
  
(สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ีวัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2/2563    

วันอังคารที่  25  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563   เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ีวัง 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล -  
2. นายระแบบ มัคจิตร รองประธานสภาเทศบาล ระแบบ มัคจิตร 
3. นายสัญญา เทวภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สัญญา  เทวภักดิ ์
4. นายสมศักดิ์  กลีบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมศักดิ์ กลีบแก้ว 
5. นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อุไรวรรณ  แสงเงิน 
6. นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ 
7. นายสมบูรณ์ แป้นสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมบูรณ์    แป้นสุข 
8. นายนิทน สระบัว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นิทน สระบัว 
9. นายวิชิต ทับทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วิชิต ทับทอง 

10. นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทร์สุวรรณ 
11. นายมงคล ไชยฤกษ์ เลขานุการสภาเทศบาล มงคล ไชยฤกษ์ 

ผู้ไม่มาประชุม 

               นายบุญสม วังบัวทอง ขาดประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรี เชาวลิต เจริญพงศ์ 
2. นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี -  
3. นายสมชาย แป้นสุข รองนายกเทศมนตรี สมชาย แป้นสุข 
4. นางสาววัชร ี นุ่นสังข ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชร ี นุ่นสังข ์
5. นายธีรศักดิ์ คำแหง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ธีรศักดิ์ คำแหง 
      

 

 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายระแบบ  มัคจิตร  รองประธานสภาเทศบาลตำบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชา      
พระรัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลตำบลที่วังอ้างถึงประกาศอำเภอทุ่งสง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลตำบลที่วัง  ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัย
สามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน  นับตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม พ.ศ.2563 เป็นต้น
ไป นั้น   

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2554  
ข้อ 23  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี  
พ.ศ.2563  ในวันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง  โดยมี
รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่ส่งมาด้วยนี้แล้ว 

นายระแบบ  มัคจิตร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
รองประธานสภาเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายระแบบ  มัคจิตร การประชุมสภาเทศบาลตำบลที่ วัง สมัยสามัญ  สมัยที่  3 ครั้งที่  1  ประจำปี   
รองประธานสภาเทศบาล พ.ศ.2563  เมื่อวันจันทร์ที่  17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  ขอให้ที่ประชุม
 ตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อความ หรือ ความหมายใดที่
 คลาดเคลื่อนจากการประชุม  มีสมาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความ
 ใดบ้างหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความใด 

นายระแบบ  มัคจิตร ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ีวัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
รองประธานสภาเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 -   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 
 4.1 ญัตติ  เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2564 (พิจารณาในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ)  

นายระแบบ  มัคจิตร ตามที่การประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง เมื่อครั้งก่อน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
รองประธานสภาเทศบาล แปรญัตติประกอบด้วย 
                               1. นายระแบบ มัคจิตร   เป็นประธานกรรมการ 
  2. นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ   เป็นกรรมการ 
  3. นายนิทน สระบัว   เป็นกรรมการ 

/4.นายมงคล... 
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  4. นายมงคล ไชยฤกษ์   เป็นกรรมการ 
  5. นายสัญญา เทวภักดิ์   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ      
และมีคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
ข้อ 45 วรรค 3  กำหนดว่าญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
นั้น ซึ่งสภาจะต้องดำเนินการดังนี้ 

  1. กำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
  2. กำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติ 

และหลังจากท่ีมีการแปรญัตติเรียบร้อยแล้วให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงาน
ต่อประธานสภาเทศบาล  มติที่ประชุมเมื่อครั้งที่แล้วกำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติและ
กำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้ คือ 

  วันที่  18  สิงหาคม  2563   ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น.   
  วันที่  19  สิงหาคม  2563     ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 
  วันที่  20  สิงหาคม  2563     ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น.         

  และให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาคำแปรญัตติให้ เสร็จภายในวัน ศุกร์ที่   
21 สิงหาคม  2563  นั้น  เมื่อการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณาลงมติเรียบร้อยแล้ว  ผมขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ชี้แจงผล
การพิจารณาคำแปรญัตติต่อที่ประชุมทราบครับ 

นายระแบบ  มัคจิตร ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้กำหนดระยะเวลาเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
รองประธานสภาเทศบาล/ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระผมขอมอบหมายให้ 
ประธานคณะกรรมการแปรฯ  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ นายสัญญา  เทวภักดิ์  รายงานผลให้ที่ประชุม

