
  
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563    

วันศุกร์ที่ 10 เดือนเมษำยน พ.ศ.2563 เวลำ 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 

ผู้มำประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม วังบัวทอง 
2. นายระแบบ มัคจิตร รองประธานสภาเทศบาล -  
3. นายสัญญา เทวภักดิ ์ 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 -  
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 

ผู้ไม่มำประชมุ 

1. นายระแบบ    มัคจิตร    (ขาดประชุม) 
2. นายชัยณรงค์    เจริญธรรมรักษ ์    (ขาดประชุม) 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรี เชาวลิต เจริญพงศ์ 
2. นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี ราเชษ เอียดเสน 
3. นายสมชาย แป้นสุข รองนายกเทศมนตรี สมชาย แป้นสุข 
4. นางสาววัชร ี นุ่นสังข ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชร ี นุ่นสังข ์
5. นายธีรศักดิ์ ค าแหง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ธีรศักดิ์ ค าแหง 
6. นายอุดร รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อุดร รัตนพันธ์ 
7. นางสาวพรรณี สุกใส ผู้อ านวยการกองคลัง พรรณี สุกใส 
      
      
      

       

       /เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลำ 10.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม  วังบัวทอง  ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชา      
พระรัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลที่วังอ้างถึงประกาศอ าเภอทุ่งสง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 

ตามหนังสือที่อ้างถึง อ าเภอทุ่งสงได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 มีก าหนด 15 วัน  นับตั้งแต่วันที่ 7  เมษายน เป็นต้นไป นั้น  

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2554   
ข้อ 23  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมั ยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  
พ.ศ.2563  ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง และ
ด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวำระท่ี 1       เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
นำยบุญสม  วังบัวทอง   - ไม่มี 
ประธำนสภำเทศบำล  

ระเบียบวำระท่ี 2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
 การประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2563 
ประจ าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 ขอให้ที่ประชุม
ตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อความ หรือความหมายใดที่
คลาดเคลื่อนจากการประชุม  มีสมาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความ
ใดบ้างหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม ไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขถ้อยค ำหรือข้อควำมใด 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประธำนสภำเทศบำล ครั้งที่ 1/2563 ประจ าปี พ.ศ.2563  

ระเบียบวำระท่ี 3 กระทู้ถำม 
 -   ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องด่วน (เพื่อพิจำรณำ)  

นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.1  ญัตติ เรื่องขอควำมเห็นชอบกำรส่งมอบทรัพย์สิน  โอนสิทธิเรียกร้อง 
ประธำนสภำเทศบำล ท่อประปำและอุปกรณ์ต่ำงๆ  ตำมโครงกำรวำงท่อขยำยเขตระบบประปำส่วน

ภูมิภำค  จ ำนวน 3 โครงกำร   
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ  
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นำยกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการส่งมอบทรัพย์สิน โอนสิทธิเรียกร้อง  

ท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ  ตามโครงการวางท่อขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค  
จ านวน 3 โครงการ  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 
/หลักกำร... 
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หลักกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
เทศบาลต าบลที่วัง  ได้ด าเนินการก่อสร้างและวางท่อระบบประปาและขยายเขต

จ าหน่ายน้ าประปา จ านวน 3 โครงการ ดังนี้   
1.  โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายควนหลวงนาย  หมู่ที่ 

11 ต าบลที่วัง   
2.  โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายคลองทราย  ช่วงสาม

แยกบ้านหลุมพอ – บ้านคลองทราย  หมู่ที่ 11  ต าบลที่วัง   

3.  โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายคลองฝาก และถนนสาย
นายทวีกุล รักษ์ยศ  หมู่ที่ 4  ต าบลที่วัง 

เทศบาลต าบลที่วัง  ได้ด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว  จึง
ขอส่งมอบท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ  ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี  เนื่องจากเทศบาลต าบลที่วังไม่สามารถด าเนินการดูแลรักษาหรือ
ปรับปรุงได้  เพราะไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญงานด้านเทคนิคเฉพาะทางในเรื่อง
ระบบประปา เครื่องมือ อุปกรณ์ และไม่สามารถท่ีจะจัดหาแหล่งน้ าที่สะอาด ปลอดภัย  
ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ  ประกอบกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  เป็น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อม  มีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง 

เทศบาลต าบลที่วัง  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ส าหรับการ
อุปโภคได้อย่างทั่วถึง ยั่งยืน ถาวร และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  เป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลที่วัง  จึงขอความ
เห็นชอบการโอนสิทธิเรียกร้อง การส่งมอบท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการ
ก่อสร้างวางท่อขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค  จ านวน 3 โครงการ  ให้แก่การ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  รับไปด าเนินการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
เหตุผล 

ในการด าเนินการครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายดังนี้ 
1. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐพ.ศ.2560 
    ข้อ 215  หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ใน

หน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

(3)  โอน ให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 
47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 

    ข้อ  155  การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ
ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น 
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/3.ตามค าสั่ง... 
 
