
 
(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ีวัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ครั้งที่ 1/2564 

วันศุกร ์ที่ 24  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ีวัง 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม  วังบัวทอง 
2. นายนิทน สระบัว รองประธานสภาเทศบาล นิทน สระบัว 
3. นายอนุชา บุญชู สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนุชา บุญชู 
4. นายช านาญ เกตุบูรณะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ช านาญ เกตุบูรณะ 
5. นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อุไรวรรณ แสงเงิน 
6. ร.ต.อ.สุนทร ปรุงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สุนทร ปรุงแก้ว 
7. นายสัมภาส ศรีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สัมภาส ศรีจันทร์ 
8. นายสุชาติ ทองเนื้อเก้า สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สุชาติ ทองเนื้อเก้า 
9. นายลือชัย อดิศาสกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ลือชัย อดิศาสกุล 

10. นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทร์สุวรรณ 
11. นายระแบบ มัคจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ระแบบ มัคจิตร 
12. นางสาววัชร ี นุ่นสังข ์ เลขานุการสภาเทศบาล วัชร ี นุ่นสังข ์
ผู้ไม่มาประชุม 
                  ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรี ประทีป ศรีแก้ว 
2. นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี ชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ 
3. นายสัญญา เทวภักดิ์ รองนายกเทศมนตรี สัญญา เทวภักดิ ์
4. นายสุชาติ จันทบุรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สุชาติ จันทบุรี 
5. พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พิรุณ กลัดทอง 
6. นายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล กัญช์ อินทนู 
7. นายอุดร รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อุดร รัตนพันธ์ 
8. นางสาววราภรณ์ ใจกระจ่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

วราภรณ์ ใจกระจ่าง 

9 นายกายทิพย์ จันทร์คล้าย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 กายทิพย์ จันทร์คล้าย 
 

/เปิดประชุม...  
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เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม  วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชา      
พระรัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  อ้างถึงประกาศเทศบาลต าบลที่วัง เรื่องเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลที่วัง  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลต าบลที่วัง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วังสมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นั้น 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 23  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลที่วัง และด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
นายบุญสม  วังบัวทอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายบุญสม  วังบัวทอง ในระเบียบวาระที่ 1.1 – 1.7 ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลที่วังแจ้งรายละเอียดให้ 
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 
นายประทีป  ศรีแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้เข้า 
นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมทุกท่านครับ ในระเบียบวาระที่  1.1 – 1.6 ผมขอมอบหมายให้

ปลัดเทศบาลเป็นผู้แจ้งต่อสภาแทน ในส่วนของระเบียบวาระที่ 1.7 ผมจะแจ้งต่อ 
สภาฯ เองครับ 

นายกัญช์  อินทนู เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
ปลัดเทศบาล ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ข้อ 24 ก าหนดว่าให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
ที่อนุมัติแล้วและน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  การด าเนินการมีรายละเอียดตามเอกสาร 
ประกาศฯ ที่ได้มอบให้กับประธานสภาฯ เพ่ือให้กับทุกท่านแล้ว สรุปเนื้อหาดังนี้ 

    1.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลที่วัง  
 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่  27  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
จ านวน 21 โครงการ งบประมาณ 15,370,000 บาท  

1.2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 8  
พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่  9 ธันวาคม  พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 
8,780,000 บาท 

/1.3 ประกาศ... 
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1.3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่  20 ธันวาคม   พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 9 โครงการ 
งบประมาณ 5,357,886.68 บาท 

1.4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เทศบาลต าบลที่วัง 
ประกาศ ณ วันที่  27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 11 แผนงาน 
จ านวนโครงการรวมทั้งสิ้น 940 โครงการ  งบประมาณ 571,026,140 บาท  
 1.5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1  
พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 
20,080,800 บาท 

1.6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ ตาม (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่ าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
การด าเนินการมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้มอบให้กับประธานสภาฯ เพ่ือให้กับ 
ทุกท่านแล้ว สรุปเนื้อหาดังนี้ 

  เทศบาลต าบลที่วังได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยมีโครงการในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการใช้จ่ายจากเงินสะสม
และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมทั้งสิ้น 104 โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
79,244,200 บาท และในการติดตามและประเมินผลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการตาม
แผนพัฒนา จ านวนโครงการทั้งสิ้น 241  จ านวนเงิน 172,056,400 บาท บรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 104 โครงการ จ านวนเงิน 79,244,200 บาท 
ด าเนินการแล้ว จ านวน 65 โครงการ จ านวนเงิน 65,001,787 บาท จึงขอรายงาน
ให้สภาเทศบาลต าบลที่วังได้รับทราบครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ในระเบียบวาระที่ 1.7 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ 
ประธานสภาเทศบาล ต่อสภาเทศบาลต าบลที่วัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ต าบลที่วังแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 
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นายประทีป  ศรีแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วังทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี      ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งให้กระผมได้รับ

การเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลที่วัง และกระผมได้ก าหนดนโยบายการบริหาร
ราชการของเทศบาลต าบลที่วัง ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่ได้บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  เรียนเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลที่วัง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 
พ.ศ.2564 และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติได้รับทราบถึงนโยบาย 
การบริหารงานดังกล่าวไปแล้ว นั้น 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 48 ทศ วรรคห้า ซึ่งก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี จึงขอสรุปผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
 เทศบาลต าบลที่วัง ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยมีโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย การใช้จ่ายเงินสะสมและโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมทั้งสิ้น 104 
โครงการ งบประมาณ 79,244,200 บาท และเทศบาลต าบลที่วัง มีโครงการที่
ด าเนินการได้ รวมทั้งสิ้น 65 โครงการ งบประมาณ 65,001,787 บาท โดยแยกตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ ดังต่อไปนี้ 

  1. นโยบายด้านการศึกษาและกีฬา  
    - ด าเนินการได้ จ านวน 4 โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย  10,609,170 บาท 

2. นโยบายด้านสาธารณูปโภค  
     - ด าเนินการได้ จ านวน 43 โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย  25,849,177 บาท 

3. นโยบายด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม  
    - ด าเนินการได้ จ านวน 3 โครงการ  งบประมาณเบิกจ่าย 42,913 บาท 

4. นโยบายด้านส่งเสริมอาชีพ  
    - ด าเนินการได้ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย 7,066,825 บาท  

