
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูวง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเทศบาลภูวง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายทกัษิณ  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  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายวิชัย  จูมแพง นายกเทศมนตรี วิชัย  จูมแพง  

2 นายบรรเทา  สุริยวงค์ รองนายกเทศมนตรี บรรเทา  สุริยวงค์  

3 นายราตรี  สุวรรณไตรย์ รองนายกเทศมนตรี ราตรี  สุวรรณไตรย์  

4 นายบุญหลาย  สาผาง เลขานุการนายกฯ บุญหลาย  สาผาง  

5 นายสีอัมพร  จ าปา ที่ปรึกษานายกฯ สีอัมพร  จ าปา  

6 นายธีรพงษ์  เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลต าบลภูวง ธีรพงษ์  เพียรภูเขา  

7 นายปณิธาน  สุพรรณโมก ผู้อ านวยการกองช่าง ปณิธาน  สุพรรณโมก  

8 นางสาวสุภัทริน  สุวะไกร ผู้อ านวยการกองคลัง สุภัทริน  สุวะไกร  

9 พ.จ.อ.ยุทธพงษ์  อุค าพันธ์ หัวหน้าส านักปลัดฯ ยุทธพงษ์  อุค าพันธ์  

10 นางอ้อมทิพย์  จิตมานะ รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา อ้อมทิพย์  จิตมานะ  

11 ส.อ.รัชชานนท์  แสนสุข นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รัชชานนท์  แสนสุข  

  

ผู้ไม่มาประชุม  - ไม่มี 

 

 

 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา    09.30 น. 
นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์  ประธานสภาเทศบาลต าบลภูวง กล่าวเปิด
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่2 ครั้งที่ 1/2564 และด าเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 

 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 
 

ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุม ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูวง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 
29 เมษายน 2564 

 

ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุม ร่วมกันพิจารณา เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูวง 
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 

 

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูวง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2564 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ 

การแถลงนโยบายการบริหารราชการโดย นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรีฯ    
ต่อสภาเทศบาลฯ (ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
14 พ.ศ.2562 ตามมาตรา 48 ทศ วรรคสองการประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของ
นายกเทศมนตรี ให้กระท าโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดท านโยบายเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย) 
 

ประธานสภาฯ ให้ นายกเทศมนตรีต าบลภูวง นายวิชัย  จูมแพง แถลงนโยบายการบริหารราชการ
ต่อสภาเทศบาลต าบลภูวง 

 

นายวิชัย  จูมแพง นายกเทศมนตรีต าบลภูวง กล่าวแถลงนโยบาย ตามเอกสาร ค าแถลงนโยบาย    
ของนายวิชัย  จูมแพง นายกเทศมนตรี แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลภูวง วันจันทร์ที่ 
3 พฤษภาคม 2564 และแนะน าทีมงานบริหาร ประกอบด้วย 

  1. นายบรรเทา  สุริยวงค์  รองนายกเทศมนตรี  คนที่ 1 

  2. นายราตรี  สุวรรณไตรย์ รองนายกเทศมนตรี  คนที่ 2 

  3. นายบุญหลาย  สาผาง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  4. นายสีอัมพร  จ าปา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 /ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 ญัตติพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น               

ประธานสภาฯ ให้ที่ ประชุมได้ พิ จารณา การแต่ งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 1 ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวนสามคน เป็นกรรมการ ซึ่งการคัดเลือกจะใช้วิธีเดียวกันกับการ
คัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมหรือคณะกรรมการแปร
ญัตติ คือมีผู้เสนอหนึ่งท่านและมีผู้รับรองอีกสองท่าน คณะกรรมการ
ดังกล่าวนี้ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับการคัดเลือก
อีกก็ได ้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลภูวง มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

    (1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบล โดยพิจารณาจาก 

(ก)  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจ
หน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 

(ค)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยเน้น
ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น      
การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหา   ยาเสพติด 