3.  ตามค าสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ 195/2553 เรื่อง การขอวางท่อขยาย

เขตจ าหน่ายน้ าประปาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง  และยอมรับ
เงื่อนไขการด าเนินการตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเขตก าหนด  และค าสั่งการประปา
ส่วนภูมิภาค ที่ 1085/2554 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ 
195/2553 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2553 

ข้อ 4  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะด าเนินการวางท่อขยาย
เขตจ าหน่ายน้ าเอง  จะต้องด าเนินการตามแบบแปลนและยอมรับเงื่อนไขการ
ด าเนินการตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเขตก าหนด  ทั้งนี้ ให้ผู้อ านวยการการประปา
ส่วนภูมิภาคเขตแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเข้าร่วมตรวจและควบคุมงาน  โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ข้อ 5  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมอบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ให้การ
ประปาส่วนภูมิภาคเพ่ือใช้งานบริการผู้ใช้น้ าต่อไป 

ให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ท าหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขตเป็นผู้ลงนามรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง 

ดังนั้น  เพ่ือให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามข้อกฎหมายดังกล่าว  จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลที่วังพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์  
 เห็นชอบ  9     เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -        เสียง 
 งดออกเสียง  -        เสียง 

นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.2  ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ประธำนสภำเทศบำล เพื่อโอนไปตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่  กองช่ำง  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำน

ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน  งบลงทุน  หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ประเภทค่ำ
ก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน บ้ำนช่องหมี 
(ถ้ ำประดู่) หมู่ที่ 10   

 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ  
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นำยกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านช่องหมี (ถ้ า
ประดู่) หมู่ที่ 10  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 
/หลักการ...   



๕ 
 

 
 
 

หลักการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กองช่าง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านช่องหมี (ถ้ าประดู่) หมู่ที่ 10  โดยตั้งจ่ายรายการใหม่  เนื่องจาก
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดของ
ประชาชนในพื้นท่ี    
เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ ๒๗ การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่ น  กองช่ า ง   ขอโอนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 จ านวน 1 รายการ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

โอนลด  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  งบงบกลาง หมวดรายจ่ายประเภท
รายจ่ายส ารองจ่าย  งบประมาณตั้งไว้  1,000,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลือ 
819,255.-  บาท  โอนลดจ ำนวน    447,600 บำท   

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านช่องหมี (ถ้ าประดู่) หมู่ที่ 
10  เป็นเงิน   447,600.00  บาท  ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  โอนเพิ่มจ ำนวน  
447,600.00  บำท 

ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
ข้อ ๒๗ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  เพ่ือพิจารณา
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป 

นำยบุญสม  วังบัวทอง มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ  เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
นำยสมบูรณ์  แป้นสุข      เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมำชิกสภำเทศบำล ส าหรับโครงการระบบประปาหมู่บ้าน บ้านช่องหมี (ถ้ าประดู่) หมู่ที่ 10  โครงการนี้ผม

ได้รับการแจ้งจากชาวบ้านหมู่ที่ 10  ว่าโครงการก่อสร้างระบบประปา ฝังท่อประปา
เสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้น้ า  ที่จริงถ้าในการก่อสร้างคราวนั้นถ้าได้มีการออกแบบ
เกี่ยวกับถังเก็บน้ าไว้ด้วย  ชาวบ้านก็จะได้ใช้น้ าประปาทันหน้าแล้งนี้แล้วนะครับ  
เสียดายแทนชาวบ้านส าหรับการวางแผนที่งานล่าช้าครับ  ขอบคุณครับ 

 
 



๖ 
 

/นายบุญสม...   
 
