือวาเปนชวงท่ีมีความสําคัญท่ีสุด
ของรางกายเพราะจะมี      การพัฒนาสูงมากโดยเฉพาะการพัฒนาดานสมอง 
หากเด็กไดรับการเลี้ยงดูท่ีดีตามหลักวิชาการซ่ึงปจจุบันเทศบาลตําบลท่ีวัง มีศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2 ศูนย คือศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชายคลอง หมูท่ี 1 และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม หมูท่ี 5 เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนเด็กในพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบแลว เทศบาลตําบลท่ีวังมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมเพียงพอกับจํานวนเด็ก   
ปจจุบันผูปกครองจะตองนําเด็กไปเรียนท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชายคลอง หมูท่ี 
1 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม  หมูท่ี 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 เทศบาลตําบลท่ีวังจึงขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน 

  วังยวนเพ่ือรองรับเด็กในพ้ืนท่ีตําบลท่ีวัง หมูท่ี 8,910  โดยมีวัตถุประสงคในการ
จัดตั้งศูนยดังนี้ 

  1.  เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนและสงเสริมพัฒนาการท้ัง  5  ดานทางดาน
รางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม และสติปญญา 

  2.  เพ่ือพัฒนาเด็กใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคมีคุณลักษณะและสมรรถภาพ
ตามวัยโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามวัย 

  3.  เพ่ือสงเสริมใหเด็กเล็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและอยูรวมกับผูอ่ืนใน
สังคมไดอยางมีความสุขและมีคุณภาพ 

  4.  เพ่ือเปนการแบงเบาภาระผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดูใหสอดคลองกับวิถี
ชีวิต  ของเด็กเล็กตามบริบทและวัฒนธรรมของชุมชนสังคมในทองถ่ิน 

  5.  เพ่ือสงเสริมความรัก  เอ้ืออาทร ของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  สังคม
ทองถ่ิน  

 
 

นายบุญสม  วังบัวทอง  ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบดวยเอกฉันท ใหจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยวน หมูท่ี 8 
      ตําบลท่ีวัง  อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติ เรื่องขอรับรองการใชพ้ืนท่ี สปก.ในการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานวังยวน หมูท่ี 8  ตําบลท่ีวัง  อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

นายบุญสม  วังบัวทอง  ใหผูบริหารชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนิพนธ  ประพฤติชอบ ดวยเทศบาลตําบลท่ีวังมีความประสงคจะสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยวน  

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๖ 
 

 
 

นายกเทศมนตรี หมูท่ี 8  ตําบลท่ีวัง  อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ในพ้ืนท่ี สปก. ซ่ึงใน
การขอใชพ้ืนท่ีดังกลาวนั้นตองปฏิบัติตามระเบียบ 
คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร (คปก) วาดวยการมอบหมายให
เลขาธิการ สปก.พิจารณาอนุญาตใชท่ีดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคและกิจการ
อ่ืนๆในเขปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ.2536  การใชท่ีดินเพ่ือการศึกษาโรงเรียนระดับ
อนุบาล เนื้อท่ีตองไมเกิน 12 ไร  

การใชท่ีดินในการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยวน หมูท่ี 8 นั้น 
เทศบาลตําบลท่ีวังไดสํารวจเนื้อในการใชงานแลวไมเกิน 12 ไร คือเนื้อท่ี 1 ไร 
1 งาน 92.5 ตารางวา และในการขอใชพ้ืนท่ี สปก.ในการกอสรางศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตองขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลวาไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และชีวิตความเปนอยูของประชาชน  ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีอยูใน
มือทานแลว 

 

นายบุญสม  วังบัวทอง  ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุม   มีมติรับรองดวยมติเปนเอกฉันท  วาไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชีวิต 
    ความเปนอยูของประชาชน 

ระเบียบวาระท่ี 7  การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป  พ.ศ.  2557  และการกําหนดวัน 
    เริ่มประชุมสภาสภาสมัยสามัญแรกของปถัดไป   
นายบุญสม  วังบัวทอง  ชี้แจง  รางสมัยประชุมสามัญประจําป  พ.ศ.  2557  ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  สมัยท่ี  2  ระหวางวันท่ี  1 – 30 พฤษภาคม   2557  มีกําหนด   30  วัน 

 สมัยท่ี  3  ระหวางวันท่ี  1 – 30 สิงหาคม     2557  มีกําหนด   30  วัน 
สมัยท่ี  4  ระหวางวันท่ี  1 – 30 พฤศจิกายน  2557 มีกําหนด  30  วัน  
สมัยแรกของป  พ.ศ.  2558  ระหวางวันท่ี  1 – 28 กุมภาพันธ  กําหนด  
28  วัน 

นายบุญสม  วังบัวทอง  ขอมติท่ีประชุมสมาชิกทานใดเห็นดวยกับรางสมัยประชุมสมัยสามัญป พ.ศ. 
ประธานสภาเทศบาล  2557  และสมัยแรกของป  พ.ศ.  2558  กรุณายกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันท   ยึดตามรางสมัยประชุมเปนสมัยประชุมจริงและถือปฏิบัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืน ๆ   
 

นายบุญสม  วังบัวทอง  เปดโอกาสใหสมาชิกสภาเทศบาลพูดในเรื่องอ่ืน ๆ   
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญยืน  จันทรสุวรรณ พูดถึงในเรื่องถนนวาขณะนี้  ถนนในเขต 2  มีปญหาเปนหลุมเปนบอหลายสาย 
สมาชิกสภาเทศบาล  โดยเฉพาะ หมูท่ี 8  ขอใหคณะผูบริหารออกสํารวจและแกไขปญหาใหกับ 

หมูบานนั้นๆ ดวยเพราะหินท่ีทางบริษัท  ปูนซีเมนตไทย  จํากัด  ไดสนับสนุน
ใหกับทางเทศบาลก็สามารถนํามาแกไขปญหาไดในระดับหนึ่ง 

นายนิพนธ  ประพฤติชอบ พูดถึงปญหาน้ําทวมวาในขณะนี้ทางเทศบาลไดออกแจกถุงยังชีพใหกับชาวบาน 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๗ 
 

 
 

นายกเทศมนตรี ท่ีไดรับความเดือดรอน  แลวโดยขอความชวยเหลือจากหนวยงาน  ทหาร  
ตํารวจ  โดยมอบหมายใหประธานชุมชนเปนผูประสานงานและใหดูแลอยาง
ท่ัวถึง 

นายสมบูรณ  แปนสุข  เสนอผานท่ีประชุมวา  การแจกถุงยังชีพ  ถาเปนไปไดอยากใหดูแลใหท่ัวถึงโดย 
สมาชิกสภาเทศบาล  เฉพาะผูท่ีมาเชาบานอยูเพราะคนเหลานั้นก็ไดรับความเดือดรอนเหมือนกัน 
นายบุญสม  วังบัวทอง  กลาวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลคณะผูบริหารและประธานชุมชนทุกทาน 
ประธานสภาเทศบาล  ท่ีเขารวมประชุมและการประชุมก็ไดสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ขอปดประชุมครับ 
  
ปดประชุม   12.30 น.  
 
 
 


