
 
 

 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายูง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2563  

วันที ่ 29  มกราคม  2563   
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายูง 

***************** 
ผู้เข้าประชุม 
ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายฝัน ใสสัง ประธานสภาเทศบาลฯ - ลา 
2 นายทองใบ ผาภูเวียง รองประธานสภาเทศบาลฯ ทองใบ ผาภูเวียง  
3 นายประเสริฐ ดิษฐประสพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๑ ประเสริฐ ดิษฐประสพ  
4 นายกิตติธัช   สงสาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๑ กิตติธัช สงสาร  
5 นายกิตติชัย  ภักมี สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๑ กิตติชัย  ภักมี  
6 นายทวี ชาญา สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 ทวี ชาญา  
7 นางศศินิภา  คันธี สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 ศศินิภา  คันธี  
8 นายถาวร   ลุนทอง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 ถาวร   ลุนทอง  
9 นายประยง  ราชรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 ประยง  ราชรี  

10 นายพงษ์ศิริ  เพ่ือนสงคราม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 พงษ์ศิริ  เพ่ือนสงคราม  
11 นางหัสดี  สินธุวาป ี สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 หัสดี  สินธุวาปี  
12 นางพูลศิริ  โคตรชมภู เลขานุการสภาเทศบาลฯ พูลศิริ  โคตรชมภู  

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายคูณชัย พิมพาแสง รองนายกเทศมนตรีตำบลนายูง คูณชัย พิมพาแสง  
2. นายสมคิด  เวียงอินถา รองนายกเทศมนตรีตำบลนายูง สมคิด เวียงอินถา  
3. นางสกุลรัตน์  วิศิษฐ์ผจญชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สกุลรัตน์  วิศิษฐ์ผจญชัย  
4. นางสาวพัชรี  ใจเบา หัวหน้าสำนักปลัด พัชรี  ใจเบา  
5. นางทองหยาด  รัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคลัง ทองหยาด  รัตนประเสริฐ  
6. นายไกรศรทอง  ก้อมชัยภูมิ ผู้อำนวยการกองช่าง ไกรศรทอง  ก้อมชัยภูมิ  
7. นายอัมรินทร์  เสนจันตะ นักจัดการงานทั่วไป อัมรินทร์  เสนจันตะ  
8. นายสุระ  ภูลายยาว นิติกร สุระ  ภูลายยาว  
9. นางสาวจันทร์ทิพย์  ทองโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จันทร์ทิพย์  ทองโชติ  

10. ว่าที่ร.ต.หญิงปาริชาติ  พิพิทธภัณฑ์ นักวิชาการศึกษา ปาริชาติ  พิพิทธภัณฑ์  
11. นางนิรมล  สุขภิบาล เจ้าพนักงานธุรการ นิรมล  สุขภิบาล  
12. นางสาวอินทุอร  แสนศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อินทุอร  แสนศรี  

 

เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

รองประธานสภาฯ (นายทองใบ ผาภูเวียง) วันนี้ท่านประธานสภาฯ ติดภารกิจ จึงไดม้อบหมาย
กระผมรองประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนครับ เรื่องแจ้งเพ่ือ
ทราบเชิญท่านรองคูณชัยครับ 

รองนายกเทศมนตรี (นายคูณชัย พิมพาแสง) วันนี้ท่านนายกติดประชุมด่วนที่อำเภอนายูงครับ 
ผมขอแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ  
1.1 สรุปกิจกรรมและผลการดำเนินงานวันเด็กและงานกีฬาต้านยาเสพติด 

รายละเอียดตามเอกสารนะครับ 

รองนายกเทศมนตรี  (นายสมคิด  เวียงอินถา) 
1.2 โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอนายูง ของเทศบาล

ตำบลนายูง เรากำหนดห้วงการอบรม วันที่  20 - 22  พ.ค. 2563 ที่
ห้องประชุมเทศบาลตำบลนายูง จำนวนผู้เข้าอบรม  50 คน 

