
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที ่๒  ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ในวันที่ ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (อาคารหลังใหม่) 
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   ๑๐. 

นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย 
นายวิเชรษฐ์  บุพศิริ 
นายเลิง  สุโข 
นายบุญถิ่น  ทุมภานนท์ 
นายอนันต์  โคสาดี 
นายสุทัศน์  บุคละ 
นายวสันต์  จันทร์หนองแวง 
นางไมตรี  ดีสม 
นายคมกฤษ  โทอ้ึน 
นายวิโรจน์  หล้าประเสริฐ  

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

 สมาชิกสภาเทศบาล 
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สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ 

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

 

สมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่มาประชุม 
๑. นายนิพนธ์  จันทร์เล็ก  สมาชิกสภาเทศบาล  ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางประภาวรรณ  บุญตา  รองนายกเทศมนตรี 
๒. นายสายัณห์  งวงช้าง  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายวิเชียร  ศรีวัฒนพงศ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๔. นางรัตนาพร  โคตรบรรเทา เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายไพโรจน์  กมลปัทมากุล รองปลัดเทศบาล  บริหารงานท้องถิ่นระดับต้น 
๖. นายพงษ์พัฒน์  โยธา  ผู้อ านวยการกองช่าง  อ านวยการระดับต้น 
๗. นางสาวภาริณี  อานันทนสกุล ผู้อ านวยการกองคลัง  อ านวยการระดับต้น 
๘. นายสัญญา  โม้อ้อน  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อ านวยการระดับต้น   
๙. นางอัจฉรา  ตุ้มมี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  อ านวยการระดับต้น 
๑๐.  นายสุทธิศักดิ์  รัตนัง  นิติกร  ช านาญการ 
๑๑.  นางสาวนิภาพร   หน่ายโสก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการ 
๑๒.   จ่าเอกธนากร  บุญประกอบ เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 

 



(๒) 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
นายวิโรจน์  หล้าประเสริฐ   -  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ประชุม  จึงได้เชิญประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และด าเนินการ 

 ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ    
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย -  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม  ๙  คนถือว่าครบองค์ประชุม  ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล      จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระการ 
                               ประชุมต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย -  ส าหรับวันนี้ก็เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ประธานสภาเทศบาล     วันที่ ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  นะครับ 

-  วันนี้ก็มีสมาชิกสภาเทศบาลขอลาประชุมจ านวน ๑ ท่าน คือ นายนิพนธ์  จันทร์เล็ก นะครับ 
ที่ประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    ๒.๑  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ 
ประธานสภาเทศบาล     ประจ าปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๐   
                               -  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาให้แก้ไข 

เฉพาะส่วนที่ตนเองได้พูดหรือเป็นการแก้ไขค าผิดหรือตกหล่นเชิญครับ 
-  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไข  ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ให้การรับรองรายงานการ     
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๐     

มติที่ประชุม    ให้การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที ่๑๐ 
เมษายน  ๒๕๖๐ 

นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    ๒.๒  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ 
ประธานสภาเทศบาล     ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐   
                               -  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาให้แก้ไข 

เฉพาะส่วนที่ตนเองได้พูดหรือเป็นการแก้ไขค าผิดหรือตกหล่นเชิญครับ 
-  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไข  ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ให้การรับรองรายงานการ     
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๑       
พฤษภาคม  ๒๕๖๐     

มติที่ประชุม    ให้การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๐   
เมื่อวันที ่๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๓) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่  เชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล     -  ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีครับ      
นางประภาวรรณ  บุญตา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  เนื่องจากวันนี้ท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ 
รองนายกเทศมนตรี        ดิฉนัเป็นผู้เสนอญัตติแทน  พอดีมีญัตติที่จะเสนอด้วยวาจาอยู่หนึ่งเรื่อง  คือ  การขออนุมัติโอน 

           เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดิฉันจึง
ขอเสนอญัตติดังกล่าวต่อท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านประธานสภาจะอนุญาตให้เสนอญัตติ
ดังกล่าวด้วยวาจาหรือไม ่   

นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาล      พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
    ข้อ ๓๘.....ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง 

