
รายงานการประชุมประจ าเดือน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลต าบลร่มเมือง 
ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีที่  ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ   ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลต าบลร่มเมือง    

ผู้มาประชุม 
                           ๑.นายสมบูรณ์ บุญวิสูตร                        นายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง 
                           ๒.นายสุพจน์  สุวรรณลิขิต                      รองนายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง 
                           ๓.นายก่อเกียรติ อินทสุวรรณ์                   รองนายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง 
                           ๔.นางวลัยลักษณ์ บัวศรี                          เลขานุการนายกเทศมนตรี 
                           ๕.นายประพันธ์ ศรีชะนันท์                      ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
                           ๖.นางอารีย์  สังข์ทอง                            ปลัดเทศบาล 
                           ๗.นางปาณัทยา  นิ่มมณี                         หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล  
                           ๘.นางสาวยินดี นวลศรีทอง                     ผู้อ านวยการกองคลัง 
                           ๙.นายสุขุมวิทย์  จีนลอย                        ผู้อ านวยการกองช่าง 
                           ๑๐.นายจ านงค์   ไข่แก้ว                        ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
                           ๑๑.นายวิสาโรจน์ วฒัน์หนู                     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
                           ๑๒.นางสาวธัณยภัค ช านาญธุระกิจ           นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  
                           ๑๓.นางสาวศิริพร  โอทอง                      นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
                           ๑๔.นางปรีดา  สงจันทร์                         นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
                           ๑๕.นางนิยามล  คชศักดิ์                        นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 
                           ๑๖.นางสาววศนี เขียวสง่า                      นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
                           ๑๗.นายธีรพงศ์ ช่วยเนียม                       นายช่างเขียนแบบช านาญงาน 
                           ๑๘.นายสถาพร  ยอดยางแดง                  เจ้าพนักงานประปาช านาญงาน 
                           ๑๙.นายพงศ์ศักดิ์ ขาวเผือก                     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
                           ๒๐.นางสุปราณี ลักษณะ                        หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ 
                           ๒๑.นายศักดายุทธ นุ้ยกุล                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
                           ๒๒.นางสาวธัญญารัตน์ วัชรจิรโสภณ          นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
                           ๒๓.นายสุธรรม ศรีโดน                           นายช่างโยธาช านาญงาน 
                           ๒๔.นายอภิรัต รักษ์เกลี้ยง                       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 



                                                                  -๒- 
                           ๒๕.นางละเมียด บัวมา                          คนงาน 
                           ๒๖.นายอานนต์ โอทอง                         นักการ                                                                     
                           ๒๗.นายอิทธิศักดิ์ สีนอง                         คนงาน   
                           ๒๘.นายวิรุณ ด้วงช่วย                           คนงาน  
                           ๒๙.นางสาวจินณสุดา  ศรีนอง                 พนักงานจ้างเหมาบริการ 
                           ๓๐.นางสาววิลาวัณย์ จิตรักษ์                  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
                           ๓๑.นายสิทธิพร ด้วงอุบล                       พนักงานจ้างเหมาบริการ                             
                           ๓๒.นายภูวสิษฏ์ ไชยสวัสดิ ์                    พนักงานจ้างเหมาบริการ                              
ผู้ไม่มาประชุม 
                            ๑.นายพฤฒินันท์ อินสุวรรณ์                 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
                            ๒.นางจิราพร อินสุวรรณ์                      เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
                            ๓.นางอรอุษา อริรัตน์                          นักจัดการงานทั่วไป      
                            ๔.นายประวิทย์  แก้วรุ่ง                       คนงาน 
                            ๕.นายธนบดี   ชูเอียด                         คนงาน 
                            ๖. นายธนกฤต อินสุวรรณ์                    พนักงานจ้างเหมาบริการ                                                                    
                            ๗.นายเชาวลิต  ถาวรานุรักษ์                 พนักงานจ้างเหมาบริการ 
                            ๘.นายวิระชัย  สงเล็ก                         พนักงานจ้างเหมาบริการ 
                            ๙.นายสิทธิพร ด้วงอุบล                       พนักงานจ้างเหมาบริการ 
                            ๑๐.นายอรรถพล บุญชูศรี                    พนักงานจ้างเหมาบริการ 
                            ๑๑.นายสมโชค แท่นแสง                     พนักงานจ้างเหมาบริการ   
                            ๑๒.นางสาวพิมพิศา วงศ์สิงห์                 พนักงานจ้างเหมาบริการ   
 ผู้เข้าร่วมประชุม         
                            ๑.นายจรินทร์  อินทรสุวรรณ์                 ประธานสภาเทศบาลต าบลร่มเมือง 
                            ๒.นายโชติ  บุญรอด                            รองประธานสภาเทศบาลต าบลร่มเมือง 
                            ๓.นายปณิธาน  นิลแก้ว                        สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
                            ๔.นายอนัน  อนุรักษ์                            สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1                             
                           ๕.นายสมมารถ  แก่นสังข์                     สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
                            ๖.นายวัชระ  อิสโร                              สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
                            ๗.นายทวีป  เพ็งสง                             สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
                            ๘.นางสาวพัชรี  สุวรรณลิขิต                  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
                                                                                                                            / เริ่มประชุม ........ 