เลขานุการสภาฯ   (นางพูลศิริ  โคตรชมภู)  
1.3 เรื่องการเตรียมรับสมัครกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนายูง 
ตอนนี ้ได ้ป ิดประกาศ เร ื ่องการร ับสมัครบุคคลเข ้าร ับการสรรหาเป็น
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนายูง ลงวันที่ 27  ม.ค. 2563 
เพื ่อรับสมัครระหว่างวันที ่ 3 ถึง 7  ก.พ. 2563  ณ เทศบาลตำบลนายูง 
รายละเอียดของประกาศตามเอกสารค่ะ  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ที่ประชุม   มีมติรับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3  : เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 

ประธานที่ประชุม (นายทองใบ ผาภูเวียง) ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค  
 3.1 พ้ืนที่มีผลกระทบรุนแรง 
 3.2 แนวทางแก้ไขปัญหา 

ผมขอถามในนามของพี่น้องประชาชนนะครับ การขอเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตรต้องทำอย่างไรบ้างครับ 

รองนายกเทศมนตรี (นายคูณชัย พิมพาแสง) ขอในนามกลุ่มเกษตรกร ที่มีพ้ืนที่ติดกัน อย่างน้อย 
3 ครัวเรือน ใช้เอกสารสิทธิ ์,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา
ทะเบียนบ้าน ส่วนหนังสือนำส่งทางเทศบาลจะทำเสนอให้ครับ และขอให้
ท่านสมาชิกช่วยกันสำรวจ ห้วยหนองที่ตื้นเขินด้วยนะครับ ให้ทำหนังสือร้อง
ทุกข์เข้ามา 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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รองนายกเทศมนตรี (นายคูณชัย พิมพาแสง) ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ในการจัดงานโครงการกีฬา 
งานกิจกรรมอื่นๆ ของเทศบาลตำบลนายูงมีปัญหาในการใช้อุปกรณ์ โต๊ะ 
เต็นท์ เนื่องจากครุภัณฑ์ ส่วนนี้ชำรุดเสียหายเพราะมีการให้บริการในพื้นที่ 
จึงขอหารือเพื่อโอนงบประมาณจากงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มาตั้งจ่าย จำนวน 279,500 บาท  1.ประเภท
โครงการปรับปรุง ตกแต่งภายในสำนักงาน (ห้องผู้บริหาร)  100,000 บาท 
หน้า 109 จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  2.ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จำนวน 186,000 บาท รายการที่
ถูกโอนลด เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

 1.จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 80 ซม. 
จำนวน 20 ตัว งบประมาณ 70,000 บาท 

 2.จัดซื ้อถังขยะแบบมีฝาปิดมิดชิด ความจุ 120 ลิตร จำนวน 100 ใบ 
งบประมาณ 75,000 บาท 

 3.จ ัดซ ื ้อเก ้าอ ี ้พน ักพิงเบาะนวม จำนวน 30 ตัว ต ัวละ 650 บาท 
งบประมาณ 19,500 บาท 

 4.จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  21,000 บาท 

 5.บุ้งกี๋แบคโฮ ขนาดหน้ากว้าง 25 ซม. เพื่อใช้ทำความสะอาดรางระบายน้ำ
ตามถนนในพ้ืนที่เทศบาลตำบลนายูง  จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 70,000 บาท 

 6.ซ ่อมแซมถนน คสล.บ ้านปากราง จ ุดซอยบ ้านนายประมาล ช ัยลี  
งบประมาณ  14,600 บาท  

 7.จัดซื้อท่อ คสล.อัดแรง จดุบ้านนางหนเูที่ยง นนัทแพทย์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
80 ซม. จำนวน 18 ท่อน  งบประมาณ 15,400 บาท 

 สำหรับรายละเอียดและคุณสมบัติของครุภัณฑ์แต่ละประเภทปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม จึงขอให้สภาเทศบาลตำบลนายูงพิจารณาและ
อนุมัติให้ดำเนินการเพื ่อสอดคล้องกับกิจกรรมโครงการและภารกิจของ
เทศบาลตำบลนายูงต่อไป 

