
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูวง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 วันที่ 28 กันยายน 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  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 น.ส.พรทิพย์  อุ่นท้าว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ พรทิพย์  อุ่นท้าว  

 

 

ผู้ไม่มาประชุม   - ไม่มี- 

เริ่มประชุมเวลา    09.30 น. 
นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์  ประธานสภาเทศบาลต าบลภูวง กล่าวเปิดประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 
และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 

 -ไม่มี- 

  /ระเบียบวาระท่ี 2 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 คร้ังที่ 1/2564     
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 

 

นายทักษิณ สุพรรณโมกข์ ให้ที่ประชุม ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 
ประธานสภาฯ 4 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ร่วมกันพิจารณาครับ 
 

ที่ประชุม พิจารณารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564  
 

นายทักษิณ สุพรรณโมกข์ ที่ประชุมพิจารณาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ใดทักท้วง ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ 

ประธานสภาฯ เพ่ือเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรอง โปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชุม ยกมือ จ านวน 11 คน งดออกเสียง 1 คนคือประธานสภาฯ 
 

นายทักษิณ สุพรรณโมกข์ สมาชิกท่านใดไม่เห็นควรรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือครับ 

ประธานสภาฯ  
 

ที่ประชุม -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ 1. ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ ตามแผนงาน
ประธานสภาฯ   อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ 

ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค จ านวน 3 รายการ        
 

1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายอภิศักด์ิ-นานายแฉล้ม 
หมู่ที่ 1 

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง  250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  750.00  ตารางเมตร พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉล่ียข้างละ  
0.00 - 0.50  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบประมาณการกองช่างเทศบาล
ต าบลภูวงก าหนด งบประมาณ 389,000.00 บาท 
- ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าเรียนรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 
 

นายปณิธาน อัศวภัชรกุล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและท่านหัวหน้า 
ผู้อ านวยการกองช่าง ส่วนราชการทุกท่าน ผมนายปณิธาน อัศวภัชรกุล ผู้อ านวยการกองช่าง ขอน า

เรียนตามระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเพ่ือขอญัตติจากที่ประชุม
สภาฯ รายละเอียดดังนี้ 

 

- ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค จ านวน 3 รายการ ดังนี ้
 
 

/1.1 โครงการ 
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 1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายอภิศักด์ิ-นานายแฉล้ม 
หมู่ที่ 1 

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง  250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  750.00  ตารางเมตร พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉล่ียข้างละ  
0.00 - 0.50  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบประมาณการกองช่างเทศบาล
ต าบลภูวงก าหนด งบประมาณ 389,000.00 บาท (-สามแสนแปดหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน-) 

   โอนงบประมาณต้ังเป็นรายการใหม่           
     แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
     งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     งบ  ลงทุน 
     หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
     ประเภท  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค   
    - โอนเพิ่ม  389,000.00  บาท 

  -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายอภิศักดิ์-นานายแฉล้ม หมู่ที่ 1   
     - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0.00 บาท 
     - หลังโอนคงเหลือ  389,000.00 บาท 

เหตุผล   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร    
ให้มีถนนที่ใช้สัญจรอย่างสะดวกสบาย และใช้เป็นถนนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
 

     โอนลดรายการที่  1 
      แผนงาน  การศึกษา 
      งาน           บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      งบ  บุคลากร 
      หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    ประเภท   เงินเดือนพนักงาน              

- โอนลด  70,700.00  บาท  
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 70,770.00 บาท             
- หลังโอนคงเหลือ  70.00 บาท 

      

     โอนลดรายการที่  2 
      แผนงาน  การศึกษา 
      งาน           บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      งบ  บุคลากร 
      หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    ประเภท   เงินประจ าต าแหน่ง          

- โอนลด  60,000.00  บาท  
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 60,000.00 บาท        
- หลังโอนคงเหลือ  0.00 บาท 
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     โอนลดรายการที่  3 
      แผนงาน  การศึกษา 
      งาน           ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
      งบ  บุคลากร 
      หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    ประเภท   เงินเดือนพนักงาน          

- โอนลด 17,400.00  บาท  
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 17,460.00 บาท        
- หลังโอนคงเหลือ  60.00 บาท 

 

     โอนลดรายการที่  4 
      แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
      งาน           งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      งบ  งบลงทุน 
      หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
    ประเภท   ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนฯ 

   - โอนลด 90,000.00  บาท  
   - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 90,000.00 บาท 
   - หลังโอนคงเหลือ  0.00 บาท 

