
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูวง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเทศบาลภูวง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ประธานสภาเทศบาล ทักษิณ  สุพรรณโมกข์  

2 นายแวว  เสียงเย็น รองประธานสภาเทศบาล แวว  เสียงเย็น  

3 นายวีระเดช  แสนโคตร สมาชิกสภาเทศบาล วีระเดช  แสนโคตร  

4 นายสันติศักดิ์  ชมศรีพา สมาชิกสภาเทศบาล สันติศักดิ์  ชมศรีพา  

5 นายพิเชฐ  แสนสุข สมาชิกสภาเทศบาล พิเชฐ  แสนสุข  

6 นายสมัย  จันปุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล สมัย  จันปุ่ม  

7 นายสมพงค์  จันปุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล สมพงค์  จันปุ่ม  

8 นางสาวรจนา  วิโรจน์ศิร ิ สมาชิกสภาเทศบาล รจนา  วิโรจน์ศิร ิ  

9 นายนิพล  กลางประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล นิพล  กลางประพันธ์  

10 นายเฉลิม  สุริยะวงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เฉลิม  สุริยะวงค์  

11 นายสมจิตร  สุริยะวงค์ สมาชิกสภาเทศบาล สมจิตร  สุริยะวงค์  

12 นายสายชล  จันปุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล สายชล  จันปุ่ม  

13 ส.อ.รัชชานนท์  แสนสุข เลขานุการสภาเทศบาล รัชชานนท์  แสนสุข  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายวิชัย  จูมแพง นายกเทศมนตรี วิชัย  จูมแพง  

2 นายบรรเทา  สุริยวงศ์ รองนายกเทศมนตรี บรรเทา  สุริยวงศ์  

3 นายราตรี  สุวรรณไตรย์ รองนายกเทศมนตรี ราตรี  สุวรรณไตรย์  

4 นายบุญหลาย  สาผาง เลขานุการนายกฯ บุญหลาย  สาผาง  

5 นายธีรพงษ์  เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลต าบลภูวง ธีรพงษ์  เพียรภูเขา  

6 นายปณิธาน  อัศวภัชรกุล ผู้อ านวยการกองช่าง ปณิธาน  อัศวภัชรกุล  

7 นางอ้อมทิพย์  จิตมานะ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

อ้อมทิพย์  จิตมานะ  

8 พ.จ.อ.ยุทธพงษ์  อุค าพันธ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ยุทธพงษ์  อุค าพันธ์  

9 จ.ส.ต.ชนะพล  รูปเลิศ นิติกรช านาญการ ชนะพล รูปเลิศ  

10 น.ส.พรทิพย์  อุ่นท้าว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรทิพย์  อุ่นท้าว  

 

ผู้ไม่มาประชุม   - ไม่มี 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.30 น. 
นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์  ประธานสภาเทศบาลต าบลภูวง กล่าวเปิด
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด ฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ ท่านใดมีเรื่องแจ้งในที่ประชุม 

ประธานสภาฯ แจ้งได้เลยครับ 

/ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังที่ 2/2564    
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

 

นายทักษิณ สุพรรณโมกข ์ ให้ที่ประชุม ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 
ประธานสภาฯ 2 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่วมกันพิจารณาหากข้อความ

ผิดหรือข้อความตกหล่นให้ทักท้วงได้เลยครับ 
 

ที่ประชุม -พิจารณารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564  
 

 

นายทักษิณ สุพรรณโมกข์ ที่ประชุมพิจารณาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ใดทักท้วง ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ 

ประธานสภาฯ เพ่ือเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรอง โปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชุม มีผู้ยกมือ จ านวน 11 คน งดออกเสียง 1 คนคือประธานสภาฯ 
 
 

นายทักษิณ สุพรรณโมกข์ สมาชิกท่านใดไม่เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 

ประธานสภาฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โปรดยกมือครับ 
 

ที่ประชุม -ไม่มีผู้ยกมือ- 
 

ที่ประชุม -มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 

 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายทักษิณ สุพรรณโมกข ์ 1. ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ    วาระแรกชั้นรับหลักการ ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลภูวงเป็นผู้เสนอญัตติและ
แถลงงบประมาณเพื่อประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 เชิญครับ   

 

นายวิชัย  จูมแพง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายวิชัย จูมแพง 
นายกเทศมนตรีต าบลภูวง นายกเทศมนตรีต าบลภูวง บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลภูวง จะได้

เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภา
เทศบาลต าบลภูวงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลภูวง 
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

/1. สถานการณค์ลัง 
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1.สถานะการคลัง 
งบประมาณ รายจ่ ายทั่ ว ไป  ใน ปี งบประมาณ  พ .ศ . 2565  ณ  วันที่  7  สิ งหาคม 2564                

องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร     จ านวน 20,065,948.28 บาท  