ประธานที่ประชุม (นายทองใบ ผาภูเวียง) ขอให้สมาชิกสภาพิจารณารายละเอียดและความ
จำเป็น หากสงสัยก็ขอให้สอบถามคณะผู้บริหาร (มีการพิจารณารายละเอียด
และสอบถามข้อมูลงานกิจกรรมที่ต้องใช้อุปกรณ์แต่ละรายการ ประมาณ 30 
นาที) และได้ขอมติจากสภาเทศบาลตำบลนายูง 
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ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ให้โอนงบประมาณ 285,500 บาท  เพื่อจัดซื ้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 7 รายการ  

รองนายกเทศมนตรี (นายคูณชัย พิมพาแสง) ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายูงที่ไว้วางใจ
และสนับสนุนกิจกรรมโครงการของเทศบาลตำบลนายูงและคณะผู้บริหาร
ด้วยดี 

ประธานที่ประชุม (นายทองใบ ผาภูเวียง) เสนอให้พักประชุมเพ่ือรับประทานอาหารเที่ยง 

 

เริ่มประชุมรอบสอง เวลา 13.10 น. 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานที่ประชุม (นายทองใบ ผาภูเวียง) มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 (นายประยง  ราชรี) ห้วยน้ำรางแห้ง ตื้นเขิน เพราะไม่มีฝายกั้นน้ำ ผมขอ
ฝากไปยังคณะผู้บริหารประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอฝายกั้นน้ำบริเวณ
ห้วยน้ำราง บ้านชุมพลด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2  (นายถาวร   ลุนทอง) แจ้งซ่อมแซมถนน การวางท่อระบายน้ำ ตอนนี้หมด

หน้าฝนแล้ว ฝากคณะผู้บริหารเร่งให้ด้วยนะครับ 
 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 (นายทวี ชาญา) 1.งานวันเด็ก ขนมท่ีมอบให้ศพด.น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับที่

แจกบนเวทีกลาง  2.งานกีฬา มีทีมฟุตบอลน้อยเกินไป อยากให้จัดแบบเก็บ
คะแนน การจับกลุ่มแบ่งสายไม่อยากให้มีทีมบาย ให้หาทีมมาเพ่ิม  3.ภัยแล้ง 
เมื่อสองวันที่ผ่านมา มีเหตุไฟไหม้สวนยางพาราและสวนปาล์ม บ้านห้วยทราย 
ปีนี้แล้งมาก ขอให้ทางเทศบาลเตรียมรถน้ำไว้ให้พร้อมตลอดเวลาครับ ถ้า
เป็นไปได้ อยากของบประมาณซื้อรถน้ำคันเล็ก เพ่ือจะได้เข้าถึงจุดเกิดเหตุเร็ว 
กรณีที่มีทางเข้าแคบๆ และประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังใน
การสัญจรไปมา เพราะถนนใช้ในการขนถ่ายยางพารา ทำให้ถนนลื่น เกิด
อุบัติเหตุได้ง่าย 

 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1  (นายประเสริฐ ดิษฐประสพ) ปัญหาภัยแล้ง ผมขอฝากคณะผู ้บริหาร

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาขุดลอกฝายกั้นน้ำตรงโรงเรียนยูงทอง มีฝาย
แต่ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เลย น้ำตื้นเขิน  และขอให้วางท่อเป็นจุด ๆ ไว้ เพ่ือ
สูบน้ำขึ ้นมาใช้ เพราะบ้านปากรางอยู ่ต่ำ ฝายอยู ่สูง ขอท่านให้มองเห็น
ประโยชน์ตรงนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 (นางศศินิภา  คันธี) เรื ่องไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนสายหลัก ฝากคณะ

ผู้บริหารประสานกับการไฟฟ้าด้วยนะคะ 
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