
การประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1 ประจำป ีพ.ศ. 2564 ลงวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม  2564 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2564   

วันอังคารที่ 11   พฤษภาคม พ.ศ.2564    เวลา 10.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 

………………………………………………………….………………. 
ผู้มาประชุม 

1. นายสมนึก  สร้อยสกุลณี  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายธัชเศรษฐ ์ อธิอัครทวีโชติ  รองประธานสาภาเทศบาล 
3. นางสาวกนกวรรณ เยียวยา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  เขต 1 
4. นายณัฐพงษ์  กอวิจิตร   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  เขต 1 
5. นายประยุทธ์  น้ำดอกไม้  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม   เขต 1 

  6. นายรังสรรค์  นิยมศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  เขต 1 
7. นายสุกิจ  หัตถกรรม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  เขต 1 
8. นายทศพร  ป้อมหิน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  เขต 2 
9. นายปิยะพงษ์  คงอ้น   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  เขต 2 
10. นายสงัด  พุ่มอ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  เขต 2 

11. นางสังวร  จันทร์โสม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม เขต 2  
12. นายอำนวย  นามดิษฐ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม เขต 2 

มาประชุม จำนวน   12 คน         ขาดประชุม       จำนวน  -   คน      ลาประชุม จำนวน   -  คน  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นายวิบูลย ์  เจริญพร  นายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม 
2. นายประเทือง  ภักดีกุล  รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม 
3. นางสาวมุกดา  ภาเวชวงศ ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม 
4. นางสาวสุชาดา เอมโอช  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายนิคม  พวงอินทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  6. นายอะตะพล  รักษากุล  ปลัดเทศบาลตำบลม่วงชุม 
  7. นายธนกฤต  จงเจริญ  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
  8. นายเดชาธร  สุขนิรันดร์ (แทน) ผู้อำนวยการกองช่าง 
  9. นางสาวศกุนต์กานต์ จุฬา  ผู้อำนวยการกองคลัง 
  10. นางสาวปนัดดา จันทร์ฉาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
  11. นายสิร ิ  พรานเจริญ (แทน) กำนันตำบลม่วงชุม 
  12. นายเกรียงศักดิ์ เจริญพร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
  13. นายนิรุตย ์  บัวเกต ุ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
  14. พระวินัย  นนทโก  เลขาเจ้าคณะตำบลบ้านใหม่  

เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมเขายายปุย 
เริ่มประชุม  เวลา   10.00  น. 
  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม นายอะตะพล รักษากุล เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญนายสมนึก 
สร้อยสกุลณี    ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและทำหน้าที่ประธานในการประชุม 

2./และกล่าวเปิด................ 



 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำป ีพ.ศ. 2564 ลงวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม  2564 
 

๒ 
และกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564           
ตามระเบียบวาระการประชุมในลำดับต่อไปครับ 
                                (ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย) 
นายสมนึก  สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 

เรียนท่านนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน  และ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมนึก  สร้อยสกุลณี  ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  ขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลตำบลม่วงชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2564 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายสมนึก  สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
    

  ไม่มีเรื่องที่จะแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม รับทราบ  

 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชมุ 
นายสมนึก  สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 

การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมครั้งแรก เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564  ขอเชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ ครับ 
 

นายณัฐพงษ์ กอวิจิตร 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายณัฐพงษ์  กอวิจิตร   เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ขอรายงาน
ผลการคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้ 
  ในวันที่  5 พฤษภาคม  2564  เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. ผลการคัดเลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ที่ประชุมมีมติคัดเลือกให้          
นายอำนวย  นามดิษฐ์  เป็นประธานกรรมการ และ นายณัฐพงษ์ กอวิจิตร  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ปิดประชุมเวลา  16.10  น. 

ต่อไปผมขอรายงานการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมครั้งแรก  เมื่อวันที่  5 
พฤษภาคม  2564    ให้ที่ประชุมได้  รับทราบ ดังนี้  วันที่  7  พฤษภาคม  2564   เริ่มประชุมเวลา ๑๐.30 น. 
ที่ประชุมได้ตรวจทานแล้ว เห็นว่าข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ดี ข้อความต่าง ๆ เป็นไปตามที่สภาเทศบาลได้ร่วม
ประชุมและมีมตไิว้ทุกประการ       เลิกประชุมเวลา ๑๑.30 น. 

