
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูวง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/25๖4 
วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลภูวง ชั้น 2 

ส านักงานเทศบาลต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
----------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายราตรี สุวรรณไตรย์ ประธานสภาเทศบาล ราตรี สุวรรณไตรย์  
2 นายวิฑูรย์ จ าปา รองประธานสภาเทศบาล วิฑูรย์ จ าปา  
3 นายสมัย จันปุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล สมัย จันปุ่ม  
4 นายทักษิณ สุพรรณโมกข์ สมาชิกสภาเทศบาล ทักษิณ สุพรรณโมกข์  
5 นางไฟฟ้า วิเศษศรี สมาชิกสภาเทศบาล ไฟฟ้า วิเศษศรี  
6 นายศักดิ์ณรงค์ เสียงเย็น สมาชิกสภาเทศบาล ศักดิ์ณรงค์ เสียงเย็น  
7 นายประหยัด จันปุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล ประหยัด จันปุ่ม  
8 นายแวว เสียงเย็น สมาชิกสภาเทศบาล แวว  เสียงเย็น  
9 นายธนาชัย จ าปา สมาชิกสภาเทศบาล ธนาชัย จ าปา  

10 นายสีดา จ าปา สมาชิกสภาเทศบาล สีดา จ าปา  
11 นายบุญมา พุทธจักร์ สมาชิกสภาเทศบาล บุญมา พุทธจักร์  
12 นายนิพล กลางประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล นิพล กลางประพันธ์  
13 นางสาวจิราภรณ์ จันปุ่ม เลขานุการสภา จิราภรณ์ จันปุ่ม  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรีต าบลภูวง ประยูร จันปุ่ม  
2 นายสีอัมพร จ าปา รองนายกเทศมนตรีต าบลภูวง สีอัมพร จ าปา  
3 นายส านาน คนหาญ รองนายกเทศมนตรีต าบลภูวง ส านาน คนหาญ  
4 นายเฉลิม สุริยะวงค์ เลขานุการนายกฯ เฉลิม สุริยะวงค์  
5 นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลต าบลภูวง ธีรพงษ์ เพียรภูเขา  
6 นายปณิธาน สุพรรณโมก ผู้อ านวยการกองช่าง ปณิธาน สุพรรณโมก  
7 พันจ่าเอกยุทธพงษ์ อุค าพันธ์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 
พ.จ.อ.ยุทธพงษ์ อุค าพันธ์  

8 นางสาวพรทิพย์ อุ่นท้าว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

พรทิพย์ อุ่นท้าว  

9 สิบเอกรัชชานนท์ แสนสุข นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รัชชานนท์ แสนสุข  
 

ผู้ไม่มาประชุม   -ไม่มี-  
 

เริ่มประชุม   เวลา 09.30 น. 
   เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูวง มาครบองค์ประชุม นายราตรี สุวรรณไตรย์ ประธานสภาเทศบาล
ได้จุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
นายราตรี สุวรรณไตรย์  - เรียนนายกเทศมนตรีต าบลภูวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ประชุมทุกท่าน ขอแจ้งให้ทราบว่าการประชุมวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วม 
     การประชุมครบองค์ประชุม มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ 
     เทศบาลเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  
      ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563) 
นายราตรี สุวรรณไตรย์  - ขอให้ที่ประชุม ตรวจสอบและพิจารณา เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าบลภูวงรายงานการประชุมเทศบาลต าบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  
     3/2563 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ว่ามีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  
     มีข้อความตกหล่น รายชื่อของท่านถูกต้องหรือไม่ ขอแก้ไขเพ่ิมเติมได้  
ที่ประชุม   - ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมเทศบาลต าบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
     ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 
นายราตรี สุวรรณไตรย์  - ขอมติทีป่ระชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูวง   
ประธานสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ท่านใด 
     มีมตริับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ 
      - มีผู้ยกมือ จ านวน ๑1 คน – 
นายราตรี สุวรรณไตรย์  - ท่านใดไม่การรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    - ไม่มีผู้ยกมือ- 
ที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
     ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นายราตรี สุวรรณไตรย์  1. ประกาศเทศบาลต าบลภูวง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ประธานสภาเทศบาลฯ      (แก้ไข) ฉบับที่ 1/2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 ขอให้ 
    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เป็นผู้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป  
นางสาวพรทิพย์ อุ่นท้าว  - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมการประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทุกท่าน  
     - รายการที่ 1 ส าหรับประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
     (แก้ไข) ฉบับที่ 1/2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 แผนฉบับนี้ 
     เคยได้มีการประกาศไว้ตอนที่มีการเพ่ิมเติมแผนฉบับที่ 2 เนื่องจากว่ามีข้อมูล 
     โครงการคลาดเคลื่อน คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายสง่า 
     ถึงนานายชัยณรงค์ บ้านวังไฮ หมู่ 2 ซึ่งได้มีการแก้ไขโครงการเป็นโครงการ 
     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายสง่าถึงนานายชัยณรงค์ บ้านนาตะแบง  
     หมู่ 7 รายละเอียดโครงการและงบประมาณคงไว้เช่นเดิม ปรากฏตามเอกสารที่ 
     แนบท้าย 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายราตรี สุวรรณไตรย์   2. ประกาศเทศบาลต าบลภูวง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาเทศบาลฯ   แผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 
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    เป็นผู้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป  
นางสาวพรทิพย์ อุ่นท้าว  - รายการที่ 2 ประกาศเทศบาลต าบลภูวง เรื่อง รายงานผลการติดตามและ   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งตามระเบียบในทุกปี  

    จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน  
     ธันวาคมของทุกปี และเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านเป็นสรุปผลการติดตามและ 
     ประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเทศบาลต าบลภูวงตั้งยุทธศาสตร์ในการ 
     พัฒนาไว้ทั้งหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย 
     - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเสริมสร้างต าบลน่าอยู่ 
     - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
     - ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร  
     - ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  
     - ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     - ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย  
     - วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลภูวง  
      “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี โครงสร้างพื้นฐาน พร้อม จัดสิ่งแวดล้อม 
     ต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ” 
    - ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลได้บรรจุแผนไว้ 160 โครงการ และสามารถ 
     ด าเนินการได้จริง 65 โครงการ และรอด าเนินการ 2 โครงการ รวมเป็น 67  
     โครงการ ปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายราตรี สุวรรณไตรย์   4.1 ญัตติการพิจารณาอนุมัติจากสภาเทศบาลเพ่ือโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาลฯ       เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอค าชะอี (โครงการ 
     ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสายนานายอุทัย-นานายสมพงษ์ บ้านวังไฮ หมู่ 1  
     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลภูวงชี้แจงรายละเอียดต่อไป 
นายประยูร จันปุ่ม    - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี    ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่  
     อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอค าชะอี (โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย 
     ไฟฟ้าสายนานายอุทัย-นานายสมพงษ์ บ้านวังไฮ หมู่ 1 เป็นไปตามแผนพัฒนา 
      ท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูวง พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 66 ล าดับที่ 31  
    และเป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
      - เหตุผล เนื่องจากประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง และเพ่ือให้ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 14)  
     พ.ศ. 2562 มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพ่ือ 
     การลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและ 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
     ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
     ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหาร 
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     ท้องถิ่น  
    - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอค าชะอี (โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย 
     ไฟฟ้าสายนานายอุทัย-นานายสมพงษ์ บ้านวังไฮ หมู่ 1 รายละเอียดดังนี้ 
      1. แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จ านวน 16 ต้น 
      2. แผนกหม้อแปลงภายนอกติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ 
      3. แผนกแรงต่ าภายนอก ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จ านวน 15 ต้น 
    งบประมาณ 490,177.17 บาท  
     รายละเอียดปรากฏตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5309.18/ฉ.2/คช. 
     (บต.)-091 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 
     - โอนลดจาก  
       (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
     อุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
     ประเภทเงินเดือน พนักงาน งบประมาณอนุมัติ 1,312,980.-บาท งบประมาณ 
     ก่อนโอน 1,157,610.-บาท จ านวนเงินที่ขอโอน 290,200.-บาท คงเหลือ  
     867,410.-บาท 
       (2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  
     หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน  
     งบประมาณอนุมัติ 5,340,900.-บาท งบประมาณก่อนโอน 4,159,192.50  
     บาท จ านวนเงินที่ขอโอน 199,977.17 บาท คงเหลือ 3,959,215.33 บาท 
     - โอนไปเพ่ิมใน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     งบเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ   
     อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอค าชะอี (โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย 
     ไฟฟ้าสายนานายอุทัย-นานายสมพงษ์ บ้านวังไฮ หมู่ 1 