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด 

(จ) นโยบายของนายกเทศมนตรี ที่แถลงต่อสภาเทศบาลท้องถิ่น 

(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ในการน าประเด็นข้างต้นมา
จัดท าแผนพัฒนา ให้ค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และ
ความจ าเป็นเร่งด่วน และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มา
ประกอบการพิจารณาด้วย 

(2)  ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไข
ปัญหา ที่เก่ียวกับการ จัดท าร่างแผนพัฒนา 
 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมได้พิจารณา เสนอชื่อที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
จ านวน 3 คน  

นายพิเชฐ  แสนสุข  ผมนายพิเชฐ  แสนสุข ขอเสนอ นายแวว  เสียงเย็น 

   นายสันติศักดิ์  ชมศรีพา   ผู้รับรอง 
นายสมจิตร  สุริยะวงค์  ผู้รับรอง 

นายสันติศักดิ์  ชมศรีพา   ผมนายสันติศักด์ิ  ชมศรีพา ขอเสนอ นายเฉลิม  สุริยะวงค์ 

   นางสาวรจนา  วิโรจน์ศิริ   ผู้รับรอง 
นายสมัย  จันปุ่ม   ผู้รับรอง 

นางสาวรจนา  วิโรจน์ศิร ิ  ดิฉันนางสาวรจนา  วิโรจน์ศิร ิ ขอเสนอ นายพิเชฐ  แสนสุข 

   นายสันติศักดิ์  ชมศรีพา  ผู้รับรอง 
นายเฉลิม  สุริยะวงค์  ผู้รับรอง 
 

ประธานสภาฯ  สรุปที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 คน ดังนี้ 
1. นายแวว  เสียงเย็น   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   

2. นายเฉลิม  สุริยะวงค์    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   

3. นายพิเชฐ  แสนสุข   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ 4.2 ญัตติพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ประธานสภา ให้ที่ประชุมได้พิจารณา การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน    
เป็ นกรรมการ ซึ่ งการคัด เลือกจะใช้ วิ ธี เดี ย วกันกับ การคัด เลือก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมหรือคณะกรรมการแปรญัตติ คือมีผู้
เสนอหนึ่งท่านและมีผู้รับรองอีกสองท่าน  

/คณะกรรมการดังกล่าว... 
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คณะกรรมการดังกล่าวนี้ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภา
เทศบาลต าบลภูวง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลภูวง  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานช่วยปฏิบัติงานตามทีเ่ห็นสมควร 

ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมได้พิจารณา เสนอชื่อที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 ท่าน 

 

นายสันติศักดิ์  ชมศรีพา  ผมนายสันติศักดิ์  ชมศรีพา  ขอเสนอ นายสมจิตร  สุริยะวงค์ 

   นางสาวรจนา  วิโรจน์ศิร ิ  ผู้รับรอง 
นายแวว  เสียงเย็น  ผู้รับรอง 

นายสมัย  จันปุ่ม   ผมนายสมัย  จันปุ่ม ขอเสนอ นางสาวรจนา  วิโรจน์ศิริ   
   นายสันติศักดิ์  ชมศรีพา    ผู้รับรอง 

นายนิพนธ์  กลางประพันธ์   ผู้รับรอง 
นางสาวรจนา  วิโรจน์ศิร ิ  ดิฉันนางสาวรจนา  วิโรจน์ศิร ิขอเสนอ นายนิพล  กลางประพันธ์ 
   นายสมจิตร  สุริยะวงค์  ผู้รับรอง 

นาสมัย  จันปุ่ม     ผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ สรุปที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน 3 คน ดังนี้ 
1. นายสมจิตร  สุริยะวงค์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   

2. นางสาวรจนา  วิโรจน์ศิริ    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   

3.นายนิพนธ์  กลางประพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมและ 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลภูวงครั้งแรกในวันนี้  
ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา   12.00 น. 
 

 

     (ลงชื่อ)     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      (ส.อ.รัชชานนท์  แสนสุข) 
            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลภูวง 
 

 

(ลงชื่อ)      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์) 
            ประธานสภาเทศบาลต าบลภูวง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