                                                              -๓- 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.   
ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม       

พระบรมราโชวาทในการท างาน 
          “การท างานใดไม่ว่าใหญ่หรือเล็กควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมาย ขอบเขต และหลักการไว้ให้แน่นอน เพราะจะช่วย
ให้สามารถปฏิบัติงานมุ่งเข้าสู่ผลส าเร็จได้โดยตรง และถูกต้องพอเหมาะพอดีเป็นการป้องกันและขจัดความล่าช้า     
ความสิ้นเปลือง ความเสียเปล่า ทุกอย่างได้อย่างสิ้นเชิง”  

          พระบรมราโชวาท  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๓๐ 

************************************************************* 

 
นายสมบูรณ์ บุญวิสูตร   นายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง    ท่านปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองแต่ละกอง พนักงานเทศบาล 
และ สมาชิกสภาเทศบาล ส าหรับวันนี้ที่ต้องเชิญมาเข้าร่วมประชุมพร้อมกันก็เพ่ือรับทราบนโยบายของผู้บริหารในการท างาน
ร่วมกัน ซึ่งตอนนี้เรามีโครงการที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนอยู่ ๒ โครงการก็คือโครงการซ่อมแซมถนน และโครงการภัยแล้ง
เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าให้กับประชาชนในต าบลจึงขอแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบไว้ก่อนใบเบื้องต้นและขอให้ด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระเชิญท่านปลัดเทศบาลต าบลร่มเมือง 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
                            ๑.๑ ข้อราชการในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด 
นางอารีย์ สังข์ทอง    ปลัดเทศบาลต าบลร่มเมือง  เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง รองนายกเทศมนตรีผู้อ านวยการ
กองทุกกอง ข้าราชการ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการและสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน จากการที่ได้รับมอบหมาย
ให้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอแจ้งรายละเอียดที่เก่ียวข้องดังนี้                                     
                          ๑.นายอ าเภอเมืองพัทลุงกล่าวขอบคุณการบริจาคโลหิตของแต่ละต าบลส าหรับต าบลร่มเมือง 
นั้นมีผู้บริจาคดังนี้ หมู่ที่ ๑ จ านวน ๓ คน, หมู่ที่ ๒ ไม่มี, หมู่ที๓่ จ านวน ๑ คน หมู่ที่ ๔ จ านวน ๒ คน,หมู่ที่ ๕ จ านวน ๑ คน ,  
หมู่ที่ ๖ จ านวน ๑ คน, หมู่ที่ ๗ จ านวน ๒ คน,หมู่ที่ ๘ ไม่มี, หมู่ที่ ๙ ไม่มี สรุปต าบลร่มเมืองมีผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้จ านวน 
๑๐ คน   
                         ๒.การด าเนินกิจกรรม ๕ ส  ขอให้ทุกท้องถิ่นจัดกิจกรรม ๕ ส โดยการท าความสะอาดบริเวณส านักงาน 
อาคาร และบริเวณสถานที่ให้มีความสะอาด ในทุกๆ เดือน                          
                                                                                                     
                                                                                                                       ๓.อ าเภอเมือง ..../ 
 



                                                             -๔- 
                         ๓.ก าหนดการอ าเภอเมืองพัทลุงเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพระครูสิริสุตคุณ อดีตเจ้าคณะจังหวัด
พัทลุงและอดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวนารามในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดอัมพวนารามโดย
เชิญทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองพัทลุงเข้าร่วมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว 
                         ๔.การด าเนินกิจกรรมจิตอาสาของอ าเภอเมืองพัทลุงในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ โรงเรียน       
ท่าส าเภาเหนือและในวันที่๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ   วัดอัมพวนาราม ต าบลท่ามิหร า อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
                         ๕.การตั้งด่านชุมชน  ๗ วันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งก าหนดเริ่มตั้งด่านตั้งแต่ วันที่ ๑๑ – ๑๗ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
                         ๖.งานพัฒนาชุมชน การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยอ าเภอให้ส ารวจข้อมูลของครัวเรือนที่แท้จริงซึ่งทางพัฒนากรอ าเภอจะลงพ้ืนที่เพ่ือท าการเร่งรัดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ในส่วนของต าบลร่มเมืองนั้นเหลืออีก ๒ หมู่บ้านที่ยังไม่เรียบร้อยคือหมู่ที่ ๒ และหมู่ท่ี ๖ 
                        ๗.อ าเภอเมืองพัทลุงสั่งก าชับและส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยก าชับให้ผู้ปกครองและเด็กเล็กในขับข่ีรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต 
                        ๘.โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยทางอ าเภอเมือง
พัทลุงขอให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด าเนินการเพ่ือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในต าบล 
                        ๙.การเยียวยาผู้ประสบภัยทางด้านการเกษตรเนื่องจากเหตุอุทกภัย โดยสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ได้
ที่เกษตรอ าเภอเมืองพัทลุง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
                            รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ เมษายน  ๒๕๖๕ ได้ท าการลงเว็บไซด์
ส านักงานเทศบาลต าบลร่มเมืองแล้วเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และสามารถอ่านรายละเอียดรายงานการประชุมได้
โดยการสแกนผ่าน QR CODE  และในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการประสงค์ขอแก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขานุการส านักงาน
ปลัดเทศบาลหากไม่มีการแจ้งถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
                           ๓.๑ การขอขยายเขตไฟฟ้าและขยายเขตประปาของหมู่ที่ ๑ 
                           ๓.๒ การลงพ้ืนที่หมู่บ้าน เพ่ือสร้างความเข้าใจในงานต่างของเจ้าหน้าที่ 
 
