
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูวง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 วันที่ 30 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 พ.จ.อ.ยุทธพงษ์  อุค าพันธ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ยุทธพงษ์  อุค าพันธ์  

7 นายปณิธาน  อัศวภัชรกุล ผู้อ านวยการกองช่าง ปณิธาน  อัศวภัชรกุล  

8 น.ส.สุภัทริน  สุวะไกร ผู้อ านวยการกองคลัง สุภัทริน  สุวะไกร  

9 นางอ้อมทิพย์  จิตมานะ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

อ้อมทิพย์  จิตมานะ  

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

11 น.ส.พรทิพย์  อุ่นท้าว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรทิพย์  อุ่นท้าว  
 

ผู้ไม่มาประชุม   - ไม่มี - 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.30 น. 
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูวง คณะผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
มาครบองค์ประชุม  นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ประธานสภาเทศบาลต าบลภูวง    
ได้จุดธูป -เทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดการประชุมสภา สมัยที่  3 ครั้งที่ 
1/2564 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และด าเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม 

/ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ - ขอขอบคุณทุกท่าน ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสมาชิกสภาฯ ที่ร่วมตัดหญ้า 
ประธานสภาฯ ท าความสะอาดบริเวณริมถนนทางหลวงชนบท 3002 มห. ตั้งแต่บ้านผาขาม หมู่ 3 

จนถึงบ้านบุ่ง หมู่ 4 ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ 

 - ขอแจ้งที่ประชุมทั้งฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารและหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่      
เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านนะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังที่ 1/2564    
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 

 

นายทักษิณ สุพรรณโมกข ์ ให้ที่ประชุม ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 
ประธานสภาฯ 3 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ร่วมกันพิจารณาหากข้อความผิด 

หรือข้อความตกหล่นให้ทักท้วงไดเ้ลยครับ 
 

ที่ประชุม พิจารณารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564  
 

นายทักษิณ สุพรรณโมกข์ ที่ประชุมพิจารณาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ใดทักท้วง ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ 

ประธานสภาฯ เพ่ือเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรอง โปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชุม มีผู้ยกมือ จ านวน 11 คน งดออกเสียง 1 คนคือประธานสภาฯ 
 

นายทักษิณ สุพรรณโมกข์ สมาชิกท่านใดไม่เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ประธานสภาฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 โปรดยกมือครับ 
 

ที่ประชุม -ไม่มีผู้ยกมือ- 
 

ที่ประชุม -มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 

 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ 1. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (แก้ไข) ฉบับที่ 2/2564 
ประธานสภาฯ   2. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (แก้ไข) ฉบับที่ 3/2564 
นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ในส่วนรายละเอียดในการแก้ไขประกาศขอให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงให้ 
    ที่ประชุมได้รับทราบด้วย เชิญครับ 
 
น.ส.พรทิพย์  อุ่นท้าว  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วม
นักวิเคราะห์ฯ   ประชุมทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น        

พ.ศ. 2561 – 2565 (แก้ไข) ฉบับที่ 2/2564 เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้ซักซ้อมและก าหนดรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายขึ้นมาใหม่ 
จึงต้องปรับเปล่ียนให้ตรงตามแนวทางหนังสือส่ังการดังกล่าวคะ 

/น.ส.พรทิพย์  อ. ... 
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น.ส.พรทิพย์  อุ่นท้าว  ส่วนประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (แก้ไข) ฉบับที่ 3/2564
นักวิเคราะห์ฯ   เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนของราคาอาหารกลางวันโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จากเดิม 20 บาท ต่อคน เปลี่ยนเป็น 21 บาท ต่อคน จึงต้องปรับเปลี่ยนให้ตรงตาม 

แนวทางหนังสือส่ังการดังกล่าวคะ 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจตามท่ีได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่ ท่านใดไม่เข้าใจสอบถามได้ครับ 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีผมขออนุญาตด าเนินการประชุมต่อครับ 
 

    3. ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือการตัดก่ิงไม้ในชุมชนและถนนเลียบภูผาขาม 

ที่ประชุม ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ 
 

นายวิชัย  จูมแพง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี เรื่องการดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณถนนเศรษฐกิจเลียบภูผาขาม เพ่ือให้เกิดความ

สะดวกและปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชน ตามแผนการด าเนินการแก้ไขปัญหาจุด
เส่ียงต าบลภูวง ดังนี้ 