 

     โอนลดรายการที่  5 
      แผนงาน  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
      งาน           งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
      งบ  งบเงินอุดหนุน 
      หมวด  เงินอุดหนุน 

    ประเภท   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์          
- โอนลด 50,000.00.-  บาท 
- โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลภูวง  
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 50,000.00 บาท        
- หลังโอนคงเหลือ  0.00 บาท 
 

     โอนลดรายการที่  6 
      แผนงาน  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
      งาน           ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
      งบ  งบด าเนินงาน 
      หมวด  ค่าใช้สอย 

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
อ่ืน ๆ  

– โครงการงานโฮมเหง้าเผ่าภูไท ไหว้พระไกรสรราช  
- โอนลด 30,000.00.-  บาท  
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 30,000.00 บาท        
- หลังโอนคงเหลือ  0.00 บาท 

/โอนลด... 
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     โอนลดรายการที่  7 
      แผนงาน  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
      งาน           งานกีฬาและนันทนาการ 
      งบ  ด าเนินงาน 
      หมวด  ค่าใช้สอย 

ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะ
อ่ืน ๆ  

– โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
- โอนลด 33,000.00.-  บาท  
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 33,000.00 บาท        
- หลังโอนคงเหลือ  0.00 บาท 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลภูวง พ.ศ. 2561-2565 หน้า 56 ล าดับที่ 3 

     โอนลดรายการที่  8 
      แผนงาน  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
      งาน           งานกีฬาและนันทนาการ 
      งบ  งบด าเนินงาน 
      หมวด  ค่าใช้สอย 

ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
อ่ืน ๆ  

– โครงการส่งทีมเรือร่วมงานประเพณีออกพรรษา 
- โอนลด 20,000.00  บาท  
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,000.00 บาท        
- หลังโอนคงเหลือ  0.00 บาท 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลภูวง พ.ศ. 2561-2565 หน้า 56 ล าดับที่ 3 
 

     โอนลดรายการที่  9 
      แผนงาน  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      งาน           งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
      งบ  เงินอุดหนุน 
      หมวด  เงินอุดหนุน 

ประเภท   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์   
- โครงการอุดหนุนกลุ่มสตรีต าบลภูวง 
- โอนลด 17,900.00.-  บาท  
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,000.00 บาท        
- หลังโอนคงเหลือ  2,100.00 บาท 
 

/-เป็นไปตาม... 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปล่ียนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
- ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบเบ้ืองต้น ขอบคุณครับ 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่........ผมขอมตินี้ครับ สมาชิกท่านใดเห็นควร 
ประธานสภาฯ อนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อ 
 สร้างสาธารณูปโภค 1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายอภิศักดิ์   

- นานายแฉล้ม หมู่ 1  
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง  250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  750.00  ตารางเมตร พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉล่ียข้างละ  
0.00 - 0.50  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบประมาณการกองช่างเทศบาล
ต าบลภูวงก าหนด งบประมาณ 389,000.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน) ตามรายการข้างต้น โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม   - อนุมัติ   จ านวน   11  เสียง 
- ไม่อนุมัติ จ านวน    0   เสียง 
- งดออกเสียง จ านวน   1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ 1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายวันนา – ไปทาง 
ประธานสภาฯ นานายทิพวรรณ  หมู่ที่ 6       

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง  135.50  เมตร หนา 0.15 เมตร       
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  542.00  ตารางเมตร พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.00 -
0.50  เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบประมาณการกองช่างเทศบาลต าบลภูวงก าหนด  
งบประมาณ  278,000.-  บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
- ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าเรียนรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 
 

นายปณิธาน อัศวภัชรกุล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและท่านหัวหน้า 
ผู้อ านวยการกองช่าง ส่วนราชการทุกท่าน ขอน าเรียนตามระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา

เพ่ือขอญัตติจากท่ีประชุมสภาฯ ดังนี้ 
1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายวันนา – ไปทาง 
นานายทิพวรรณ  หมู่ที่ 6 

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง  135.50  เมตร หนา 0.15 เมตร       
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  542.00  ตารางเมตร พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.00 -
0.50  เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบประมาณการกองช่างเทศบาลต าบลภูวงก าหนด  
งบประมาณ  278,000.-  บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 

/โอนงบประมาณ... 
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    โอนงบประมาณต้ังเป็นรายการใหม่           

      แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
      งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      งบ  ลงทุน 

      หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
      ประเภท  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  
     - โอนเพิ่ม  278,000.00  บาท  

-  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขามสายทางนานายวันนา -
ไปทางนานายทิพวรรณ หมู่ที่ 6  
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0.00 บาท หลังโอนคงเหลือ 278,000.00 บาท    
เหตุผล   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎร  ให้มีถนนที่ใช้สัญจรอย่างสะดวกสบาย และใช้เป็นถนนขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

     โอนลดรายการที่  1 
      แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      งาน           งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
      งบ  ด าเนินงาน 

      หมวด  ค่าใช้สอย 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
อ่ืน ๆ     

- โอนลด  62,000.00 บาท  
- โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 62,000.00 บาท      
- หลังโอนคงเหลือ 0.00 บาท 

      

     โอนลดรายการที่  2 
      แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
      งาน           งานบริหารทั่วไป 
      งบ  บุคลากร 
      หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
    ประเภท   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองฯ        

  - โอนลด  25,800.00  บาท  
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 25,871.22 บาท        
- หลังโอนคงเหลือ  71.22 บาท 
 

     โอนลดรายการที่  3 
      แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
      งาน           งานบริหารทั่วไป 
      งบ  บุคลากร 
      หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
      ประเภท   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 
 

/โอนลด... 
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- โอนลด 25,800.00  บาท  
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 25,871.22 บาท        
- หลังโอนคงเหลือ  71.22 บาท 
 

     โอนลดรายการที่  4 
      แผนงาน  งบกลาง 
      งาน           งบกลาง 
      งบ  งบกลาง 
      หมวด  งบกลาง 
    ประเภท   เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

- โอนลด 28,400.00  บาท  
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 28,400.00 บาท        
- หลังโอนคงเหลือ  0.00 บาท 
 

     โอนลดรายการที่  5 
      แผนงาน  งบกลาง 
      งาน           งบกลาง 
      งบ  งบกลาง 
      หมวด  งบกลาง 
    ประเภท   ส ารองจ่าย   

- โอนลด 41,000.00.-  บาท  
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 43,200.00 บาท        
- หลังโอนคงเหลือ  2,200.00 บาท 

     โอนลดรายการที่  6 
      แผนงาน  งานบริหารงานทั่วไป 
      งาน           งานบริหารงานทั่วไป 
      งบ  บุคลากร 
      หมวด  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 

ประเภท   เงินเดือนนายก/รองนายก 
- โอนลด 95,000.00.-  บาท  
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 95,157.28 บาท        
- หลังโอนคงเหลือ  157.28 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลภูวง พ.ศ. 2561-2565 หน้า 18  
ข้อที่ 38 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปล่ียนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
- ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบเบ้ืองต้น ขอบคุณครับ 

/นายทักษิณ... 
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นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่........ผมขอมตินี้ครับ สมาชิกท่านใดเห็นควร 
ประธานสภาฯ อนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อ 
 สร้างสาธารณูปโภค 1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายวันนา     

- นานายทิพวรรณ หมู่ 6  
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง  135.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  542.00  ตารางเมตร พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉล่ียข้างละ  
0.00 - 0.50  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบประมาณการกองช่างเทศบาล
ต าบลภูวงก าหนด งบประมาณ 278,000.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน) ตามรายการข้างต้น โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม   - อนุมัติ   จ านวน   11  เสียง 
- ไม่อนุมัติ จ านวน    0   เสียง 
- งดออกเสียง จ านวน   1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ 1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายวิฑูรย์ – นานาย 
ประธานสภาฯ ค าบน  หมู่ที่ 7       

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง  150.00  เมตร หนา 0.15 เมตร       
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  450.00  ตารางเมตร พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.00 -
0.50  เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบประมาณการกองช่างเทศบาลต าบลภูวงก าหนด  
งบประมาณ  233,0000.00  บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
- ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าเรียนรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 
 

นายปณิธาน อัศวภัชรกุล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและท่านหัวหน้า 
ผู้อ านวยการกองช่าง ส่วนราชการทุกท่าน ขอน าเรียนตามระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา

เพ่ือขอญัตติจากท่ีประชุมสภาฯ ดังนี้ 
1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายวิฑูรย์ – นานาย 
ค าบน  หมู่ที่ 7 

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง  135.50  เมตร หนา 0.15 เมตร       หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  542.00  ตารางเมตร พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.00 -0.50  
เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบประมาณการกองช่างเทศบาลต าบลภูวงก าหนด  
งบประมาณ  278,000.-  บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 

