
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
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ในวันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสุรพล  เวียงวงษ์  นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่ 
๒. นางประภาวรรณ  บุญตา  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายสายัณห์  งวงช้าง  รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายวิเชียร  ศรีวัฒนพงศ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นางรัตนาพร  โคตรบรรเทา เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายไพโรจน์  กมลปัทมากุล รองปลัดเทศบาล  บริหารงานท้องถิ่นระดับต้น 
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๘. นางอัจฉรา  ตุ้มมี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  อ านวยการระดับต้น 
๙.  นายสุทธิศักดิ์  รัตนัง  นิติกร  ช านาญการ 
๑๐.  นางสาวนิภาพร   หน่ายโสก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(๒) 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
นายวิโรจน์  หล้าประเสริฐ   -  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ประชุม  จึงได้เชิญประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และด าเนินการ 

 ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ    
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย -  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม  ๑๐  คนถือว่าครบองค์ประชุม  ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล      จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระการ 
                               ประชุมต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย -  ส าหรับวันนี้ก็เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๐ 
ประธานสภาเทศบาล     วันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  นะครับ 

๑.๑  ประกาศอ าเภอแวงใหญ่  เรื่อง  เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐  ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ตามที่  ประธานสภาเทศบาลต าบลแวง
ใหญ่  ขออนุญาตเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐  เพ่ือขอความ
เห็นชอบในการก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๘  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๐  มีก าหนด  ๑๕  วัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๔  และค าสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๔๒๖๘/๒๕๕๙  ลงวันที่ 
๑๐  ตุลาคม ๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ให้รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่น  หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดขอนแก่น  นายอ าเภอ  และ
หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นปฏิบัติ
ราชการแทน  นายอ าเภอแวงใหญ่จึงเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๐  ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  มีก าหนด  ๑๕  วัน  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 
๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐  เป็นต้นไป  ประกาศ  ณ  วันที่ ๗  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.
๒๕๖๐  ลงชื่อ  นายสุรสิทธิ์  วัฒนาอุดมวัย  นายอ าเภอแวงใหญ่  ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่น 

ที่ประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    ๒.๑  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒ 
ประธานสภาเทศบาล     ประจ าปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๓  ธนัวาคม  ๒๕๕๙   
                               -  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาให้แก้ไข 

เฉพาะส่วนที่ตนเองได้พูดหรือเป็นการแก้ไขค าผิดหรือตกหล่นเชิญครับ 
-  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไข  ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ให้การรับรองรายงานการ     
ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙     

มติที่ประชุม    ให้การรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

 
 
 
 



(๓) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๐  และสมัยแรกของปีถัดไป  
(พ.ศ.๒๕๖๑)         

นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย   -  ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวกับการก าหนดสมัยประชุม      
ประธานสภาเทศบาล     ขอเชิญครับ   
นายวิโรจน์  หล้าประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วน 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  
มาตรา ๒๔ วรรคแรก  ก าหนดว่า  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม

สามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด   และมาตรา ๒๔ 
วรรคท้าย  ก าหนดว่า  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวันแต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
       พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

ข้อ ๒๑  ก าหนดว่า  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและ 
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น   วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป   ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความใน
ข้อ ๑๑  มาบงัคับโดยอนุโลม..... 

.....ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้  หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุม
สามัญประจ าปี  หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่น
น าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน  หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

ข้อ ๑๑ (๒) ก าหนดว่า  ส าหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัย
สามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  และให้ก าหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  และมีก าหนดกี่วัน 

นายธิเวช ปลัดศรีช่วย -  ตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๑๑ (๒)  ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    สมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด   แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน   กับให้

ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  และมีก าหนดกี่วัน 
              ดังนั้น   ผมขอปรึกษาต่อสภาว่า การประชุมสมัยสามัญประจ าปี  ๒๕๖๐    
สมัยที่ ๑ , สมัยท่ี 2 ,  สมัยที่ 3  และสมัยท่ี  4  แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด และมีก าหนดกี่วัน    
โดยให้ที่ประชุมเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 25๖๐  ทีละสมัย  ขอเชิญที่ประชุม
เสนอการประชุมสมัยสามัญประจ าปี 25๖๐  สมัยท่ี ๑ ได้ครับ  

นายวิเชรษฐ์  บุพศิริ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ผมขอเสนอการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ 
รองประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี ๒๕๖๐  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
นายธิเวช ปลัดศรีช่วย - ขอผู้รับรอง ไม่น้อยกว่า ๒ คน 
ประธานสภาเทศบาล - มีผู้รับรอง  ๒ คน  คือ  นายสุทัศน์  บุคละ  และนางไมตรี  ดีสม 
                              - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  เชิญครับ 
 