1.1.2 เงินสะสม     จ านวน 26,395,552.87 บาท 

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน 8,630,355.35 บาท 

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 10 โครงการ 

         รวม 157,141.00 บาท 

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 17 โครงการ  
รวม 1,057,464.50 บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง     จ านวน 2,009,419.38 บาท 

2.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 

(1) รายรับจริง จ านวน 28,861,484.93 บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร    จ านวน 18,356.44 บาท  
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต จ านวน 61,206.35 บาท  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน 219,481.44 บาท  
หมวดรายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน 58,147.60 บาท  
หมวดรายได้จากทุน   จ านวน 0.00 บาท  
หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน 13,453,913.55 บาท  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน 15,050.379.55 บาท  

   (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 5,349,042.00 บาท 

   (3) รายจ่ายจริง      จ านวน 25,124,120.65 บาท 

    งบกลาง     จ านวน 5,990,798.11 บาท 

    งบบุคลากร    จ านวน 9,738,829.87 บาท 

งบด าเนินงาน    จ านวน 5,222,342,67 บาท 

งบลงทุน     จ านวน 3,059,990.00 บาท 

งบเงินอุดหนุน    จ านวน 1,103,160.00 บาท 

งบรายจ่ายอ่ืน    จ านวน 9,000.00 บาท 

   (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดย 

     ระบุวัตถุประสงค์    จ านวน 5,349,042.00 บาท 

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม   จ านวน 29,022.00 บาท 

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 4,113,500.00 บาท 

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู ้     จ านวน  0.00 บาท 

 

/ค าแถลงงบประมาณ... 
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- ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. รายรับ รายได้ที่จัดเก็บเอง ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร    จ านวน 23,400.00 บาท  
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต จ านวน 56,600.00 บาท  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน 57,800.00 บาท  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน 133,000.00 บาท  
หมวดรายที่จัดเก็บเอง   จ านวน 270,800.00 บาท  

   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน 13,729,200.00 บาท 

   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น   

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน 17,000,000.00 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 17,000,000.00 บาท 

    รวมทั้งส้ิน    จ านวน 31,000,000,00 บาท 

2. รายจ่าย จ่ายจากงบประมาณ 

งบกลาง     จ านวน 6,315.400,00 บาท  
งบบุคลากร    จ านวน 14,140,600.00 บาท  
งบด าเนินงาน    จ านวน 6,211,600.00 บาท  
งบลงทุน     จ านวน 3,100,200.00 บาท  
งบเงินอุดหนุน    จ านวน 1,232,200.00 บาท 

งบรายจ่ายอ่ืน    จ านวน 0.00 บาท   
    รวมจ่ายจากงบประมาณ   จ านวน 31,000,000,00 บาท 

นายวิชัย  จูมแพง ส าหรับส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลภูวง ขอมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการน า 

เรียนให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 
 

นายธีรพงษ์  เพียรภูเขา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ปลัดเทศบาลต าบลภูวง ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงงบประมาณในที่ประชุมสภาไปแล้วนั้น ผมขออนุญาต 

ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในประเด็นการตั้งงบประมาณของเทศบาลต าบลภูวงประจ าปี 

   พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ตั้งงบประมาณรายรับไว้ท้ังสิน 31,000,000.00 บาท และในส่วน 

ของรายจ่ายต้ังไว้ 31,000,000.00 บาท เช่นเดียวกัน เป็นการต้ังงบประมาณแบบ
สมดุลและได้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือใช้ในการบริหารจ านวนสี่ด้าน สิบเอ็ดแผนงาน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

/ด้านบริหารงานทั่วไป... 
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   ด้านบริหารงานทั่วไป 

    - แผนงานบริหารงานทั่วไป  จ านวน 11,753,600.00 บาท 

    - แผนงานรักษาความสงบภายใน  จ านวน 1,032,700.00 บาท 

   ด้านบริการชุมชนและสังคม 

    - แผนงานการศึกษา   จ านวน 5,415,000.00 บาท  

    - แผนงานสาธารณสุข   จ านวน 215,000.00 บาท 

    - แผนงานสังคมสงเคาระห์  จ านวน 476,600.00 บาท 

    - แผนงานเคหะและชุมชน   จ านวน 860,000.00 บาท 

    - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 180,000.00 บาท 

    - แผนงานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมฯ จ านวน 210,000.00 บาท 

   ด้านเศรษฐกิจ 

    - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 4,520,700.00 บาท 

    - แผนงานการเกษตร   จ านวน 30,000.00 บาท 

   ด้านการด าเนนิงานอ่ืนๆ 

    - แผนงานงบกลาง   จ านวน 6,315,400.00 บาท 

     รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 31,000,000.00 บาท 

   ดังนั้น เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้ด าเนินการตามแผน 

พัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลต าบลภูวง ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ  
ให้นักวิเคราะหน์โยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 
 

