
  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูวง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 วันที่ 27 กันยายน 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  

13 ส.อ.รัชชานนท์  แสนสุข เลขานุการสภาเทศบาล รัชชานนท์  แสนสุข  
ผู้เข้ารว่มประชุม 

1 นายวิชัย  จูมแพง นายกเทศมนตรี วิชัย  จูมแพง  

2 นายบรรเทา  สุริยวงศ์ 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  อัศวภัชรกุล ผู้อ านวยการกองช่าง ปณิธาน  อัศวภัชรกุล  

8 น.ส.สุภัทริน  สุวะไกร ผู้อ านวยการกองคลัง สุภัทริน  สุวะไกร  

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

10 นางอ้อมทิพย์  จิตมานะ รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา อ้อมทิพย์  จิตมานะ  

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

ผู้ไม่มาประชุม  - ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา    09.30 น. 
นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์  ประธานสภาเทศบาลต าบลภูวง กล่าวเปิดประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่4 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 
และด าเนนิการตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศนบ์ริเวณ 

ประธานสภาฯ  ถนนเศรษฐกิจเลียบภูผาขามและภูผากูด ซึ่งการด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จส่วนจะ
ด าเนินการต่อในครั้งต่อไปนั้น จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ 

/ระเบียบวาระท่ี 2 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังที่ 2/2564     
เม่ือวันที ่30 สิงหาคม 2564 

 

นายทักษิณ สุพรรณโมกข์ ให้ที่ประชุม ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 
ประธานสภาฯ 3 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ร่วมกันพิจารณาหากข้อความไม่

ถูกต้อง หรือข้อความตกหล่นให้ทักท้วงได้เลยครับ 
 

ที่ประชุม พิจารณารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564  
 

นายทักษิณ สุพรรณโมกข์ ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ใดทักท้วง ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ 

ประธานสภาฯ เพ่ือเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที ่30 สิงหาคม 2564 สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรอง โปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชุม ยกมือ จ านวน 11 คน งดออกเสียง 1 คนคือประธานสภาฯ 
 

นายทักษิณ สุพรรณโมกข์ สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือครับ 

ประธานสภาฯ  
 

ที่ประชุม -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข ์ ญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณ เพ่ือตั้ งเป็นรายการใหม่  ตามแผนงาน
ประธานสภาฯ   อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ี 

ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค จ านวน 2 รายการ       
ขอเชิญผู้มีสาวนเกี่ยวข้องน าเรียนรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไปครบั 
 

นายปณิธาน อัศวภัชรกุล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกยีรติ คณะผู้บริหารและท่านหัวหน้า 
ผู้อ านวยการกองช่าง ส่วนราชการทุกท่าน ผมนายปณิธาน  สุพรรณโมกข์ ผู้อ านวยการกองช่าง ขอน า

เรียนตามระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเพ่ือขอญัตติจากที่ประชุม
สภาฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

- ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค จ านวน 2 รายการ ดังนี ้

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายนงคราญ-นานางชล
บท หมู่ที่ 1 
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง  220.00  เมตร    หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  660.00  ตารางเมตร พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉล่ียข้างละ  
0.00-0.50  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบประมาณการกองช่างเทศบาล
ต าบลภูวงก าหนด งบประมาณ 347,000.- บาท 
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    1.1  โอนงบประมาณต้ังเป็นรายการใหม่           

      แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
      งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
      ประเภท  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค   
     - โอนเพิ่ม  347,000.-  บาท 
          -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายนงคราญ-นานางชลบท หมู่ที่ 1   
     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0 บาท   หลังโอนคงเหลือ  347,000.-  บาท 

เหตุผล   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร    
ให้มีถนนที่ใช้สัญจรอย่างสะดวกสบาย และใช้เป็นถนนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
 

     1.2  โอนลดรายการที่  1 
      แผนงาน  การศึกษา 
      งาน            บริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 

    ประเภท   เงินเดือนพนักงาน              
- โอนลด  347,000.-  บาท - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 669,970.00 บาท       