5. นโยบายด้านสุขภาพและสาธารณสุข  
     - ด าเนินการได้ จ านวน  2 โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย 303,000 บาท    

6. นโยบายด้านภัยแล้งและอุทกภัย  
     - ด าเนินการได้ จ านวน  2 โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย 116,214 บาท 

7. นโยบายด้านศาสนาและวัฒนธรรม  
- ด าเนินการได้ จ านวน  1 โครงการ  โดยไม่ใช้งบประมาณ 

8. นโยบายด้านความรู้รักสามัคคี     
    - ด าเนินการได้ จ านวน 1 โครงการ  งบประมาณเบิกจ่าย  39,750 บาท 

9. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร สร้างขวัญก าลังใจ ยึดหลักธรรมาภิบาล  
    - ด าเนินการได้ จ านวน 8 โครงการ  งบประมาณเบิกจ่าย  20,974,738 บาท    

/รวมโครงการ... 
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รวมโครงการที่ ได้ด า เนินการทั้ งสิ้น   65 โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย  
65,001,787  บาท 

จากผลการบริหารงานของเทศบาลในช่วงปีที่ผ่านมา แม้จะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง 
แต่เพ่ือสนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชน กระผมได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนา
เทศบาลให้มีความเจริญยิ่งขึ้น รวมทั้งประชาชนสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข 
ภายใต้การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และระเบียบวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ที่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาทุกขั้นตอน 
ซึ่งกระผมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ ทุกประการ 

กระผมขอขอบคุณส าหรับก าลังใจ รวมทั้งค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ของท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนพนักงานเทศบาล และประชาชนทุกท่าน ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ที่ได้ก าหนดไว้ ส่งผลให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่ งว่ าการพัฒนาในระยะต่อไป คงจะได้รับก าลั งใจ  
การสนับสนุน และความร่วมมือจากทุกท่าน เพ่ือพัฒนาเทศบาลต าบลที่วังให้เจริญ
ยิ่งขึ้นไป  ขอขอบคุณ นายประทีป  ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีต าบลที่วัง  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 การประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 
เมื่อวันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม
อีกครั้งหนึ่งหากมีข้อความ หรือ ความหมายใดที่คลาดเคลื่อนจากการประชุม มีสมาชิก
ท่านใดที่จะมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความใดบ้างหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติที่
ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความใด 

นายบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ีวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  20 กันยายน 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 -   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทีเ่สนอใหม่ (เรื่องด่วน) 
นายบุญสม  วังบัวทอง 4.1 ญัตติ เรื่องขออนุมัติเพิกถอนมติการให้ความเห็นชอบใช้ท่ีดินของส านักงาน 
ประธานสภาเทศบาล การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการจัดตั้งวัดวังยวนราษฎร์อุทิศจ านวน 

15 ไร่   
  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ 
นายประทีป  ศรีแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้เข้า 
นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมทุกท่านครับ ในระเบียบวาระนี้  ผมขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาลเป็น 

ผู้ชี้แจงต่อสภาแทนครับ 
นายกัญช์  อินทนู เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
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ปลัดเทศบาล ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
   /ญัตติ เรื่อง... 

ขออนุญาตเสนอญัตติและชี้แจงรายละเอียดแทนนายกเทศมนตรีต าบลที่วังครับ 
ญัตติเรื่องขออนุมัติเพิกถอนมติการให้ความเห็นชอบใช้ที่ดินของส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการจัดตั้งวัดวังยวนราษฎร์อุทิศ จ านวน 15 ไร่  โดย
มีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติเพิกถอนมติการให้ความเห็นชอบใช้ที่ดินของส านักงานการปฏิรูปที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการจัดตั้งวัดวังยวนราษฎร์อุทิศ จ านวน 15 ไร่  เพ่ือขอ
ความเห็นชอบใช้ที่ดินของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แปลง
เลขที่ 81 ระวาง ส.ป.ก. ที่ 4925III8090 ทั้งแปลงเป็นจ านวนเนื้อที่ประมาณ 25 
ไร่ 55 ตารางวา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแผนที่แปลงที่ดินเพ่ือประกอบ
เกษตรกรรม) ในการจัดตั้งวัดวังยวนราษฎร์อุทิศ  

                เหตุผล 
ตามที่สภาเทศบาลต าบลที่วังได้ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  เมื่อคราว 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วังสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559  
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี   
พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยสภาเทศบาลต าบลที่วังมีมติ
เห็นชอบให้ขอใช้ที่ดินของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จ านวน 
15 ไร่  เพ่ือการศาสนาจัดตั้งวัดวังยวนราษฎร์อุทิศในการประกอบพิธีกรรมด้านศาสนา
และใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว นั้น 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต าบลที่วัง ได้ส่งหนังสือมายังเทศบาลต าบลที่วังโดยขอให้
นายกเทศมนตรีต าบลที่วังพิจารณาเสนอให้ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วังบรรจุเข้า
วาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลที่
วังในการขอใช้ที่ดินของส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แปลงเลขที่ 81 
ระวาง  ส.ป.ก. ที่  4925III8090 ทั้งแปลง เป็นจ านวนเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ 55 
ตารางวา  ในการจัดตั้งวัดวังยวนราษฎร์อุทิศ  

ดังนั้น  เพ่ือให้การยื่นค าขออนุญาตใช้ที่ดินในการจัดตั้งวัดวังยวนราษฎร์อุทิศ 
เป็นไปโดยถูกต้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาอนุมัติเพิกถอน
มติการให้ความเห็นชอบใช้ที่ดินของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
ในการจัดตั้งวัดวังยวนราษฎร์อุทิศ จ านวน 15 ไร่ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มผีมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ   12    เสียง 
 ไม่อนุมัติ   -     เสียง 
 งดออกเสียง   -     เสียง 
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/นายบุญสม... 