น.ส.พรทิพย์  อุ่นท้าว เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

นักวิเคราะหฯ์  ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดตามปรากฏในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ 2565 ดังต่อไปนี้ 
- ได้ชี้แจงรายละเอียดจากหน้า 22 - 149 ตามปรากฏร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฉบับนี้) 
ซ่ึงต้ังงบประมาณรายรับไว้ท้ังสิน 31,000,000.00 บาท และรายจ่ายต้ังไว้ทั้งส้ิน 
31,000,000.00 บาท เป็นการต้ังงบประมาณแบบสมดุล 

  

นายทักษิณ สุพรรณโมกข ์สมาชิกท่านใดจะซักถามหรือหรอืไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
 

นายแวว  เสียงเย็น เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

รองประธานสภาฯ ขอสอบถามในส่วนของงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาแลโครงสร้างพื้นฐาน 

   งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 3,141,200.00 บาท 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2,270,000.00 บาท ซึ่งเห็นได้ชัดว่าลดลงจากป่ีที่แล้ว 

   ไม่ทราบว่างบประมาณท่ีลดลงนั้นอยู่ในส่วนใดครับ 

        /น.ส.พรทิพย์  อ. ... 
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น.ส.พรทิพย์  อุ่นท้าว  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม 

นักวิเคราะห์ฯ ขออนุญาตชี้แจงดังนี้คะ สาเหตุที่งบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบลงทุน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้างลดลง เพราะว่ากองการศึกษาได้ตั้งงบประมาณ   
งบลงทุน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างก้องน้ า ศพด. 
388,000 บาท และป้ายโครงการก่อสร้างป้าย ศพด.ทต.ภูวง 144 ,000 บาท 
และในปี พ.ศ. 2565 แต่ละแผนงานมีการขอตั้งซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมขึ้น ซึ่งค่าครุภัณฑ์ก็
เป็นงบประมาณในงบลงทุนเช่นเดียวกัน เชิญทุกท่านเปิดเอกสารร่างเทศบัญญัติไปที่
หน้า 4 บรรทัดค าว่า งบลงทุน ตรงช่องประมาณการปี 2564 งบประมาณ 
3,387,455 บาท และปี 2565 งบ 3,100,200 บาท แตกต่างกัน 287,255 

บาท ซึ่งแตกต่างกันไม่มาก ขอบคุณคะ 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระแรก ชั้นรับหลักการ โปรดยกมือขึ้นครับ  

 

ที่ประชุม   ยกมือ 11 คน งดออกเสียง 1 คนคือประธานสภาฯ 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

ประธานสภาฯ  
 

ที่ประชุม -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลภูวงเสนอต่อสภา 
 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ - ให้เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ประชุม 

ประธานสภาฯ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติในชั้นรับหลักการแล้ว เชิญครับ 
 

ส.อ.รัชชานนท์  แสนสุข เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและท่านหัวหน้า 

เลขานุการสภาฯ ส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ. ศ.  2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2  พ.ศ 
2554) ข้อ 49  วางหลักไว้ว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ
แล้ว จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้น ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็
ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

/ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ.. 
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- ขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ 2547 ( แก้ไข  เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 
2  พ.ศ 2554) หมวด 8  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นข้อ 103  คณะกรรม 
การสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภทคือ 
1. คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อย
กว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน 
2. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน 
- ข้อ 104  คณะ คณะกรรมการสภา มีหน้าที่กระท าหรือพิจารณาสอบสวนเรื่อง
ใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
- ข้อ 107  ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ส่วน
กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  
- และท่ีเราจะต้องด าเนินการในขั้นตอนต่อไปอยู่ใน( 1)  คณะกรรมการ
สามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 
7 คน เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาชุดแปรญัตติ ซึ่งเมื่อครั้งการ
ประชุมสภาครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ. ศ. 2564  มีมติเห็นชอบ  
ในการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยชุดคณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วยผู้
ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 1. นายสมจิตร  สุริยะวงค์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 2. นางสาวรจนา  วโิรจน์ศิร ิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 3. นายพิเชฐ  แสนสุข  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 4. นายแวว  เสียงเย็น  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 5. นายนิพล  กลางประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ - ให้เลขานุการสภาเทศบาล แจง้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อ 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติทราบ เชิญครับ 
 

ส.อ.รัชชานนท์  แสนสุข เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและท่านหัวหน้า 

เลขานุการสภาฯ ส่วนราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอแจ้งให้ทราบว่าสมควรก าหนดให้
สมาชิกสภาเสนอค าขอแปรญัตติ นับแต่ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และก าหนดให้ย่ืนค าขอแปรญัตติตั้งแต่เวลา 08.30 น. 
ของวันที่  24 สิงหาคม พ.ศ. 2564  จนถึงวันที่   26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

เวลา  16.30 น.  และให้คณะกรรมการสามัญประจ าสภา ชุดแปรญัตติประชุม
พิจารณาค าขอแปรญัตติในวันที่  27 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น.    
เป็นต้นไป เพ่ือที่จะเสนอร่างเทศบัญญัติที่มีการแปรญัตติหรือไม่มีการแปรญัตติต่อ
ประธานสภาเทศบาล แนะน าเข้าที่ประชุมสภาพิจารณาในวาระที่ 2  ในวันที่  30 

สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ขอบคุณครับ 

/นายทักษิณ ส. ... 



