
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที ่๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ในวันที่ ๕  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (อาคารหลังใหม่) 
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นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย 
นายวิเชรษฐ์  บุพศิริ 
นายเลิง  สุโข 
นายบุญถิ่น  ทุมภานนท์ 
นายอนันต์  โคสาดี 
นายสุทัศน์  บุคละ 
นายนิพนธ์  จันทร์เล็ก 
นางไมตรี  ดีสม 
นายวสันต์  จันทร์หนองแวง 
นายคมกฤษ  โทอ้ึน 
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ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ 

ธิเวช  ปลัดศรีชว่ย 
วิเชรษฐ์  บุพศิริ 
เลิง  สุโข 
บุญถิ่น  ทุมภานนท์ 
อนันต์  โคสาดี 
สุทัศน์  บุคละ 
นิพนธ์  จันทร์เล็ก 
ไมตรี  ดีสม 
วสันต์  จันทร์หนองแวง 
คมกฤษ  โทอ้ึน 
เจตนิพิฐ  หล้าประเสริฐ 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสุรพล  เวียงวงษ์  นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่ 
๒. นางประภาวรรณ  บุญตา  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายวิเชียร  ศรีวัฒนพงศ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๔. นางรัตนาพร  โคตรบรรเทา เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายไพโรจน์  กมลปัทมากุล รองปลัดเทศบาล  บริหารงานท้องถิ่นระดับต้น 
๖. นางสาวภาริณี  อานันทนสกุล ผู้อ านวยการกองคลัง  อ านวยการระดับต้น 
๗. นางอัจฉรา  ตุ้มมี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  อ านวยการระดับต้น 
๘. พ.จ.อ.นฐพงศ์  เนยไธสง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อ านวยการระดับต้น 
๙. นายเปรมกมล  ผางแพ่ง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  อ านวยการระดับต้น 
๑๐.  นายสุทธิศักดิ์  รัตนัง  นิติกร  ช านาญการ 
๑๑.  นางสาวนิภาพร   หน่ายโสก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการ 
๑๒.   จ่าเอกธนากร  บุญประกอบ เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

 



(๒) 
 

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

 ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ    
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย -  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม  ๑๐  คนถือว่าครบองค์ประชุม  ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล      จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระการ 
                               ประชุมต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย -  ส าหรับวันนี้ก็เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ประธานสภาเทศบาล     วันที่ ๕  กันยายน  ๒๕๖๐  นะครับ 

-  ส าหรับเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบไม่มีนะครับ 
ที่ประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  เนื่องจากรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓   ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ประธานสภาเทศบาล      เมื่อวันที่ ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  จัดท ายังไม่เสร็จ  จึงยังไม่มีการน าเสนอต่อที่ประชุมสภา 
                               เทศบาล   เมื่อได้จัดท าเสร็จแล้วและคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ลงนามรับรอง 
                               แลว้จึงจะเสนอให้ที่ประชุมรับรองในคราวประชุมครั้งต่อไป 
ที่ประชุม                    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓        กระทู้ถามด่วน 
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย   -  พอดีท่านวสันต์  จันทร์หนองแวง  ไดเ้สนอกระทู้ถามด่วนเข้ามานะครับ      
ประธานสภาเทศบาล     -  ขอเชิญท่านวสันต์  จันทร์หนองแวงถามกระทู้ถามได้ครับ 
นายวสันต์  จันทร์หนองแวง     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลพอดีผมมีกระทู้ถามด่วนอยู่  ๒  เรื่อง  นะครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล      พอดีผมมีกระทู้ถามด่วนอยู่  ๒  เรื่อง  นะครับ 
  เรื่องท่ี ๑  ถนนสายห้วยยางนะครับซึ่งท าการก่อสร้างไม่กี่เดือนก็ช ารุดแล้วนะครับ  

ผมก็ขอฝากไปถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ  และเรื่องที่ ๒  เรื่องหม้อแปลงไฟฟ้านะ
ครับ  ส าหรับเขตที่ ๑  ก็ได้  ๑  หม้อแปลงแล้วนะครับ  ส่วนเขตที่ ๒  ยังไม่ได้นะครับ   

นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบกระทู้ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         
นายสุรพล  เวียงวงษ ์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
นายกเทศมนตรี            ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามท่ีท่านวสันต์  จันทร์หนองแวง  ได้ถามกระทู้ด่วน 