    โอนงบประมาณต้ังเป็นรายการใหม่           
      แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
      งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      งบ  ลงทุน 

      หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
      ประเภท  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  
     - โอนเพิม่  233,000.00  บาท  

-  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขามสายทางนานายวิฑูรย์–
นานายค าบน หมู่ที่ 7 

/ - งบประมาณ... 
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- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0.00 บาท  
- หลังโอนคงเหลือ  233,000.00  บาท    

เหตุผล   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร  
ให้มีถนนที่ใช้สัญจรอย่างสะดวกสบาย และใช้เป็นถนนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
 

     โอนลดรายการที่  1 
      แผนงาน  งบกลาง 
      งาน           งบกลาง 
      งบ  งบกลาง 
      หมวด  งบกลาง 

ประเภท เบ้ียยังชีพคนพิการ    

- โอนลด  126,000.00  บาท  
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 126,400.00 บาท      
- หลังโอนคงเหลือ 400.00 บาท 

      

     โอนลดรายการที่  2 
      แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
      งาน           งานบริหารทั่วไป 
      งบ  บุคลากร 
      หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
    ประเภท   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  - โอนลด  61,000.00  บาท  
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 61,170.72 บาท        
- หลังโอนคงเหลือ  170.72 บาท 

 

     โอนลดรายการที่  3 
      แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
      งาน           งานบริหารทั่วไป 
      งบ  บุคลากร 
      หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
      ประเภท   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี         

- โอนลด 46,000.-  บาท  
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 50,828.49 บาท        
- หลังโอนคงเหลือ  4,828.49 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลภูวง พ.ศ. 2561-2565 หน้า 61  
ข้อที่ 18 

    - ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 
 
 
 
 

/นายทักษิณ... 
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นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่........ผมขอมตินี้ครับ สมาชิกท่านใดเห็นควร 
ประธานสภาฯ อนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อ 
 สร้างสาธารณูปโภค 1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายวิฑูรย์   - 

นานายค าบน หมู่ 7  
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง  150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  450.00  ตารางเมตร พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉล่ียข้างละ  
0.00 - 0.50  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบประมาณการกองช่างเทศบาล
ต าบลภูวงก าหนด งบประมาณ 233,000.00 บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ตามรายการข้างต้น โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม   - อนุมัติ   จ านวน   11  เสียง 
- ไม่อนุมัติ จ านวน    0   เสียง 
- งดออกเสียง จ านวน   1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ระหว่างนี้ขอพักการประชุมฯ  และจะประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมต่อ      
ประธานสภาฯ ในช่วงบ่ายและขอให้ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมในเวลา 13.00 น. ขอบคุณครับ 

 

ที่ประชุม - พักการประชุม เวลา 12.00 น.- 
 

เริ่มประชุมเวลา    13.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ 2. ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประธานสภาฯ   ไว้เบิกในปีถัดไป จ านวน 6 รายการ  ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าเรียน 

รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาต่อไปครับ 
 

นายวิชัย  จูมแพง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ส าหรับการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
ไว้เบิกในปีถัดไป  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บ รักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 
2561 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับ
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

- อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77  

/แห่ง พ.ร.บ. ... 



-11- 

- แห่ งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 
ข้อ 19 ให้ยกเลิกความในข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 59 กรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้อง
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
- กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก
หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวที่
ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้แล้ว 
- กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
ดังนั้น จึงขอญัตติต่อสภาในการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกในปีถัดไป 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ดังนี้ 
2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายนงคราญ - นานาง
ชลบท  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 347,000.00 บาท (-สามแสนส่ีหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่........ผมขอมตินี้ครับ สมาชิกท่านใดเห็นควร 
ประธานสภาฯ อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกในปีถัดไป      

2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายนงคราญ – นานางชลบท    
หมู่ 7  
- 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 347,000.00 บาท (-สามแสนส่ีหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) 
ตามรายการข้างต้น โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติ   จ านวน   11  เสียง 
- ไม่อนุมัติ จ านวน    0   เสียง 
- งดออกเสียง จ านวน   1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

/นายวิชัย  จ. 
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นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ 2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขามสายทางนานายทองค า
ประธานสภาฯ   - นานายชั้น หมู่ 3 ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าเรียนรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเพ่ือ 