-8- 

นายทักษิณ สุพรรณโมกข ์ มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีแสดงว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่เลขานุการ 

ประธานสภาฯ สภาแจ้งคือ มีมติให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการสามัญ 

 ประจ าสภา ชุดแปรญัตติ นับแต่วันที่ประชุมรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และก าหนดให้ย่ืนค าขอ
แปรญัตติตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่  24 สิงหาคม พ.ศ. 2564  จนถึง
วันที่  26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น. และให้คณะกรรมการสามัญ
ประจ าสภา ชุดแปรญัตติประชุมพิจารณาค าขอแปรญัตติในวันที่ 27 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพ่ือที่จะเสนอร่างเทศบัญญัติที่มีการ
แปรญัตติหรือไม่มีการแปรญัตติต่อประธานสภาเทศบาล แนะน าเข้าที่ประชุมสภา
พิจารณาในวาระที่  2  ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น.    
และผมขอนัดประชุมสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ
เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยวาจาเพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2  ในวันจันทร์ที่ 30 

สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ขอบคุณครับ 
 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
 

นายทักษิณ สุพรรณโมกข ์ 2. ญัตติการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ   การศึกษาของเทศบาลต าบลภูวง 

       - ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
มาตรา 41 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิจัดการศึกษาใน
ระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อม ความเหมาะสมและ
ความต้องการในท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 16(9) ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่ มห 0893.3/ว 1316 ลงวันที่ 4 
มีนาคม พ.ศ. 2559 และอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล    
พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 48 เตรส (2) ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาเห็นชอบ จ านวน 2 คน เพ่ือเทศบาลต าบลภูวงจะ
ได้ออกค าส่ังแต่งตั้ง ต่อไป 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ให้ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 

ประธานสภาฯ ของเทศบาลต าบลภูวง จ านวน 2 คน คือมีผู้เสนอหนึ่งท่านและมีผู้รับรองอีกสอง
ท่าน เชิญครับ 

 

นายสันติศักดิ์  ชมศรีพา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสันติศักดิ์  ชมศรีพา สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ภูวง เขต 1 ขอเสนอ นายแวว  เสียงเย็น สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอผู้รับรองครับ 

 

/นางสาวรจนา  ว. .. 
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นางสาวรจนา  วิโรจน์ศิร ิ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวรจนา  วิโรจน์ศิร ิ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลภูวง เขต 2 ขอรับรองคะ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณครับ ขอผู้รับรองอีกหนึ่งคนครับ 

ประธานสภาฯ  
 

นายวีระเดช  แสนโคตร เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวีระเดช  แสนโคตร สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลภูวง เขต 1 ขอรับรองครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณครับ ขอให้ที่ประชุมเสนออีกหนึ่งคณะกรรมการอีกหนึ่งท่านครับ 

ประธานสภาฯ 
 

นายสมจิตร  สุริยะวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม 

สมาชิกสภา  เขต 2 ประชุมทุกท่าน กระผมนายสมจิตร  สุริยะวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูวง 
  เขต 2 ขอเสนอ นายวีระเดช แสนโคตร สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอผู้รับรองครับ 
 

นายสมัย  จันปุ่ม  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมัย  จันปุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 เขต 1 ขอรับรองครับ 
 

นายสมพงค์  จันปุ่ม เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมพงษ์  จันปุ่ม สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอรับรองครับ 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ เราไดผู้้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของเทศบาล 

ประธานสภาฯ ต าบลภูวง จ านวน 2 ท่าน ครบตามจ านวนแล้ว ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. นายแวว  เสียงเย็น    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูวง  เขต 2 

 2. นายวีระเดช  แสนโคตร   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูวง  เขต 1 

ที่ประชุม -เห็นชอบ- 
 

นายทักษิณ สุพรรณโมกข ์ 3. ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
ประธานสภาฯ พร้อมระบบส่งน้ าบ้านนาตะแบง รายละเอียดดังน้ี 

3.1) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ า บ้านนาตะแบง (ฝ่ังขวา)  
รหัสเครื่องวัด 6000043984  
3.2) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านนาตะแบง (ฝ่ังซ้าย) รหัส
เครื่องวัด 6000170056 ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ที่
ประชุมทราบด้วยครับ 
 

นายปณิธาน อัศวภัชรกุล เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้า 

ผู้อ านวยการกองช่าง  ร่วมการประชุมทุกท่านครับ ส าหรับการรับมอบถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ า 
ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ า บ้านนาตะแบง ฝ่ังขวา  รหัสเครื่องวัด 
6000043984 และฝ่ังซ้าย รหัสเครื่องวัด 6000170056 