 
นายบุญสม  วังบัวทอง 4.2 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบใช้ที่ดินของส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ 
ประธานสภาเทศบาล เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการจัดตั้งวัดวังยวนราษฎร์อุทิศ แปลงเลขท่ี 81 ทั้งแปลง 
  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ 
นายประทีป  ศรีแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้เข้า 
นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมทุกท่านครับ ในระเบียบวาระนี้  ผมขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาลเป็น 

ผู้ชี้แจงต่อสภาแทนครับ 
นายกัญช์  อินทนู เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
ปลัดเทศบาล ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ขออนุญาตเสนอญัตติและชี้แจงรายละเอียด

แทนนายกเทศมนตรีต าบลที่วังครับ  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบใช้ที่ดินของส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการจัดตั้งวัดวังยวนราษฎร์อุทิศ เนื่องจาก
ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8 นายกายทิพย์ จันทร์คล้าย เพื่อขอให้พิจารณาบรรจุ
เข้าวาระการประชุม  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขอความเห็นชอบใช้ที่ดินของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

ในการจัดตั้งวัดวังยวนราษฎร์อุทิศ  แปลงเลขที่ 81 ระวาง ส.ป.ก. ที่ 4925III8090 
ทั้งแปลง  เป็นจ านวนเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ 55 ตารางวา (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแผนที่แปลงทีด่ินเพื่อประกอบเกษตรกรรม) ในการจัดตั้งวัดวังยวนราษฎร์อุทิศ  

                เหตุผล 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต าบลที่วัง ได้ส่งหนังสือมายังเทศบาลต าบลที่วังโดยขอให้

นายกเทศมนตรีต าบลที่วังพิจารณาเสนอให้ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วังบรรจุ ใน
วาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล  
ที่วังในการขอใช้ที่ดินของส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แปลงเลขที่ 
81 ระวาง ส.ป.ก. ที่ 4925III8090 ทั้งแปลง เป็นจ านวนเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ 55 
ตารางวา  ในการจัดตั้งวัดวังยวนราษฎร์อุทิศ  โดยตามขั้นตอนการยื่นค าขออนุญาตใช้
ที่ดินดังกล่าว จะต้องมีความเห็นของสภาท้องถิ่นและหากเป็นกิจการที่เห็นว่าอาจมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่จะต้องผ่านความเห็นชอบจากชุมชน
ท้องถิ่นว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใช้เป็น
หลักฐานประกอบค าขอด้วย 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การยื่นค าขออนุญาตใช้ที่ดินของส านักสงฆ์บ้านวังยวน เพ่ือจัดตั้งวัด
วังยวนราษฎร์อุทิศเป็นไปโดยถูกต้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงเรียนมาเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งวัดวังยวนราษฎร์อุทิศโดยไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมครับ   
ประธานสภาเทศบาล  
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/นายกายทิพย.์.. 
 
 
 
นายกายทิพย์  จันทร์คล้าย เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีต าบลที่วัง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 และคณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ตามมติที่ประชุมสภา

เทศบาลต าบลที่วังสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2559 โดยสภาเทศบาลต าบลที่วังมีมติเห็นชอบให้ขอใช้ที่ดินของส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จ านวน 15 ไร่  เพ่ือการศาสนาจัดตั้งวัดวังยวนราษฎร์
อุทิศ ในการประกอบพิธีกรรมด้านศาสนาและใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วนั้น สาเหตุที่ได้
ด าเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
จ านวน 15 ไร่  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ว่าด้วย
การมอบหมายให้เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พิจารณา
อนุญาตให้ใช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืนๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
พ.ศ. 2536 มีข้อก าหนดดังนี้ ข้อ 5 การให้ใช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคและ
กิจการอ่ืนๆ ตามระเบียบนี้ ต้องเป็นการด าเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ด าเนินการโดยไม่หวังผลก าไร  และ ข้อ 8 การใช้ที่ดิน
เพ่ือการศาสนาให้ใช้ตามจ านวนเนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ ส าหรับจัดตั้งศาสนสถานตาม
ประเพณีนิยมแห่งท้องถิ่น  และเป็นไปตามค าสั่งส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม ที่ 855/2561 เรื่อง การก าหนดแบบและขั้นตอนแนวทางปฏิบัติในการ
พิจารณาค าขออนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืนๆ ในเขตปฏิรูป
ที่ดิน สั่ง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 และได้มีหนังสือส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0011/1739 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่องขอ
อนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างวัด เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อ้างถึงหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0034/15975 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 
2563 ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชยื่นค าขออนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือสร้าง
วัดวังยวนราษฎร์อุทิศเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต าบลที่วัง อ าเภอ 
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  
(ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช) ขอเรียนว่าคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(ศปจ.นครศรีธรรมราช) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2564 มีมติเห็นชอบให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือสร้างวัดวังยวนราษฎร์อุทิศ และ
ได้ส่งเอกสารหลักฐานให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พิจารณา
อนุญาต ซึ่ง ส.ป.ก. ได้ตรวจสอบรูปแผนที่แล้ว ปรากฏว่าวัดวังยวนราษฎร์อุทิศ  อาจมี
พ้ืนที่มากกว่าจ านวนที่ขออนุญาต  จึงขอให้ตรวจว่าที่ดินแปลงข้างเคียงที่ขออนุญาตใช้ 
มีผู้ใดครอบครองหรือได้รับการจัดที่ดินหรือไม่อย่างไร พร้อมระบุประเภทการท า
ประโยชน์ในที่ดิน  หากปรากฎว่าผู้ขออนุญาตเป็นผู้ครอบครองให้รวมเนื้อที่ทั้ง
หมดแล้วขออนุญาตมาในคราวเดียวกัน  หากวัดไม่ได้เป็นผู้ครอบครองให้จัดท าหนังสือ
ยืนยันว่าเป็นการขออนุญาตใช้ที่ดินจ านวนเนื้อที่ 15 ไร่ จริง และไม่ประสงค์ใช้ที่ดิน
เพ่ิมเติมจากจ านวนที่ขออนุญาตในภายหลัง และหากจะขออนุญาตใช้ที่ดินเกินกว่า 15 
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ไร่ ก็ต้องยื่นค าขออนุญาตใช้ที่ดินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลงชื่อนางเทพอารีย์ บุตรแขก  
นิติกรช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช จาก
ระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการดังกล่าวให้ขออนุญาตใช้ที่ดินเกินกว่า 15 ไร่ได ้

                               จึงเป็นสาเหตุให้ด าเนินการขอบรรจุเข้าในวาระการประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบขอใช้ 
/ที่ดินของ... 