3./นายสมนึก................ 
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๓ 
นายสมนึก  สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 
พฤษภาคม 2564 จำนวน 16 หน้า ครับ  

สมาชิกท่านใดมีข้อแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในรายงานการ ประชุมหรือไมค่รบั   
ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 

5 พฤษภาคม 2564ครับ  
 

ที่ประชุม    
มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 

พฤษภาคม 2564 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง นายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุมแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
นายสมนึก สร้อยสกุลณี   
ประธานสภาเทศบาล 

        ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที1่4 พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ 
ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
ขอเชิญท่านายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อที่ประชุมครับ 
นายวิบูลย์  เจริญพร 
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีได ้
จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564  และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุมแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
พ.ศ.2564โดยกระผมได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ ซึ่งกำหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อ
สภา ก่อนเข้ารับหน้าที่ในการบริหารกิจการเทศบาล กระผมนายวิบูลย์ เจริญพร นายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม จึงขอ
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ซึ่งนโยบายดังกล่าว จะใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาเทศบาล
ตำบลม่วงชุมในระยะเวลา 4 ปีต่อจากนี้  โดยมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาตำบลม่วงชุม ให้เป็นตำบลน่าอยู่ ผู้คนมี
ความสุข มีความเจริญในทุกๆด้าน โดยใช้นโยบายพัฒนาคน และพัฒนาพ้ืนที่ในตำบลควบคู่กันไป รวมทั้งมีการ
บริหารจัดการและการบริการที่ดีทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลม่วงชุมทุกคน ดังนั้น 
เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลม่วงชุม เป็นไปตามเจตนารมณ์ สามารถบรรลุภารกิจและเป้าหมาย   จึงได้
กำหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบลม่วงชุมไว้ดังนี้ 
1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง โครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึงได้
มาตรฐาน 

 
4./1.2 พัฒนาระบบ............. 



 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำป ีพ.ศ. 2564 ลงวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม  2564 
 

๔ 
1.2 พัฒนา ระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้งไดอ้ย่างถาวร  
2. นโยบายด้านการศึกษา 

2.1 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

2.2 ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในและนอกระบบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กฎหมาย
กำหนดไว้ 

2.3 ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี    และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  
 

3. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
  3.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ พร้อมจัดหาแหล่งเงินทุน พัฒนาศักยภาพ
ในการผลิตสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน  

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินกิจการท่องเที่ยวให้เด่นชัด โดยจะดำเนินการในด้านการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลม่วงชุมให้เป็นที่รู้จักทั่วไปอย่างกว้างขวาง เพ่ือเพ่ิมปริมาณนักท่องเที่ยว ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมมากยิ่งข้ึน     

3.3 จัดหาและปรับปรุงสถานที่จำหน่ายสินค้าสินค้าชุมชน  เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม สะอาด ถูกสุขอนามัย สะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชน 

3.4 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อโรค
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

3.5 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข็มแข็ง ด้วยความรักความอบอุ่น 
3.6 ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ

ป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 

4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันโรค ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนเพ่ือ

สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง  
4.2 พัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอยให้สามารถจัดเก็บขยะได้รวดเร็ว และเป็น

ชุมชนที่น่าอยู่ ไม่มีขยะเน่าเสีย 
4.3 พัฒนา ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่สาธารณะของเทศบาลตำบลม่วงชุมให้สวยงาม 

เพ่ือให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ 
5. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

5.1 ส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
5.2 พัฒนาการบริการประชาชนของเทศบาลตำบลม่วงชุมเพ่ืออำนวยความสะดวก ให้กับ

ประชาชนได้มากท่ีสุด 
5.3 ส่งเสริมพัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง การบริหารงานเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง 

โปร่งใส  
5.4 พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงสำนักงานเทศบาลให้มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวกับ

ภารกิจอำนาจหน้าที่ที่เพ่ิมข้ึน เพ่ืออำนวยความสะดวก ให้กบัประชาชนได้มากท่ีสุด 
 

5./ในการดำเนิน........... 
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๕ 
ในการดำเนินนโยบายดังกล่าว จะต้องพิจารณาตามความจำเป็น ความเหมาะสม และปฏิบัติ

ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดไว้อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของทางราชการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในตำบลม่วงชุม 

การบริหารงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาข้างต้น จะไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้ หากไม่ได้
รับความร่วมมือ และการยอมรับจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงาน
เทศบาล    โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ 
ร่วมใจ และการสนับสนุนจากท่านในการที่จะพัฒนา ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม            
เพ่ือตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของพ่ี น้องประชาชนในการพัฒนาตำบลม่วงชุมให้มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

ที่ประชุม -  รบัทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องทีเ่สนอใหม่ 
  4.1 เลือกคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 
  4.1.1 เลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงระเบียบและรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ 
 

นางสาวอมลณัฐ  แสนซี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
  ขออนุญาตค่ะ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี         
คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้ องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน             
เป็นกรรมการ  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาดำเนินการคัดเลือก คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3  คน ค่ะ 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
  ผมขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อ ผู้ที่ให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่  1  ครับ 
นายสงัด  พุ่มอ่ำ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  ผมนายสงัด  พุ่มอ่ำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายอำนวย  นามดิษฐ์ สมาชิกสภา
เทศบาลเขต 2 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่  1  ครับ 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่  1 อีกหรือไมค่รับ 
 

ทีป่ระชุม -  ไม่มี 
6./นายสมนึก......... 
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๖ 
นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 

เนื่องจากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว จึงถือว่า นายอำนวย  นามดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่  1  ครับ 

ลำดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อ ผู้ที่ให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่  2  ครับ 
 

นายอำนวย  นามดิษฐ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  ผมนายอำนวย นามดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายประยุทธ์ น้ำดอกไม้ สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่  2  ครับ 

 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่  2 อีกหรือไมค่รับ 
 

ทีป่ระชุม -  ไม่มี 
 

นายสมนึก สรอ้ยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 

เนื่องจากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว จึงถือว่า นายประยุทธ์ น้ำดอกไม้ สมาชิกสภาเทศบาล      
เขต 1 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่  2  ครับ 

ลำดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อ ผู้ที่ให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่  3  ครับ 
 

นายณัฐพงษ์ กอวิจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมนายณัฐพงษ์ กอวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอสนอชื่อ นายทศพร  ป้อมหิน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่  3  ครับ 

 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่  3 อีกหรือไมค่รับ 
 

ทีป่ระชุม -  ไม่มี 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 

เนื่องจากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว จึงถือว่า นายทศพร  ป้อมหิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
เป็นคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น คนที่  3  ครบั 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
  สรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน 3 คน ดังนี้ 

1. นายอำนวย  นามดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
7./2. นายประยุทธ์................ 
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๗ 
 

2. นายประยุทธ์  น้ำดอกไม ้ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
3. นายทศพร  ป้อมหิน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

ทีป่ระชมุ - รับทราบ 
 

4.1.2 เลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงระเบียบและรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ 
 

นางสาวอมลณัฐ  แสนซี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
  ขออนุญาตค่ะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก 
จำนวน สามคน เป็นกรรมการ   ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาดำเนินการคัดเลือก คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3  คน ค่ะ 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
  ผมขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อ ผู้ที่ให้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คนที่  1  ครับ 
 

นายทศพร ป้อมหิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  ผมนายทศพร  ป้อมหิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายสงัด  พุ่มอ่ำ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่  1  ครับ 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่  1 อีก
หรือไม่ครับ 
ทีป่ระชุม -  ไม่มี 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 

เนื่องจากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว จึงถือว่า นายสงัด  พุ่มอ่ำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่  1  ครับ 

ลำดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อ ผู้ที่ ให้ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิน่ คนที่ 2 ครับ 

 
8./นายประยุทธ์ 
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๘ 
นายประยุทธ์ น้ำดอกไม้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
  ผมนายประยุทธ์  น้ำดอกไม้ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อ นายณัฐพงษ์ กอวิจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 ครับ 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่  2 อีก
หรือไม่ครับ 
 

ทีป่ระชุม -  ไม่มี 
 

นายสมนึก สร้อยสกลุณี 
ประธานสภาเทศบาล 

เนื่องจากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว จึงถือว่า นายณัฐพงษ์ กอวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 ครับ 

ลำดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อ ผู้ที่ ให้ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 ครับ 
 

นายอำนวย นามดิษฐ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  ผมนายอำนวย นามดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายสมนึก  สร้อยสกุลณี       
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 ครับ 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่  3 อีก
หรือไม่ครับ 
 

ทีป่ระชุม -  ไม่มี 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 

เนื่องจากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว จึงถือว่า นายสมนึก  สร้อยสกุลณี ประธานสภาเทศบาล
ตำบลม่วงชุม  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที ่3 ครับ 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
  สรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 คน ดังนี้ 

1. นายสงัด พุ่มอ่ำ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
2. นายณัฐพงษ ์กอวิจิตร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
3. นายสมนึก สร้อยสกุลณี ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 

 
9./ที่ประชุม......... 
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๙ 
 

ทีป่ระชุม -  รับทราบ 
 

  4.2 เลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลม่วงชุม 
นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงระเบียบและรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ 
 

นางสาวสุภาวดี เสวกดรุณทร 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
  ขออนุญาตค่ะ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี         
คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน่หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
  ข้อ 12 ให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 
   (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 
  ข้อ 13 ให้กรรมการตามข้อ 12 (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี 
นับแต่วันที่ออกคำสั่ง 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อ ผู้ที่ใหเ้ป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที่ 1 ครบั 
 

นายธัชเศรษฐ์ อธิอัครทวีโชติ 
รองประธานสภาเทศบาล 
  ผมนายธัชเศรษฐ์ อธิอัครทวีโชติ รองประธานสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อ นายอำนวย นามดิษฐ์      
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที่ 1 ครบั 
นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที่ 1 อีกหรือไม่ครับ 
 

ทีป่ระชุม -  ไม่มี 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 

เนื่องจากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว จึงถือว่า นายอำนวย นามดิษฐ์      สมาชิกสภาเทศบาล   
เขต 2 เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที่ 1 ครับ 

ลำดับต่อไปผมขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อ ผู้ที่ให้เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
คนที่ 2 ครับ 

 
 

10./นายอำนวย............ 
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๑๐ 
นายอำนวย นามดิษฐ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  ผมนายอำนวย นามดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายธัชเศรษฐ์ อธิอัครทวีโชติ 
รองประธานสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที่ 2 ครับ 
 

นายสมนึก สรอ้ยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที่ 2 อีกหรือไม่ครับ 
 

ทีป่ระชุม -  ไม่มี 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 

เนื่องจากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว จึงถือว่า นายธัชเศรษฐ์ อธิอัครทวีโชติ รองประธานสภา
เทศบาล เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที่ 2 ครับ 

 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
  สรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 2 คน ดังนี้ 

1. นายอำนวย  นามดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
2. นายธัชเศรษฐ์ อธิอัครทวีโชติ รองประธานสภาเทศบาล 

 

ทีป่ระชุม -  รับทราบ 
 

  4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบสำนักสงฆ์เขายายปุยขออนุญาติเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ตั้งอยู่บนพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองโป่ง ตำบลม่วงชุม จำนวนเนื้อที่ 14-
3-27 ไร่ เพื่อก่อสร้างวัด 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

นายอะตะพล รักษากุล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  สืบเนื่องจากทางพระวินัย นนทโก เจ้าสำนักสงฆ์เขายายปุย ได้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาต
เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ตั้งอยู่พ้ืนที่บ้านหนองโป่ง หมู่ 4 ตำบลม่วงชุม 
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  จำนวนเนื้อที่ 14-3-27 ไร่ เพ่ือก่อสร้างวัดเขายายปุย  ซึ่งตามกฎกระทรวงงการ
ขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558 ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตทำประโยชน์ในเขต
ป่า ให้ยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดีกรมป่าไม้ โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตให้ชัดเจนพร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานตามที่ ระบุ ไว้ในแบบคำขอ และคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  (แบบ ป.84-1)  ข้อ 7 หลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่  จึงนำเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ  
 

11./นายสมนึก........ 
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๑๑ 
 
นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
  นิมนต์พระวินัย  นนทโก เจ้าสำนักสงฆเ์ขายายปุย ได้ชี้แจงรายะเอียดให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ  
 
 