/ตามท่ี... 
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 - ตามที่หน่วยงานชลประทานได้ด าเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
และระบบส่งน้ าบ้านนาตะแบงจ านวน 2 สถานีแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
แล้วนั้น และเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ 2564 ที่ผ่านมาได้ทดสอบระบบ 
ร่วมกับคณะกรรมการในการรับมอบถ่ายโอนภารกิจ โดยระบบสามารถใช้
การได้เป็นอย่างดี จึงขอความเห็นชอบในการถ่ายโอนภารกิจและรับมอบ
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ าบ้านนาตะแบง ฝ่ังซ้ายและฝ่ังขวา 
รายละเอียดตามที่แจ้งแล้วนั้น ขอบคุณครับ 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ สมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม เชิญครับ 

ประธานสภาฯ 
 

นายวีระเดช  แสนโคตร เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวีระเดช  แสนโคตร สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลภูวง เขต 1 ตามประสบการณ์ ที่เคยได้ท างานกับสถานีสูบน้ าด้วยระบบ
ไฟฟ้ามาแล้วนั้น อยากให้ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ ส่วนควบ
พวงมาลัยที่ใช้ในบ่อดักของสถานีสูบน้ าให้ครบก่อนถ่ายโอน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาที่
เทศบาลจะต้องรับผิดชอบในภายหลัง ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านวีระเดช  แสนโคตร ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงครับ 

ประธานสภาฯ 
 

นายปณิธาน อัศวภัชรกุล เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้า 

ผู้อ านวยการกองช่าง  ร่วมการประชุมทุกท่านครับ ตามท่ีท่านวีระเดช  แสนโคตร ได้ชี้แนะเม่ือ 
สักครูน่ั้น ในส่วนรายการครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ส่วนควบพวงมาลัยของบ่อดักน้ านั้น 
ก่อนส่งมอบหรือถ่ายโอนทางชลประทานได้ตรวจสอบตามรายการวัสดุอุปกรณ์หรือ
รายการครุภัณฑ์ว่าถูกต้องตามรายละเอียดในแบบแปลนการก่อสร้างและครบถ้วน
ถูกต้องก่อนที่เทศบาลจะรับมอบครับ 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม -ไม่มี- 
 

นายทักษิณ สุพรรณโมกข ์ ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
ประธานสภาฯ พร้อมระบบส่งน้ าบ้านนาตะแบง ดังน้ี 

3.1) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ า บ้านนาตะแบง (ฝ่ังขวา)  
รหัสเครื่องวัด 6000043984  
3.2) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านนาตะแบง (ฝ่ังซ้าย) รหัส
เครื่องวัด 6000170056 
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการถ่ายโอนสถานีสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน้ าบ้านนาตะแบง ทั้ง 2 สถานี รายละเอียดตามที่แจ้งแล้วนั้น 
โปรดยกมือครับ 
 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม   ยกมือ 11 คน งดออกเสียง 1 คนคือประธานสภาฯ 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

ประธานสภาฯ  
 

ที่ประชุม -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์- 
 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ระหว่างนี้ขอพักการประชุมก่อนครับ ส่วนระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ จะประชุมต่อในช่วงบ่ายและขอให้ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมต่อในเวลา 
13.00 น. ขอพักการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม - พักการประชุม เวลา 12.15 น.- 
 

เริ่มประชุมเวลา    13.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ เป็นเรื่องที่เปิดโอกาศให้ที่ประชุมได้น าปัญหาความ 

ประธานสภาฯ เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นท่ี เสนอต่อที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา
ร่วมกัน เรียนเชิญครับ 

 

นายวิชัย  จูมแพง ขอขอบคุณท่านวีระเดช  แสนโคตร ที่ได้แสดงความคิดเห็นในส่วนของการรับมอบ 

นายกเทศมนตรีฯ ถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ า ทั้งสองสถานี และอีกเรื่อง 
การบริหารจัดการขยะของเทศบาลต าบลภูวง ผมอยากจะขอให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้
ร่วมแสดงความคิดเห็นแสนอแนะเพ่ือจะได้น าแนวคิดไปปรับใช้ในการบริหาร
จัดการขยะของเทศบาลต าบลภูวงต่อไปครับ 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ - ท่านใดมีแนวคิดเสนอในการบริหารจัดการขยะเชิญครับ 

ประธานสภาฯ  
 

นายวีระเดช แสนโคตร เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวีระเดช แสนโคตร  

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูวง เขต 1 ขอเสนอให้เทศบาลต าบลภูวงจัดหาถังขยะ 

แบบแยกประเภทเป็นจุดไว้ให้พ่ีน้องประชาชน ซึ่งถังขยะของเทศบาลบางส่วน
ช ารุดเสียหายเยอะพอสมควรเห็นควรจัดหามาแทนที่ถังเดิมท่ีช ารุดครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกได้น าเสนอแนวทางในการบริหารจัดการขยะครับ 