เข้ามานะครับ  ส าหรับประเด็นแรกผมจะให้กองช่างชี้แจงนะครับ  ส่วนประเด็นที่ ๒  เรื่องหม้อ 
แปลงไฟฟ้า  ส าหรับในปีนี้หลวงปู่เฉยก็มาขอกับผมนะครับ  จากหมู่ท่ี ๑  ไปถึงมหาวิทยาลัย 
ปูนานะครับ  เพราะเทศบาลมีงบประมาณไม่มากนะครับ  ถ้าหากท่านอยากได้ก็ขอให้ท่านไป 
คุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑  กับหลวงปู่เฉยเอานะครับ  ส าหรับประเด็นแรกผมจะให้กองช่าง 
ชี้แจงเชิญผู้อ านวยการกองช่างครับ 

 
 
 
 



(๓) 
 
นายเปรมกมล  ผางแพ่ง     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ    ราชการ  และผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่าน  ตามที่ท่านวสันต์  จันทร์หนองแวง  ได้ถามกระทู้มา 

นะครับ  ส าหรับถนนสายแวงใหญ่ห้วยยางช ารุดนะครับ  ผมในฐานะท่ีเป็นผู้ควบคุมงานก็ได้ 
ตรวจสอบการก่อสร้างตลอดนะครับ  และในส่วนที่มีการช ารุดตอนที่คณะกรรมการตรวจรับไป 
ตรวจก็ไม่พบการช ารุดนะครับ  แต่ต่อมาเนื่องจากมีฝนตกบ่อยจึงเป็นเหตุให้ทางช ารุดนะครับ 
ผมก็ขอน าเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับ  ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๔        การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
         วาระท่ี ๒  และวาระที่ ๓ 

นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย   -  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐    
ประธานสภาเทศบาล     วาระท่ี ๒  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ ๕๙  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระท าได้เฉพาะการขอลด

รายจ่าย  หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

ข้อ ๖๐  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย  หรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น  
หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารเป็นผู้แปรญัตตินั้น 

ข้อ ๕๑  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติ  หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 
- ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการแปรญัตติต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล  

เชิญครับ     
นายวิเชรษฐ์  บุพศิริ      เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมขอรายงานและบันทึกความเห็นคณะกรรมการ    
รองประธานสภาเทศบาล  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี    

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจ าปี 
๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  มีมติให้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
พิจารณาตั้งแต่วันที่ ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๓๐ น. ถึงวันที่ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  
เวลา ๑๖.๓๐  น.  นั้น   

เมื่อวันที่ ๑  กันยายน  ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐  น.  เป็นต้นไป  คณะกรรมการ 
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้มาประชุมพร้อมกัน  และได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ตามมติของสภาเทศบาลภายในก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรียื่นค าขอแปรญัตติไว้  
คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้      

ข้อที่ ๑  ชื่อเทศบัญญัติ  ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
ข้อที่ ๒  ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
ข้อที่ ๓  ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
ข้อที่ ๔  ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
ข้อที่ ๕  ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

 



(๔) 
 

ข้อที่ ๖  ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
ข้อที่ ๗  ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

คณะกรรมการเห็นว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑  ตั้งรับ – ตั้งจ่าย  ไว้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ  และให้
ส่งร่างเทศบัญญัติตามร่างเดิม  ตามมติคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้สภา
เทศบาลพิจารณาในวาระที่ ๒  และวาระที่ ๓  ต่อไป  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อสภา
เทศบาลพิจารณาต่อไป 

นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย   -  ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้    
ประธานสภาเทศบาล     -  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติให้คงไว้   
                               ตามร่างเดิม  โปรดยกมือ  จ านวน  ๙  เสียง   

-  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติให้
คงไว้ตามร่างเดิม  โปรดยกมือ  จ านวน  -   เสียง   

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม จ านวน  ๙  เสียง 
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย   -  ผมจะขอเข้าสู่การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  ในวาระท่ี ๓  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ประธานสภาเทศบาล     ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ.๒๕๕๔   

ข้อ ๕๒  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระท่ี ๓  ไม่มีการอภิปราย 
-  ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  โปรดยกมือ  จ านวน  ๙  เสียง 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่อนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  โปรดยกมือ  จ านวน  -   เสียง 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   