พิจารณาต่อไปครับ 
 

นายวิชัย  จูมแพง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ส าหรับการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
ไว้เบิกในปีถัดไป 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ดังนี้ 
 

2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขามสายทางนานายทองค า - 
นายชั้น  หมู่ที่ 3  
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง  173.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  692.00  ตารางเมตร พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉล่ียข้างละ  0.00-

0.50  เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบประมาณการกองช่างเทศบาลต าบลภูวง
ก าหนด  งบประมาณ  355,000.00  บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่........ผมขอมตินี้ครับ สมาชิกท่านใดเห็นควร 
ประธานสภาฯ อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกในปีถัดไป      

2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายทองค า – นานายชั้น  หมู่ 3  
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง  173.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  692.00  ตารางเมตร พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉล่ียข้างละ  0.00 -

0.50  เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบประมาณการกองช่างเทศบาลต าบลภูวง
ก าหนด  งบประมาณ  355,000.00  บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ตามรายการข้างต้น โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม   - อนุมัติ   จ านวน   11  เสียง 
- ไม่อนุมัติ จ านวน    0   เสียง 
- งดออกเสียง จ านวน   1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ 2.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขามสายทางนานายอภิศักด์ิ
ประธานสภาฯ   - นานายแฉล้ม หมู่ 1 ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าเรียนรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเพ่ือ 

พิจารณาต่อไปครับ 
 

นายวิชัย  จูมแพง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ส าหรับการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
ไว้เบิกในปีถัดไป 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ดังนี้ 

      /2.3 โครงการ... 
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2.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนานายอภิศักด์ิ–นานายแฉล้ม 
หมู่ที่ 1  
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง  250.00  เมตร หนา 0.15 เมตร     
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  750.00  ตารางเมตร พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉล่ียข้างละ  
0.00-0.50  เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบประมาณการกองช่างเทศบาลต าบล   
ภูวงก าหนด  งบประมาณ  389,000.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่........ผมขอมตินี้ครับ สมาชิกท่านใดเห็นควร 
ประธานสภาฯ อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกในปีถัดไป      

2.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายอภิศักดิ์–นานายแฉล้ม หมู่ 1  
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง  250.00  เมตร หนา 0.15 เมตร     
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  750.00  ตารางเมตร พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉล่ียข้างละ  
0.00-0.50  เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบประมาณการกองช่างเทศบาล
ต าบล   ภูวงก าหนด  งบประมาณ  389,000.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) ตามรายการข้างต้น โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม   - อนุมัติ   จ านวน   11  เสียง 
- ไม่อนุมัติ จ านวน    0   เสียง 
- งดออกเสียง จ านวน   1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ 2.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขามสายทางนานายวันนา
ประธานสภาฯ   - นานายทิพวรรณ หมู่ 6 ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าเรียนรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

ต่อไปครับ 
 

นายวิชัย  จูมแพง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ส าหรับการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
ไว้เบิกในปีถัดไป 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ดังนี้ 
 

2.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนานายวันนา–นานาย
ทิพวรรณ หมู่ที่ 6 

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง  135.50  เมตร หนา 0.15 เมตร      
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  542.00  ตารางเมตร พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.00-

0.50  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบประมาณการกองช่างเทศบาลต าบลภูวง
ก าหนด งบประมาณ 278,000.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่........ผมขอมตินี้ครับ สมาชิกท่านใดเห็นควร 
ประธานสภาฯ อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกในปีถัดไป      

2.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายวันนา–นานายทิพวรรณ หมู่ 6 
 

/- ขนาดผิว... 
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- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง  135.50  เมตร หนา 0.15 เมตร      
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  542.00  ตารางเมตร พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.00-

0.50  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบประมาณการกองช่างเทศบาลต าบลภูวง
ก าหนด งบประมาณ 278,000.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)         
ตามรายการข้างต้น โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม   - อนุมัติ   จ านวน   11  เสียง 
- ไม่อนุมัติ จ านวน    0   เสียง 
- งดออกเสียง จ านวน   1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ 2.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขามสายทางนานายวิฑูรย์
ประธานสภาฯ   - นานายค าบน หมู่ 7 ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าเรียนรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

ต่อไปครับ 
 

นายวิชัย  จูมแพง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ส าหรับการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
ไว้เบิกในปีถัดไป 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ดังนี้ 
 

2.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนานายวิฑูรย์ – นานายค าบน  
หมู่ที่ 7  
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง  150.00  เมตร หนา 0.15 เมตร      

หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  450.00  ตารางเมตร พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉล่ียข้างละ  
0.00-0.50  เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบประมาณการกองช่างเทศบาลต าบลภูวง
ก าหนด  งบประมาณ  233,000.00 บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่........ผมขอมตินี้ครับ สมาชิกท่านใดเห็นควร 
ประธานสภาฯ อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกในปีถัดไป      

2.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายวิฑูรย์–นานายค าบน หมู่ 7  
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง  150.00  เมตร หนา 0.15 เมตร      

หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  450.00  ตารางเมตร พร้อมลงดินกลบไหล่ทางเฉล่ียข้างละ  
0.00-0.50  เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบประมาณการกองช่างเทศบาลต าบลภูวง
ก าหนด  งบประมาณ  233,000.00 บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
ตามรายการข้างต้น โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม   - อนุมัติ   จ านวน   11  เสียง 
- ไม่อนุมัติ จ านวน    0   เสียง 
- งดออกเสียง จ านวน   1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ 2.6 จัดซื้อชุดเคร่ืองคอร่ิง พร้อมเคร่ืองป่ันไฟ เป็นจ านวนเงิน 60 ,455.- บาท 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าเรียนรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 

/นายวิชัย ... 
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นายวิชัย  จูมแพง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ส าหรับการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
ไว้เบิกในปีถัดไป 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ดังนี้ 
 

2.6 จัดซื้อชุดเคร่ืองคอร่ิง พร้อมเคร่ืองป่ันไฟ เป็นจ านวนเงิน 60,455.- บาท ดังน้ี 

-  ชุดเครื่องคอริ่ง พร้อมเครื่องป่ันไฟ โดยมีคุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ดังนี้ 
1. เครื่องคอริ่ง ราคา 24,610.00  บาท 

 - ก าลังเครื่อง 3,500 วัตต์ 
 - แรงดันไฟฟ้าสลับ 220 v 

 2. กระบอกเจาะคอนกรีต  ราคา 5,350.00 บาท 
 - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว หรือ 102 มิลลิเมตร 
 - ความยาวกระบอก 40 ซม. 
 - การเชื่อมฟันแบบเลเซอร์ 
 3. เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบเบนซิน  ราคา 30,495.00 บาท 
 - ควบคุมแรงดันไฟฟ้าโดยใช้ Auto Voltage Regulation 
 - ก าลังไฟฟ้า 5 kw 
 - แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 v 
 - ระบบสตาร์ทมือ/ไฟฟ้า 
 - เครื่องยนต์เบนซิน 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์       
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
- ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่........ผมขอมตินี้ครับ สมาชิกท่านใดเห็นควร 
ประธานสภาฯ อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกในปีถัดไป      

2.6  จัดซื้อชุดเครื่องคอริ่ง พร้อมเครื่องป่ันไฟ เป็นจ านวนเงิน 60,455.- บาท 
(หกหมื่นสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ตามรายการข้างต้น โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม   - อนุมัติ   จ านวน   11  เสียง 
- ไม่อนุมัติ จ านวน    0   เสียง 
- งดออกเสียง จ านวน   1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ เป็นเรื่องที่เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้น าปัญหาความ 

ประธานสภาฯ เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นท่ี เสนอต่อที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาร่วมกัน 
เรียนเชิญครับ 

 

 

 

 

 

/นายวีรเดช ... 
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นายวีระเดช  แสนโคตร เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมวีระเดช  แสนโคตร สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลภูวง เขต 1  ขอน าเรียนสอบถามผ่านท่านประธานไปยังท่าน
ผู้อ านวยการกองช่าง ดังนี้ 
1. แผนด าเนินการในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น สายทางนา นายเกียน  

แสนสุข ถึงนานายนิพล แสนสุข ได้น าเข้าแผนหรือไม่ 
2. ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมทรัพยากรน้ า ที่ช ารุดจุดนานางทัน    แสนโคตร 

และนานายเทพนลิน  แสนโคตร ได้น าเข้าแผนหรือไม่ 
3. ถนนเส้นนานายชลบท – นานายเทพนลิน ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ขอฝาก

ทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

นายปณิธาน อัศวภัชรกุล เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้อ านวยการกองช่าง ทุกท่านครับ ส าหรับประเด็นที่ท่านสมาชิกได้ตั้งกระทู้ถามเมื่อสักครู่นั้น เบ้ืองต้นทาง
กองช่างเทศบาลต าบลภูวง ก าลังด าเนินการเตรียมข้อมูลที่จะน าเสนอเข้าแผนพัฒนา
ของเทศบาล และอยู่ระหว่างน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองช่าง มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ 
 