หลังโอนคงเหลือ  322,970.00 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลภูวง พ.ศ. 2561-2565 หน้า 58 ข้อที่ 7 
 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขามสายทางนานายทองค า – 
นานายชั้น  หมู่ที่ 3     
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง  173.00  เมตร หนา 0.15 เมตร       
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  692.00  ตารางเมตร พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.00-

0.50  เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบประมาณการกองช่างเทศบาลต าบลภูวงก าหนด  
งบประมาณ  355,000.-  บาท       

    2.1   โอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่           
      แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
      งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
      ประเภท  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  
     - โอนเพิ่ม  355,000.-  บาท -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ 

ภูผาขามสายทางนานายทองค า–นานายชั้น หมู่ที่ 3 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0 บาท 
หลังโอนคงเหลือ  355,000.-  บาท    
เหตุผล   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร  
ให้มีถนนที่ใช้สัญจรอย่างสะดวกสบาย และใช้เป็นถนนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
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     2.2   โอนลดรายการที่  1 
      แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
      งาน            บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
      หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
      ประเภท   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   

- โอนลด102,800.-  บาท - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   102,800.-  บาท 
หลังโอนคงเหลือ   0 .- บาท   

     2.3   โอนลดรายการที่  2 
      แผนงาน  การศึกษา 
      งาน            บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
      ประเภท   เงินเดือนพนักงาน             

- โอนลด  252,200.-  บาท - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  322,970.00 บาท   
หลังโอนคงเหลือ   70,770.00 บาท 

    - ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ สมาชิกท่านใดไม่เข้าใจในญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตามท่ีท่านผู้อ านวยการ 
ประธานสภาฯ กองช่างได้น าเรียนให้ที่ประชุมทราบ ให้ท่านสอบถามเพ่ิมเติมได้ ถ้าไม่มีผมขอญัตติ 

ที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาต่อไปครับ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข ์ ญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณ เพ่ือตั้ งเป็นรายการใหม่  ตามแผนงาน
ประธานสภาฯ   อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน 

และส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค จ านวน 2 รายการ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายนงคราญ-นานางชลบท 
หมู่ที่ 1 
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง  220.00  เมตร    หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  660.00  ตารางเมตร พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉล่ียข้างละ  
0.00-0.50  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบประมาณการกองช่างเทศบาล
ต าบลภูวงก าหนด งบประมาณ 347,000.- บาท 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ญัตติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณผ่าน โปรดยกมือขึ้นครบั 
ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม   ยกมือ 11 คน งดออกเสียง 1 คนคือประธานสภาฯ 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

 

   
/นายทักษิณ  ส. .. 
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นายทักษิณ  สุพรรณโมกข ์ ญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณ เพ่ือตั้ งเป็นรายการใหม่  ตามแผนงาน
ประธานสภาฯ   อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน 

และส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค จ านวน 2 รายการ 
 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขามสายทางนานายทองค า – 
นานายช้ัน  หมู่ที ่3     
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง  173.00  เมตร หนา 0.15 เมตร       
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  692.00  ตารางเมตร พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉล่ียข้างละ  0.00-

0.50  เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบประมาณการกองช่างเทศบาลต าบลภูวงก าหนด  
งบประมาณ  355,000.-  บาท 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ญัตติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณผ่าน โปรดยกมือขึ้นครับ 
ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม   ยกมือ 11 คน งดออกเสียง 1 คนคือประธานสภาฯ 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม -ไม่มี-   
 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ระหว่างนี้ขอพักการประชุมก่อนครับ ส่วนระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ จะประชุมต่อใน      
ประธานสภาฯ ในช่วงบ่ายและขอให้ทกุท่านเขา้ร่วมการประชุมต่อในเวลา 13.00 น.  