                  ที่ดินของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการจัดตั้งวัดวังยวน
ราษฎร์อุทิศแปลงเลขที่ 81 ระวาง ส.ป.ก. ที่ 4925III8090 ทั้งแปลง เป็นเนื้อที่
จ านวนประมาณ 25 ไร่ 55 ตารางวา ขอชี้แจงและท าความเข้าใจกับสมาชิกสภา
เทศบาลฯ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเท่านี้ขอบคุณครับ  

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์  
 เห็นชอบ   12    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
 งดออกเสียง   -     เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง 4.3 ญัตติ เรื่องขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมหมวดค่าที่ดินและ 
ประธานสภาเทศบาล สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ 
นายประทีป  ศรีแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้เข้า 
นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมทุกท่านครับ ในระเบียบวาระนี้   ผมขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาล 

เป็นผู้ชี้แจงต่อสภาแทนครับ 
นายกัญช์  อินทนู เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้า 
ปลัดเทศบาล ส่วนราชการ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตเสนอญัตติและชี้แจง

รายละเอียดแทนนายกเทศมนตรีต าบลที่วังครับ ญัตติเรื่องขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสม หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จ านวน 22 โครงการ  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 22 โครงการ  
เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 87  ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสม
ประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ (1) กรณีที่ยอดเงินสะสม
คงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้
ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด (2) กรณีที่ปีใด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้ าของ
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
น าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขข้อ ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

/(1) ให้กระท า... 
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่
กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

 (3)  ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป   

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว เพ่ือเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่และเป็นโครงการที่มีการก าหนดไว้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลที่วัง  เทศบาลต าบลที่วังจึงขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 22 โครงการ รวมงบประมาณ 
ที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม หมวดค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวนทั้งหมด 10,999,693.98  บาท 
เงินทุนส ารองเงินสะสม คงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตามรายละเอียดดังนี้ 

เทศบาลต าบลที่วังตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน  108,752,000.00 บาท 

    ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
คิดเป็นเงิน จ านวน  16,312,800.00 บาท 

เทศบาลต าบลที่วังมีเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  
จ านวน  27,812,306.31 บาท 

เทศบาลต าบลที่วังสามารถใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้เป็นเงิน  
27,812,306.31 –  16,312,800.00  =   11,499,506.31 บาท 
   ดังนั้น จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

ส าหรับรายละเอียดโครงการผมขอมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 

นายอุดร  รัตนพันธ์ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้า 



๑๑ 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดโครงการก่อสร้าง 
จ านวน 22 โครงการ  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
/ 1. โครงการ... 

 
1.  โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาคถนนสายควนหลวง

นายหมู่ที่ 11 ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ HDPE 100 
ขนาด ∅ 160 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาว 1,157.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) พ.ที ่

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลต าบลที่วัง 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8  พ.ศ. 2564 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 5 

งบประมาณ 846,969.50  บาท 
2.  โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายเภาลาย – 

หนองคล้า หมู่ที่ 11 ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ HDPE 
100 ขนาด ∅ 160 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาว 1,523.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลต าบลที่วัง 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 6 

งบประมาณ 1,146,244.58  บาท 
3.  โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายคลองทราย 

– ควนกรด หมู่ที่ 11  ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ 
HDPE 100 ขนาด ∅ 160 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาว 1,920.00  เมตร พร้อม
อุปกรณ ์(ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  

 5 ล า    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 21 

งบประมาณ 2,096,924.13  บาท 
4.  โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายนายยิ้น   

หมู่ที่ 11  ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ HDPE 100 
ขนาด ∅ 110 มิลลิเมตร PN 6 ยาว 299.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  

 5 ล า    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 14 

งบประมาณ 163,838.32  บาท 
5.  โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายชายคลอง 

ซอย 3/1  หมู่ที่ 1  ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ HDPE 
100 ขนาด ∅ 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาว 367.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  
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 5 ล า    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 2 

งบประมาณ 177,893.75  บาท 

/ 6. โครงการ... 

6.  โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายคลองทราย 
– โคกกฐิน  หมู่ที่ 7  ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ 
HDPE 100 ขนาด ∅ 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาว 1,079.00 เมตร พร้อม
อุปกรณ ์(ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) 

5 ล า    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลต าบลที่วัง 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 3 

งบประมาณ 429,717.62  บาท 
7.  โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายควนอิฐ – 

เภาลาย หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 11 ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้
ท่อ HDPE 100 ขนาด ∅ 160 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาว 1,088.00 เมตร พร้อม
อุปกรณ ์(ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  

 5 ล า    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลต าบลที่วัง 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 7 

งบประมาณ 729,689.43  บาท 
8.  โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายก้างปลา – 

ทุ่งส้าน  หมู่ที่ 3  ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ HDPE 
100 ขนาด ∅ 160 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาว 728.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  

 5 ล า    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 4 

งบประมาณ 791,237.21  บาท 
9.  โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายคลองทราย 

– เภาลาย ซอย 1 หมู่ที่ 11  ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้
ท่อ HDPE 100 ขนาด ∅ 160 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาว 2,123.00 เมตร พร้อม
อุปกรณ ์(ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  

 5 ล า    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลต าบลที่วัง 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 8 

งบประมาณ 1,596,729.74  บาท 
10.  โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายท่าไฟ  

หมู่ที่ 6  ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ HDPE 100 
ขนาด ∅ 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาว 149.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  
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 5 ล า    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 7 

งบประมาณ 52,810.87  บาท 
/11. โครงการ... 

11.  โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายนายนิกรม 
หมู่ที่ 11  ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ HDPE 100 
ขนาด ∅ 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาว 231.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพิ่มเติม 
/ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 20 

งบประมาณ 145,512.18  บาท 
12.  โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายบนควน 

หมู่ที่ 7  ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ HDPE 100 
ขนาด ∅ 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาว 164.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  

 5 ล า    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 10 

งบประมาณ 67,525.88  บาท 
13.  โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายบ้าน 

นางพริ้ม เสียงหวาน หมู่ที่ 4  ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้
ท่อ HDPE 100 ขนาด ∅ 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาว 189.00 เมตร พร้อม
อุปกรณ ์(ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลต าบลที่วัง 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 2 

งบประมาณ 125,488.18  บาท 
14.  โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายบ้านนาง

พริ้ม – เขตต าบลควนกรด  หมู่ที่ 7  ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยใช้ท่อ HDPE 100 ขนาด ∅ 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาว 916.00 เมตร 
พร้อมอุปกรณ ์(ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลต าบลที่วัง 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 4 

งบประมาณ 436,386.17  บาท 
15.  โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายบ้านนาง

เฟ่ือง  เกตุแก้ว  หมู่ที่ 4  ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ 
HDPE 100 ขนาด ∅ 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาว 157.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) 
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 5 ล า    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 5 

งบประมาณ 102,994.97  บาท 

/ 16. โครงการ... 