                                                                                                                       นายสมบูรณ์ .../ 
 



                                                           -๕- 
นายสมบูรณ์ บุญวิสูตร   นายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง  ในส่วนของเรื่องสืบเนื่องเรื่องการขอขยายเขตไฟฟ้าและระบบ
ประปาของหมู่ที่ ๑ นั้น ขอคุยในวาระอ่ืนๆ และในส่วนเรื่องการลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างความเข้าใจในงานต่างๆของเจ้าหน้าที่นั้นคือ
โครงการลงพ้ืนที่ท าแผนกับชุมชนและหมู่บ้านซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
                            ๔.๑ งานพัฒนาชุมชน (นางสาวธัณยภัค ช านาญธุระกิจ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ) การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว “ชม ช๊อป โชว์ @ ร่มเมือง” ได้ท าการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายไปแล้วและขอแจ้ง
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆอีกครั้ง ดังนี้ 
                             ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย  
                                ๑.๑ นายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง 
                                ๑.๒ รองนายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง 
                                ๑.๓ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง 
                                ๑.๔ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง 
                                ๑.๕ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่มเมือง 
                                ๑.๖ ก านันต าบลร่มเมือง และผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน 
                                ๑.๗ ผอ.รพ.สต. บ้านหูแร่ 
                                ๑.๘ ผอ.รพ.สต. บ้านล า 
                                ๑.๙ ผอ.โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปผลิกประชาสรรค์ 
                                ๑.๑๐ ผอ.โรงเรียนวัดกลาง 
                                ๑.๑๑ เจ้าอาวาสวัดนาโอ่ 
                                ๑.๑๒ เจ้าอาวาสวัดกลาง 
                             ๒. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
                                 ๒.๑ นางอารีย์ สังข์ทอง ปลัดเทศบาลต าบลร่มเมือง  
  มีหน้าที่ ก ากับดูแล คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                     
                             ๓. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน             ประกอบด้วย 
                                ๓.๑ นางปาณัทยา นิ่มมณี                  หัวหน้าส านักปลัด            ประธานกรรมการ 
                                ๓.๒ นางสาวธัญญารัตน์ วัชรจิรโสภณ     นักวิชาการสาธารณสุข      กรรมการ 
                                ๓.๓ นางสาววิยะดา วิเชียรบุตร            เจ้าพนักงานสาธารณสุข     กรรมการ 
                                ๓.๔ นางสาวจินณสุดา  ศรีนอง            พนักงานจ้างเหมาบริการ    กรรมการ 
                                                                                                            ๓.๕นางสาว....../         