 - วันที่ 1 กันยายน 2564 บริเวณชุมชน หมู่ 1,2 และแนวถนนเศรษฐกิจเลียบ 

ภูผาขาม เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  
- วันที่ 3 กันยายน 2564 บริเวณชุมชน หมู่ 4,5 และแนวถนนเศรษฐกิจเลียบ 

ภูผาขาม เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
- วันที่ 8 กันยายน 2564 บริเวณชุมชน หมู่ 4,5 และแนวถนนเศรษฐกิจเลียบ 

ภูผาขาม เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
- วันที่ 15 กันยายน 2564 บริเวณชุมชน หมู่ 4,5 และแนวถนนเศรษฐกิจเลียบ 

ภูผาขาม เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 
- วันที่ 22 กันยายน 2564 บริเวณชุมชน หมู่ 6,7 และแนวถนนเศรษฐกิจเลียบ 

ภูผาขาม เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจตามท่ีได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่ และขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้า  
ประธานสภาฯ   ส าหรับท่านที่จะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายทักษิณ สุพรรณโมกข ์ 4.1 ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ    วาระที่สอง ชั้นแปรญัตติ 

-  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบและขั้นตอนในการพิจารณาร่าง 
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
 

ส.อ.รัชชานนท์  แสนสุข   -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
เลขานุการสภาเทศบาล   ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวง  
     มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึง 
     ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) 
 
 

/-ข้อ 50 ... 
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     - ข้อ 50 ก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้อง 
     เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง 
    รายงานและบันทึกความเห็นย่ืนต่อ ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อย 
     จะต้องระบุว่าได้มีหรือมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อความใดบ้าง  
    การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น  
     เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน 
     ค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
     ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีพิจารณาเป็น 
     การด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง 
     ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น   
     - ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ 
     ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ 
     ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ 
     เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอ 
     ขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติเปล่ียนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติ 
     ไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ 
     ส่งปัญหาไปให้กรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ ดังกล่าวแล้ว การพิจารณา 
     ข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อนแต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป 
     สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือ 
     ข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
    จะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
     ได้ย่ืนรายงานการ พิจารณา ข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสาม ให้ประธานสภา 
     ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ชั่วโมง ก่อนวัน 
     นัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการประชุมต่อวาระที่สอง   
     ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ - ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ชี้แจงรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   คณะกรรมการแปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป 
 

นายพิเชฐ  แสนสุข  - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
ประธานคณะกรรมการแปรฯ   ประชุมทุกท่าน ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
     ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ก าหนดให้ 
     คณะกรรมการแปรญัตติ น าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
      พ.ศ. 2565 ไปพิจารณาและให้รับค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.วันที่  
     24 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. นั้น 
     - ผมขออนุญาตอ่านรายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติตามรายงาน 
       การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 
 
 

/เวลา... 
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    เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลภูวง ชั้น 2 ส านักงานเทศบาล 
     ต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มีผู้มาประชุม 5 คน ประกอบด้วย   
      1. นายสมจิตร  สุริยะวงค์ 
      2. นายนิพล  กลางประพันธ์ 
     3. นายแวว เสียงเย็น  
     4. นายพิเชฐ  แสนสุข 
     5. นางสางรจนา  วิโรจน์ศิร ิ
     - เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
     - นายสมจิตร  สุริยะวงค์ ท าหน้าที่ประธานชั่วคราวเมื่อคณะกรรมการมา 

ครบองค์ประชุมแล้ว กระผมนายสมจิตร  สุริยะวงค์  
     ซึ่งมีอายุอาวุโสมากที่สุด กล่าวเปิดการประชุมและท าหน้าที่ประธานในที่ 
     ประชุมชั่วคราว ซึ่งในข้ันแรกนี้จะด าเนินการประชุมเพ่ือเลือกประธาน 
     คณะกรรมการแปรญัตติฯ และการเลือกเลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ  
     ท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการเพ่ือเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
     และขอเชิญนายนิพล  กลางประพันธ์ เสนอรายชื่อต่อไปครับ    
     - เรียนประธานที่ประชุมที่เคารพ นายนิพล  กลางประพันธ์ ขอเสนอชื่อ  
     นายพิเชฐ  แสนสุข เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 
     - นายสมจิตร สุริยะวงค์ ท าหน้าที่ประธานชั่วคราว มีท่านใด เสนอชื่อคนอ่ืน 