ทราบครับ 
นายสัญญา  เทวภักดิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่านครับ  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้กำหนดระยะเวลาเสนอแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 18 
- 20 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. นั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลที่วัง ท่านใดยื่นขอแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แต่อย่างใด  และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม
พิจารณาคำแปรญัตติในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำบลที่วังแห่งนี้ ได้พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าร่างเทศบญัญัติฯ
ที่ผู้บริหารเสนอมาถูกต้องครบถ้วน พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรคงร่างเดิม  
และเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตาม
ร่างเดิม ตามเอกสารรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ส่ง ท่าน
ประธานสภาเทศบาลตำบลที่วังไปแล้วนั้น ครับ 

 
/นายระแบบ... 
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นายระแบบ  มัคจิตร ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติครับ  สรุปแล้วคือ  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบล 
รองประธานสภาเทศบาล ที่วังท่านใดยื่นขอแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  และ

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วมีมติให้คงร่างเดิมตามที่ผู้บริหารฯ เสนอมา  
ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาลงมติในขั้นแปรญัตติต่อไปครับ สมาชิกฯ ท่าน
ใดเห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  10 เสียง 
   ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  - เสียง 
   งดออกเสียง      - เสียง 

   (ประธานสั่งพักการประชุม 10 นาที) 

 4.2 ญัตติ เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
 งบประมาณ พ.ศ.2564 (พิจารณาในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ)   

นายระแบบ  มัคจิตร การตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รองประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547           
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  พ .ศ.2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ               
 ในวาระที่  3  ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่ น จะได้ลงมติให้มี          
 การอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น     
 ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบ
 กับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ตรา    
 เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม  มีมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
 เห็นชอบ           10    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -       เสียง 
 งดออกเสียง  -       เสียง 

นายระแบบ  มัคจิตร         สรุปเป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วังเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รองประธานสภาเทศบาล       รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย      
                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได ้   

 4.3 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบการขุดลอกคลองเภาลาย  หมู่ที่ 11  ตำบลที่วัง 

นายระแบบ  มัคจิตร ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาเทศบาล           
นายเชาวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีตำบลท่ีวัง ทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบการขุดลอกคลองเภาลาย  

หมู่ที่ 11  ตำบลที่วัง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
  /ตามท่ี… 
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ตามที่เทศบาลตำบลที่วัง  ได้รับหนังสือจากนายชัยรัตน์  ศรีจันทร์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 
11  ตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่องขอบรรจุวาระเข้าประชุม 
สภาเทศบาลตำบลที่วัง  เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลที่วังให้ขุดลอก
คลองเภาลาย  หมู่ที่ 11  ตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการ
ดำเนินการต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลที่วัง  จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วังให้ความเห็นต่อไป สำหรับรายละเอียดเช่น 
โครงการขุดลอกคลองเภาลายเริ่มต้นขุดจากตรงไหน  สิ้นสุดตรงไหน  หน่วยงานใดเป็น
ผู้รับผิดชอบตามโครงการ ผมขออนุญาตท่านประธานให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11  ตำบล 
ที่วัง  ชี้แจงรายละเอียดต่อท่านประธาน และท่ีประชุมครับ 

นายระแบบ  มัคจิตร ขอเชิญนายชัยรัตน์  ศรีจันทร์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11  ตำบลที่วัง  ชี้แจงต่อที่ประชุม  
รองประธานสภาเทศบาล       เชิญครับ 
นายชัยรัตน์  ศรีจันทร์        เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11    ทุกท่านครับ  ในการขุดลอกคลองเภาลาย  เป็นการขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ

ดำเนินการขุดลอกคลองเภาลาย  เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนน้ำท่วมและน้ำ
แล้ง  ปีที่แล้วน้ำแห้ง  คลองมีวัชพืชปกคลุมมาก  จนไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดู
แล้งและระบายน้ำในช่วงน้ำหลากได้  จะดำเนินการให้น้ำจากหนองพลับและจากคลอง
ทรายมาลงคลองเภาลาย เจ้าหน้าที่จากชลประทานได้มาสำรวจแล้ว 3 ครั้ง  พ้ืนที่                                                                                                                    
ทั้งหมดประมาณ 3,300 เมตร  โดยขุดจากปากคลองเหนือสะพานหนองปลิง  จนไป
ถึงหมู่ 8  ลอกคลองเภาลายโดยใช้แพและแบ็คโฮ  และจะมาฝายอยู่  2 ช่วง  โดยการ
สำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทางชลประทานแจ้งว่าการดำเนินโครงการต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่นก่อน ต่อไปจะนัดหมายให้มีการประชุมกันระหว่างหน่วยงาน 
กรมเจ้าท่า และชาวบ้าน  โดยโครงการนี้หากดำเนินการเสร็จสิ้นจะมีการถ่ายโอนมอบ
ให้กับเทศบาลฯ เป็นผู้ดูแลต่อไป  ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายระแบบ  มัคจิตร ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาล        
นายเชาวลิต  เจริญพงศ์ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ครับ  สำหรับการชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  โครงการนี้ถือเป็น 
นายกเทศมนตรีตำบลท่ีวัง ประโยชน์กับประชาชน  ถือเป็นการประสานงานที่ดีในการของบประมาณสนับสนุน