 
นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล        

ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  9       เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -        เสียง 
 งดออกเสียง  -        เสียง 

ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นำยบุญสม  วังบัวทอง มีท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   

 นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์   เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและ
นำยกเทศมนตรี   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงมาตรการการจัดการเกี่ยวกับปัญหาการ 

  แพร่ระบาดของโรค COVID 19  ในต าบลที่วังจะต้องดูแลป้องกันพ่ีน้องในต าบลของ
เราไม่ให้มีการติดเชื้อ  ขอฝากท่านสมาชิกสภาทุกท่านให้ข้อมูลหรือดูแลสอดส่อง
ประชาชนในหมู่บ้าน  ว่ามีผู้ใดมาจากพ้ืนที่เสี่ยง  หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่  ถ้ามีให้
รายงานตัวกับผู้น าชุมชน  หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เพ่ือคัดกรองโรคและ
ดูแลให้มีการกักตัว  และตอนนี้มีโครงการเคาะประตูสู้โควิท ได้มีการท าหน้ากากผ้าเพ่ือ
กระจายให้กับพ่ีน้องต าบลที่วังของเราได้ใช้เพื่อป้องกันโรค 

   อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องภัยแล้ง  กระผมได้ให้มีการท างานอย่างเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือ
ส่งน้ าใช้ ให้กับชาวบ้านที่ขาดน้ าใช้  โดยผมได้มีการอ านวยความสะดวกส่งให้กับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างเร่งด่วน  และให้มีการส่งน้ าในวันหยุดราชการด้วยครับ 

   และสุดท้ายเรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เทศบาลต าบลที่วังได้ขอเงินอุดหนุน 2 
โครงการ  โครงการก่อสร้างถนนสาย 50  และโครงการก่อสร้างถนนสาย 403 สาย
เก่า  เทศบาลต าบลที่วังจะเร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม  กระผมขอเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง มีท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   

 นำยสัญญำ  เทวภักดิ์   เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและ 
สภำเทศบำล   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนสาย 403 สายเก่า  โดย 

  การปูทับถนนเดิม  ซึ่งตอนนี้ถนนสายนี้ได้มีการด าเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  
โดยการก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ าเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ถ้าหากมีการปูทับ
ถนน  ความหนาอาจจะสูงเกินไปมีผลกับทางเท้าและท่อระบายน้ า  ตอนนี้ขอบถนนจะ
กดที่รางระบายน้ าอยู่แล้ว  ก่อนที่จะมีการด าเนินการควรจะมีการพิจารณาให้รอบคอบ
ด้วยนะครับ  การใช้งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจควรจะชะลอหรือน างบนี้ไปใช้ส าหรับ
โครงการอ่ืนได้หรือไม่ครับ  เพราะถนนสายนี้การปรับภูมิทัศน์ก็ค่อนข้างดีอยู่แล้ว  จะ
ยังมีอยู่ก็ในส่วนของการจัดระเบียบในหลายๆ เรื่อง  เช่น การขายของต่อเติมร้านท าให้
กีดขวางทางเท้า ทางจราจร เราควรต้องหามาตรการร่วมกันเพ่ือให้ถนนสาย 403 เป็น
ระเบียบเรียบร้อยเพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ครับ   



๗ 
 

 
/อีกเรื่องหนึ่ง... 

   อีกเรื่องหนึ่ง  เรื่องไฟฟ้าและแสงสว่างชุมชนบ้านฉาง  ชาวบ้านแจ้งมาว่าสายไฟฟ้า 
สายดับ ยังไปไม่ถึง  แถวบ้านของผู้ช่วยยศฯ จะมีบ้านของชาวบ้านอีกสามสี่หลัง  ไฟฟ้า
ยังมืดอยู่  ควรจะมีการเดินไฟฟ้าสายดับให้ตลอดสายจนสุดเขตหมู่ 4  หรืออาจจะใช้
ระบบโซล่าเซลล์ก็ได้  ก็ให้ช่วยพิจารณาถึงความเหมาะสมครับ 

   และเรื่องสุดท้าย  อยากจะสอบถามความคืบหน้าของการด าเนินการตามโครงการ
ท่อบล็อกของหมู่ที่ 1  โครงการนี้ถ้าท าได้จะเป็นประโยชน์เรื่องแก้ไขปัญหาน้ าท่วมได้  
ขอขอบคุณครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง มีท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   

 นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์  กระผมขออนุญาตชี้แจงเรื่องแรกเก่ียวกับการก่อสร้างถนนสาย 403 สายเก่า โดยการ 
 นำยกเทศมนตรี ปูทับถนนเดิมนั้น  ส าหรับการด าเนินการกองช่างได้ออกแบบการก่อสร้างถนนโดยการ