นายราตรี สุวรรณไตรย์  - สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือสงสัยหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามหรือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    อภิปราย ขอมติที่ประชุมสภาว่า สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งเป็น 
     รายการใหม่ เพ่ืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอค าชะอี (โครงการขยายเขต 
     ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสายนานายอุทัย-นานายสมพงษ์ บ้านวังไฮ หมู่ 1 
     งบประมาณ 490,177.17 บาท ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลภูวงเสนอ 
     โปรดยกมือ 
      -มีผู้ยกมือ จ านวน 11 คน-         
นายราตรี สุวรรณไตรย์  - ท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    - ไม่มีผู้ยกมือ-                                                    
มติที่ประชุม            - ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ืออุดหนุนการ 
     ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอค าชะอี (โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสายนา 
     นายอุทัย-นานายสมพงษ์ บ้านวังไฮ หมู่ 1 งบประมาณ 490,177.17 บาท 
     (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์) ตามที่เสนอด้วยมติ 
     เป็นเอกฉันท ์ 
นายราตรี สุวรรณไตรย์   4.2 ญัตติการพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาลฯ       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ้างถึงบันทึกข้อความกองคลัง ลงวันที่ 30  
     กันยายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกในปีถัดไป  
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     กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจง 
     รายละเอียดต่อไป 
นายปณิธาน สุพรรณโมก  - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และ 
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ญัตติการพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า 
     ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ้างถึงบันทึกข้อความ 
     กองคลัง ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ พ.ศ.  
     2563 ไว้เบิกในปีถัดไป กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แผนงานอุตสาหกรรมและ 
     การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ประเภทค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
      รายการโครงการวางท่อระบายน้ าพีวีซี สายบ้านนางรจนา หมู่ 4 บ้านบุ่ง  
      งบประมาณ 85,000.-บาท ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 79 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบล 
     ภูวง พ.ศ. 2561-2565 หนา้ที่ 83 ล าดับที่ 86 และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
     ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
     2542 , เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  
     พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 30  
     การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
     สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
     ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
      - ข้อความเดิม โครงการวางท่อระบายน้ าพีวีซี สายบ้านนางรจนา หมู่ 4  
     บ้านบุ่ง รายละเอียดดังนี้ โดยวางท่อระบายน้ าพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
     12.00 นิ้ว ระยะทาง 55.00 เมตร ตามแบบประมาณการ ทต.ภูวง  
      - ข้อความใหม่ โครงการวางท่อระบายน้ าพีวีซี สายบ้านนางรจนา หมู่ 4  
     บ้านบุ่ง โดยวางท่อระบายน้ าพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8.00 นิ้ว ระยะทาง  
    55.00 เมตร ตามแบบประมาณการ ทต.ภูวง  
     - ฉะนั้น จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงขนาดของท่อพีวีซีจากเดิม 12.00  
     นิ้ว แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 8.00 นิ้ว ส าหรับงบประมาณอนุมัติเดิม 85,000.- 
     บาท ปรับลดลงเป็นจ านวน 45,000.-บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) จึงน าเรียนต่อ 
     ที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
นายราตรี สุวรรณไตรย์  - สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือสงสัยหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามหรือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    อภิปราย ขอมติที่ประชุมสภาว่า สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการวางท่อระบายน้ า 
     พีวีซี สายบ้านนางรจนา หมู่ 4 บ้านบุ่ง ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลภูวงเสนอ  
     โปรดยกมือ 
      -มีผู้ยกมือ จ านวน 11 คน-    
นายราตรี สุวรรณไตรย์  - ท่านใดไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ประมาณ พ.ศ. 2564 โปรดยกมือ 