ขอพักการประชุมครบั 

ที่ประชุม - พักการประชุม เวลา 12.00 น.- 
 

เร่ิมประชุมเวลา    13.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ เป็นเรื่องทีเ่ปิดโอกาศใหท้ี่ประชุมไดน้ าปัญหาความ 

ประธานสภาฯ เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นท่ี เสนอต่อที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาร่วมกัน 
เรียนเชิญครับ 

 

นายวิชัย  จูมแพง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้ 
  1. การเกษียณอายุราชการของคุณครูบรรลัง  เชื้อกุณะ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลภูวง ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยเทศบาลจะจัดกิจกรรมแสดง
มุทิตาจิตรในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลภูวง และขอเชิญทุก
ท่านร่วมให้ก าลังใจคุณครูบรรลัง เชื้อกุณะ และร่วมกิจกรรมด้วยกันครับ 

  2. การก่อสร้างเมรุ บ้านนาตะแบง หมู่ 6 ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า 
ผู้รับจ้างจะเข้ามาด าเนินการก่อสร้างในวันพรุ้งนี้ครับ 

/นายวิชัย จ. ... 
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นายวิชัย  จูมแพง  3. การปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ถนนสายเศรษฐกิจเลียบภูผาขาม 

นายกเทศมนตรี และภูผากูด ซึ่งไดร้ับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาทุกท่านร่วมกิจกรรม จึงอยากให้ผู้ที่
รับผิดชอบได้รายงานผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอบคุณครับ  

 

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

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการด าเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ถนนสายเศรษฐกิจเลียบภูผาขามและภูผากูด ซึ่งปัจจุบันเราได้
ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว และขอขอบคุณท่านที่ร่วมกิจกรรมจนแล้วเสร็จ ได้รับค าชม
จากพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก และเพ่ือให้กิจกรรมด าเนินเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ให้พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความปลอดภัยในการใช้เส้นทางเห็นควร
ด าเนินการจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และเพ่ิมเติมในส่วนที่พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่
ต้องการให้เทศบาลด าเนินการต่อไปครับ ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบเพียงเท่านี้ 
ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลครับ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ  
 

น.ส.รจนา วิโรจน์ศิริ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน น.ส.รจนา วิโรจน์ศิริ  สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 2 ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอสอบถามเรื่องสะพานเหล็ก
ข้ามห้วยบังอ่ี บ้านนาตะแบง หมู่ 7 ช ารุด พ้ืนสะพานไม้พุพัง ซึ่งใกล้จะถึงช่วงเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร จึงอยากให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วคะ   

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนเข้ามา ขอเชิญผู้รับผิดชอบได้ชี้แจง  
ประธานสภาฯ  ให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ 
 

นายปณิธาน อัศวภัชรกุล เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้อ านวยการกองช่าง ทุกท่านครับ ส าหรับประเด็นที่ท่านสมาชิกน าเสนอในที่ประชุมเข้ามา ในเรื่องของ
สะพานเหล็กข้ามห้วยบังอ่ี บ้านนาตะแบง หมู่ 7 นั้น ซึ่งท่านผู้บริหารและกองช่าง
เทศบาลต าบลภูวง ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ซึ่งตรวจสอบงบประมาณที่จะใช้
ในการซ่อมแซมในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 นั้น มีไม่เพียงพอ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่างเทศบาล
ต าบลภูวงได้ตั้งงบประมาณในส่วนดังกล่าวไว้แล้ว และได้เพ่ิมเติมเข้าไปในแผนพัฒนา
ห้าปี ของเทศบาลเพ่ือด าเนินการแก้ปัญหาต่อไป และได้เพ่ิมเติมในส่วนของการขยาย
เขตท่อส่งน้ าของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าของเทศบาลเข้าไว้ด้วย ในส่วนของแนวทางใน
การแก้ปัญหาเบ้ืองต้น ตามศักยภาพโดยเฉพาะไม้พ้ืนสะพาน เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนเบ้ืองต้นไปก่อน  

/นายปณิธาน อ. ... 
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นายปณิธาน อัศวภัชรกุล และได้บรรจุโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในจุดสะพานเหล็กท่ีช ารุดนี้เข้า 
ผู้อ านวยการกองช่าง ในแผนพัฒนาของเทศบาลแล้ว ทั้งบ้านบุ่ง หมู่ 5 และบ้านผาขาม หมู่ 3 ซึ่งจะได้ด าน

เนินการก่อสร้างในโอกาสต่อไป และในส่วนของการใช้เส้นทางสะพานที่ช ารุดนั้น 
อยากให้ผู้ที่ใช้เส้นทางจากจุดที่สะพานช ารุด ให้ใช้ เส้นทางสะพานของหมู่ 5 หรือ    
หมู่ 7 บ้านนาตะแบง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปพลางก่อน ขอน าเรียนให้ที่ประชุม
ทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณครับ หวังว่าท่านสมาชิกจะเข้าใจและรับทราบแล้ว มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม ่ 
ประธานสภาฯ   
 