 



(๔) 
 
 - ถ้าไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืนแสดงว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัย

ที่ ๑ ประจ าปี 25๖๐  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓  เดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
นายธิเวช ปลัดศรีช่วย -  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี 25๖๐  ขอเชิญครับ  
นายสุทัศน์  บุคละ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ผมขอเสนอการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล       ประจ าปี ๒๕๖๐  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
นายธิเวช ปลัดศรีช่วย - ขอผู้รับรอง  ไม่น้อยกว่า ๒ คน 
ประธานสภาเทศบาล - มีผู้รับรอง  ๒ คน  คือ  นายวิเชรษฐ์  บุพศิริ  และนางไมตรี  ดีสม 
 - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  เชิญครับ     
 - ถ้าไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืนแสดงว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ   

สมัยที่ ๒ ประจ าปี 25๖๐  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีก าหนด ๓๐  วัน 
นายธิเวช ปลัดศรีช่วย -  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี 25๖๐  ขอเชิญครับ   
นายวิเชรษฐ์  บุพศิริ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ผมขอเสนอการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
รองประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี ๒๕๖๐  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๗  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
นายธิเวช ปลัดศรีช่วย - ขอผู้รับรอง ไม่น้อยกว่า ๒ คน 
ประธานสภาเทศบาล - มีผู้รับรอง  ๒ คน  คือ  นายสุทัศน์  บุคละ  และนางไมตรี  ดีสม 
 - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  เชิญครับ 
 - ถ้าไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืนแสดงว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ   

สมัยที่ ๓ ประจ าปี 25๖๐  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  มีก าหนด ๓๐ วัน 
นายธิเวช ปลัดศรีช่วย -  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี 25๖๐  ขอเชิญครับ   
นายวิเชรษฐ์  บุพศิริ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ผมขอเสนอการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
รองประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี ๒๕๖๐  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
นายธิเวช ปลัดศรีช่วย - ขอผู้รับรอง ไม่น้อยกว่า ๒ คน 
ประธานสภาเทศบาล - มีผู้รับรอง  ๒ คน  คือ  นายสุทัศน์  บุคละ  และนางไมตรี  ดีสม 
 - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  เชิญครับ 
 - ถ้าไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืนแสดงว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ   

สมัยที่ ๔ ประจ าปี 25๖๐ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีก าหนด ๓๐ วัน 
มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๐  ดังนี้ 
  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑ ประจ าปี 25๖๐  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓  เดือน  

เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ประจ าปี 25๖๐  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕  เดือน  

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  มีก าหนด ๓๐  วัน 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ประจ าปี 25๖๐  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๗  เดือน  

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  มีก าหนด ๓๐  วัน 
  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ ประจ าปี 25๖๐  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ เดือน 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีก าหนด ๓๐ วัน 
 



(๕) 
 

นายธิเวช ปลัดศรีช่วย -  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๑)  และมีก าหนดกี่วัน   ขอเชิญครับ   
นายสุทัศน์  บุคละ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ผมขอเสนอการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  
สมาชิกสภาเทศบาล       สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๑)  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มีก าหนด  ๒๕  วัน 
นายธิเวช ปลัดศรีช่วย - ขอผู้รับรอง ไม่น้อยกว่า ๒ คน 
ประธานสภาเทศบาล - มีผู้รับรอง  ๒ คน  คือ  นายวิเชรษฐ์  บุพศิริ  และนางไมตรี  ดีสม 
 - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  เชิญครับ 

- ถ้าไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืนแสดงว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  
          ประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๑) เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มีก าหนด  ๒๕  วัน 
มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๑) เริ่มตั้งแต่

วันที่ ๕  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีก าหนด  ๒๕  วัน 
ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย   -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่  เชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล     -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ครับ  เชิญครับ 
นายสุรพล  เวียงวงษ ์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
นายกเทศมนตรี            ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมมีเรื่องจะประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบ  คือ  ใน  
                               เดอืนกุมภาพันธ์จะมีการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  ในส่วนของรายละเอียดต่างๆ  ผมจะให้     

ท่านปลัดเทศบาลแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับ  เชิญครับ     
นายวิโรจน์  หล้าประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน   
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ  ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ในปีนี้    