      - ไม่มีผู้ยกมือ-                                                    
มติที่ประชุม            - ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
     พ.ศ. 2563 โครงการวางท่อระบายน้ าพีวีซี สายบ้านนางรจนา หมู่ 4 บ้านบุ่ง 
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     ตามท่ีเสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์  
เวลา 12.00 น.    - พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 น.    - เริ่มประชุม (ต่อ) 
นายราตรี สุวรรณไตรย์   4.3 ญัตติการขออนุมัติจากสภาเทศบาลเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
ประธานสภาเทศบาลฯ   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้  
      1. เก้าอ้ีพักคอย จ านวน 2 ตัว จ านวน 15,000.-บาท 
      2. ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู้ จ านวน 11,000.-บาท 
      ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดต่อไป  
ส.อ.รัชชานนท์ แสนสุข    - เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
นักจัดการงานทั่วไป    ทุกท่าน กระผมสิบเอกรัชชานนท์ แสนสุข ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดในการ 
     ขออนุมัติต่อสภาเทศบาล เพ่ือเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
     งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2  
     และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  
     การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
     สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
     ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นรายละเอียดดังนี้ 
     - สืบเนื่องจากงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาลได้เสนอขอจัดซื้อครุภัณฑ์ 
     ส านักงานเพื่ออ านวยความสะดวกและการให้บริการพ่ีน้องประชาชนและตาม 
     ภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาล โดยได้เสนอตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากรายละเอียดของ 
     ครุภัณฑ์มีความคลาดเคลื่อนบางรายการ จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 
     รายละเอียดของครุภัณฑ์ดังกล่าวเพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
     - รายการที่ 1 เก้าอ้ีพักคอย จ านวน 2 ตัว เป็นเงิน 15,000.-บาท 
       - ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพักคอยผู้มาติดต่อราชการ  
     จ านวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
        - มีขนาดไม่น้อยกว่า 68 (กว้าง) x 185 (ยาว) x 78 (สูง)  
          เซนติเมตร 
        - จ านวน 3 ที่นั่ง 
        - วัสดุท าจากเหล็กหรือดีกว่า 
        - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา 
         มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
         ส านักงบประมาณ 
      - ข้อความใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพักคอยผู้มาติดต่อราชการ  
     จ านวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
        - มีขนาดไม่น้อยกว่า 150 (กว้าง) x 60 (ยาว) x 60 (สูง)  
         เซนติเมตร 
        - จ านวน 3 ที่นั่ง 
        - วัสดุท าจากโครเมียมหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า 
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        - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา 
         มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
         ส านักงบประมาณ 
นายราตรี สุวรรณไตรย์  - สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือสงสัยหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามหรือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    อภิปราย ขอมติที่ประชุมสภาว่า สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการครุภัณฑ์ส านักงาน  
     เก้าอ้ีพักคอย งบประมาณ 15,000.-บาท ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลภูวงเสนอ  
     โปรดยกมือ 
      -มีผู้ยกมือ จ านวน 11 คน-    
นายราตรี สุวรรณไตรย์  - ท่านใดไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ประมาณ พ.ศ. 2564 รายการครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีพักคอย โปรดยกมือ 
      - ไม่มีผู้ยกมือ-                                                    
มติที่ประชุม            - ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีพักคอย งบประมาณ  
     15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามท่ีเสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์  
ส.อ.รัชชานนท์ แสนสุข   - รายการที่ 2 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ เป็นเงิน 11,000.-บาท 
นักจัดการงานทั่วไป    - ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จ านวน 2 ตู้ 
     โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