ปูทับนี้  หลังจากการด าเนินโครงการปรับภูมิทัศน์โดยการท าท่อระบายน้ าและทางเท้า
ติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง  โดยจะปูทับเต็มทั้งพ้ืนที่   ในส่วนของรอยต่อของขอบถนน 
ที่จะต่อกับบ้านเรือนของประชาชน  จะมีการท าสโลปไว้เพ่ือให้ไม่ส่งผลกระทบกับ
บ้านเรือนของชาวบ้านและการระบายน้ าครับ  ส่วนการขอใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
อนุมัติให้ท าถนนสายนี้แล้ว  ไม่สามารถจะน างบไปท าถนนสายอ่ืนได้ครับ  ถนนเส้นนี้
เป็นถนนที่เป็นประตูบ้านประตูเมือง เป็นทางเข้าต าบลที่วัง  ทางเทศบาลต าบลที่วังมี
การวางแนวทางไว้ให้เป็นถนนสายวัฒนธรรม  ตอนนี้มีการออกก าลังกาย มีการ
กิจกรรมตักบาตรในเทศกาลส าคัญ และมีชาวบ้านมาเสนอกับผมไว้ว่าอยากจะมีการ
ขายสินค้า  อาจจะเป็นตลาดโต้รุ่ง  จากการพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนี้พร้อมที่
จะให้ความร่วมมือกับเทศบาลหากจะมีการจัดระเบียบถนนสายนี้ครับ 

   ส่วนเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่าง หมู่ที่ 4  เรื่องนี้ผมได้ก าชับให้กองช่าง
ส ารวจดูว่าถนนสายไหนยังไม่มีไฟฟ้าและแสงสว่าง  ให้ด าเนินการส ารวจตรวจสอบและ
เสนอมาเพ่ือจะได้รีบด าเนินการให้ชาวบ้านได้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ  ส าหรับในส่วน
ของหมู่ที่ 4 ทีท่่านสัญญาฯ ได้เสนอมาจะเร่งด าเนินการให้ครับ 

   ส่วนเรื่องโครงการท่อบล็อก หมู่ที่ 1 ยังไม่มีผู้เข้าเสนอราคาครับ  ผมขอชี้แจงแต่
เพียงเท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ   

นำยบุญสม  วังบัวทอง มีท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   

 นำยบุญยืน  จันทร์สุวรรณ  เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
 สมำชิกสภำเทศบำล ประชุมทุกท่านครับ  เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณตลาดอาทิตย์  ระหว่างหมู่ 

8  กับหมู่ 10  บริเวณนั้นไม่มีไฟฟ้าสาธารณะเลย  พ่ีน้องประชาชนได้แจ้งมา  และผม
ได้เคยเสนอต่อท่านนายกฯ มานานแล้ว  แต่ยังไม่มีการด าเนินการใดๆ เลยครับ  
กระผมขอฝากไว้ด้วยครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลที่วังครับ 
 ประธำนสภำเทศบำล  
 
 

/นายเชาวลิต...   



๘ 
 

 
 

 นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์   เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาครับ  ส าหรับบริเวณตลาดอาทิตย์  ผมจะให้ 
 นำยกเทศมนตรี   กองช่างด าเนินการลงพ้ืนที่ส ารวจ  โดยจะให้ประสานกับท่านบุญยืนฯ เลยนะครับ   

  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ  ให้มีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   
ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่เป็นหูเป็นตา  เพ่ือให้ต าบลที่วังของเรามีความ
เป็นอยู่อย่างปกติสุขครับ  ขอบคุณครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอบคุณทุกท่านส าหรับการร่วมกันท างานของทุกฝ่ายในสภาฯ แห่งนี้ครับ  มีท่านใดมี 
ประธำนสภำเทศบำล เรื่องอะไรเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ   

ที่ประชุม ไม่มี 

นำยบุญสม  วังบัวทอง กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                                       
ประธำนสภำเทศบำล ที่ให้ความร่วมมือ และการประชุมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เลิกประชุม  11.50 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

เสนอคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวังพิจำรณำตรวจสอบบันทึก  
กำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2563  เมื่อ
วันที่…………..……………. 

 
 
 

                 ลงชื่อ                                        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                              (นายมงคล  ไชยฤกษ์) 
                        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม ได้ตรวจบันทึกกำรประชุมแล้ว เห็นว่ำถูกต้อง  
เมื่อวันที่ ………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ.............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายนิทน   สระบัว) 
                        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 

 

                  ลงชื่อ                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายสญัญา  เทวภักดิ์) 
                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
  
                  ลงชื่อ.............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ)   
                        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง  
 