ญัตติดังต่อไปน้ีอาจเสนอด้วยวาจาในท่ีประชมุสภาท้องถ่ินได้  โดยให้น าความ 
ในข้อ ๓๙  มาใช้บังคับ 

ข้อ ๓๙  การเสนอญัตติที่เสนอด้วยวาจานั้น  ให้น าความในข้อ ๖๒   วรรคหนึ่ง  มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
-  ตามท่ีท่านรองนายกเทศมนตรีเสนอญัตติด้วยวาจา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ  ข้อ ๓๘  และข้อ ๓๙  นั้น  ผมอนุญาตครับ  ผมขอเชิญท่าน 
รองนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ    เรื่อง  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อที่ประชุมสภา  ขอเชิญครับ 

นางประภาวรรณ  บุญตา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง  การขออนุมัติโอนเงินงบ   
รองนายกเทศมนตรี        ประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    โดยมี

หลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
  หลกัการ 
  ด้วยเทศบาลต าบลแวงใหญ่  มีความต้องการด าเนินการต่อเติมห้องปฏิบัติการพนักงาน

ของหน่วยกู้ชีพเทศบาลต าบลแวงใหญ่  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑  
ส่งเสริมกู้ชีพให้มีสถานที่จัดตั้งหน่วยกู้ชีพพ้ืนที่ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์กู้ชีพ 

  เหตุผล 
  เทศบาลต าบลแวงใหญ่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  

ไว้  จึงต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ตามรายละเอียด  ดังนี้   

  โอนลด 
  ๑. หน่วยงาน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      แผนงานสาธารณสุข 
      งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
      งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว 
      เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้งไว้  ๑,๕๐๙,๑๒๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ     
                                              ๗๐๘,๕๕๐  บาท 
      โอนลด  ๙๒,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๖๑๖,๕๕๐  บาท 



(๔) 
 
  โอนลด 
  ๒. หน่วยงาน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      แผนงานสาธารณสุข   
      งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
      งบด าเนินการ  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย  และวัสดุ 
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

                                   ประเภทโครงการประกวดเต้นแอโรบิคของประชาชนทั่วไป/เด็กนักเรียน      
                                   งบประมาณตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ  ๕๐,๐๐๐  บาท  โอนลด      
                                   ๕๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ  หลังโอน – บาท 
 โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ๑.  หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      แผนงานงบลงทุน 
      หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการต่อเติมห้องปฏิบัติการพนักงานของหน่วยกู้ชีพเทศบาลต าบลแวงใหญ่ไม่ได้ตั้ง

งบประมาณไว้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวธิีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  
หมวด ๔  ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  เทศบาลต าบลแวงใหญ่จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการต่อเติมห้องปฏิบัติการ
พนักงานของหน่วยกู้ชีพเทศบาลต าบลแวงใหญ่  โอนเพิ่มจ านวน  ๑๔๒,๐๐๐  บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ๑)  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อซักถามหรือไม่  เชิญครับ       
ประธานสภาเทศบาล      -  ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง  ครับ    
นายพงษ์พัฒน์  โยธา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
ผู้อ านวยการกองช่าง       ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน  
                               กู้ชพีนั้น  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านดูตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านนะครับ  
                                          ๑.  งานรื้อถอน  จ านวน  ๓,๕๐๐  บาท 
                                          ๒.  งานอาคาร 
                                               ๒.๑  รื้อผิวคอนกรีต (ตอม่อ) 
                                               ๒.๒  งานคอนกรีต 
                                                      -  ปูนปอร์ตแลนด์  จ านวน  ๑,๗๑๕  บาท 
                                                      -  ทรายผสมคอนกรีต  จ านวน  ๖๕๘  บาท 
                                                      -  หินผสมคอนกรีต  จ านวน  ๑,๓๐๗.๕๐  บาท 
                                                      -  เหล็กตะแกรง  จ านวน  ๕๗๖  บาท 
 
 
 



(๕) 
 