     1. มีมือจับชนิดบิด 
        2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
        3. คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
        - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน  
        งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 
       - ข้อความใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จ านวน 2 ตัว  
     โดยมี คุณลักษณะดังนี้ 

      1. มีมือจับชนิดบิด 
      2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
      3. คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  

        - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน  
       งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563  
นายราตรี สุวรรณไตรย์  - สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือสงสัยหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามหรือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    อภิปราย ขอมติที่ประชุมสภาว่า สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการครุภัณฑ์ส านักงาน  
     ตู้เหล็กแบบ 2 บาน งบประมาณ 11,000.-บาท ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบล 
     ภูวงเสนอ โปรดยกมือ 
      -มีผู้ยกมือ จ านวน 11 คน-    
นายราตรี สุวรรณไตรย์  - ท่านใดไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ประมาณ พ.ศ. 2564 รายการครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน โปรดยกมือ 
      - ไม่มีผู้ยกมือ- 
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มติที่ประชุม            - ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  
     งบประมาณ 11,000.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามที่เสนอด้วยมติ 
     เป็นเอกฉันท ์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
นายราตรี สุวรรณไตรย์  - ไม่ทราบว่าท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนราชการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ท่านสมาชิกท่านใด มีเรื่องน าเสนอหรือไม่ 
นางไฟฟ้า วิเศษศรี   - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าถนนสายเศรษฐกิจจุด 
     นานางสมใจ จันปุ่ม ช ารุด จึงอยากขอให้ท่านช่วยด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ด้วย  
นายประหยัด จันปุ่ม  - ถนนจุดนี้มีการแจ้งมาให้เทศบาลด าเนินการแก้ไขแล้วครั้งหนึ่ง ถนนช ารุดเป็น 
สมาชิกสภาเทศบาล   โพรงกว้างมาก อยากให้กองช่างออกไปส ารวจและด าเนินการแก้ไขให้ด้วย 
นายปณิธาน สุพรรณโมก  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองช่าง   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่า ทางเทศบาล 
     ได้ลงพื้นทีต่รวจสอบและกองช่างก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้พยายามหาแนวทางซ่อมแซม 
     และแก้ไขอย่างไรจะให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ถนนช ารุดเพราะมี 
     การทรุดตัวของถนนด้วย สืบเนื่องจากการออกไปตรวจสอบและการหารือจาก 
     หลายท่านและก็ได้สอบถามไปยังท่านผู้มีความรู้ด้วย ดินตรงจุดนั้นทรุดตัวและเป็น 
     ทางเบี่ยงของน้ าทราบว่าเป็นการเปลี่ยนเส้นทางของน้ าเป็นการปิดเส้นทางของน้ า  
     พอน้ าเปลี่ยนเส้นทางจึงเกิดการกัดเซาะบริเวณด้านล่าง ท าให้ดินทรุดตัวลงและท า 
     ให้ตรงจุดนั้นคอนกรีตตัวที่ไปเชื่อจุดหลังบล็อคมันกระดกขึ้น ตามท่ีท่านสมาชิกท่ี 
     เคารพทุกท่านได้ผ่านไปแถวนั้น ท าให้การสัญจรไป-มาล าบากโดยเฉพาะรถคันที่ 
     ไม่สูงอย่างเช่นรถเก๋งจะติดท้องรถ แต่ก็ทีคณะเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลไปช่วย 
     ด าเนินการแก้ไขให้ดีขึ้น อีกหนึ่งจุดจะเป็นโพรงน้ าเซาะกัดทะลุลงไปเป็นช่องกว้าง 
     ประมาณ 2-3 เมตร สาเหตุก็เกิดจากการปิดเส้นทางน้ า จึงเรียนทุกท่านเพ่ือทราบ 
     ในประเด็นนี้  
นางสาวพรทิพย์ อุ่นท้าว   - ขออนุญาตสอบถามว่าแนวทางแก้ไขต้องท าอย่างไร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายปณิธาน สุพรรณโมก  - แนวทางการแก้ไขจากการปรึกษาและสอบถามไปยังผู้รู้ผู้มีความช านาญเขา 
ผู้อ านวยการกองช่าง   แนะน าว่าให้ใช้หินคลุกอัดเข้าไป แต่ผมคิดว่าจะเป็นแบบนั้นด้านบนก็จะยังเป็น 
     โพรงอยู่เช่นเดิม จึงคิดว่าน่าจะใช้เป็นหินภูเขาแทน ก็เลยได้เสนอกับท่านปลัดและ 
     ท่านเลขา ท าความเข้าใจใจเบื้องต้นเหมือนเราก่อผนังขึ้นในลักษณะเป็นชั้นๆ  
     ทางยาวขึ้นไปชนกับด้านบน และจากการสอบถามไปยังวิศวกรโยธาว่าจะสามารถ 