 
16.  โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายหนอง

พลับ ซอย 1  หมู่ที่ 7  ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ 
HDPE 100 ขนาด ∅ 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาว 245.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) 

 5 ล า    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 9 

งบประมาณ 126,720.00  บาท                     
17.  โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายสามแยก

บ้านหัวนา – สามแยกควนกอ ซอย 1  หมู่ที่ 2  ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ HDPE 100 ขนาด ∅ 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาว 
137.00 เมตร พร้อมอุปกรณ ์(ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)พ  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 3 

งบประมาณ 90,209.74  บาท 
18.  โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายคลอง

ทราย หมู่ที่ 11  ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ HDPE 
100 ขนาด ∅ 160 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาว 550.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) 

 5 ล า    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 6 

งบประมาณ 366,161.31  บาท 
19.  โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายบ่อหรั่ง – 

โคกกฐิน หมู่ที่ 7  ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ HDPE 
100 ขนาด ∅ 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาว 320.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) 

 5 ล า    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 12 

งบประมาณ 175,894.28  บาท 
20.  โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายคลอง

ทราย – เภาลาย หมู่ที่ 11  ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ 
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HDPE 100 ขนาด ∅ 160 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาว 1,246.00 เมตร พร้อม
อุปกรณ ์(ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) 

 5 ล า    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลต าบลที่วัง 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 8 

งบประมาณ 913,592.23  บาท 

/ 21. โครงการ... 

21.  โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายหนอง
ต าเสา หมู่ที่ 5  ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ HDPE 
100 ขนาด ∅ 160 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาว 423.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) 

 5 ล า    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 4 

งบประมาณ 284,084.66  บาท 
22.  โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายนายสาคร 

รักษ์วงศ์หมู่ที่ 2  ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ HDPE 
100 ขนาด ∅ 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6 ยาว 129.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) 

 5 ล า    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลต าบลที่วัง 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 4 ล าดับที่ 1 

งบประมาณ 133,069.23  บาท 
รวมงบประมาณท่ีขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวนทั้งหมด 10,999,693.98  บาท  

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ   12    เสียง 
 ไม่เห็นอนุมัติ  -     เสียง 
 งดออกเสียง   -     เสียง 

ระเบียบวาระท่ี   5 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565 และการก าหนดวันเริ่มประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป 

    นายบุญสม วังบัวทอง         ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
    ประธานสภาเทศบาล            มาตรา 24 ก าหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ 

ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด ผมขอให้สมาชิก  
สภาเทศบาลต าบลที่วัง เสนอสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565 และก าหนดวัน
เริ่มประชุมสภาสมัยสามัยแรกของปีถัดไป เชิญครับ 

นายช านาญ  เกตุบูรณะ ผมขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 4 สมัย 
สมาชิกสภาเทศบาล            สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่  1 - 30 พฤษภาคม  2565  ก าหนด 30 วัน 
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                                    สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่  1 - 30 สิงหาคม   2565  ก าหนด 30 วัน 
                                    สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่  1 - 30 พฤศจิกายน  2565  ก าหนด 30 วัน 
                                   สมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ก าหนด 28 วัน 

ครับ 
 

/นายบุญสม… 
 
นายบุญสม วังบัวทอง         ขอผู้รับรอง ตามที่คุณช านาญ  เกตุบูรณะ เสนอ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล          ผู้รับรองถูกต้อง นายอนุชา  บุญชู และ นางอุไรวรรณ  แสงเงิน  
                                   เมื่อมีผู้รับรองถูกต้อง ผมขอมติที่ประชุมรับรอง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ     

ประจ าปี พ.ศ. 2565 และก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไปครับ  
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์  
 เห็นชอบ   12    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
 งดออกเสียง   -     เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือคณะผู้บริหาร มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสัมภาส  ศรีจันทร์      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
สมาชิกสภาเทศบาล ราชการทุกท่านครับ ผมขอสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ เพราะ

ช่วงนี้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาก  เช้าวันนี้ผมได้รับแจ้งว่าบริเวณหน้าธนาคาร ธ.ก.ส.  
มีขยะตกค้าง เทศบาลฯ ไม่ได้เข้าไปเก็บประมาณ 3 ถึง 4 วัน เพราะมีผู้ไปใช้บริการ 
ที่ธนาคารค่อนข้างมากได้รับค าวิจารณ์มามาก  อยากให้เน้นการจัดการการเก็บขยะ
โดยมุ่งเน้นในที่ชุมชนเพราะจะส่งผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมากครับ 

นายประทีป  ศรีแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
นายกเทศมนตรี ราชการทุกท่านครับ  ขอให้ปลัดเทศบาลชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะของ

เทศบาลต าบลที่วัง การน าขยะไปทิ้งในขณะนี้ครับ 
นายกัญช์  อินทนู เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
ปลัดเทศบาล ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดในเรื่องของ 

การจัดการขยะของเทศบาลต าบลที่วัง  โดยเราได้น าขยะไปทิ้งที่พ้ืนที่ของเทศบาล
ต าบลปากน้ าฉวาง  เทศบาลต าบลที่วังได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง
ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลปากน้ าฉวางได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลปากน้ า
ฉวางยกเลิกสัญญากับบริษัท เอเชีย พาวเวอร์ แมกซ์ จ ากัด ที่ได้ท าสัญญากัน ผมขอน า
เรียนว่าการจัดการขยะของเทศบาลต าบลปากน้ าฉวางแบ่งเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรก
เทศบาลต าบลปากน้ าฉวางด าเนินการเองโดยมีปริมาณขยะประมาณ 30 ตันต่อวัน  
อีกส่วนหนึ่งได้ว่าจ้างและท าสัญญากับบริษัท เอเชีย พาวเวอร์ แมกซ์ จ ากัด ด าเนินการ
จัดการโดยมีปริมาณใกล้เคียงกัน โดยเทศบาลต าบลที่วังได้เป็นคู่สัญญากับบริษัท 
เอเชีย พาวเวอร์ แมกซ์ จ ากัด เมื่อได้รับแจ้งมาจากเทศบาลปากน้ าฉวางเกี่ยวกับมติ
ของที่ประชุมสภาดังกล่าว ผมได้แจ้งให้ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ นิติกรและ
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เจ้าหน้าที่พัสดุ และได้น าเรียนรองนายกสัญญา เทวภักดิ์ และหารือกันโดยรองนายกฯ 
ได้ประสานให้ท่านที่ปรึกษานายกฯ โทรศัพท์ประสานไปยังนายกเทศมนตรีปากน้ า
ฉวาง และผมเองก็ได้โทรศัพท์ประสานไปยังรองนายกเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง เพ่ือ
แจ้งความประสงค์ว่าหากมีการยกเลิกสัญญากันระหว่างเทศบาลต าบลปากน้ าฉวางกับ
บริษัทฯ เทศบาลต าบลที่วังมีความประสงค์ขอให้เทศบาลต าบลที่วังเป็นที่แรก 
ทีส่ามารถน าขยะไปทิ้งในส่วนที่เทศบาลต าบลปากน้ าฉวางบริหารจัดการเอง ณ วันนี้ 