ประธานสภาฯ ในส่วนการจัดหาถังขยะมาทดแทนหรือเพ่ิมเติมผมขอมอบให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณา 

 ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ 

/พ.จ.อ.ยุทธพงษ์  อ. ... 
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พ.จ.อ.ยุทธพงษ์  อุค าพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส านักปลัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องของการจัดการขยะมูล
ฝอยการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุถังขยะต่างๆ นั้น อยู่ในแผนงานสาธารณสุข ซึ่งจะต้องไป
ดูอีกครั้งว่าเทศบาลสามารถด าเนินการจัดซื้อได้หรือไม่ ถ้าซื้อได้ก็สามารถตั้งในเทศ
บัญญัติและจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณที่น าเรียนข้อมูลให้ทราบครับ มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ เชิญครับ 

ประธานสภาฯ  
 

นายสมัย  จันปุ่ม เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมัย  จันปุ่ม   
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผมได้รับการร้องทุกข์จากประชาชนในพ้ืนที่หมู่ที่  2      
บ้านวังไฮ ซึ่งมีความต้องการถนนลูกรังจุดนานายพงษ์ศักดิ์  จันปุ่ม ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณที่น าเรียนข้อมูลให้ทราบครับ พ้ืนที่ดังกล่าวผมเคยเสนอบรรจุเข้าไปไว้ใน 

ประธานสภาฯ แผนพัฒนาของเทศบาลแล้วครับ 
 

นายนิพล  กลางประพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายนิพล กลาง
ประพันธ์    สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอสอบถามดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดนานายอนุด หรือนานาย
น้าว ทางเทศบาลได้เสนอเข้าแผนหรือยังขอบคุณครับ 

2. ไฟส่องสว่างทางสาธารณภายในพ้ืนที่ช ารุด 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณที่เสนอความคิดเห็นครับ ส าหรับโครงการที่จะก่อสร้างต่างๆ นั้น ขอให้  
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกท าบันทึกหรือส่งรายละเอียดจุดที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือ 

 พ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีให้กับกองช่างหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนิน 

 ตามข้ันตอนและระเบียบต่อไป และในส่วนของไฟส่องสว่างทางสาธารณช ารุด 

 ขอฝากไปยังท่านผู้บริหารพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ 
 

นายวิชัย  จูมแพง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ ในส่วนของการแจ้งไฟส่องสว่างช ารุดนั้น ขอความร่วมมือให้ด าเนินการตาม
ระเบียบโดยเขียนค าร้องได้ที่กองช่าง เพ่ือให้เป็นไปตามขั้นตอนการช่วยเหลือ
ตามระเบียบต่อไปครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณครับ หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 

 

 

/นายวีระเดช ส. ... 
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นายวีระเดช  แสนโคตร เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและเจ้าหน้าที่ผู้เข้า 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 ร่วมการประชุมทุกท่านครับ ผมได้รับการร้องทุกข์จากราษฎรในพ้ืนที่ เรื่องของ
ต้นไม้ กิ่งไม้หรือวัชพืชที่ ย่ืนล้ า ปกคลุมและกีดขวางการจราจรในเส้นทางถนน
เศรษฐกิจหรือในหมู่บ้าน อยากให้เทศบาลจัดกิจกรรมท าความสะอาด ตัดแต่ง
ต้นไม้ที่กีดขวางทางจราจรในพ้ืนที่ ซึ่งอาจจะจัดเป็นกิจกรรมสาธารณะโดยขอ
ความร่วมมือไปยังท่านสมาชิกสภาทั้งเขต 1 และ เขต 2 ผู้น าชุมชนหรือประชาชน
ในพ้ืนที่ ร่วมกับเทศบาลด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนผู้ใช้
เส้นทางเกิดความปลอดภัยต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านวีระเดช แสนโคตร ส าหรับเรื่องนี้ผมขอมอบหมายให้ทางฝ่ายบริหาร 

ประธานสภาฯ พิจารณาด าเนินการด้วยครับ ถ้าจะด าเนินการวันไหนให้ท่านนัดหมายทางสมาชิก
ด้วยนะครับ เพ่ือจะได้ร่วมกิจกรรมกันต่อไปครับ 

 

นายวิชัย  จูมแพง เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ เป็นแนวคิดท่ีดี 
นายกเทศมนตรีฯ ครับที่ท่านอยากจะช่วยพัฒนาต าบลของเรา หลังจากนี้ทางเทศบาลจะส ารวจและ 

 พ้ืนที่ก าหนดวันจัดกิจกรรม ส่วนของตารางวันที่จะด าเนินการจะแจ้งให้ทาง
สมาชิกสภาทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านนายกครับ เชิญท่านต่อไปแสดงความคิดเห็นครับ 