อีกหรือไม่ 
  

     ที่ประชุม - ไม่มีการเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม 
     นายสมจิตร  สุริยะวงค์ ท าหน้าที่ประธานชั่วคราว ถ้าหากไม่มีการเสนอรายชื่อ 

เพ่ิมเติม ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 

                                               
     ที่ประชุม  - นายแวว เสียงเย็น และ น.ส.รจนา วโิรจน์ศิริ เป็นผู้รับรอง 
 

     มติที่ประชุม  - เลือกนายพิเชฐ  แสนสุข เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ 
 

- นายสมจิตร  สุริยะวงค์ ท าหน้าที่ประธานชั่วคราว ขอให้ผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อให้เป็นประธานคณะกรรมการสามัญประจ าสภา ชุดแปรญัตติ ได้ปฏิบัติ
หน้าที่และด าเนินการประชุมฯ ต่อไป 
                                       
- นายพิเชฐ แสนสุข  ประธานกรรมการฯ  ล าดับต่อไป เป็นการเลือก
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น
เลขานุการกรรมการแปรญัตติต่อไป 
   
- นายแวว  เสียงเย็น  กรรมการ  เรียนประธานที่เคารพ ผมนายแวว  เสียงเย็น  
ขอเสนอ นางสาวรจนา  วิโรจน์ศิริ เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 
 

    - นายพิเชฐ  แสนสุข  ประธานกรรมการ มีท่านใด จะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม 
อีกหรือไม่ครับ 
 
 
 

/ทีป่ระชุม... 
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     ที่ประชุม – ไม่มีการเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม 
 

     - นายพิเชฐ  แสนสุข ประธานกรรมการ  ถ้าหากไม่มีการเสนอรายชื่อ 
เพ่ิมเติม ขอผู้รับรอง 2 คน 
                                                               
ที่ประชุม – นายนิพล  กลางประพันธ์ และนายสมจิตร  สุริยะวงค์ เป็นผู้รับรอง 

 

     มติที่ประชุม – เลือกนางสาวรจนา  วิโรจน์ศิริ เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

    - นายพิเชฐ  แสนสุข ประธานกรรมการ และเม่ือด าเนินการเลือก 
ประธานกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการ กรรมการแปรญัตติ เรียบร้อยแล้ว 
กระผมนายพิเชฐ  แสนสุข ประธานกรรมการฯ ขอด าเนินการประชุมเพ่ือ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ. 2565 ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้ 
 

    - ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  
     1/2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ก าหนดให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
     ชุดพิจารณาร่างเทศบัญญัติ น าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
     พ.ศ. 2565 ไปพิจารณานับแต่วันที่สภาเทศบาลต าบลภูวงรับหลักการคือ 
     ตั้งแต่เวลา 08.30 น. วันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น.  
     ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นเสนอขอแปรญัตติ จึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ  
     ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
     พ.ศ. 2565 โดยละเอียดต่อไป 
    
     มติที่ประชุม - ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยละเอียดแล้ว เห็นว่างบประมาณรายจ่ายในปีนี้ตั้งไว้ 
     เหมาะสมแล้ว อีกท้ังไม่มีผู้ใดย่ืนค าขอแปรญัตติเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปี พ.ศ. 2565 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงไว้ซึ่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามร่างเดิม ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลภูวง เสนอ 
  
     นายพิเชฐ  แสนสุข  ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสามัญ 

ประจ าสภาชุดแปรญัตติ ที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม 
เวลา 15.30 น. 
 

     - เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ย่ืนเสนอขอแปรญัตติ ที่ประชุม 
     คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
     พ.ศ. 2564ฃ5 ตามร่างเดิม จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลภูวง 
     เพ่ือพิจารณา ในวาระที่ 2 และ 3 ต่อไป 
  
นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
     พ.ศ. 2565 วาระท่ี 2 โปรดยกมือ ครับ 
 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม มีผู้ยกมือ จ านวน 11 คน งดออกเสียง 1 คนคือประธานสภาฯ 

 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 2 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์  4.2 ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระท่ี 3 

     - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจ้งระเบียบข้อปฏิบัติในการพิจารณาร่างเทศ  
      บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 วาระท่ี 3 ให้ที่ประชุมทราบ 
 