จากหน่วยงานของรัฐ  เป็นการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งและการแก้ปัญหาน้ำท่วม  น้ำจาก
หนองพลับจะไหลลงคลองเภาลาย  ถ้ามีการกักเก็บน้ำที่ดี  จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำ
ขาดแคลนในช่วงหน้าแล้ง  และในช่วงน้ำหลากก็จะสามารถป้องกันไม่ให้น้ำท่วมได้ 

  ก็ขอฝากท่านผู้ใหญ่บ้าน  ในการแก้ปัญหาน้ำควรต้องแก้ทั้งระบบแก้ไขท้ังตำบล  หากมี
การเสนอโครงการเพ่ิมเติมได้อีก  อยากให้ขยายไปถึงบริเวณคลองชายคลอง  ไหลลง
คลองหอม  คลองแก้มช่อนให้ได้ด้วย  ถ้าทำได้ควรจะมีการทำให้ตลอด  ในการ
ดำเนินการควรได้รับฟังความเห็นจากชาวบ้าน  ควรได้รับการสนับสนุนหรือความ
ยินยอมจากชาวบ้านที่อยู่ริมคลอง  ไม่ควรได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการ  
เช่นการนำรถแบ็คโฮเข้าไปเพ่ือขุดลอกหรือไม่ให้ทรัพย์สินหรือผลอาสินของชาวบ้าน
ได้รับความเสียหาย และก่อนดำเนินการตามโครงการขอให้มีการประชุมร่วมกันก่อน  

  ระหว่างเทศบาลฯ  กรมชลประทาน  กรมเจ้าท่า  ขอนำเรียนไว้ด้วยครับ  ขอบคุณครับ 
/นายระแบบ...   
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นายระแบบ  มัคจิตร มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
นายสมบูรณ์  แป้นสุข เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ  ผมเห็นด้วยครับกับการขุดลอกคลอง  แต่ในการดำเนินการจะมี

ผลกระทบจากชาวบ้าน  ผมขอยกตัวอย่างหมู่ 5  ต้องได้รับความยินยอมจากชาวบ้าน
โดยการลงนามและมีเอกสารลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน  เพราะหากระหว่างดำเนินการ
ชาวบ้านไม่ยินยอม  จะทำให้การดำเนินการตามโครงการติดขัดได้  ขอฝากไว้ด้วยครับ  
ขอบคุณครับ   

นายระแบบ  มัคจิตร มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
นายสัญญา  เทวภักดิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ  ผมขออนุญาตเสนอแนวคิดเพ่ิมเติมต่อยอดจากโครงการขุดลอกคลองเภา

ลาย  ตามที่ผู้ใหญ่ชัยรัตน์  ศรีจันทร์  ได้นำเสนอ โดยในระหว่างการขุดลอกคลอง  
น่าจะมีการแปลงพ้ืนที่ให้กลายเป็นพ้ืนที่สีเขียว  พ้ืนที่การออกกำลังกายของชุมชน  
เพราะการดำเนินงานจะมีการนำเครื่องมือเครื่องจักร รถแบ็คโฮเข้าไป  ก็อาจจะมีการ
ปรับพ้ืนที่ให้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย  ต่อไปก็อาจจะเพ่ิมเติมก่อสร้างทางเท้า  ลู่วิ่ง  
ติดไฟฟ้าส่องสว่าง  ต่อไปควรจะมีพ้ืนที่สีเขียวแบบนี้ทุกหมู่บ้าน  เพ่ือส่งเสริมด้านการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของคนในตำบล  ขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้  ขอบคุณครับ 

นายระแบบ  มัคจิตร มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะให้ความเห็นเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกบ้างครับ  หากไม่มี 
รองประธานสภาเทศบาล ผมขอมติที่ประชุมครับ  เรื่องขอความเห็นชอบการขุดลอกคลองเภาลาย  หมู่ที่ 11   
  ตำบลที่วัง 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์  

 เห็นชอบ  10  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -     เสียง 
 งดออกเสียง  -     เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายระแบบ  มัคจิตร มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  
นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ  ผมมีเรื่องจะนำเรียนกรณีชาวบ้านจะวางท่อ  ได้มาขอรถขุดท่อ  โดย