                                                               -๖- 
                               ๓.๕ นางสาวธันยภัค   ช านาญธุระกิจ   นักพัฒนาชุมชน        กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที่ ก าหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรม ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 
                            ๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่        ประกอบด้วย 
                               ๔.๑ นายสุขุมวิทย์  จีนลอย       ผู้อ านวยการกองช่าง              ประธานกรรมการ 
                               ๔.๒ นายธีรพงศ์ ช่วยเนียม        นายช่างเขียนแบบช านาญงาน    กรรมการ 
                               ๔.๓ นายอภิรัต รักษ์เกลี้ยง        เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   กรรมการ 
                               ๔.๔ นายธนบดี   ชูเอียด          คนงาน                             กรรมการ   
                               ๔.๕ นายประวิทย์  แก้วรุ่ง        คนงาน                             กรรมการ  
                               ๔.๖ นายอิทธิศักดิ์ สีนอง          คนงาน                             กรรมการ  
                               ๔.๗ นายสมโชค แท่นแสง        พนักงานจ้างเหมาบริการ           กรรมการ  
                               ๔.๘ นายธนกฤต อินสุวรรณ์      พนักงานจ้างเหมาบริการ           กรรมการ  
                               ๔.๙ นายภูวสิษฏ์ ไชยสวัสดิ์       พนักงานจ้างเหมาบริการ           กรรมการ  
                               ๔.๑๐นายสุธรรม ศรีโดน          นายช่างโยธาช านาญงาน    กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี  ดูแลความสะอาดความเรียบร้อยของสถานที่จัดกิจกรรม 
                               ๕ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมล่องเรือ  ประกอบด้วย 
                                  ๕.๑ นายอนัน อนุรักษ์        สมาชิกสภาเทศบาล               ประธานกรรมการ 
                                  ๕.๒ นายปณิธาน  นิลแก้ว    สมาชิกสภาเทศบาล               กรรมการ 
                                  ๕.๓ นายปรีชา แก้วสุข        อสม.                               กรรมการ 
                                  ๕.๔ นายอานนต์ โอทอง      นักการ                             กรรมการ 
                                  ๕.๕ นายอรรถพล บุญชูศรี   พนักงานจ้างเหมาบริการ          กรรมการ 
                                  ๕.๖ นายสมพร ศรีถาวร      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓          กรรมการ 
                                  ๕.๗ นายภานุมาศ จันทมาส  ภาคประชาชน                     กรรมการ 
                                  ๕.๘นายกฤษฎา เนียมรัตน์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒          กรรมการ 
                                  ๕.๙ นายชัยยุทธ ช่วยจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล                กรรมการ 
                                  ๕.๑๐นายสมมารถ แก่นสังข์ สมาชิกสภาเทศบาล                กรรมการ 
                                  ๕.๑๑ นายธวัช ชมบุญ       สมาชิกสภาเทศบาล                กรรมการ 
                                  ๕.๑๒ นายสถาพร ยอดยางแดง เจ้าพนักงานประปา      กรรมการ/เลขานุการ 
                                                                                                         
                                                                                                                      มีหน้าที่ ........ / 



                                                             -๗- 
มีหน้าที่ ส ารวจล าคลอง จัดเตรียมเรือ พายเรือ และดูแลความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการล่องเรือ 
                                ๖.คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร            ประกอบด้วย 
                                  ๖.๑ นายศักดายุทธ นุ้ยกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         ประธานกรรมการ 
                                  ๖.๒ นายวิระชัย   สงเล็ก       พนักงานจ้างเหมาบริการ          กรรมการ 
                                  ๖.๓ นายสิทธิพร ด้วงอุบล      พนักงานจ้างเหมาบริการ          กรรมการ 
                                  ๖.๔ นายเชาวลิต ถาวรานุรักษ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ          กรรมการ 
                                  ๖.๕ นายวิรุณ ด้วงช่วย           คนงาน                            กรรมการ/เลขานุการ 
                                ๗.คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ             ประกอบด้วย 
                                  ๗.๑ นางสาวธัณยภัค ช านาญธุรกิจ   นักพัฒนาชุมชน               ประธานกรรมการ 
                                  ๗.๒ นางอรอุษา อริรัตน์               นักจัดการงานทั่วไป           กรรมการ 
                                  ๗.๓ นางสาววศนี เขียวสง่า            นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าที่ จัดล าดับขั้นตอน ก ากับดูแลประสานงาน และควบคุมให้การด าเนินงานด้านพิธีการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                                ๘. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    ประกอบด้วย 
                                  ๘.๑ นางสาวยินดี นวลศรีทอง        ผู้อ านวยการกองคลัง          ประธานกรรมการ 
                                  ๘.๒ นางนิยามล   คชศักดิ์            นักวิชาการจัดเก็บรายได้      กรรมการ 
                                  ๘.๓ นางสาวศิริพร โอทอง            นักวิชาการเงินและบัญชี       กรรมการ 
                                  ๘.๔ นางจิราพร  อินสุวรรณ์         เจ้าพนักงานจัดเกยรายได้       กรรมการ 
                                  ๘.๕ นางสาวพิมพ์พิศา วงศ์สิงห์      พนักงานจ้างเหมาบริการ       กรรมการ 
                                  ๘.๖ นางปรีดา สงจันทร์              นักวิชาการพัสดุ                 กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้บริการ ดูแล ด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
                                ๙. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ      ประกอบด้วย 
                                   ๙.๑ นายจ านงค์  ไข่แก้ว        ผู้อ านวยการกองการศึกษา          ประธานกรรมการ 
                                   ๙.๒ นายพงศ์ศักดิ์ ขาวเผือก     เจ้าพนักงานธุรการ                  กรรมการ 
                                   ๙.๓ นายวิสาโรจน์ วัฒน์หนู     นักทรัพยากรบุคคล                  กรรมการ 
มีหน้าที่ บันทึกภาพการจัดกิจกรรม และส่งมอบให้ฝ่ายติดตามประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการสรุปผลการจัดกิจกรรม 
                                                                                               
                                                                                                                 ๑๐.คณะกรรมการ.../ 
 
 