นายวิชัย  จูมแพง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 

นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ให้เกียรติทีมงานผู้บริหารจากที่ได้
น าเสนอโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาต าบลของเรา ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภาด้วยมติ
เป็นเอกฉันท ์ขอบคุณครับ  

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข ์ ขอบคุณท่านนายกครับ มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ 
 

นายสมจิตร  สุริยะวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอสอบถามเรื่องการขุดลอกราง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้านนั้น ด าเนินการถึงข้ันตอนใดแล้ว ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านสมาชิกท่ีน าเรียนปัญหาเข้ามาครับ ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรายงานให้ที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมทราบด้วยครับ 

 

 

 

 

 

/นายปณิธาน... 
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นายปณิธาน อัศวภัชรกุล เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้อ านวยการกองช่าง ทุกท่านครับ ส าหรับประเด็นที่ท่านสมาชิกได้ตั้งกระทู้ถามเมื่อสักครู่นั้น เบ้ืองต้นทาง
กองช่างเทศบาลต าบลภูวง ก าลังด าเนินการเตรียมข้อมูลและส ารวจ ประมาณการใน
การขุดลอกรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของงานพัสดุ     
และจะน าเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาล และเสนอผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอน
ต่อไปครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองช่าง หากท่านสมาชิกไม่เข้าใจให้สอบถามกับทางกองช่าง 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมได้ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
 

นายแวว  เสียงเย็น เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ 

รองประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สอบถามเรื่องกล้องวงจรปิด CCTV   

ที่ติดตั้งในพ้ืนที่บ้านนาตะแบง หมู่ 6  นั้นสามารถใช้งานได้หรือไม่ เบ้ืองต้นเท่าที่ทราบ
ข้อมูลกล้องไม่สามารถใช้งานได้ อยากให้พิจารณาซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้หรือ
น าไปติดตั้งในพ้ืนที่ ส่วนอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนต่อไปครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านรองประธานสภา ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 

ประธานสภาฯ 
 

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

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของกล้อง CCTV ที่ติดตั้งใน
หมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านนาตะแบง และโรงเรียนบ้านนาตะแบง ซึ่งมีตู้ควบคุมอยู่ที่โรงเรียน
บ้านนาตะแบง ซึ่งเบ้ืองต้นได้ตรวจสอบแล้วว่ากล้องหลายตัวที่ติดตั้ง ไม่สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ซึ่งทางเทศบาลมีแนวคิดที่จะย้ายตู้ควบคุมกล้อง CCTV ที่ติดตั้งใน
โรงเรียนบ้านนาตะแบง มาไว้ที่เทศบาลต าบลภูวงเพ่ือให้ง่ายต่อการดูแลรักษาและง่าย
ต่อการตรวจสอบ ซึ่งอาจจะใช้งบประมาณมากพอสมควร เนื่องจากจุดติดตั้งกล้องและ
จุดควบคุมอยู่ห่างจากเทศบาลพอสมควร เบ้ืองต้นจะขอลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และด าเนินการบ ารุงรักษาซ่อมแซมต่อไปครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลครับ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ 
  

นายวิชัย  จูมแพง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 

นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงในส่วนของท่านสมาชิกสภาได้สอบถามเข้ามาเมื่อประชุมสภา
ครั้งก่อน เรื่องสะพานเหล็กบ้านนาตะแบง หมู่ 7 ช ารุด ซึ่งผมและผู้อ านวยการกองช่าง
ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจแล้ว พบว่าสะพานทั้งสองจุดช ารุดมากพอสมควร ซึ่งอาจเป็นอันตราย
แก่ผู้ที่สัญจรไปมาได้  ซึ่งในประเด็นนี้ถ้าหากจะถือเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน 

/นายวิชัย ...  
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นายวิชัย  จูมแพง   ถ้าหากเทศบาลจะใช้งบประมาณในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม สามารถท าได้หรือไม ่
นายกเทศมนตรี   หรือจะท าในลักษณะใดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อยากจะให้ผู้ที่มี 

ส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ และหาแนวทางในการซ่อมแซมต่อไป 
ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านนายกฯ ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 

ประธานสภาฯ 
  

นายธีรพงษ์  เพียรภูเขา เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและหัวหน้า 
ปลัดเทศบาลต าบลภูวง ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านนายกได้กล่าวถึงความเดือดร้อน