ได้มาที่เทศบาลฯ  ไม่พบท่านนายกฯ  แต่พบรองนายกราเชษฯ แต่จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้  
จึงได้มาแจ้งผมผมรับปากว่าจะประสานให้ เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านต่อไป 
ขอบคุณครับ     

นายระแบบ  มัคจิตร เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
 
 

/นายเชาวลิต... 
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นายเชาวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ขอชี้แจงว่าเรื่องนี้ผม 
นายกเทศมนตรีตำบลท่ีวัง ยังไม่ทราบเรื่องครับ  ในการขอเครื่องจักรกลซึ่งเป็นทรัพย์สินของราชการ  ผมขอ

รบกวนให้ช่วยแจ้งชาวบ้านให้มาเขียนคำร้องพร้อมด้วยเบอร์โทรศัพท์ ที่กองช่าง 
เจ้าหน้าที่จะเสนอมาขอความเห็นที่ผม  เพราะเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการสั่งการตาม 
คำร้องขอก่อนไปปฏิบัติงานครับ  ขอบคุณครับ   

นายระแบบ  มัคจิตร มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  
นายสัญญา  เทวภักดิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ  ผมขออนุญาตแจ้งเรื่องโครงการก่อสร้างราวกันตก  เนื่องจากเป็นการกัน

เงินงบประมาณ พ.ศ.2562  ไว้แล้ว  หากสิ้นสุดปีงบประมาณนี้ยังไม่ได้ทำสัญญา  
โครงการนี้ก็จะตกไปไม่ได้ดำเนินการ  ผมได้รับทราบข้อมูลจากผู้อำนวยการกองคลัง  
แจ้งว่าอยู่ในระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจ้าง ในการตีความเรื่องการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้รับจ้างความเห็นของกองคลังกับกองช่างยังไม่เป็นที่เข้าใจตรงกัน ขอให้
เร่งดำเนินการเพื่อให้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณครับ  ขอบคุณครับ 

นายระแบบ  มัคจิตร ขอเรียนให้ท่านนายกให้พิจารณาดำเนินการด้วยนะครับ   มีสมาชิกสภาฯท่านใด  
รองประธานสภาเทศบาล  มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ  อีกเรื่อง 
สมาชิกสภาเทศบาล หนึ่งคือเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวนอยากช่วยก่อสร้างห้องน้ำครูเพราะยังใช้

ห้องน้ำของเด็กอยู่  อีกเรื่องหนึ่งคือช่วยปรับปรุงกันสาดเกิดปัญหาฝนสาด และเรื่อง
สุดท้ายลานดินที่ลานเด็กเล่นน่าจะปูตัวหนอนหรือกระเบื้องก็ได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายระแบบ  มัคจิตร ขอเรียนให้ท่านนายกให้พิจารณาดำเนินการด้วยนะครับ   มีสมาชิกสภาฯท่านใด  
รองประธานสภาเทศบาล  มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
นายสมบูรณ์  แป้นสุข เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ ผมจะขอ  
สมาชิกสภาเทศบาล แจ้งเพ่ิมเติมอีกเรื่องหนึ่งครับ  เรื่องเกี่ยวกับถนนสายก้างปลา – จุฬาภรณ์ ได้มี 

ผู้ประกอบการบรรทุกไม้ยางพารา ในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วย  ทำให้มีดินมีโคลนบน
พ้ืนถนน ถนนสกปรกมีดินแดง  วันไหนไม่มีฝนก็เกิดเป็นฝุ่น ผมเห็นว่าไม่สะดวกในการ
สัญจร  ในช่วงเช้าเด็กนักเรียนไปโรงเรียนได้รับความเดือดร้อน  ขอให้ช่วยดำเนินการ
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายระแบบ  มัคจิตร ขอเรียนให้ท่านนายกให้พิจารณาดำเนินการด้วยนะครับ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  
รองประธานสภาเทศบาล  มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 

นายระแบบ  มัคจิตร กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                                       
รองประธานสภาเทศบาล ที่ให้ความร่วมมือ และการประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เลิกประชุม  12.00 น.  
 
 
 
 



๘ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ีวังพิจารณาตรวจสอบบันทึก 
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมือ่วันที…่…………………. 
 

 
 

                 ลงชื่อ                                ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                         (นายมงคล  ไชยฤกษ์) 
                   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลที่วัง 

 

 

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

 
 

 

ลงชื่อ.........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายนิทน   สระบัว) 
                      สมาชิกสภาเทศบาตำบลที่วัง 

 

                  ลงชื่อ                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายสญัญา  เทวภักดิ์) 
                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง 
  
                  ลงชื่อ..........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ)   
                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง  
 