                                                                 - ๘ – 
                               ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุข           ประกอบด้วย 
                                 ๑๐.๑ นางสาวธัญญารัตน์ วัชรจิรโสภณ นักวิชาการสาธารณสุข            ประธานกรรมการ 
                                 ๑๐.๒ นางสาววิยะดา  วิเชียรบุตร       เจ้าพนักงานสาธารณสุข           กรรมการ 
                                   ๑๐.๓ นางสาววิลาวัณย์ จิตรักษ์        พนักงานจ้างเหมาบริการ          กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าที่ ตรวจคัดกรอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
                                ๑๑. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน     ประกอบด้วย 
                                  ๑๑.๑ นางสาวธัณยภัค ช านาญธุระกิจ   นักพัฒนาชุมชน                   ประธานกรรมการ 
                                  ๑๑.๒ นางละเมียด  บัวมา                คนงาน                            กรรมการ 
                                  ๑๑.๓ นางสาวจินณสุดา สีนอง           พนักงานจ้างเหมาบริการ         กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที่ รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
                                ๑๒.คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล          ประกอบด้วย 
                                  ๑๒.๑ นายศักดายุทธ  นุ้ยกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน              ประธานกรรมการ 
                                  ๑๒.๒ นายวิสาโรจน์ วัฒน์หนู  นักทรัพยากรบุคคล                        กรรมการ 
                                  ๑๒.๓ นายพฤฒินันท์ อินสุวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ                      กรรมการ/เลขานุการ 
 
ในส่วนก าหนดการของกิจกรรมล่องเรือในวันเสาร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.เริ่มลงเรือที่
สวนป่าโหล๊ะเคียนเวลา ๐๙.๐๐ น.และมาขึ้นเรือที่น้ าตกวังหลุมพอเวลา ๑๑.๓๐ น.เดินทางต่อโดยรถมอเตอร์ไซสามล้อ      
พ่วงข้างเพ่ือมารับประธานอาหารเที่ยงที่สวนป่านาโอ่รับชมการแสดงดนตรีและประธานเดินเยี่ยมชมตลาดประชารัฐวัฒนธรรม
สวนป่านาโอ่ โดยให้ทุกคนสวมเสื้อกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
 นายสมบูรณ์ บุญวิสูตร   นายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง  ส าหรับกิจกรรมการล่องเรือในวันเสาร์นี้ได้เชิญนักข่าวเพ่ือมาท า
ข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเราและได้เชิญเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาด้วย เนื่องจาก
วันนี้เราต้องการขอสนับสนุนงบประมาณมาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นล าคลอง สวนป่านาโอ่ 
สวนป่าโหล๊ะเคียน และเพ่ือท าให้เกิดรายได้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนี้คือจุดประสงค์หลักๆ และในการลงเรือนั้นก็เป็นคน
ภายในต าบลไม่ว่าจะเป็น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขที่จะร่วมกิจกรรมในการลงเรือในครั้งนี้    และจะเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยและให้ทุกคนสวมรองเท้าผ้าใบจะดีที่สุด   ฝากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่แจ้งไป
แล้วนั้นให้ปฏิบัติงานในกิจกรรมครั้งนี้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 
 
 
                                                                                                                         ๒.โครงการ...../ 



                                                         -๙- 
                               ๒.โครงการเทศบาลต าบลร่มเมืองเคลื่อนที่ ประจ าปี ๒๕๖๕                            
นางอารีย์ สังข์ทอง    ปลัดเทศบาลต าบลร่มเมือง ส าหรับโครงการเทศบาลต าบลร่มเมืองเคลื่อนที่นั้นทางฝ่ายบริหารน าโดย
ท่านนายกเทศมนตรีต าบลร่มเมืองจะน าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่มเมือง  ข้าราชการ พนักงานทุกคนทุกกองลงพ้ืนที่ลง
หมู่บ้านให้ประชาชนได้ท าความรู้จักได้รับทราบว่าใครท างานหน้าที่อะไร บางงานอาจต้องท าไวนิลเพ่ือการประชาสัมพันธ์ของ
งานในหน้าที่เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบเช่นการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่        งานประปา งานกองการศึกษาและงาน
สาธารณสุข โดยมีการก าหนดปฏิทินในการด าเนินงานโดยเราจะเริ่มครั้งแรกในวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมู่ที่ ๑ , 
ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมู่ที่ ๒ , ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมู่ที่ ๓, ครั้งที่๔ วันที่ 
๑๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมู่ที่ ๔ ,ครั้งที่๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๕,ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมู่ที่ ๖ ,ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมู่ที่ ๗ ,ครั้งที่๘ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
หมู่ที่ ๘ และครั้งที่ ๙ วันที่ ๓๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมู่ที่ ๙ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงแผนงานของทางเทศบาล
และเราจะได้รับรู้ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อน าไปปรับปรุงในงานการจัดท าแผนชุมชนในปีต่อๆไป 
                ๔.๒ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  (นางสาววิยะดา วิเชียรบุตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน)  เรียน
นายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง รองนายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง ประธานสภาเทศบาลต าบลร่มเมือง และสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลร่มเมือง ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ส าหรับฝ่ายบริหารสาธารณสุขมีเรื่อง ๒ เรื่องดังนี้  
                     ๑.การข้ึนทะเบียนสัตว์เลี้ยง(สุนัขและแมว)ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ – วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสามารถขึ้นทะเบียนได้ ๓ ช่องทางคือช่องทางที่ ๑ สามารถขึ้นทะเบียนโดยตรงที่ฝ่ายสาธารณสุข ส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลร่มเมือง ช่องทางที่ ๒ ด้วยการสแกน QR code ได้เลย ช่องทางที่ ๓ สามารถขึ้นทะเบียนกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ทางเทศบาลจะไม่รับขึ้นทะเบียนทางโทรศัพท์ เจ้าของสุนัขและแมวทีพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
ต าบลร่มเมืองมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน หากท่านใดไม่ข้ึนทะเบียนจะไม่มีสิทธิในการรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
 