                                               ๒.๓  งานโครงสร้างเหล็ก 
                                                       -  น็อต  ๑๕  มม. 
                                                       -  เหล็กแผ่น  จ านวน  ๗๒๐  บาท 
                                                       -  เหล็กกล่อง ๑ x ๑  จ านวน  ๑,๒๓๒  บาท 
                                                       -  เหล็กกล่อง ๑ x ๒  จ านวน  ๓,๙๖๐  บาท 
                                                       -  เหล็กกล่อง ๑ ๑/๒ x ๓  จ านวน  ๓,๗๕๐  บาท 
                                                       -  เหล็กกล่อง ๒ x ๔  จ านวน  ๔,๙๗๕  บาท 
                                                       -  เหล็กกล่อง ๔ x ๔  จ านวน  ๔,๐๙๒  บาท 
                                               ๒.๔  งานหลังคา 
                                                       -  หลังคาเหล็ก  จ านวน  ๘,๕๐๐  บาท 
                                                       -  ครอบหลังคาเหล็ก  จ านวน  ๑,๕๐๐  บาท 
                                               ๒.๕  งานผนัง 
                                                      -  อิฐบล็อก  จ านวน  ๓,๕๐๐  บาท 
                                                      -  ปูนซีเมนต์ผสม  จ านวน  ๑,๗๒๕.๗๕  บาท 
                                                      -  ทรายละเอียด  จ านวน  ๑,๖๖๒  บาท 
                                               ๒.๖  งานพ้ืน 
                                                      -  กระเบื้องเคลือบ  จ านวน  ๓,๐๗๘  บาท 
                                                      -  ปูนซีเมนต์ผสม  จ านวน  ๘๒๘.๓๖  บาท 
                                                      -  ทรายผสมคอนกรีต  จ านวน  ๘๗๘  บาท 
                                                      -  ยาวแนว  จ านวน  ๔๕  บาท 
                                               ๒.๗  งานฝ้า 
                                                      -  ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด  จ านวน  ๒,๑๑๕  บาท 
                                                      -  เหล็กชุบสังกะสี  จ านวน  ๑,๒๘๐  บาท 
                                                      -  แผ่นไฟเบอร์ซีเมน  จ านวน  ๓,๖๐๐  บาท 
                                               ๒.๘  งานประตู – หน้าต่าง 
                                                      -  ป1  จ านวน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
                                                      -  น1 จ านวน  ๓,๐๐๐  บาท 
                                               ๒.๙  งานไฟฟ้า 
                                                      -  สายไฟ 2 x 2.5  มม.  จ านวน  ๕๔๐  บาท 
                                                      -  สายไฟ 2 x 1.5  มม.  จ านวน  ๓๐๐  บาท 
                                                      -  โคมไฟ ๑ x ๓๒  วัตต์  จ านวน  ๘๐๐  บาท 
                                                      -  สวิตไฟฟ้า  จ านวน  ๒๔๐  บาท 
                                                      -  ปลั๊กไฟฟ้า  จ านวน  ๒๔๐  บาท 
                                                      -  พัดลมโคจร  จ านวน  ๓,๔๐๐  บาท 
                                               ๒.๑๐  งานสี 
                                                      -  สีรองพ้ืนปูน  จ านวน  ๑,๑๘๐  บาท 
                                                      -  สีน้ าพลาสติก  จ านวน  ๑,๖๓๕  บาท 
 
 



(๖) 
 
                                                     -  สีรองพ้ืนโละ  จ านวน  ๑,๐๓๖  บาท 
                                                     -  สีน้ ามัน  จ านวน  ๑,๑๘๒  บาท 
                                           ๓.  รวมค่าวัสดุ  จ านวน  ๘๐,๒๕๑.๑๑  บาท 
                                                -  ค่าแรงงาน  ๓๐%  จ านวน  ๒๔,๐๗๕.๓๓  บาท 
 