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองเป็นเจ้าภาพนะครับ  ซึ่งก าหนดจัดการแข่งขันในวันที่ ๙ – 
๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  โดยมปีระเภทกีฬาสากลและกีฬาพ้ืนบ้าน  และประกวดขบวนพาเหรด
และกองเชียร์ด้วยนะครับ  ส าหรับกีฬาสากลก็จะมีการแข่งขัน  คือ  ฟุตบอลชาย , ฟุตบอล
หญิง , วอลเลย์บอลชาย , วอลเลย์บอลหญิง , เซปักตระกร้อชาย , เซปักตระกร้อหญิง , เปตอง
ชาย , เปตองหญิง   ในส่วนของเปตองชายจะเป็นแบบวีไอพีนะครับ    ซึ่งก าหนดให้เฉพาะ
นายกเทศมนตรี , รองนายกเทศมนตรี , ประธานสภาเทศบาล , รองประธานสภาเทศบาล และ
ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาลและก านัน  ส าหรับกีฬาพ้ืนบ้าน  ประกอบด้วย  วิ่งเรือบก , 
วิ่งสามขาผสม , ตีกอร์ฟชาย , ตีกอร์ฟหญิง และวิ่งผลัดกระสอบ   ผมก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์
ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย     

นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย   -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่  เชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล     -  ขอเชิญท่านวิเชรษฐ์  บุพศิริ    ครับ  เชิญครับ 
นายวิเชรษฐ์  บุพศิริ         เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
รองประธานสภาเทศบาล  ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมสมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ ๑  ก่อนอื่นผมก ็  

ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณรอบสระหนองแวงและโครงการหลังฝน
ถนนเรียบนะครับ  และอีกเรื่องหนึ่งคือ  ถนนเส้นโรงพยาบาลเก่าจะมีจุดที่ช ารุดอยู่ผมก็ขอให้
ฝ่ายบริหารด าเนินการซ่อมแซมด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ 

 



(๖) 
 
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย   -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่  เชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล     -  ขอเชิญท่านสุทัศน์  บุคละ  ครับ  เชิญครับ  
นายสุทัศน์  บุคละ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
สมาชิกสภาเทศบาล        ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมสมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ ๒  พอดีผมได้ไปติดต่อ  

ธุระท่ีการไฟฟ้าเมืองพล  ผมได้คุยกับรองผู้จัดการไฟฟ้าเรื่องต้นไม้คลุมสายไฟฟ้า  โดยทางการ
ไฟฟ้าบอกว่าหากมีต้นไม้ปกคลุมสายไฟฟ้าให้ท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งไปที่การไฟฟ้าว่ามีต้นไม้ปก
คลุมสายไฟตรงจุดไหนบ้างเพ่ือให้การไฟฟ้าด าเนินการแก้ไขต่อไปนะครับ  กระผมอยากให้
เทศบาลส ารวจสายไฟฟ้าท่ีมีต้นไม้/กิ่งไม้ปกคลุมสายไฟและแจ้งส านักงานการไฟฟ้าพล
ด าเนินการแก้ไขต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย   -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่  เชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล     -  ขอเชิญท่านวสันต์  จันทร์หนองแวง  ครับ  เชิญครับ  
นายวสันต์  จันทร์หนองแวง     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 

ในส่วนที่ผมถามเรื่องไฟฟ้าฝั่งตะวันตกของสระหนองแวง  มาวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ  ผมก็
ขอขอบคุณนะครับและสิ่งที่ผมไปพบปัญหาคือเรื่องขยะนะครับ  ผมได้ยินชาวบ้านบอกว่าถ้าเอาถัง
ขยะไปไว้ในบริเวณบ้านเทศบาลฯจะเก็บ  ๑๐  บาท  ถ้าเอาถังขยะไปไว้ข้างนอกบ้านเทศบาลฯจะ
เก็บ  ๓๐๐  บาท  นะครับ  และส าหรับเรื่องท่อระบายน้ าของหมู่ที่ ๒  ขอให้ฝ่ายบริหารไปดูให้
หน่อยนะครับ  และการขยายเขตน้ าประปาของหมู่ที่ ๒  ยังไม่แล้วเสร็จนะครับ  ตรงศาลา
ประชาคม  หมู่ที่ ๒  ขยายระยะทางไม่ถึง  ๑๐๐  เมตร  นะครับ  ขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณา
ด าเนินการในเรื่องนี้ด้วยนะครับ  และเรื่องที่ ๒  คือปัญหาเรื่องสระหนองแวง  ผมขอความกรุณา
ให้เทศบาลแจ้งเตือนหรือประชาสัมพันธ์ไม่ให้เผาหญ้าบริเวณริมสระหนองแวงนะครับ  วันนี้ผมก็มี
เรื่องแจ้งเท่านี้นะครับ  ขอบคุณครับ 

นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย   -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่  เชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล     -  ขอเชิญท่านวิเชรษฐ์  บุพศิริ    ครับ  เชิญครับ 
นายวิเชรษฐ์  บุพศิริ         เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
รองประธานสภาเทศบาล  ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมสมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ ๑  พอดีตรงริมสระ   

หนองแวงฝั่งตะวันตกปรากฎว่ามีประชาชนไปท าแคร่ไม้อยู่ริมสระหนองแวงนะครับ  ผมอยาก
ทราบว่าผิดระเบียบกฎหมายหรือไม่  ขอบคุณครับ   

นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย   -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่  เชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล     -  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลที่จะเสนอหรือสอบถามอีก  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงตามที่  
                              สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถาม  เชิญครับ  
นายสุรพล  เวียงวงษ ์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
นายกเทศมนตรี            ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมหลายครั้งแล้วว่าถ้ามีเรื่องจะ   

ถามให้แจ้งเป็นกระทู้มา  ผมจะได้เตรียมข้อมูลในการตอบนะครับ  ตามที่ท่านวสันต์  จันทร์
หนองแวง  บอกว่ามีการเก็บค่าขยะที่เอาถังขยะไว้ในบ้านเทศบาลฯเก็บ  ๑๐  บาท  และเอาถัง
ขยะไว้นอกบ้านเทศบาลฯเก็บ  ๓๐๐  บาท  นั้น  ผมยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวนะครับ  ผมขอไป
ตรวจสอบก่อนนะครับ  ส่วนเรื่องน้ าประปาเนื่องจากเทศบาลฯดูแลทั้ง  ๗  หมู่บ้าน  ในการ
พิจารณาเทศบาลฯก็จะพิจารณาตามความจ าเป็นและดูความส าคัญเป็นหลักนะครับ  ในส่วน 

 



(๗) 
 

เรื่องของการเผาหญ้าบริเวณริมสระหนองแวงผมก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขนะครับ  ส่วนเรื่องที่
ท่านวิเชรษฐ์  บุพศิริ    สอบถามในเรื่องที่มีประชาชนไปท าแคร่ไม้อยู่บริเวณริมสระหนองแวง
นะครับ    ถ้าหากไม่มีการร้องเรียนเทศบาลฯก็จะไม่ด าเนินการใดๆจะต้องให้หมู่บ้านที่ดูแล
ตรวจสอบและแจ้งเทศบาลฯนะครับ    ต่อไปผมก็ขอฝากให้ทุกท่านยื่นเป็นกระทู้มานะครับ  
ขอบคุณครับ       

นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย   -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  เชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล    -  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ    ส าหรับการประชุมสภาเทศบาล   สมัยวิสามัญ   สมัยที่ ๑      
                              ประจ าปี ๒๕๖๐    ในวันนี้ได้ด าเนินการครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว    ผมต้อง  
                              ขอขอบคุณ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล     หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาล   
                              ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลในวันนี้  ผมขอปิดการประชุมครับ 
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๑.๐๙ น. 
 
 
     (ลงชื่อ)           สุทธิศักดิ์ รัตนัง            ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 

           (นายสุทธิศักดิ์  รัตนัง) 
 นิติกร ช านาญการ 

 
 
 
    (ลงชื่อ)          วิโรจน์ หล้าประเสริฐ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวิโรจน์  หล้าประเสริฐ) 
               ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

 
คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑   ประจ าปี 

๒๕๖๐   เมื่อวันที่         มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 
 

 
    (ลงชื่อ)       บุญถิ่น  ทุมภานนท์  คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาล 
          (นายบุญถิ่น  ทุมภานนท์) 
     
 

    (ลงชื่อ)          สุทัศน์  บุคละ     คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาล 
                  (นายสุทัศน์  บุคละ) 
 
 

    (ลงชื่อ)            คมกฤษ  โทอ้ึน   คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาล 
                  (นายคมกฤษ  โทอ้ึน) 
 
 



 (๘)  
 
 สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุม  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑                  
ประจ าปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๓  เมษายน  ๒๕๖๐ 
 
 
  
 
 
 

 

(ลงชื่อ)     ธิเวช  ปลัดศรีช่วย   ประธานสภาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
              (นายธิเวช  ปลัดศรชี่วย) 
            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
     
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