/เรายังไป... 
  เรายังไปทิ้งอยู่ได้แต่ไม่ได้ขึ้นตาชั่ง  และเนื่องจากเทศบาลต าบลปากน้ าฉวางเป็นเขต 

คลัสเตอร์  5 เทศบาลต าบลที่วังเป็น เขตคลัสเตอร์  3 ซึ่งเป็นคนละคลัสเตอร์ 
นายกเทศมนตรีต าบลที่วังได้มีหนังสือ ไปยังท้องถิ่นอ าเภอทุ่งสงเพ่ือเรียนไปยังท้องถิ่น
จังหวัดโดยแจ้งขอทิ้งขยะนอกเขตคลัสเตอร์คือที่เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง  และผมได้
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุท าหนังสือแจ้งไปยังบริษัท เอเชีย พาวเวอร์ แมกซ์ จ ากัด ในส่วนของ
กระบวนการให้เป็นไปตามสัญญาจะด าเนินการไปอย่างไรให้บริษัทฯ แจ้งให้เทศบาล
ต าบลที่วังทราบด้วย ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีฯ เป็นห่วงในเรื่องนี้ ผมจึงได้ด าเนินการ
ตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นโดยสรุปคือได้ประสานเทศบาลต าบลปากน้ าฉวางขอไป
ทิ้งขยะในส่วนที่เทศบาลต าบลปากน้ าฉวางจัดการเอง ซึ่งเป็นการทิ้งขยะนอกคลัสเตอร์ 
โดยได้แจ้งไปยังท้องถิ่นอ าเภอเพ่ือแจ้งไปยังท้องถิ่นจังหวัดในการขอทิ้งขยะนอก
เขตคลัสเตอร์ ขอน าเรียนต่อท่ีประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลที่วัง เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประทีป  ศรีแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
นายกเทศมนตรี ราชการทุกท่านครับ ส าหรับกรณีการจัดการขยะตอนนี้เป็นปัญหาสองเรื่อง เรื่องแรก

เรื่องเครื่องมือ คือรถบรรทุกขยะช ารุดอยู่ 1 คัน ก าลังซ่อมแซมอยู่  เหลือรถอยู่ 2 คัน 
คันสีส้มบรรทุกได้ไม่มาก ผมมีความคิดที่จะปรับแต่งโมดิฟายให้เป็นรถที่ส่งทางท้ายแต่
ต้องพิจาณาเรื่องงบประมาณที่ใช้ก่อนว่าจะถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  การจัดเก็บขยะ
ตอนนี้ผมได้จัดระบบเก็บขยะใหม่โดยให้รถอีก 1 คันที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เก็บขน
ขยะวันละ 3 รอบ  วันนี้ผมจะให้การขนขยะในรอบท่ี 3 ไล่เก็บขยะในเขตเมืองในพ้ืนที่
ชุมชนหนาแน่น  เรื่องที่สองที่ท่านปลัดได้น าเรียนในเรื่องของสถานที่ทิ้งขยะ เทศบาล
ต าบลที่วังอยู่ในคลัสเตอร์ที่ 3  น าขยะไปทิ้งที่เทศบาลต าบลปากน้ าฉวางซึ่งอยู่ใน 
คลัสเตอร์ที่ 5  ก็ต้องด าเนินการแจ้งไปยังอ าเภอเพราะเป็นการเก็บขนไปทิ้งนอกเขต 
โดยเทศบาลต าบลที่วังได้ท าสัญญากับบริษัท เอเชีย พาวเวอร์ แมกซ์ จ ากัด หากมีการ
ยกเลิกสัญญาระหว่างบริษัท เอเชีย พาวเวอร์ แมกซ์ จ ากัด กับเทศบาลต าบลปากน้ า
ฉวาง ก็จะส่งผลกระทบกับเรา  ในเรื่องสถานที่ทิ้งขยะในคลัสเตอร์ที่ 3 ไม่มีศักยภาพ
ในการจัดการตัวเองเรื่องขยะจึงต้องน าขยะไปทิ้งที่อ่ืน เราจึงต้องหาทางแก้ปัญหาใน
การหาที่ทิ้งขยะที่ถูกกฎหมาย เช่น สถานที่รับก าจัดขยะที่ต าบลเขาโรก็ไม่สามารถ
รองรับขยะในปริมาณที่มากได้  เราได้มีแนวทางในการจัดการปัญหาขยะโดยให้
สามารถบริหารจัดการเองได้   โดยมีโครงการก่อสร้างศูนย์คัดแยกขยะที่ควนม่วง  
ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งกองทราย  ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการวางแผนเตรียมข้อมูล
เพ่ือด าเนินการขออนุมัติขอใช้ที่สาธารณประโยชน์โดยจะส่งเรื่องไปยังกรมที่ดินเพ่ือ
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พิจารณาเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยเพ่ืออนุมัติก่อน โดยจะจัดท าศูนย์คัดแยกขยะ
และศูนย์สาธิตการเกษตรเป็นการก าจัดขยะที่ครบวงจรเพ่ือให้สามารถดูแลตัวเองได้ใน
ระดับหนึ่ง  เรื่องการจัดการขยะในภาคใต้ที่จัดการเรื่องขยะได้ดีอยู่ที่ภูเก็ตเพราะมี
เตาเผาและมีการผลิตไฟฟ้า  นอกนั้นเรื่องการจัดการขยะนี้มีปัญหาเกือบทุกที่  ผมเอง
ตั้งแต่เข้ามาบริหารงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามคิดวิธีบริหารจัดการ ตอนนี้ก็จัดการ
เรื่องเครื่องมือเรื่องรถบรรทุกขยะ  ขอชี้แจงท าความเข้าใจให้สมาชิกสภาทุกท่านได้
เข้าใจในบริบทข้ันตอนการท างาน ขอบคุณครับ 