ประธานสภาฯ  
 

พ.จ.อ.ยุทธพงษ์  อุค าพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส านักปลัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องนี้ทางคณะฝ่ายบริหาร
และท่านปลัดฯ ได้ให้นโยบายมาเบ้ืองต้นแล้ว ในส่วนส านักปลัดเทศบาล          
จะด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ที่จะจัดกิจกรรมและจะแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป
ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลครับ หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจ มีท่านใด 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ 

 

นายพิเชฐ  แสนสุข เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพิเชฐ  แสนสุข  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเรียนถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปถึงท่านนายก
เรื่องการซ่อมแซมถนนช ารุดทั้งสามจุดที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเมื่อครั้งที่
แล้วอยากทราบว่าตอนนี้อยู่การด าเนินการถึงข้ันตอนใดครับ ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนเข้ามาครับ สืบเนื่องจากการ   
ประธานสภาฯ  ประชุมในครั้งที่แล้วมีสมาชิกรับเรื่องแจ้งร้องทุกข์มาจากประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือ

เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วย 

/น.ส.สุภัทริน  ส. .... 
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น.ส.สุภัทริน  สุวะไกร เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน น.ส.สุภัทรริน  สุวะไกร 
ผู้อ านวยการกองคลัง ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าการด าเนินการ
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ช ารุดจ านวนสามจุดดังกล่าวนั้น อยู่ระหว่างการสรรหาผู้
รับจ้าง ขอบคุณคะ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณครับ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ   
 

นายวีระเดช  แสนโคตร เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและเจ้าหน้าที่ผู้เข้า 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 ร่วมการประชุมทุกท่านครับ ขอแจ้งสะพานและถนนข้ามห้วยผาขาวตอนล่าง
ช ารุด เมื่อสองปีที่แล้ว จุดนานางทัน  แสนโคตร ถึง นานายเทพนลิน แสนโคตร 
ขอน าเรียนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการพิจารณาซ่อมแซมต่อไป ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณครับ ในเรื่องนี้ผมได้ประสานกับเจ้าของพ้ืนที่แล้ว ในส่วนการด าเนินการนั้น 

ประธานสภาฯ ทางเจ้าของพ้ืนที่อยากให้ด าเนินการเป็นการสร้างบล็อกคอนเวิร์ด ซึ่งเทศบาลจะ
น าเข้าแผนพัฒนาต่อไปครับ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ 

 

นายเฉลิม  สุริยะวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและเจ้าหน้าที่ผู้เข้า 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 ร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายเฉลิม  สุริยะวงค์  สมาชิกสภาฯ เขต 1      
ขอแจ้งให้ทีป่ระชุมพิจารณา ดังนี้  

1. เรื่องการซ่อมแซมประตูเปิดปิดน้ าฝายน้ าล้น บ้านบุ่ง หมู่ 4 

2. เรื่องคอสะพานข้ามห้วยบังอ่ี บ้านบุ่ง หมู่ 4 ช ารุด 

3. เรื่องรางระบายน้ า หมู่ที่ 4 หมู่ 5 อุดตัน 
 

นายปณิธาน อัศวภัชรกุล เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้า 
ผู้อ านวยการกองช่าง ร่วมการประชุมทุกท่านครับ ส าหรับประเด็นที่ท่านสมาชิกน าเสนอในที่ประชุม

เข้ามา ในเรื่องของการซ่อมประตูระบายน้ า เบ้ืองต้นจะได้ตรวจสอบงบประมาณ
และด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปครับ และเรื่องสะพานข้ามห้วยบังอ่ีช ารุด 
เบ้ืองต้นขอตรวจสอบงบประมาณ และน าเรียนผู้บริหารและด าเนินการแก้ไข
ต่อไปครับ  และในส่วนของรางระบายน้ าอุดตันนั้น  ในส่วนนี้ เราได้ โอน
งบประมาณเพ่ือที่จะได้แก้ไขปัญหาแล้ว และจะได้ด าเนินการตามระเบียบ
ขั้นตอนต่อไป ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองช่างครับ หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจ มีท่านใดจะเสนอ  
ประธานสภาฯ  อีกหรือไม่ เชิญครับ 

 

 

/นายบรรเทา  ส. ... 



-15- 

นายบรรเทา  สุริยวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้า 

รองนายกเทศมนตรี ร่วมการประชุมทุกท่าน ในส่วนของคอสะพานข้ามห้วยบังอ่ีช ารุด เบ้ืองต้น 

 ทราบว่าได้ซ่อมแซมไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังช ารุดเหมือนเดิม คงจะต้องปรึกษา
และวางแผนในการซ่อมแซมใหม่ ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณครับ หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ 

ประธานสภาฯ 

   

นายวิชัย  จูมแพง เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ขอเพ่ิมเติมในส่วน 

นายกเทศมนตรีฯ ของการด าเนินการเกี่ยวกับโรคโควิด 2019 เบ้ืองต้นขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมจัด 