นายวรีะเดช  แสนโคตร เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบในเรื่อง
ของการเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลนั้น ได้จัดเก็บทุกหลังคาเรือนหรือไม่ เนื่องจาก
บางครัวเรือนที่ไม่ได้เสียค่าขยะก็น าขยะมาทิ้งร่วมกับถังขยะของผู้ที่เสียค่าขยะ อยาก
ให้ด าเนินการจัดเก็บทุกครัวเรือนที่มีการทิ้งขยะ เพ่ือให้เท่าเทียมกัน ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข ์ ขอบคุณครับ ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ 

ประธานสภาฯ    
 

จ.ส.ต.ชนะพล  รูปเลิศ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

นิติกรช านาญการ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องขยะนั้น เราไม่ได้จัดเก็บทุก 
ครัวเรือนครับ ซึ่งเริ่มแรกเทศบาลให้ประชาชนผู้ที่จะใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยนั้น
สมัครใจเอง โดยเก็บค่าบริการในอัตราเดือนละ 10 บาท และมีบางครัวเรือนที่ไม่ได้
เข้าร่วมโครงการจากเทศบาล ไม่ได้เสียค่าขยะให้กับทางเทศบาล โดยน าถังขยะมาเอง
และมีบางรายไม่มีถังขยะ ไม่ได้เสียค่าขยะ แต่น ามาทิ้งกับถังของผู้อ่ืน ซึ่งปัจจุบันผมได้
มอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เสียค่าขยะกับเทศบาลและผู้ที่ไม่ได้
เสียตาน ามาทิ้งร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วทางเทศบาลก็จะได้ด าเนินการ
จัดเก็บค่าขยะต่อไป ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณครบั มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม ่

ประธานสภาฯ  
 

นายราตรี  สุวรรณไตรย์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน ขอแสดงความคิดเห็นดังนี้ 
1. การจัดเก็บขยะนั้นผมอยากให้เทศบาลออกระเบียบในการจัดเก็บค่าขยะ

มูลฝอย โดยบังคับใช้อย่างจริงจังครับ 

2. ได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมฯ ซึ่งได้ลงพ้ืนที่ตรวจบ่อ
ขยะของเทศบาลโดยได้แนะน าให้จัดท ารั้วรอบบริเวณบ่อขยะของเทศบาล 

/นายทักษิณ  ส. 
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นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านรองนายกครับ ในส่วนระเบียบในการจัดเก็บขยะนั้นเทศบาลได้มีการด าเนิน 

ประธานสภาฯ การหรือไม่ครับ 
 

จ.ส.ต.ชนะพล  รูปเลิศ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

นิติกรช านาญการ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องนี้เราได้จัดท าเป็นเทศบญัญัติ
ในส่วนของการจัดเก็บขยะรองรับไว้แล้วครับ ส่วนในเรื่องการจัดท ารั้วบ่อขยะ     
อยากให้พิจารณาถ้าจะใช้งบประมาณของเทศบาล ถ้าผู้ให้เช่าไม่ให้เทศบาลเช่าต่อ 
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างรั้ว ในมุมของหน่วยตรวจสอบถ้าพิจารณาแล้วอาจมองว่าการ
ใช้งบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผล ขออนุญาตน าเรียนให้ที่ประชุมทรายเพียงเท่านี้
ขอบคุณครบั 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณครับ ฝากทา่นนายกฯ พิจารณาด าเนินการด้วยครับ มีท่านใดจะเสนอ 

ประธานสภาฯ เรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
 

นายบรรเทา  สุริยวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและหวัหนา้ 
รองนายกเทศมนตรี  ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องการจัดเก็บค่าขยะ ถ้าหากเราจะปรับผู้

ที่ไม่เสียค่าขยะแต่น าขยะมาทิ้งนั้น ถ้าหากเราใช้วิธีขอความร่วมมือจากผู้ที่ไม่เสียค่า
ขยะให้เขามาเสียค่าขยะกับทางเทศบาลอย่างถูกต้องจะเป็นผลดีกว่าที่เราจะปรับเขา 
ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านรองนายกครับ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ  
 