ของพ่ีน้องประชาชนผู้ที่ใช้เส้นทางผ่านสะพานเหล็กข้ามห้วยบังอ่ี บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 
7 ทั้งสองจุดนั้น เบ้ืองต้นผมก็ได้รับข้อมูลว่าสะพานทั้งสองจุดนั้นช ารุดจริง ส่วนของการ
ด าเนินการซ่อมแซมนั้น จะต้องพิจารณาอีกทีว่ากระทบกับโครงสร้างหลักของสะพาน
หรือไม่ ถ้ามีผลกระทบต่อโครงสร้างจึงจะน าเข้าโครงการก่อสร้างซึ่งจะต้องบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการ หรือถ้าเป็นการซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพเดิมก็สามารถด าเนินการได้โดยใช้งบประมาณในหมวดค่าใช้สอยโดยการจ้างเหมา
ซ่อมแซมเหมือนที่เราด าเนินการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดมาก่อนหน้านี้  และประเด็นนี้มี
ความจ าเป็นจะต้องซ่อมแซมให้ประชาชนได้ใช้งานสะพานดังกล่าว ควรจะส ารวจและ
ประมาณการว่าจะต้องใช้วัสดุใดบ้าง และด าเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมให้อยู่ ในสภาพ
เดิมโดยเร็ว และด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ขอบคุณครับ 

  

นายปณิธาน อัศวภัชรกุล เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้อ านวยการกองช่าง ทุกท่านครับ ขอเพ่ิมเติมข้อมูลท่านปลัดเทศบาลที่ได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ ซึ่งประเด็นการ
ซ่อมแซมสะพานยังไม่ชัดเจน ตามระเบียบพัสดุฉบับล่าสุดนั้น งานซ่อมแซม งานรื้อถอน           
งานปรับปรุง งานต่อเติม ถือว่าเป็นงานก่อสร้างและจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ที่มีใบ
ประกอบวิชาชีพ และตั้งงบประมาณไว้ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ซึ่งได้หารือ
ไปยังหลายๆ ที่ ในประเด็นลักษณะที่คล้ายกันนี้ แต่ยังไม่มีความชัดเจน จึงอยากจะ
หารือกับทางผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะด าเนินการซ่อมแซมเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ ขอน าเรียนในเบ้ืองต้นเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองช่าง เรื่องนี้ขอฝากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข 

ประธานสภาฯ ปัญหาโดยเร็วที่สุด มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
 

นายบรรเทา  สุริยวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ 
รองนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องสะพาน หมู่ 7 ทั้งสองจุดที่ช ารุดนั้นผมมองว่า

สะพานดังกล่าวช ารุดมาก ทราบมาว่าเคยมีการซ่อมแซมมาแล้ว แต่ก็ยังเสียหาย
เหมือนเดิม ถ้าหากเราจะแก้ปัญหาให้เร็วโดยไม่ใช้งบประมาณของเทศบาล ซ่อมแซม
ให้สามารถใช้งานได้ชั่วคราวก่อน ซึ่งอาจจะใช้งบประมาณส่วนตัวหรือผู้มีจิตศรัทธา  
ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการใช้งบประมาณของทางราชการนั้น จะต้องเป็นไปตาม
ระเบียบและล้าช้า ถ้าหากเราไม่รีบด าเนินการผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือพี่น้องประชาชน 
ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ     

 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ ทุกท่านคงเข้าใจและรับทราบ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่   
ประธานสภาฯ 

  /ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม   -ไม่มี- 
 

นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทุกภาคส่วนที่อุทิศแรงกายแรงใจในการท างานอย่างเต็มความ 

ประธานสภาฯ สามารถ เพ่ือประโยชน์สุดแก่พ่ีน้องประชาชนของเรา กระผมในนามตัวแทนของพ่ีน้อง
ประชาชนต าบลภูวง ขอขอบทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับ และขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วม 

ประชุมสภาเทศบาลต าบลภูวง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2564 ในครั้งนี้ ขอปิดการประชุม 
ขอบคุณครับ 

 

ปิดประชุมเวลา   15.00 น. 
 

 

      (ลงชื่อ) ส.อ.  ผู้บันทึกรายงานการประชุม        
           (รัชชานนท์  แสนสุข) 
      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ 

          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลภูวง 
 

 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                      (นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์) 
            ประธานสภาเทศบาลต าบลภูวง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