 เตรียมศูนย์พักคอยของต าบลภูวงให้สามารถเตรียมการรองรับผู้ที่เข้ามาในศูนย์
พักคอยของเรา ซึ่งการด าเนินการที่ผ่านมามีผู้เข้าพักจ านวน 2 ราย และผู้ป่วยก็
ได้รักษาหายและกลับไปกักตัวที่บ้านเรียบร้อยแล้ว โดยศูนย์พักคอยตอนนี้ยังไม่มี
ผู้ป่วยเข้าพัก ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณครับ หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ 

ประธานสภาฯ 
 

น.ส.รจนา วิโรจน์ศิริ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน น.ส.รจนา วิโรจน์ศิริ   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอติดตามและสอบถามเมื่อครั้งประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว 

 เรื่องสะพานเหล็กข้ามห้วยบังอ่ี บ้านนาตะแบง หมู่ 7 ช ารุด พ้ืนสะพานไม้พุพัง 
 ซึ่งตอนนี้สะพานได้ช ารุดมากกว่าเดิมอยากให้ทางเทศบาลด าเนินการซ่อมแซม 

 อย่างเร่งด่วนด้วย ประชาชนได้รับความล าบากในการสัญจรไปมาเกรงว่าจะเกิด
อันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ขอบคุณคะ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้ามาครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญทางผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงด้วยครับ 
 

นายปณิธาน อัศวภัชรกุล เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้า 

ผู้อ านวยการกองช่าง ร่วมการประชุมทุกท่านครับ ส าหรับประเด็นที่ท่านสมาชิกน าเสนอในที่ประชุม
เข้ามา ในเรื่องของสะพานเหล็กทางกองช่างได้ออกไปส ารวจเบ้ืองต้นแล้ว ซึ่งจะ
ได้หารือในเรื่องของงบประมาณและรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป ขอบคุณครับ  

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณครับ หวังว่าท่านสมาชิกจะเข้าใจและรับทราบแล้ว มีท่านใดจะเสนออีก 

ประธานสภาฯ หรือไม ่เชิญครับ 

 

 

/นายบรรเทา  ส. ... 
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นายบรรเทา  สุริยวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้า 

รองนายกเทศมนตรี ร่วมการประชุมทุกท่าน ขอน าเรียนให้ทราบถึงปัญหาน้ าป่าท่วมบริเวณพ้ืนที่ 
 จุดบ้านนาตะแบง หมู่ 7 ซึ่งน้ าที่ไหลเข้ามาบริเวณถนนที่ใช้สัญจรนั้น มีเศษก่ิงไม้ 
 ตะปู และขยะจ านวนมากไหลเข้ามาที่ถนน อาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่

สัญจรไปมาได้ จึงอยากเสนอว่าอยากให้ท ารางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ าในจุด
ดังกล่าว ขอบคุณครับ 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณครับ ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ 

ประธานสภาฯ 
 

นายปณิธาน อัศวภัชรกุล เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้า 

ผู้อ านวยการกองช่าง ร่วมการประชุมทุกท่านครับ ส าหรับประเด็นที่กล่าวเมื่อสักครู่ เบ้ืองต้นผมได้
สอบถามไปยังแขวงทางหลวงชนบทแล้ว โดยจะเสนอให้ทางหลวงชนบทน าเข้า
บรรจุในแผนการด าเนินงานของทางหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณครับ ฝากทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประสานงานด าเนินการด้วยครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ 
  

นายแวว  เสียงเย็น เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายแวว เสียงเย็น    
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอสอบถามเรื่องการด าเนินการก่อสร้างเมรุ บ้านนา
ตะแบง หมู่ 6 ตอนนี้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณครับ มอบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงด้วยครับ 

ประธานสภาฯ 
 

นายปณิธาน อัศวภัชรกุล เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้า 
ผู้อ านวยการกองช่าง ร่วมการประชุมทุกท่านครับ กรณีการก่อสร้างเมรุ บ้านนาตะแบง หมู่ 6 ตอนนี้

อยู่ระหว่างด าเนินการตามระเบียบอยู่ครับ ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองคลัง
เป็นผู้น าเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

 

น.ส.สุภัทริน  สุวะไกร เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องการก่อสร้างเมรุ บ้านนา
ตะแบง หมู่ 6 ตอนนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการสรรหาผู้รับจ้าง ขอบคุณคะ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณครับ หวังว่าทุกท่านคงรับทราบแล้ว มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ    

 

 

/ที่ประชุม ... 
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ที่ประชุม   -ไม่มี- 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลภูวง สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 
 

ปิดประชุมเวลา   15.00 น. 
 

     (ลงชื่อ) ส.อ.  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

           (รัชชานนท์  แสนสุข) 
      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ 

          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลภูวง 
 

 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นายทกัษิณ  สุพรรณโมกข์) 
            ประธานสภาเทศบาลต าบลภูวง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