                    ๒. การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ เข็มที่ ๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๕  ณ เทศบาลต าบลร่มเมือง เริ่มตั้งแต่ ๑๓.๐๐ น เป็นต้นไป ส าหรับคนที่จะรับวัคซีนต้องลงทะเบียนเพ่ือขอรับการฉีด
วัคซีนโดยสามารถแจ้งชื่อผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านหรือไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพ่ือลงทะเบียน
ขอรับวัคซีนได้โดยตรง  
 
 
                                                                                                  
                                                                                                                ๔.๓ กองการศึกษา .../  
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                ๔.๓ กองการศึกษา (นายจ านงค์ ไข่แก้ว  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ) เรียนผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลร่มเมือง ส าหรับกองการศึกษาของแจ้งกิจกรรมที่จะด าเนินการได้แก่  
                                 ๑. กิจกรรมการรดน้ าผู้สูงอายุซึงปีนี้ไม่มีการจัดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่าแต่จะปรับเปลี่ยนเป็นการสรงน้ าพระพุทธรูป จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ ส านักงานเทศบาลต าบลร่มเมือง ,วัดนาโอ่ , 
วัดกลาง และส านักสงฆ์ใหม่ยางยายขลุย  
                                 ๒. กิจกรรมมอบวุฒิบัตร (บัณฑิตน้อย) ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
โอ่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ เชิญ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ 
               นางสุปราณี ลักษณะ  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่  เรียนนายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง      รอง
นายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง ผู้อ านวยการกอง ข้าราชการและพนักงานทุกคน กิจกรรม     มอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กนักเรียนจะ
จัดในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ส าหรับก าหนดการผู้ปกครองและนักเรียนพร้อมกันที่       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
โอ่เวลา ๐๘.๓๐ น.  เริ่มลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐ น. และเวลา ๑๐.๐๐ น. กล่าวรายงาน ประธานในพิธีคือนายกเทศมนตรี
ต าบลร่มเมือง กล่าวให้โอวาทและมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน 
               ๔.๔ กองคลัง(นางสาวยินดี นวลศรีทอง  ผู้อ านวยการกองคลัง )  เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบล    ร่มเมือง 
รองนายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง ในส่วนของกองคลังขอรายงานสถานะการเงิน เชิญทางเจ้าหน้าที่การเงิน 
               นางสาวศิริพร โอทอง (นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ)  เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบล      ร่มเมือง 
รองนายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง ขอรายงานสถานะการเงิน ณ เดือนปัจจุบัน ดังนี้  ตอนนี้รายรับของเราจ านวน 
๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายจ่ายจ านวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทส่วนต่างในตอนนี้ ประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทซึ่งถือว่าสภาพ
ทางการเงินนั้นมีสภาพคล่อง 
               นางปรีดา สงจันทร์ (นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ) เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง ขอรายงานความ
คืบหน้าโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ านวน ๔ โครงการ โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ซอยตาผัน 
ด าเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โครงการที่ ๒  โครงการเพ่ิมประสิทธืภาพระบบประปาของหมู่ที่ ๔ ขณะนี้ได้เรียกท า
สัญญาเรียบร้อยแล้วแต่ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้ามาด าเนินการ โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์สายคัน
คลองธรรมชาติ หมู่ที่ ๕ ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ววงเงินราคากลางจ านวน ๕,๑๕๐,๐๐ บาท ทางห้างหุ้นส่วนทุ่งยาวการค้าได้
เสนอราคาจ านวน ๕,๑๔๔,๕๐๐ บาท ซึ่งต่ ากว่าราคากลางจึงเป็นผู้ชนะในการเสนอราคา โครงการที่ ๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์สายศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่-บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ ๒ –หมู่ที่ ๔ ส าหรับโครงการนี้ยังไม่สารถเรียกท า
สัญญาได้เนื่องจากห้างหุ้นส่วนบางรายที่ยื่นเสนอราคามานั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและเขาได้ท าหนังสือยื่นขออุทธรณ์เพ่ือขอให้
พิจารณาอีกครั้งในส่วนของเทศบาลต้องท าหนังสือส่งไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมบัญชีกลาง ภายใน ๓๐ วันและ
รอให้ทาง 
                                                                                                                      คณะกรรมการ .../ 
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คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผลกลับมายังเทศบาลอีกครั้งหากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยืนยันว่าคณะกรรมการ
พิจารณาด าเนินการถูกต้องก็สามารถด าเนินการต่อได้หากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการ
พิจารณาผิดพลาดจะต้องน ามาพิจารณาใหมห่รืออาจต้องท าประกาศการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ 
              นายสมบูรณ์ บุญวิสูตร นายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง  ส าหรับโครงการทั้ง ๔ โครงการนั้น ๒ โครงการได้
ด าเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอีก ๒ โครงการยังต้องรอในส่วนของเงินเหลือจ่ายจากโครงการประมาณ  ๑๙๐,๐๐๐ บาท     
จะให้ทางกองช่างน าไปก่อสร้างถนนลาดยางในพ้ืนที่หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อกับซอยในพ้ืนที่ของต าบล นาท่อม เนื่องจากถนนมีสภาพ
ช ารุดมากแล้ว ในส่วนของเงินเหลือจ่ายรายปีของแต่ละโครงการเหลือไม่เพียงพอที่จะด าเนินการโครงการอื่นๆได้ 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
นายสมบูรณ์ บุญวิสูตร นายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง    ส าหรับเรื่องท่ีเสนอเพ่ือพิจารณามีหลายเรื่องด้วยกันที่จะน าเรียน                
๑ . โครงการซ่อมแซมถนนด้วยวัสดุหินคลุก โดยได้ให้ทางกองช่างส ารวจถนนทั้งหมดและประมาณการไว้จะน ามาใช้ใน
งบประมาณถมหลุมบ่อทุกหมู่บ้านในต าบลร่มเมืองที่มีมากก็คือหมู่ที่๒และหมู่ที่๙การด าเนินการได้ประสานงานกับทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพัทลุงในการขอความอนุเคราะห์รถบดอัดถนนในส่วนของวัสดุอ่ืนๆและน้ ามันเราจะด าเนินการจัดซื้อทั้งหมด
ซึ่งทางกองช่างได้ประมาณการไว้จ านวน ๑๐ สายด้วยกัน งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๒๓,๔๐๐ บาทประกอบด้วย 