/นายบุญสม...   
นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณคุณสัมภาส  ศรีจันทร์ ที่ได้รับทราบปัญหาจากพ่ีน้องชาวบ้านมาเพ่ือพูดคุย 
ประธานสภาเทศบาล หารือในที่ประชุม และขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงเหตุผลในความล่าช้าและแนว

ทางการแก้ปัญหาในระยะนี้ รวมถึงการแก้ปัญหาในระยะยาวครับ  คณะผู้บริหารหรือ
สมาชิกสภาท่านอ่ืนมีผู้ใดจะน าเสนอเรื่องใดอีกบ้างหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านสัญญา  
เทวภักดิ์ รองนายกเทศมนตรีครับ 

นายสัญญา  เทวภักดิ์ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
รองนายกเทศมนตรี ราชการทุกท่าน  ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้กับที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการด าเนินการของ

คณะผู้บริหาร 3 เรื่อง  เรื่องแรกเรื่องการขุดเจาะน้ าบาดาลเพ่ือแก้ปัญหาภั ยแล้ง 
ที่อาจจะเกิดขึ้น  พ้ืนที่ที่มีปัญหาน้ าคือพ้ืนที่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10  โดยท่านที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีฯ ท่านพิรุณ กลัดทองได้ประสานไปยังกรมทรัพยากรน้ าบาดาลมา
ส ารวจพ้ืนที่ในต าบลที่วัง  โดยผมและสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมส ารวจ 3 โครงการ 
โครงการแรก หมู่ที่ 7 ควนม่วงที่เทศบาลต าบลที่วังวางแผนงานจัดท าศูนย์คัดแยกขยะ
และศูนย์สาธิตการเกษตร ในสถานที่นั้นเราต้องขุดเจาะน้ าบาดาลเพ่ือรองรับการ
ด าเนินงานตามโครงการที่จะเกิดขึ้น  โครงการที่ 2 หมู่ที่ 8 ที่โรงเรียนวัดวังยวน  
โครงการที่ 3 หมู่ที่ 10 ในซอยช่องหมี  ตอนนี้กรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้เสนอทั้ง 3 
โครงการไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว  คิดว่าน่าจะ
มีการจัดสรรงบประมาณมาได้บางส่วนและหากมีงบประมาณในปีถัดไปจะจัดสรรมาให้
เพ่ิมครับ  เรื่องที่ 2 ที่จะน าเรียนต่อท่ีประชุม เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนไปยังจังหวัด  โดยเสนอโครงการไปทั้งสิ้นจ านวน 19 โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 52,545,000.- บาท ปีนี้เป็นปีที่ขอสนับสนุนงบประมาณไปมาก
ที่สุด  หากได้รับการจัดสรรงบประมาณมาก็จะได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง  เรื่องที่ 3  ผม
ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวันที่ 31 ธันวาคมนี้ เวลาประมาณ 6.00 น.  ท่านนายกฯ 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ร่วมกับก านันผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมตักบาตรส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่  จ านวนพระสงฆ์ 25 รูป  จาก 5 วัด และ 1 ส านักสงฆ์  โดยสมาชิก
สภาฯ คุณนิทนฯ และคุณสุนทรฯ ได้ด าเนินการนิมนต์พระเรียบร้อยแล้ว ขอเรียนเชิญ
ทุกท่านตักบาตรร่วมกันบริเวณถนนสายวัฒนธรรมหน้าสถานีรถไฟที่วัง ขอน าเรียนต่อ
เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณรองนายกสัญญา เทวภักดิ์ ที่ได้น าเสนอความคืบหน้าในการบริหารงาน 
ประธานสภาเทศบาล ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกท่านทุกฝ่ายในการพัฒนาต าบลที่วังของเราครับ  
  คณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท่านอ่ืนมีผู้ใดจะน าเสนอเรื่องใดอีกบ้างหรือไม่ครับ  

ขอเชิญท่านพิรุณ กลัดทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีครับ 
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พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ส าหรับเรื่องปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ า ผมได้

ด าเนินการประสานงาน ทั้ง 3 โครงการ ก็น่าจะได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากร
น้ าบาดาลไม่น่าจะมีปัญหาอะไร  และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน 
19 โครงการ ทางท้องถิ่นจังหวัดได้รับเรื่องเพ่ือน าไปพิจารณาแล้ว  การขอรับ
งบประมาณเงินอุดหนุนเพ่ือให้ชาวต าบลที่วังไดร้ับประโยชน์มากที่สุด  ส่วนเรื่องปัญหา
การจัดการขยะ  ผมได้ติดต่อไปยังท่านนายกสมชาย ลิ่มพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบล
ปากน้ าฉวาง หากมีปัญหายกเลิกสัญญาขึ้นก็ต้องขอน าขยะไปทิ้งในส่วนที่เทศบาล 

/ต าบล... 
  ต าบลปากน้ าฉวางก่อน  ในด้านการจัดการของเทศบาลต าบลที่วังในพ้ืนที่เรามี บริษัท 

ปูนซิเมนต์ไทยฯ ซึ่งรับซื้อขยะเพ่ือท าเชื้อเพลิงน าขยะเข้ามาจากหาดใหญ่ ถือเป็น
ต้นทุนที่ดีของเราที่จะน าขยะที่คัดแยกผ่านกรรมวิธีต่างๆ พร้อมส่งให้บริษัท ปูน 
ซิเมนต์ไทยฯ ได้  การบริหารงานของเทศบาลฯ ในด้านต่างๆ ต้องปรับปรุงให้เหมาะสม 
ทั้งทางด้านความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย การตรวจสอบสถานประกอบการ
ต่างๆ ให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย การท างานจะต้องยึดถือ
ข้อเท็จจริงความถูกต้อง ด้านการพัฒนารายได้ก็จะมีตลาดสดเทศบาลฯ ที่ก าลัง
ก่อสร้างในขณะนี้ก็ต้องกระชับพ้ืนที่ชี้แจงให้ชาวบ้านทราบเพ่ือด าเนินการก่อสร้าง   
อีกท้ังเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่
ในการใช้จุดกลับรถอาจจะต้องมีการปรับจุดยูเทิร์นใหม่  ในเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของแขวง
การทางฯ ต้องร่วมหารือกันระหว่างหน่วยงาน  ต่อไปจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ มีแนวคิดที่
ส่งเสริมให้เป็นตลาดวัฒนธรรม ส่งเสริมอาชีพ การท่องเที่ยว ต่อไปอาจจะมีการจัด
กิจกรรมเค้าท์ดาวน์เกิดขึ้นในอนาคต ก็จะน าไปสู่ทิศทางการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมที่ดีขึ้น ต่อไปการพัฒนาด้านต่างๆ ก็เห็นชัดเจนขึ้นเป็นล าดับ การจัดเก็บ
รายได้ภาษีก็ดี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ก็ดี จะเพ่ิมขึ้นส่งผลสู่งบประมาณเพ่ือใช้ในการ
พัฒนามากข้ึนตามมา ขอใช้เวทีสภาฯ ที่ทรงเกียรติแห่งนี้เป็นกระบอกเสียงให้กับสังคม
ให้กับพ่ีน้องชาวต าบลที่วังเพ่ือการพัฒนาต่อไป ขอบคุณครับ  