พระวินัย  นนทโก 
เลขาเจ้าคณะตำบลบ้านใหม่  
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมเขายายปุย 
  เจริญพร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ในเรื่องของ การขออนุญาตขอใช้พ้ืนที่ดินบ้านหนองโป่ง หมู่ 4 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี        
เพ่ือสร้างวัดเขายายปุย  ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 จำนวนเนื้อที่ 14-3-27 ไร่  ซ่ึงในเบื้องต้นนั้น     
ต้องขอให้สภาเทศบาลตำบลม่วงชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เพ่ือนำเอกสารไปแนบประกอบคำขออนุญาต
ดังกล่าวในขั้นตอนต่อไป ครับ 
 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
  ผมขอมติที่ประชุมพิจารณาในการเห็นชอบให้สำนักสงฆ์เขายายปุยขออนุญาตเข้าทำประโยชน์     
ในเขตป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองโป่ง ตำบลม่วงชุม จำนวน    
เนื้อท่ี 14-3-27 ไร่ เพื่อก่อสร้างวัด ด้วยการยกมือครับ 
 
 

ทีป่ระชุม 
  มีมติเห็นชอบให้สำนักสงฆ์เขายายปุยขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ตั้งอยู่บนพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองโป่ง ตำบลม่วงชุม จำนวนเนื้อที่ 14-3-27 ไร่ เพ่ือก่อสร้างวัด 
จำนวน  11  เสียง , ไม่เห็นชอบ –  เสียง ,  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
  ผมขอฝากเรื่องประปาแทงค์ตรงที่โรงเรียนน้ำขุ่นแดงใช้ไม่ได้เลยครับ ผมขอฝากไว้ด้วยครับ 

มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอเรื่องในที่ประชุมหรือไม่ครับ        
นายอำนวย นามดิษฐ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  ผมนายอำนวย นามดิษฐ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอฝากเรื่องเนื่องจากเมื่อวันที่  10 
พฤษภาคม 2564 ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและทีมงานได้ดำเนินการ
ปรับพ้ืนที่ถนนเส้นประตูสองถึงประตู 4 และดำเนินการปลูกต้นไม้หว่านปอเทือง เนื่องในวันพืชมงคล จึงขอฝาก
เทศบาลในเรื่องการดูแลรดน้ำให้ด้วยครับ  
 
 

12./นายปิยะพงษ์........... 
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๑๒ 
 

นายปิยะพงษ์ คงอ้น 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  ผมนายปิยะพงษ์  คงอ้น สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอแจ้งเรื่องเนื่องจากที่ผ่านมามีเกิดพายุฝน
ลมแรง ทำให้เสียงตามสายของหมู่ที่ 4 บ้านหนองโป่ง เกิดความชำรุดเสียหายทำให้ไม่สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนได ้จึงขอฝากทางเทศบาลดำเนินการซ่อมแซมให้ด้วยครับ 
 

นายอำนวย นามดิษฐ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  ผมนายอำนวย นามดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอฝากติดตามเรื่องการซื้อรถขยะคันใหม่
ด้วยนะครับ ตอนนี้ดำเนินการถึงไหนแล้วครับ 
 

นางสาวศกุนต์กานต์  จุฬา 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
  ขออนุญาตค่ะ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับรถขยะนะคะ เทศบาลตำบลม่วงชุมได้ประกาศประกวดราคาซื้อ
รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม 2563  
ปรากฏว่ามีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาฯ จำนวน 4 ราย มีผู้ยื่นเสนอราคาฯ จำนวน 3 ราย ประกาศผู้ชนะ    
การเสนอราคาฯ วันที่ 18 สิงหาคม  2563 วันที่  26  สิงหาคม  2563  ไม่มีบริษัทยื่นแบบอุทธรณ์ผลการ
พิจารณาการเสนอราคาเข้ามา วันที่ 28  สิงหาคม  2563 ได้ทำหนังสือขอถอนอุทธรณ์การพิจารณาผลฯ ดังนั้น
เทศบาลตำบลม่วงชุมจึงทำหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะเข้ามาทำสัญญา โดยทำสัญญาซื้อขายเมื่อวันที่  2  กันยายน  
2563 ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถภายในวันที่ 2  ตุลาคม  2563 แต่มีข้อร้องเรียนเกิดข้ึน โดยทางบริษัทที่ไม่ได้รับการ
พิจารณาได้ทำหนังสือขอแจ้งมีการปลอมแปลงเอกสารถอนหนังสืออุทธรณ์ทำให้บริษัทฯและภาครัฐเกิ ดความ
เสียหาย เทศบาลจึงแจ้งเรื่องอุทธรณ์การเสนอราคาให้กรมบัญชีกลางพิจารณาและยืนยันว่าการขออุทธรณ์           
ของบริษัทที่ทำหนังสือเข้ามา สามารถพิจารณาทบทวนให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาได้หรือไม่ ยังไม่ได้รับคำตอบ    
และสำนักงานป้องกันและปรามปรามการทุจริต (ปปช.) ประจำจังหวัดกาญจนบุรี มีหนังสือเรียกบุคลากรไปให้
ถ้อยคำ ทำให้ต้องชะลอการส่งมอบรถ ค่ะ 