๑. สายบ่อนวัว ในหมู่ที่ ๑  
๒. สายพังล่า-วังเคียน หมู่ที่ ๑ 
๓. สายซอยตาเหลี่ยม หมู่ที่ ๑ 
๔. สายคอนกรีต-ยางยายขลุย หมู่ที่ ๔ 
๕. สายบ่อโพธิ์-โคกยาง หมู่ที่ ๒  
๖. ซอยนางนวล หมู่ที่ ๔ 
๗. ถนนสายโหล๊ะธงสายชายคลอง หมู่ที่ ๕ 
๘. สายศาลาโคกขาม หมู่ที่ ๖  
๙. สายหนองหม้าว หมู่ที่ ๙ 
๑๐.  สายปากนา-ควนดินแดง หมู่ที่ ๙ 

ต้องขอความร่วมมือคณะกรรมการทางสภาที่ดูแลในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลในแต่ละเขตดูแลใน
เรื่องของการถมหลุมบ่อบริเวณของถนนแต่ละสายในส่วนนี้ทางรองก่อเกียรติ อินทสุวรรณ์ นั้นดูแลรับผิดชอบอยู่นั้นได้
ประสานงานกันในเบื้องต้นได้ท าการประสานงานกับทางหมู่บ้านไว้แล้ว โดยให้น าแบบฟอร์มที่ให้ไว้บันทึกเพ่ือน ามาเป็น
หลักฐานในการประกอบการจ่ายเงินทุนส ารองสะสมฝากคณะกรรมการที่รับผิดชอบดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานรวมถึงสมาชิกสภา
เทศบาลทั้ง ๒ เขต ในการพิจารณาในการถมหลุมบ่อในแต่ละสาย 
                                                                                                                     ๒.เรื่องภัยแล้ง /....... 
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          ๒. เรื่องภัยแล้ง ส าหรับเทศบาลยังคงต้องขยายเขตประปา ส าหรับหมู่บ้านที่เสนอหนังสือยื่นเรื่องขอขยายเขตประปา
มาแล้ว ได้แก่ หมู่ที่ ๑ ,หมู่ที่ ๕ และหมู่ท่ี ๙ เราจะใช้ท่อ PVC ในการให้บริการกับประชาชนเพื่อให้ได้ใช้ท่อใหม่ 
          ๓.โครงการที่จะพัฒนาอย่างเร่งด่วนทั้ง ๒ เขตซึ่งเทศบาลได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและจะน ามา
ปรับปรุงฝายทั้ง ๒ แห่ง คือหมู่ที่๑ และหมู่ที่ ๔ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ในส่วนของส่วนป่าโหล๊ะเคียนจะต้องปรับปรุง
อะไรบ้างให้คณะกรรมการลงพ้ืนที่ไปส ารวจดูว่าน่าจะปรับปรุงอะไรบ้างแล้วน ามาเสนอรวมไปถึงสวนป่านาโอ่ให้ทางสภา
เทศบาลด าเนินการพาช่างลงด าเนินการส ารวจเพ่ือจะออกแบบเพ่ือท าหน้าท่าลอยกระทงยังไง ฝากไว้ด้วย  ขณะนี้ตู้น้ าดื่ม
ด าเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เรายังต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับปรุงระบบนิเวศน์ให้เข้ากับลักษณะของน้ าดื่มบ้านนาโอ่ 
ที่สะอาด มีความปลอดภัยฝากเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการของสภาที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ให้ช่วยกันดูแลด้วย 
       ๔.งบประมาณของกองช่างที่ตั้งไว้ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท พื้นทีไ่หนบ้างที่ต้องการขยายเขตไฟฟ้าหรือไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง 
ฝากทางเจ้าหน้าที่และทางฝ่ายสภาเทศบาลได้ลงด าเนินการส ารวจในพ้ืนที่ที่ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วน ามา
เสนอเพ่ือพิจารณาถึงความจ าเป็นในการช่วยเหลือประชาชนดังกล่าว 
       ๕.ปัญหาเรื่องที่ดินท ากินในพ้ืนที่ราชพัสดุในพ้ืนที่หมู่ที่ ๔ ซึ่งในอนาคตเราจะก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬา เวทีมวย และ
โรงยิมเนเซี่ยม บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวดังนั้นปัญหาที่ดินของหมู่ที่๔นั้นเราต้องเริ่มเตรียมเอกสารเพ่ือน าเอกสารของประชาชนไป