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณท่านพิรุณ กลัดทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เรื่องของการด าเนินงาน 
ประธานสภาเทศบาล การประสานงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวนโยบายของคณะผู้บริหาร  มีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใด หรือคณะผู้บริหาร มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ เชิญครับ 
นายประทีป  ศรีแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
นายกเทศมนตรี ราชการทุกท่านครับ ผมมีเรื่องที่จะฝากท่านสมาชิกท าความเข้าใจกับสังคม อยู่ 3 

เรื่อง เรื่องแรกเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ หรือกองทุน สปสช. เทศบาลต าบล 
ที่วังมีงบประมาณในกองทุนเกือบสองล้าน ประมาณหนึ่งล้านเก้าแสนบาท  ก าลังหา
วิธีการจัดการที่เหมาะสมในการน าเงินกองทุนมาใช้พัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพ อยากให้
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะมีบทบาทมากในการขับเคลื่อน ร่วมกันกับ 
ผู้อ านวยการ ร.พ.ส.ต.  กับ อสม. รวมกลุ่มกันคิดหาโครงการและสามารถมาสอบถาม
แนวปฏิบัติที่ถูกระเบียบกับผู้อ านวยการกองสาธาฯ ได้  เทศบาลฯ จะได้รับหนังสือจาก 
สปสช.เขตสุราษฎร์ฯ แจ้งให้สามารถใช้จ่ายเงินจากกองทุนแต่ขั้นตอนการด าเนินการ
น าเงินออกมาใช้ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ เรื่องที่ 2 เรื่องตลาดสดเทศบาล 



๒๐ 
 

ที่ก าลังก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้างจะแล้วเสร็จ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จะมีการ
ด าเนินการในรูปแบบคณะท างานเพ่ือจัดการ เรื่องที่ 3 เรื่องการระบาทของโรคโควิท 
19 เราเองเป็นหน่วยงานท้องถิ่นขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานล าดับ
รองลงมาจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่หลักโดยตรงในการควบคุมและ
ระงับโรคติดต่อ ประกอบด้วยสาธารณสุขอ าเภอ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
เทศบาลเราเป็นส่วนช่วยในการสนับสนุนโดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโรค
และการป้องกัน สนับสนุนบุคลากรและงบประมาณโดยการแจกถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือ
กรณีกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว  ในช่วงปีใหม่นี้ผมก็เป็นห่วงได้แจ้งให้ผู้อ านวยการ 
กองสาธาฯ  จัดการในการตรวจหาผู้ติดเชี้อเชิงรุกให้กับกลุ่มแม่ค้าอีกครั้งหนึ่ง  ก็ต้อง 

                         /ระมัดระวัง…  
  ระมัดระวังเรื่องโรคโควิทกันให้มากข้ึน ปีใหม่คนจะพบปะสังสรรค์  มีการจัดเลี้ยงโดย 

เฉพาะวัฒนธรรมในบ้านเราในจังหวัดนครฯ การจัดเลี้ยงในงานศพยังเป็นการนั่งทาน
กันในงาน ทีจ่ังหวัดอ่ืนมีการจัดใส่กล่องแทนการนั่งโต๊ะ  ก็น่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท า
ให้การขยายการระบาดของโรครุกลามมาก ก็ต้องเน้นย้ ากันให้มากในช่วงปีใหม่ ลดการ
สังสรรค์ดื่มกินให้น้อยลง ลดไม่ได้ก็ให้เฝ้าระวังตัวเองให้รัดกุม 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีต าบลที่วัง ต้องขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยกันขับเคลื่อน 
ประธานสภาเทศบาล ประสานงานในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล รวมถึงช่วยกันดูแลในชุมชน

ให้การระบาดของโรคลดน้อยลงครับ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือคณะผู้บริหาร  
มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ เชิญครับ 

นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้า 
สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการทุกท่านครับ ผมบุญยืน  จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ต้อง

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องน้ าขาดแคลน
ในช่วงฤดูแล้ง  เรื่องน้ าเป็นเรื่องที่ส าคัญมากครับ  ชาวบ้านหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 
มักจะได้รับปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ าประปาไม่เพียงพอ สภาพพ้ืนที่เป็นที่สูง 
แรงดันน้ าไม่เพียงพอ ผมก็ขอขอบคุณแทนพ่ีน้องชาวหมู่ 8 และหมู่ 10 ที่ท่าน 
ที่ปรึกษานายกฯ รวมถึงคณะผู้บริหารได้ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณท่านบุญยืน จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล มากครับ คณะผู้บริหารหรือ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาท่านอ่ืนมีผู้ใดจะน าเสนอเรื่องใดอีกบ้างหรือไม่ครับ  

ทีป่ระชุม ไม่มี 

นายบุญสม  วังบัวทอง กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                                       
ประธานสภาเทศบาล ที่ให้ความร่วมมือและการประชุมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เลิกประชุม  12.10 น.  
 
 
 
 
 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ีวังพิจารณาตรวจสอบบันทึก  
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่……………………………. 

 
 
 

                 ลงชื่อ                                        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                              (นางสาววัชรี  นุ่นสังข์) 
                        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
 



๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันที่ ………………………………..………………….. 
 

 

 ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ 
                              (นายสัมภาส  ศรีจันทร์) 
                          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
 

                  ลงชื่อ...................................................กรรมการ 
                             (นายลือชัย  อดิศาสกุล) 
                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
  
                  ลงชื่อ...................................................กรรมการ/เลขานุการ 
                                (นายอนุชา  บุญชู)   
                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง  
 