จ านวน  ๙  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๕         ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติกันเงิน 
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติกันเงิน  เชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาล       
นายสุรพล  เวียงวงษ ์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติ 
นายกเทศมนตรี            กันเงิน  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
 หลักการ  
                         ตามหลักการที่ส านักปลัดเทศบาลได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง จากสภาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ สมัย 
สามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๐  ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  และสภามตเิห็นชอบให้ 
ด าเนินการแล้ว จ านวน ๒รายการ ดังนี้  

๑. โครงการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์เพ่ือด าเนินการประกอบหรือจัดสร้างสิ่ง 
ปลูกสร้างพระเมรุมาศจ าลอง งบประมาณ ๙๙,๕๐๐ บาท (-เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

 
 



(๕) 
 

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงจอดรถดับเพลิง งบประมาณ ๑๒๙,๙๓๕ 
บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน-) รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
๒๒๙,๔๓๕ บาท (-สองแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน-) 

เหตุผล  
เพ่ือให้การกันเงินและขยายเวลาเบิ่งจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ส่วนที่ ๔ 
หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ก าหนดว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังไม่ได้
มีหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ดังนั้น  เทศบาลต าบลแวงใหญ่จึงขอความเห็นชอบการกันเงินตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยส าหรับค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อสภา
เทศบาลต าบลแวงใหญ่  พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อ 
ประธานสภาเทศบาล     ซักถามหรือไม่  เชิญครับ 
 -  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้    

-  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้กันเงิน  โปรดยกมือ  จ านวน  ๙  เสียง   
-  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงิน  โปรดยกมือ  จ านวน  -   เสียง   

มติที่ประชุม  อนุมัติใหก้ันเงิน   จ านวน  ๙  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๖         เรื่อง  อ่ืนๆ         
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่  เชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล      -  ขอเชิญท่านวิเชรษฐ์  บุพศิริ  ครับ    
นายวิเชรษฐ์  บุพศิริ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิก 
รองประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมสมาชิกสภาเทศบาล  

เขตท่ี ๑  เรื่องถนนสุขาภิบาลทางไปอ าเภออยู่ข้าเซเว่นนะครับ  ผมอยากจะให้เทศบาล 
ประสานกับทางประปาว่าจะมาด าเนินการหรือไม่  ถ้าทางประปาไม่ด าเนินการทางเจ้าหน้าที่ 
ทหารจะมาด าเนินการเองนะครับ  เรื่องท่ี ๒  ถนนสายบ้านหัวหนองแวงหมู่ที่ ๓  ทางไปศาล 
ปู่ตา  นะครับ  ถนนมีหลุมมีบ่อและมีน้ าขังนะครับ  และถนนเส้นภูนารักษ์นะครับ  ผมอยากให้ 
ผู้บริหารแก้ไขด้วยนะครับ  ผมอยากจะให้น าเงินสะสมมาด าเนินการนะครับ  ผมก็อยากถามว่า 
สามารถด าเนินการได้หรือไม่ครับ  ขอบคุณครับ          

นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่  เชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล      -  ขอเชิญท่านบุญถิ่น  ทุมภานนท์  ครับ          
นายบุญถิ่น  ทุมภานนท์     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
สมาชิกสภาเทศบาล       ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑  ผมกอ็ยากจะเสริม 
                               ท่านวิเชรษฐ์  บุพศิริ  นะครับ  ผมว่าเกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับที่ทางประปามาซ่อมแล้วไม่ 
                               ด าเนินการนะครับ  ผมก็อยากให้ท่านนายกเทศมนตรีประสานไปยังประปาชนบทเพ่ือมา 
                               ด าเนินการนะครับ  ขอบคุณครับ 
 
 



(๖) 
 

นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ   
ประธานสภาเทศบาล         
นายสุรพล  เวียงวงษ ์     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน
นายกเทศมนตรี  ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามท่ีท่านวิเชรษฐ์  บุพศิริ  ได้แจ้งเรื่องถนนภูนารักษ์   