     รับน้ าหนักได้หรือไม่ เราก็เทบริเวณฐานด้านล่างด้วยซึ่งก็เป็นการออกแบบตาม 
     หลักวิชาช่าง อีกหนึ่งวิธีก็เป็นการตัดถนนหรือด าเนินการก่อสร้างใหม่แต่วิธีนี้จะ 
     เป็นการใช้งบประมาณที่มากขึ้นและเกรงว่าจะมีปัญหาในการสัญจรไป-มาด้วยต้อง 
     มีการท าเบี่ยงพ่ีน้องประชาชนจะล าบาก แต่คิดว่าน่าจะใช้วิธีหินภูเขา และเคยมี 
     การสอบถามมาว่ารถท่ีบรรทุกหนักๆ จะสามารถแล่นผ่านได้หรือไม่ ขอแนะน าว่า 
     ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณนั้นจะดีกว่า เกรงว่าจะเกิดความเสียหายต่อชีวิตและ 
     ทรัพย์สิน 
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นางสาวพรทิพย์ อุ่นท้าว   - ทางเทศบาลได้จัดตั้งงบประมาณซ่อมแซมไว้ เราสามารถน ามาด าเนินการแก้ไข 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปัญหานี้ได้  
นายปณิธาน สุพรรณโมก  - เราจะใช้งบซ่อมแซมในการด าเนินการ จะได้น าเรียนและหารือท่านปลัด จากนั้น
ผู้อ านวยการกองช่าง   จะไดใ้ห้น้องๆ ผู้ช่วยช่างไปส ารวจประมาณการไว้รอ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุก 
     ท่านที่ได้แนะน ามาตลอดซึ่งทุกท่านก็พยายามร่วมกันแก้ไขปัญหามาโดยตลอด  
     ขอให้ท่านสมาชิกได้ประชาสัมพันธ์ต่อให้พ่ีน้องได้เข้าใจและรับทราบใน 
     เบื้องต้นด้วย 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายราตรี สุวรรณไตรย์  - มีท่านใดจะซักถามหรือเรื่องแจ้งหารือเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ     
นายประหยัด จันปุ่ม    - เรียนท่านประธานสภา กระผมขอสอบถามว่า รางระบายน้ าบริเวณหน้าที่ท าการ
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาลเดิมและจากหน้าบ้านนายประชาไทยตอนนี้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว 
     อยู่ในขั้นตอนใด  
นางสาวพรทิพย์ อุ่นท้าว  - ขออนุญาตเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบว่า ขณะนี้โครงการดังกล่าวได้มีระบุไว้ใน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  แผนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดรายละเอียดงบประมาณท่ีจะด าเนินการ  
     ท่านจะต้องแจ้งรายละเอียดงบประมาณมาบรรจุไว้ในแผนฯ ด้วยจึงจะสามารถ 
     ด าเนินการได้   
นายราตรี สุวรรณไตรย์  - เมื่อมีรายละเอียดงบประมาณจึงเสนอไว้ในร่างเทศบัญญัติในปีงบประมาณถัดไป  
ประธานสภาเทศบาลฯ    จึงจะสามารถด าเนินการได้  
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายราตรี สุวรรณไตรย์  - มีท่านใดจะซักถามหรือเรื่องแจ้งหารือเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ     
นายแวว เสียงเย็น    - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีต าบลภูวง และหัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่าน กระผมนายแวว เสียงเย็น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูวง เขต 2  
     ขอสอบถามว่า เรื่องการด าเนินการก่อสร้างเมรุบ้านนาตะแบง หมู่ที่ 6 เป็นอย่างไร 
นายปณิธาน สุพรรณโมก  - ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบในเบื้องต้นว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ และขอ
ผู้อ านวยการกองช่าง   อนุญาตต่อท่านปลัดเทศบาล ให้ท่านเป็นผู้น าเรียนชี้แจงรายละเอียดต่อไป  
นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะ
ปลัดเทศบาลต าบลภูวง    ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามท่ีท่านสมาชิกสภา 
     เทศบาลได้สอบถามเรื่องการด าเนินการก่อสร้างเมรุบ้านนาตะแบง ขณะนี้ทาง 
     เทศบาลได้ประสานกับส านักงานที่ดินเพื่อรังวัดพ้ืนที่ต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
      และอยู่ในขั้นตอนการเสนอรายละเอียดทั้งหมดเพ่ือขออนุญาตจากป่าไม้ในการ 
     ด าเนินการ ในส่วนของบางแห่งก็ด าเนินการก่อสร้างในที่สาธารณะซึ่งก็ไม่ได้มีการ 
     ด าเนินการขออนุญาตเช่นเทศบาลของเรา ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทับซ้อนหรือ 
     พ้ืนที่ป่าสงวนซึ่งจะต้องด าเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามข้ันตอน หากว่าจะ 
     ด าเนินการ ณ ตอนนี้เลยได้หรือไม่ ข้อนี้ไม่สามารถตอบได้ชัดเจนเพราะว่าทุกอย่าง 
     จะต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะสามารถด าเนินการได้ ไม่เช่นนั้นแล้วจะเป็นการ 
     ด าเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระผมกับนิติกรจึงได้หารือประสานกับยังท่ีดิน 
     ว่าได้ด าเนินการน าส่งหนังสือขออนุญาตให้แล้วหรือยัง ในส่วนอื่นๆ ก็เตรียมพร้อม 