นายสันติศักดิ์ ชมศรีพา เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและหัวหน้า 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องการทิ้งขยะผมเห็นประชาชนในพ้ืนที่

เทศบาลต าบลหนองสูงเหนือน าขยะมาทิ้งบริเวณพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลภูวง ซึ่งอยู่คน
ละพ้ืนที่ เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ ขอบคุณครับ 

 

จ.ส.ต.ชนะพล  รูปเลิศ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

นิติกรช านาญการ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปัญหานี้ผมเคยน าเรียนให้ที่ประชุม
ทราบแล้ว ผมได้ก าชับผู้รับผิดชอบงานขยะมูลฝอยให้ดูแลบ่อขยะของเทศบาลโดย
ไม่ให้ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่อ่ืนนอกเหนือจากพ้ืนที่เทศบาลต าบลภูวงน าขยะมาทิ้งที่
บ่อขยะของเทศบาล ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านนิติกรครับ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ 
 

นายนิพล  กลางประพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและหัวหน้า 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าหมู่ 6 บ้านโคก  

ป่งเปือยถ้าจะโอนเข้ามาเป็นของเทศบาลต าบลภูวงได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

         /นายธีรพงษ์ พ. . 
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นายธีรพงษ์  เพียรภูเขา เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและหัวหน้า 
ปลัดเทศบาลต าบลภูวง ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าหมู่ 6 บ้านโคก  

ป่งเปือย ทางเทศบาลต าบลนาโสกได้ท าหนังสือขออนุมัติต่อสภา เพ่ือด าเนินการท า
กิจการนอกเขต ต่อมาชลประทานได้ประสานมาว่ายังไม่สามารถถ่ายโอนให้เป็นของ
ท้องถิ่นใด เนื่องจากพ้ืนที่การก่อสร้างสถานีสูบน้ าอยู่ในเขตเทศบาลต าบลภูวงและ
เทศบาลต าบลนาโสก ส่วนกรณีขยายเขตท่อส่งน้ าอาจจะมีการประสานแผนกับทาง
เทศบาลต าบลนาโสกเพ่ือด าเนินการต่อไป ส่วนมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบ
อีกที ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข ์ ขอบคุณครับ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ 
 

น.ส.รจนา วิโรจน์ศิริ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 หัวหนา้ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอสอบถามเรื่องสะพานข้ามห้วยบังอ่ี 

 จุดวัดป่าไม้ฟาง หมู่ 7 ด าเนินการถึงข้ันตอนไหนแล้วคะ 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณครับ ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงด้วยครับ 

ประธานสภาฯ 
 

นายปณิธาน อัศวภัชรกุล เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

ผู้อ านวยการกองช่าง หัวหนา้ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องของสะพานข้ามห้วยบังอ่ี 

 จุดวัดป่าไม้ฟาง หมู่ 7 นั้น อยู่ระหว่างด าเนินการโดยขอความอนุเคราะห์จากแขวง
ทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหารในการออกแบบ แต่ถ้าหากเขาไม่สามารถด าเนินการ
ให้ได้เทศบาลสามารถจ้างออกแบบได้ตามระเบียบพัสดุ และได้บรรจุเข้าไว้ในแผนของ
เทศบาล อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งอาจจะเกินศักยภาพของเทศบาลและ
อาจจะของบประมาณจากกรมฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชน ถ้ามีรายละเอียด
เพ่ิมเติมจะน าเรียนให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณครับ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข ์ ถ้าไม่มีในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ขอเชิญทุกท่านร่วมประชุมสภาฯ ในเวลา 
ประธานสภาฯ 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ โดยพร้อมเพียงกัน และขอขอบคุณทุกท่านที่รว่ม 

ประชุมสภาเทศบาลต าบลภูวง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม 
ขอบคุณครับ 

 

ปิดประชุมเวลา   15.00 น. 
/(ลงชื่อ) ... 
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     (ลงชื่อ) ส.อ.     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

           (รัชชานนท์  แสนสุข) 
      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที ่

          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลภูวง 
 

 

(ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์) 
            ประธานสภาเทศบาลต าบลภูวง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