                                                รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน  จ านวน  ๑๐๔,๓๒๖.๔๔  บาท 
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อซักถามหรือไม่  เชิญครับ       
ประธานสภาเทศบาล      -  ขอเชิญท่านวสันต์  จันทร์หนองแวง  ครับ    
นายวสันต์  จันทร์หนองแวง     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
สมาชิกสภาเทศบาล       ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒  สิ่งที่ท่านรอง   
                               นายกเทศมนตรีเสนอ ญัตติ เรื่อง  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
                               งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับ  โดยใช้   
                               งบประมาณ  จ านวน  ๑๐๔,๓๒๖.๔๔  บาท  ผมตั้งข้อสังเกตว่า  ตามแบบ ปร.๔  ก่อนที่สภา        
                               เทศบาลจะพิจารณาอนุมัติ  ผมอยากให้ทุกท่านช่วยพิจารณาดูในส่วนของอิฐบล็อก  ราคาก้อน  
                               ละ  ๗  บาท  และหลังคาเหล็กว่า  ราคาแผ่นละ ๑๗๐  บาท  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุก  
                               ท่านดูว่าสมควรที่จะตั้งไว้ในราคานี้ใหมนะครับ  ในส่วนของราคาผมอยากให้ตั้งอยู่ในความเป็น     
                               จรงิมากกว่านี้หน่อยนะครับ 
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อซักถามหรือไม่  เชิญครับ       
ประธานสภาเทศบาล      -  ขอเชิญท่านสุทัศน์  บุคละ  ครับ    
นายสุทัศน์  บุคละ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
สมาชิกสภาเทศบาล       ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒  สมมุติว่าเหล็ก  ๑   
                               เสน้  ราคา  ๑๙๙  บาท  ขนาด ๒ x ๔  ปกติจะต้องระบุความหนาไว้นะครับ   
                               ผมอยากจะให้เพ่ิมรายละเอียดมากกว่านี้นะครับ  ที่ผมพูดเพราะอยากให้งานออกมาดีนะครับ    
                               ขอบคุณครับ  
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อซักถามหรือไม่  เชิญครับ       
ประธานสภาเทศบาล      -  ขอเชิญท่านอนันต์  โคสาดี  ครับ    
นายอนันต์  โคสาดี     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
สมาชิกสภาเทศบาล       ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑  ส าหรับการเสนอ   
                               ญัตติ เรื่อง  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   
                               ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วย 
                                          ๑.  งานรื้อถอนโรงจอดรถ 
                                          ๒.  งานรื้อถอนชุดออกก าลังกาย 
                                           ตามที่เราอยู่ร่วมกันมา ๔ – ๕  ปี  แลว้ก็ไม่ทราบปัญหาความเดือดร้อนของกอง   
                               สาธารณสุขฯ   ผมว่าเราเอาเงินจ านวน  ๑๐๔,๓๒๖.๔๔  บาท  ไปช่วยเหลือประชาชนด้าน 
                               อ่ืนๆจะดีใหมครับ  ผมก็อยากฟังค าชี้แจงจากผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯว่าถ้าเราไม่รื้อถอน   
                               และไม่ก่อสร้างเราจะอยู่ได้ใหมครับ  ขอบคุณครับ   
 

 
 



(๗) 
 
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อซักถามหรือไม่  เชิญครับ       
ประธานสภาเทศบาล      -  ขอเชิญผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ครับ    
นายสัญญา  โม้อ้อน     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดตั้งกู้ชีพกู้ภัย  

ตาม  พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๔  เทศบาลต าบลแวงใหญ่ด าเนินการมา
ตั้งแต่เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๖  ซึ่งปัจจุบันก็เข้าปีที่ ๔  แล้ว  โดยเทศบาลฯมีรถกู้ชีพจ านวน  
๑  คัน  และมีเจ้าหน้าที่เข้าเวร ๆ ละ  ๓  คน  ผลัดละ  ๑๒  ชั่วโมง  ซึ่งมีผู้รับบริการประมาณ  
๘๐๐  กว่าคนแล้วนะครับ  คนที่เข้าเวรก็จะคอยรับวิทยุ   โดยใช้พื้นที่ของกองสาธารณสุขฯ  
และโต๊ะท่ีไม่ใช้งานแล้วก็จะเอาไปให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพนั่ง    โดยมีพ้ืนที่น้อยมากนะครับ  และ
เจ้าหน้าที่ในส่วนของกู้ชีพไม่มีที่ปฏิบัติงานจริง ๆ นะครับ  ขอบคุณครับ 

นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อซักถามหรือไม่  เชิญครับ       
ประธานสภาเทศบาล      -  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล  ครับ   
นายวิโรจน์  หล้าประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน   
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ  ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอชี้แจงเรื่องราคากลางนะครับ  ส าหรับการ

ค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นจะค านวณตามราคาของพาณิชย์จังหวัดนะครับ  ซึ่งก่อนที่จะ
มีการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯจะต้องเปิดเผยราคากลางโดยจะต้องกรอกข้อมูลลงในเว็ปไซด์ของ
กรมบัญชีกลางและของเทศบาลก่อนนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย     -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อซักถามหรือไม่  เชิญครับ     
ประธานสภาเทศบาล      -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ 
                                สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    
                                ๒๕๖๐  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือ  จ านวน  ๔  เสียง 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือ  จ านวน  ๕  เสียง 

- งดออกเสียง   -ไม่มี-  
มติที่ประชุม                ไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ไปตั้งจ่ายเป็น               
                              รายการใหม่  จ านวน  ๕  เสียง 
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่  เชิญครับ     
ประธานสภาเทศบาล     -  ขอเชิญท่านวสันต์  จันทร์หนองแวง  ครับ      
นายวสันต์  จันทร์หนองแวง     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
สมาชิกสภาเทศบาล       ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒  ส าหรับในเรื่องการ   
                               เกบ็ขยะนะครับ  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯได้ชี้แจงแล้วว่าเป็นกฎของหมู่บ้าน  บ้านดอล  
                               บานไท  จะออกเก็บขยะในวันที่ ๑ , ๑๑  และวันที่ ๓๑  นั้น  ผมว่ามันห่างกันถึง  ๑๐  วัน     
                               ผมอยากให้เพ่ิมจ านวนวันในการออกเก็บขยะให้มากกว่านี้นะครับ  ขอบคุณครับ 
 
 
 
 
 
 



(๘) 
    
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่  เชิญครับ     
ประธานสภาเทศบาล     -  ขอเชิญท่านสุทัศน์  บุคละ  ครับ      
นายสุทัศน์  บุคละ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
สมาชิกสภาเทศบาล       ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมสมาชิกสภาเทศบาล  เขตท่ี ๒  ผมขอแจ้งเรื่องถนน   
                               รวมญาติท่ีท่านผู้อ านวยการกองช่างออกไปส ารวจแล้วยังไม่ด าเนินการนะครับ  ตามซอยต่าง ๆ      
                               ผมอยากให้เอาหินไปลงตรงที่เป็นหลุมนะครับ  ซอยแก้วปัตตะการสัญจรล าบากมากนะครับ     
                               และถนน รพช.ประชาอุทิศมีน้ าขังและมีหลุมผมอยากให้เอาหินไปลงนะครับ  ขอบคุณครับ   
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่  เชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล     -  ขอเชิญท่านอนันต์  โคสาดี  ครับ      
นายอนันต์  โคสาดี     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
สมาชิกสภาเทศบาล       ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมสมาชิกสภาเทศบาล  เขตท่ี ๑  ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้  
                               ที่ประชุมทราบอยู่  ๓  เรื่อง  นะครับ   

 ๑.  ผมขอเสริมเรื่องการเก็บขยะนะครับ  ผมอยากจะให้กองสาธารณสุขฯเก็บถังละ  
๑๐  บาท  เหมือนเดิมนะครับ  และผมอยากให้ออกเก็บขยะ  ๕  วันต่อครั้งจะสามารถบรรเทา
ทุกข์ของพ่ีน้องประชาชนได้พอสมควรนะครับ 
 ๒.  ผมกับท่านรองสายัณห์  งวงช้าง  รองนายกเทศมนตรี  และท่านบุญถิ่น  ทุมภา
นนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้ออกไปดูถนนภูนารักษ์ปรากฎว่าถนนช ารุดมากนะครับ 
 ๓.  ถนนประชาสัมพันธ์ข้างบ้านผู้ใหญ่สวัสดิ์  งวงช้าง  หมูท่ี่ ๑  ชาวบ้านเดือดร้อน
มากนะครับ  ขอบคุณครับ   
 ๔.  ผมว่าการท าลูกระนาดชะลอความเร็วบริเวณริมสระหนองแวงและบ้านดอนบาล
ไทมันสูงเกินไปใหมครับ  และวันนึงผมขับรถมอเตอร์ไซด์ล้มตรงลูกระนาดชะลอความเร็ว 
บ้านดอนบาลไทนะครับ  ผมว่ามันสูงเกินไปขอให้เทศบาลฯแก้ไขด้วยนะครับ 

นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่  เชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล     -  ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองช่าง  ครับ      
นายพงษ์พัฒน์  โยธา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
ผู้อ านวยการกองช่าง       ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอชี้แจงเรื่องการท าลูกระนาดชะลอความเร็วของ   
                                บ้านดอนบาลไทและบริเวณริมสระหนองแวงนะครับ  เทศบาลฯใช้แบบลูกระนาดของกรม    
                                โยธาธิการนะครับ  โดยเป็นไปตามความต้องการของประชาชนที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน   
                                มาแล้วนะครับ  ส าหรับถนนที่ท่านสุทัศน์  บุคละ  แจ้งมาผมก็จะออกไปตรวจสอบก่อน 
                                นะครับ  
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่  เชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล     -  ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ครับ      
นายสัญญา  โม้อ้อน     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอชี้แจงเรื่องแผนการจัดการขยะซึ่งรัฐบาล 
 
 
 
 
 



(๙) 
 
  เร่งให้ด าเนินการ  โดยจังหวัดขอนแก่นให้ด าเนินการ  ดังนี้  
   ๑.  ให้มีบ่อขยะ 
   ๒.  มีชุมชนต้นแบบขนขยะ 
   ๓.  ลดขยะในปี ๒๕๕๙ 
   ๔.  ให้มีที่ท้ิงขยะอันตรายชุมชน ๑๐๐%  แห่งละ  ๑  จุด 
   ๕.  ทุกส่วนราชการจะต้องมีการคัดแยกขยะ  ๑๐๐%  ขอบคุณครับ  
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่  เชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล     -  ขอเชิญท่านบุญถิ่น  ทุมภานนท์  ครับ      
นายบุญถิ่น  ทุมภานนท์     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
สมาชิกสภาเทศบาล       ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมสมาชิกสภาเทศบาล  เขตท่ี ๑  ผมขอเสริมเรื่องการ  
                               เกบ็ขยะของท่านอนันต์  โคสาดี  นะครับ  ผมว่าหากจะด าเนินการโครงการจัดการขยะต่อไป         
                               ผมอยากจะให้มีการเก็บขยะสัปดาห์ละ  ๑  ครั้ง  นะครับ  เพราะออกเก็บขยะเดือนละ  ๑     
                               ครัง้  ผมว่ามันน้อยเกินไปนะครับ  และในส่วนของตลาดสดเทศบาลฯผมอยากจะให้ออกเก็บ   
                               ขยะ  ๒  วันต่อ  ๑  ครั้ง  นะครับ  ขอบคุณครับ 
นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่  เชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล     -  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ    ส าหรับการประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ   สมัยที่ ๒  ประจ าปี   
                               ๒๕๖๐  ในวันนี้ได้ด าเนินการครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณ   
                               คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่านที่เข้า    
                               รว่มประชุมสภาเทศบาลในวันนี้  ผมขอปิดการประชุมครับ 
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 
 
 
 

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

     นิติกร ช านาญการ 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 



(๑๐) 
 

 

คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี 
๒๕๖๐   เมื่อวันที่         สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

 
    (ลงชื่อ)       บุญถิ่น  ทุมภานนท์   คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาล 
             (นายบุญถิ่น  ทุมภานนท์) 
     
    (ลงชื่อ)           สุทัศน์  บุคละ  คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาล 
                  (นายสุทัศน์  บุคละ) 
 
    (ลงชื่อ)          คมกฤษ  โทอ้ึน   คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาล 
                                       (นายคมกฤษ  โทอ้ึน) 
 
 

 สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุม  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓                  
ประจ าปี ๒๕๖๐   เมื่อวันที่         สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