     ที่จะด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งต้องรอการอนุญาตเสียก่อน ถ้าหากด าเนินการไป 
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     แล้วแต่ทางผู้อนุญาตเขาไม่อนุญาตให้ด าเนินการได้ แต่เราได้ด าเนินการไปแล้วก็จะ 
     ท าให้เป็นการละเมิด เช่นกรณีท่ีเราด าเนินการก่อสร้างศาลาพักญาติ , ถนน  
     ไปแล้วนั้น คือตรงนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วในเบื้องต้น แต่เราก็มีหนังสือจาก 
     ส านักนายกรัฐมนตรีให้มีการยกเว้นซึ่งเข้าระเบียบตรงนั้นอยู่ เราก็ด าเนินการขอ 
     ยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบและในส่วนของถนนที่รุกล้ าป่าสงวนนั้น มีส่วนที่รุกล้ า 
     อย่างชัดเจนตรงบริเวณของถนนที่โค้งข้ึนไปยังจุดที่จะก่อสร้างเมรุ จึงน าเรียนให้ที่ 
     ประชุมได้รับทราบเบื้องต้นเพียงเท่านี้ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
     - ขออนุญาตเรียนชี้แจงข่าว กกต. สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่   
     12 มกราคม ที่ผ่านมามีมติให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทเทศบาล ทาง กกต. 
     จึงได้มีการออกหนังสือแถลงข่าวร่างแผนการจัดการเลือกตั้งของเทศบาล คาดว่า 
     แผนจะมีการประกาศให้มีการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเปิดให้มีการรับ 
     สมัครฯ ในวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วให้มีการเลือกตั้งในวันที่  
     28 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นแผนที่ทาง กกต.ได้วางไว้ แต่ถึงอย่างไรก็จะต้องรอให้มี 
     การประกาศอย่างชัดเจนเสียก่อนจึงจะสารถด าเนินการตามแผนได้ ซึ่งหลังจากการ 
     ประกาศต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ก็จะเป็นอันหยุดปฏิบัติ 
     หน้าที่ จึงน าให้ให้ที่ประชุมได้รับทราบในเบื้องต้น  
ที่ประชุม   - รับทราบ 
    - เรื่องประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเทศบาลต าบลภูวงได้มีประกาศรับสมัครบุคคล 
     ทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทั้งประเภทพนักงานจ้างทั่วไปและ 
     พนักงานจ้างตามภารกิจ ซึ่งเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-26 มกราคม 2564  
     จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน และมีประเด็นแจ้งเพ่ิมเติมคือต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก  
     (มีทักษะ) ทางเทศบาลได้ประกาศคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งมีความคลาดเคลื่อนไป  
     จึงฝากเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า เทศบาลจะมีการด าเนินการแก้ไขประกาศใน 
     ส่วนคุณสมบัติผู้ดูแลเด็กที่คลาดเคลื่อนและขยายระยะเวลาการรับสมัครฯ  
     ออกไปอีก จึงได้น าเรียนเบื้องต้นและประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบเท่านี้ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายราตรี สุวรรณไตรย์  - มีท่านใดจะซักถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ครบั ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    ทุกท่านทีเ่ข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖4 
     ในวันนี้ และขอปิดการประชุมครับ 
 

เลิกประชุม    เวลา 15.10 น. 
 

  (ลงชื่อ)         จิราภรณ์  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางสาวจิราภรณ์ จันปุ่ม) 
         นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่   
                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลภูวง 

   (ลงชื่อ)             ราตร ี            ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม 
                     (นายราตรี สวุรรณไตรย์) 
                 ประธานสภาเทศบาลต าบลภูวง                       
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คณะกรรมการสามัญประจ าสภา (ชุดตรวจรายงานการประชุม)   
ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเรียบร้อยแล้ว  

 เมื่อวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2563  
 
 

 
   (ลงชื่อ)    ประหยัด  ประธานกรรมการ  
              (นายประหยัด จันปุ่ม) 

 
 

(ลงชื่อ)   ทักษิณ    กรรมการ    (ลงชื่อ)       แวว   กรรมการ 
          (นายทักษิณ สุพรรณโมกข์)           (นายแวว เสียงเย็น)  

 
   
 

(ลงชื่อ)   สมัย          กรรมการ     (ลงชื่อ)   ไฟฟ้า  เลขานุการ 
               (นายสมัย จันปุ่ม)                    (นางไฟฟ้า วิเศษศรี) 
   
 
 
   