ออกเอกสารสิทธ์ที่ดินจ านวน ๓๐ กว่าราย มาประกอบเพ่ือน าเรียนจังหวัดและส านักงานธนารักษ์เพ่ือให้ส านักงานธนารักษ์
และส านักงานที่ดินได้ลงส ารวจที่ดินในการปักแนวเขตเพ่ือให้ประชาชนมีที่ดินท ากินเป็นของตนเองอย่างถูกต้องฝากท่าน
ปลัดเทศบาลซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการไว้ด้วย 
       ๖. โครงการเทศบาลพบประชาชน ซึ่งก าหนดในเดือนพฤษภาคมนี้โดยจะเริ่มครั้งแรกในพ้ืนที่หมู่ที่ ๔ ในวันที่ ๕ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ ฝากทางสมาชิกสภาเทศบาลให้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยเพ่ือที่จะรับทราบถึงปัญหาของประชาชน
เพ่ือเก็บข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล โดยใช้งบประมาณในการด าเนินการหมู่ละ ๓,๐๐๐ บาทเป็นค่าน้ าและค่าอาหาร
ในการรับรองประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
          นางปาณัทยา นิ่มมณี  หัวหน้าส านักปลัด ส าหรับโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีนั้นได้ตั้งงบประมาณไว้จ านวน ๓๐,๐๐๐ 
บาทแต่เนื่องจากทางฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขได้ใช้งบประมาณในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าแล้วจ านวน 
๔,๘๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ จ านวน ๒๕,๒๐๐ บาท แต่ละหมู่คงใช้งบประมาณได้เพียงหมู่ละ ๒,๘๐๐ บาท เท่านั้น 
          นายสมบูรณ์ บุญวิสูตร นายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง ขอฝากย้ าในการเข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลต าบลเคลื่อนที่ไว้
ด้วยทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนและสมาชิกสภาเทศบาลทุกๆท่าน ใครมีอะไรเพิ่มเติมบ้าง 
          นายทวีป เพ็งสง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่มเมือง เขตที่  ๒  เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง            
รองนายกเทศมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลร่มเมืองที่ได้ด าเนินการใน
การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนที่หมู่ที่๙และในพ้ืนที่ที่กระผมรับผิดชอบไว้เป็นอย่างสูง 
                                                                                                                         นายสมบูรณ์ ..... / 



                                                           -๑๓- 
          นายสมบูรณ์ บุญวิสูตร นายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง ในส่วนของการประเมินเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนนั้นกระผมขอให้
สิทธิ์ผู้อ านวยการกองแต่ละกองในการประเมินในครั้งนี้ ขอฝากเน้นย้ าส าหรับโครงการที่เร่งด่วนนั้นเราจะต้องประสานงานกัน
เรื่องไหนบ้างเรื่องไหนบ้างที่ต้องเสนอให้ผู้บริหารทราบ ส าหรับโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีนั้นฝากสมาชิกสภาเทศบาลให้เข้าร่วม
ทุกคนเพ่ือรับทราบถึงปัญหาของชาวบ้านในพ้ืนที่ ฝากไว้เพียงเท่านี้ส าหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนและขอปิดการประชุม 
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