ส.อ.รัชชานนท์  แสนสุข   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
เลขานุการสภาเทศบาล   ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวง  
     มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึง   
    ฉบับที ่2 พ.ศ. 2554) ข้อ 52 ก าหนดว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระ 
     ที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ ให้มีการอภิปราย 
     ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า 
     จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ หรือไม่ 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ - ผมขอถามที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะมีการอภิปรายหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

ที่ประชุม   - ไม่มีการอภิปราย – 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ - ขอมติที่ประชุมว่าจะยินยอมให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาลฯ          งบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม่ หากยินยอมให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ  โปรดยกมือ 
      - มีผู้ยกมือ จ านวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 คนคือประธานสภาฯ 
 

     - ถามว่า สมาชิกท่านใด ไม่ยินยอมให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรดยกมือ 
 

     - ไม่มีผู้ยกมือ -   
    
มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติ ยินยอมให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ 
     ประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์   
 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ระหว่างนี้ขอพักการประชุมก่อนครับ ส่วนระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ จะประชุมต่อในช่วงบ่ายและขอให้ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมในเวลา 
13.00 น. ขอพักการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม - พักการประชุม เวลา 12.00 น.- 
 

 

 

 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา    13.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ เป็นเรื่องที่เปิดโอกาศให้ที่ประชุมได้น าปัญหาความ 

ประธานสภาฯ เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นท่ี เสนอต่อที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา
ร่วมกัน เรียนเชิญครับ 

 

นายวีระเดช  แสนโคตร เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและเจ้าหน้าที่ผู้เข้า 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 ร่วมการประชุมทุกท่านครับ ขอแสดงความคิดเห็นดังนี้ 
1. ผมได้รับการร้องทุกข์จากกู้ชีพเทศบาลต าบลภูวงของเราเนื่องจากรถหรือ

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ส่งผู้ป่วยบางส่วนช ารุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ยาวนาน 
และอุปกรณ์บางส่วนไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน จึงอยากเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ 
เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางนานายอุทัย เกิดการช ารุดเสียหายเกรงว่า
จะเกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว จงึอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

3. การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายเศรษฐกิจเส้นทางนานายประยูร  จันปุ่ม  
ถึงนานายส ารอง  อาจวิชัย  

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้น าเสนอปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเข้า 

ประธานสภาฯ มาครับ ปัญหาตามที่ท่านสมาชิกแจ้งเข้ามาอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงเพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขร่วมกันครับ 

 

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

หัวหน้าส านักปลัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องของรถกู้ชีพที่ช ารุด
บางส่วนทางเทศบาลได้ด าเนินการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมตามวงรอบการใช้งาน
แต่ด้วยสภาพการใช้งานที่ใช้งานมานานหลายปี จึงท าให้เกิดปัญหาหลายๆ อย่าง
ตามมา ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอขอบคุณหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลที่ได้ชี้แจงข้อมูลให้ที่ประชุมทราบครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านต่อไปชี้แจงเรื่องที่สองครับ 
 

นายราตรี  สุวรรณไตร์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนานายอุทัยช ารุดนั้น 

เทศบาลสามารถด าเนินการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ซ่อมแซม
ที่บ้านนาตะแบง หมู่ 7 มาแล้ว ซึ่งการซ่อมแซมนั้นอาจจะด าเนินการในลักษณะ
แนวทางเดียวกันครับ ขอบคุณครับ 

/นายทักษิณ  ส. .... 
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นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบครับ เรื่องนี้ฝาก 

ประธานสภาฯ   ทางท่านผู้บริหารด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยครับ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนจะ 

    เสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 
 

นายวิชัย  จูมแพง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม 

นายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่าน ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้แสดงความคิดเห็นในส่วนของความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเข้ามาครับ ส าหรับปัญหาที่ได้เสนอเข้ามานั้น    
ทางผู้บริหารยินดีรับและจะด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปขอบคุณครับ 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่เชิญครับ 

ประธานสภาฯ 
  

นายวิชัย  จูมแพง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม 

นายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่าน ผมอยากเสนอแนวความคิดอยากจะท าศาลพระภูมิไว้ที่ส านักงาน
เทศบาลต าบลภูวงเพ่ือให้เป็นที่เคารพนับถือ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ   และ
สร้างขวัญก าลังใจแก้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเทศบาลต าบลภูวง
ของเรา ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่เชิญครับ 