นายธัชเศรษฐ์ อธิอัครทวีโชติ 
รองประธานสภาเทศบาล 
  ขออนญุาตสอบถามครบั ในตอนนั้นมีการเปิดประมูลแบบไหนครับ มีผู้เข้าประมูลกี่รายครับ  
 

นางสาวศกุนต์กานต์  จุฬา 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
  เป็นการเปิดแบบ E-Bidding เนื่องจากงบประมาณเกิน 500,000 บาท มีผู้มาซื้อซองทั้งหมด      
4 ราย มีผู้ยื่น  3  ราย ค่ะ 

13./ที่ประชุม................ 



 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำป ีพ.ศ. 2564 ลงวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม  2564 
 

๑๓ 
 

 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 

นายธัชเศรษฐ์ อธิอัครทวีโชติ 
รองประธานสภาเทศบาล 
  ขออนุญาตสอบถามเรื่องเสียงตามสายหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 มีงบประมาณในการดูแลซ่อมแซมตรงนี้
หรือไม่ครับ 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
 

นายวิบลูย์ เจริญพร 
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม 
  เสียงตามสายของหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 นั้น เป็นของหมู่บ้านครับ ไม่ได้ดำเนินการโอนให้เป็น
ทรัพย์สินของเทศบาล จึงเข้าไปดำเนินการไม่ได้ครับ  ดังนั้นต้องทำเรื่องโอนให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเสียก่อน    
จึงจะเข้าไปดำเนินการได้ครับ 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 

มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอเรื่องในที่ประชุมหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม 
ในวันนี้ขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครับ  
 

เลิกประชุมเวลา 15.30  น.   
 
  

ลงชื่อ............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางสาวปนัดดา  จันทร์ฉาย) 
      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 

 

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม              
                 (นายอะตะพล  รักษากลุ) 

       เลขานุการสภาเทศบาล 
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๑๔ 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล               

ม่วงชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยถูกต้อง
แล้ว เมื่อวันที่.....11........เดือน....พฤษภาคม..........พ.ศ. 2564 

 
ลงชื่อ......อำนวย  นามดิษฐ์......ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...........สงัด  พุ่มอ่ำ......กรรมการ 

     (นายอำนวย  นามดิษฐ์)      (นายสงัด  พุ่มอ่ำ) 
    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

 

 
                                         ลงชื่อ......กนกวรรณ เยียวยา.....กรรมการ   ลงชื่อ......ทศพร  ป้อมหิน..........กรรมการ 
)           (นางสาวกนกวรรณ เยียวยา)    (นายทศพร  ป้อมหิน) 

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1          สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 
 

ลงชื่อ....สังวร จันทร์โสม.........กรรมการ             ลงชื่อ...ณัฐพงษ์ กอวิจิตร...กรรมการ/เลขานุการ 
         (นางสังวร จันทร์โสม)             (นายณัฐพงษ์ กอวิจิตร) 
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
____________________________________________________________________________________ 
 

สภาเทศบาลตำบลม่วงชุม   ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  เรียบร้อยถูกต้องแล้ว  ในคราว
ประชุมสมัยประชุมสามัญ/วิสามัญ สมัยที่.....2......ครั้งที่...2.....ประจำปี พ.ศ...2564.....เมื่อวันที่......27  พฤษภาคม
2564...... 

 

ลงชื่อ       สมนึก  สร้อยสกุลณี 
          (นายสมนึก  สร้อยสกุลณี) 

          ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