มานะครับ  ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับสามแยกทางไปถนนข้าวแตน  ผมจะให้กองช่างไป
ส ารวจและด าเนินการนะครับ  และส าหรับกรณีของประปาชนบทมาด าเนินการข้างเซเว่นผม
จะให้กองช่างไปส ารวจ    และด าเนินการนะครับ  ส่วนสามแยกวัดสระเกษ  ผมก็จะแจ้งให้ทาง
ประปาชนบทแก้ไขนะครับ  ขอบคุณครับ         

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

นะครับ  เรื่องถนนรวมญาตินะครับ  มีน้ าขังมากนะครับ  และรถเก็บขยะของเทศบาลออกเก็บ 
ขยะทุกเดือนการสัญจรล าบากมากนะครับ    และถนนแก้วตะปะผมอยากให้ด าเนินการ 
ซ่อมแซมนะครับ  และกรณีของล าห้วยหนองเอ่ียนตรงคันกั้นน้ าช ารุดนะครับ  ผมอยากจะให้ 
เอาดินไปลงตรงที่ช ารุดนะครับ  ซึ่งงบประมาณในการซ่อมไม่น่าจะเกินสองหมื่นบาทนะครับ 

นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล         
นายสุรพล  เวียงวงษ ์     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน
นายกเทศมนตรี  ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับกรณีห้วยหนองเอ่ียนขณะนี้ยังเข้าหน้างานไม่ได้   

นะครับ  และในการด าเนินการซ่อมคันกั้นน้ าห้วยหนองเอียนผมก็ขอให้ท่านสุทัศน์  บุคละ
ออกไปดูด้วยนะครับ          

นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่  เชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล      -  ขอเชิญท่านนิพนธ์  จันทร์เล็ก  ครับ           
นายนิพนธ์  จันทร์เล็ก     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
สมาชิกสภาเทศบาล       ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับเรื่องของการตรวจรับงาน  ผมเข้าใจ 

คณะกรรมการตรวจรับนะครับเพราะเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จก็ต้องตรวจรับ  และการตรวจ 
รับคุณภาพของงานก็จะต้องส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบนะครับ  และในกรณีที่งาน 
ก่อสร้างเสร็จไม่ถึง  ๖  เดือน  หากมีการช ารุด  เทศบาลจะต้องแจ้งให้ผู้รับเหมามาด าเนินการ 
ซ่อมแซมนะครับ  หากซ่อมแล้วไม่ดีข้ึนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านจะต้องร่วมกันร้องเรียน 
นะครับ  ซึ่งทุกวันนี้โลกโซเชียลก็มีประโยชน์มากนะครับ  ต่อไปงานก่อสร้างของเทศบาล 
จะต้องมีคุณภาพ  หากไม่มีคุณภาพจะต้องมีผู้รับผิดชอบ  ซึ่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างที่ 
ประกาศใช้ใหม่มีโทษรุนแรงมากนะครับ  ขอบคุณครับ       

นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่  เชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล      -  ขอเชิญท่านบุญถิ่น  ทุมภานนท์  ครับ          
 
 
 

 



(๗) 
 
นายบุญถิ่น  ทุมภานนท์            เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน
สมาชิกสภาเทศบาล       ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑  ผมดีใจที่ทา่นสมาชิก   
                               สภาเทศบาลได้พูดถึงถนนภูนารักษ์นะครับ  ผมอยากให้ด าเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้น    
                               ไปนะครับ  และผมอยากให้เทศบาลขอเจ้าของที่ดินขยับเสารั้วออกไปอีกเพ่ือจะให้ถนนกว้างขึ้น   
                               นะครับ  ขอบคุณครับ       
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     -  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ    ส าหรับการประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ   สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒     
                              ประจ าปี  ๒๕๖๐  ในวันนี้ได้ด าเนินการครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว  ผมต้อง    
                              ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลทุก    
                              ท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลในวันนี้  ผมขอปิดการประชุมครับ 
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๑.๕๕ น. 
 
 
 

     (ลงชื่อ)              สุทธิศักดิ์ รัตนัง           ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
               (นายสุทธิศักดิ์  รัตนัง) 

     นิติกร ช านาญการ 
 
 
 

    (ลงชื่อ)           เจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายเจตนิพิฐ  หล้าประเสริฐ) 
               ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

 

คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  
ประจ าปี ๒๕๖๐   เมื่อวันที่                   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  สมัยสามัญ  สมัยที่                   
ประจ าปี ๒๕๖๐   เมื่อวันที่                                       ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