ประธานสภาฯ 
 

นายบรรเทา  สุริยวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้า 

รองนายกเทศมนตรี ร่วมการประชุมทุกท่าน ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  1. เรื่องยานพาหนะของเทศบาลต าบลภูวง รถยนต์ ส่วนกลางหรือ

รถบรรทุกขยะและหลายคันที่ ใช้งานมานานหลายปี บางอย่างที่ช ารุดเสียหาย
อาจจะแค่จุดเล็กน้อยก็ควรจะด าเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานให้
เร็วที่สุด ถ้าปล่อยไว้รอซ่อมใหญ่ครั้งเดียว ชิ้นส่วนอ่ืนๆ อาจเสียหายมากกว่าเดิมได้
ซึ่งอาจท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาที่มากขึ้น และยานพาหนะที่ใช้งานมา
เป็นเวลานานและเกิดการช ารุด ถ้าจะด าเนินการประมูลหรือขายทอดตลาดมี
แนวทางอย่างไรบ้าง ขอบคุณครับ 

  2. เรื่องการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาประจ า
เทศบาลต าบลภูวง เมื่อคราวการประชุมครั้งที่แล้วที่เราได้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สมาชิกสภาฯ จ านวน 2 ท่านนั้น อยากให้ผู้ที่มี่ส่วนเกี่ยวข้องน าเรียนบทบาทหน้าที่
ที่เก่ียวข้องให้ทราบด้วยครับ 

  3. เรื่องแนวทางในการป้องกันเพ่ือลดความเส่ียงของผู้ที่เดินทางมาจาก
พ้ืนที่เส่ียงที่อยู่ระหว่างการกักตัว และการปฏิบัติของผู้ที่อยู่ใกล้ชิด 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีครับ ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 

/น.ส.สุภัทริน  ส. ... 
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น.ส.สุภัทริน  สุวะไกร เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการ 

ผู้อ านวยการกองคลัง ประชุมทุกท่าน ในส่วนของยานพาหนะนั้น การแทงจ าหน่ายจะต้องดูที่สภาพของ
ครุภัณฑ์นั้น ซึ่งครุภัณฑ์ทุกชิ้นมีเกณฑ์ก าหนดสภาพและอายุการใช้งานที่แตกต่าง
กันไป ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณจะมีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  ครุภัณฑ์
ประเภทใดช ารุดเสียหายจนไม่สามารถใช้การได้ก็สามารถด าเนินการได้ตาม
ระเบียบของพัสดุต่อไป ขอบคุณคะ 

นางอ้อมทิพย์  จิตมานะ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการ 

นักวิชาการศึกษาฯ รก. ประชุมทุกท่าน ในส่วนบทบาทหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประจ าเทศบาล 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ต าบลภูวง นั้น ซึ่งลักษณะก็คล้ายกันกับคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนา 5 ปี    
ของเทศบาล โดยร่วมกันพิจารณาโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลภูวง ซึ่งเมื่อมีการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องที่จะให้
คณะกรรมการชุดดังกล่าวเห็นชอบนั้น จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุด
หนึ่ง ขอน าเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณคะ 

 

นายวิชัย  จูมแพง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม 

นายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่าน ในส่วนของผู้กักตัวโควิดที่บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4 นั้น เบ้ืองต้นผมได้
เดินทางลงพ้ืนที่ของผู้ที่กักตัว ทราบว่ายังขาดส่ิงอ านวยความสะดวกหลายอย่าง 
ซึ่งเทศบาลได้ช่วยเหลือแล้ว ทั้งด้านอาหารตลอดช่วงระยะเวลาที่กักตัว ทั้งวัสดุ
ส่ิงของเครื่องใช้ เพ่ือที่จะอ านวยความสะดวกให้ได้มากท่ีสุด ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ปัญหาหรือเรื่องร้องทุกข์ตามท่ีได้กล่าวมา      
ประธานสภาฯ เราต้องช่วยกันแก้ไขนะครับ ฝากท่านผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการด้วย 

มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไม ่เชิญครับ 
 

นายวีระเดช แสนโคตร เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาฯ เขต 1  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวีระเดช แสนโคตร สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 1 เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 2019 ส่วนใหญ่แล้วช่องทางในการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยที่จะเดินทางมากักตัวที่กักตัวในขุมชนนั้น ผู้ที่จะเดินทางมากักตัวหรือรักษา
ตัวนั้น จะต้องแจ้งผู้น าชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ซึ่งเมื่อ
ด าเนินการตามขั้นตอนผู้ที่กักตัวจะได้รับการช่วยเหลือหรือเงินเยียวยาวันละ 
1,000 บาท แต่ปัจจุบันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ยังไม่เข้าใจหลักการปฏิบัติที่
ถูกต้องท าให้การประสานงานยังไม่ไปในทิศทางเดียวกันท าให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่กักตัว 
ได้รับผลกระทบ ถ้าหากผู้ที่กักตัวในพ้ืนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือให้ท่านแจ้งมาที่
กระผมเพ่ือจะได้ประสานงานผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป     
จึงอยากจะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณครับ ฝากท่านสมาชิกน าเรียนให้พี่น้องประชาชนในพ้ืนที่ต าบลภูวงของเรา 

ประธานสภาฯ ได้รับทราบด้วย มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไม่ เชิญครับ 

/นายแวว ส. ... 
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นายแวว  เสียงเย็น เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

รองประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายแวว เสียงเย็น  
รองประธานสภาฯ ขอเรียนสอบถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านผู้บริหาร 
ดังนี้ 

1. การซ่อมแซมหลังอาคารส านักงานเทศบาลต าบลภูวงที่ช ารุดเสียหาย
ไม่ทราบว่า ณ ปัจจุบันด าเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วครบั 

2. การลอกคลองหรือรางระบายน้ า อยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าเข้า
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจะได้ด าเนินการลอกคลองหรือบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมในส่วนของฝาท่อระบายน้ าด้วย 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านรองประธานสภาฯ เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงที่ประชุมได้รับทราบครับ 

ประธานสภาฯ  
 

นายวิชัย  จูมแพง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ ในส่วนของการซ่อมแซมหลังคาอาคารเทศบาลที่ช ารุดนั้น ผมได้มอบหมายให้ผู้
มีส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามขั้นตอนและระเบียบแล้ว และก็ได้ติดตามอยู่
ตลอดเวลา ทราบว่าตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างหาผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการอยู่ครับ 

 

นายบรรเทา  สุริยวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้า 

รองนายกเทศมนตรี ร่วมการประชุมทุกท่าน เรื่องการซ่อมแซมหลังคาอาคารส านักงานเทศบาลที่ช ารุด 

 เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว กองช่างได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดจุด
ที่ช ารุดจ านวนหลายจุดซึ่งเมื่อดูรายละเอียดแล้วจะต้องมีการประมาณการราคา
ใหม่เนื่องจากเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ซึ่งจะต้องด าเนินการหลายรายการ อาจจะ
ท าให้ใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควร และเรื่องการลอกคลองรางระบายน้ า ผมได้
สอบถามและติดตามการด าเนินงานของกองช่างในเรื่องดังกล่าว ทราบว่า
ด าเนินการเข้าแผนไว้แล้ว ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณครับ ฝากไปยังท่านผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการด้วยครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
 

นายราตรี  สุวรรณไตรย์ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้ร่วมประชุม 

รองนายกเทศมนตรีฯ ทุกท่านครับตามที่ท่านนายกได้น าเสนอเรื่องการจัดตั้งศาลพระภูมิไว้ที่ส านักงาน
เทศบาลเรานั้น ผมอยากเพ่ิมเติมและเสนอความคิดเห็นว่าถ้าเราจะตั้งเป็นศาล
พระพรหมส่ีหน้าจะดีหรือไม่ หากจะด าเนินการก่อสร้างสามารถด าเนินการได้
ตามระเบียบหรือไม่ ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  

/ส.อ.รัชชานนท์  ส. 
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ส.อ.รัชชานนท์  แสนสุข เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

เลขานุการสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องนี้ผมจะขอศึกษา
รายละเอียดและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป
ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านเลขานุการสภา ฝากด าเนินการด้วยนะครับ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ อีกหรือไม่ เชิญครับ 

 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลภูวง สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 ในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 
 

ปิดประชุมเวลา   14.40 น. 
 

     (ลงชื่อ) ส.อ.   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

           (รัชชานนท์  แสนสุข) 
      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ 

          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลภูวง 
 

 

(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์) 
            ประธานสภาเทศบาลต าบลภูวง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




