
  
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1/2562    

วันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 

ผู้มำประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม  วังบัวทอง 
2. นายระแบบ มัคจิตร รองประธานสภาเทศบาล ระแบบ มัคจิตร 
3. นายสัญญา เทวภักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สัญญา เทวภักดิ ์
4. นายสมศักดิ์  กลีบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมศักดิ์ กลีบแก้ว 
5. นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อุไรวรรณ  แสงเงิน 
6. นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  -   
7. นายสมบูรณ์ แป้นสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมบูรณ์    แป้นสุข 
8. นายนิทน สระบัว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นิทน สระบัว 
9. นายวิชิต ทับทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วิชิต ทับทอง 
10. นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทร์สุวรรณ 
11. นายมงคล ไชยฤกษ์ เลขานุการสภาเทศบาล มงคล ไชยฤกษ์ 

ผู้ไม่มำประชุม 
นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์         (ขาดประชุม) 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรี เชาวลิต เจริญพงศ์ 
2. นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี ราเชษ เอียดเสน 
3. นายสมชาย แป้นสุข รองนายกเทศมนตรี สมชาย แป้นสุข 
4. นางสาววัชร ี นุ่นสังข ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชร ี นุ่นสังข ์
5. นายธีรศักดิ์ ค าแหง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี -  
6. นายอุดร รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อุดร รัตนพันธ์ 

  7. นางภาพิมล รามทัศน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ภาพิมล รามทัศน์ 

       

     

              /เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลำ 10.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชา       พระ
รัตนตรัย หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  และอ้างถึงประกาศสภา
เทศบาลต าบลที่วัง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ลงวันที่  
23 กรกฎาคม 2562 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลต าบลที่วัง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง      สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  นั้น  

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2554  
ข้อ 23  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง และด าเนินการประชุม
ตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวำระท่ี ๑   เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง - ไม่มี 
ประธำนสภำเทศบำล   

ระเบียบวำระท่ี 2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
 การประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2562 ประจ าปี 
พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม
อีกครั้งหนึ่งหากมีข้อความ หรือความหมายใดที่คลาดเคลื่อนจากการประชุมมีสมาชิก
ท่านใดที่จะมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความใดบ้างหรือไม่   หากไม่มีกระผมขอมติที่
ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม ไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขถ้อยค ำหรือข้อควำมใด 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง สมัยสำมัญ สมัยท่ี 2 
ประธำนสภำเทศบำล ครั้งที่ 1/2562 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2562 

ระเบียบวำระท่ี 3 กระทู้ถำม 
 -   ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจำรณำ 
4.1 ญัตติ  เพื่อขอขยำยระยะเวลำกำรน ำเสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ       
ประธำนสภำเทศบำล           
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรี  ทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขอขยายระยะเวลาการน าเสนอร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลที่วัง ไปจนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2562  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
ข้อ 24 ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจาณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถท่ีจะน าร่าง 

/งบประมาณ... 
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  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ส าหรับ
เทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่
สามารถน าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่ 
15 สิงหาคม  ของปีงบประมาณปัจจุบัน  ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2563  ยังไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จได้  เนื่องจากการค านวณงบประมาณใน
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ  ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 

  มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 23 และข้อ 24 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอ
ต่อสภาเทศบาลต าบลที่วังพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ  
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยสัญญำ  เทวภักดิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ตามท่ีท่านนายก 
สมำชิกสภำเทศบำล เทศมนตรีได้ชี้แจงเรื่องการขอขยาย  งบประมาณเกี่ยวกับรายจ่ายประจ าของแต่ละกอง  

ซึ่งที่ผ่านมาจะมีการโอนงบประมาณกันตลอด  ได้พิจารณากันอย่างละเอียดรอบคอบ
แล้วหรือยัง  ควรก าหนดให้ถูกต้องเหมาะสมเพียงพอ หากมีงบประมาณเหลือจะได้
น าไปใช้ในโครงการพัฒนา  เช่นการก่อสร้างถนน  เพ่ือประชาชนจะได้ประโยชน์จาก
งบประมาณของรัฐครับ   

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านผู้บริหารอภิปรายชี้แจงครับ  
ประธำนสภำเทศบำล 
 นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
 นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ีวัง ประชุมทุกท่านครับ  ส าหรับการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2563  ผมได้มอบหมายให้นายสมชาย  แป้นสุข รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้
ประสานงานกับแต่ละกองเพ่ือพิจารณางบประมาณรายจ่ายด้านรายจ่ายประจ า  ก็จะ
ด าเนินการตั้งงบประมาณให้เหมาะสมเพียงพอ  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ  
และงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินการการ
ค านวณงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 
2562 ครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ในเรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ก็เป็นไปตามที่ท่านรองนายก 
ประธำนสภำเทศบำล ชี้แจงแล้วนะครับ  ในส่วนของหมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ควรจะมีการส ารวจแต่

เนิ่นๆ เพ่ือให้ทันเวลา เพราะรู้ช่วงเวลาดีอยู่แล้ว ว่าจะต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ 
เมื่อไหร่  ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับ 

ที่ประชุม       อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  10  เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -     เสียง 
 งดออกเสียง  -    เสียง   

/4.2 ญัตติ... 
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 4.2 ญัตติ  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
เพื่อโอนไปตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ ส ำนักปลัดเทศบำล แผนงำนกำรเกษตร งำนส่งเสริม 
กำรกษตร งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑก์ำรเกษตร รำยกำรเครื่อง
สูบน้ ำ โดยตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่  เนื่องจำกไม่ได้ตั้งงบประมำณไว้  

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ             
ประธำนสภำเทศบำล           

นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ีวัง ทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ส านักปลัดเทศบาล  แผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการกษตร  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร  รายการเครื่องสูบน้ า  ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  ส าหรับรายละเอียดขอเชิญ
เจ้าหน้าที่ของส านักปลัด  ซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณชี้แจงครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เชิญนางภาพิมล  รามทัศน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล                   

นำงภำพิมล  รำมทัศน์ เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางภาพิมล   
หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง รามทัศน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติดังนี้ค่ะ 

หลักกำร 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักปลัด 

เทศบาล  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการเครื่องสูบน้ า  โดยตั้งจ่ายรายการใหม่  เนื่องจาก
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  เป็นเครื่องสูบน้ าที่จะใช้กับโครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเพ่ือประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมท าแปลงสาธิตการเกษตร  สถานที่บ้านควนม่วง  ม.7 ไร่เหนือ 
เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ ๒๗  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ส านักปลัดเทศบาล  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 1 รำยกำร ตามรายการดังต่อไปนี้  
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์การเกษตร  รายการเครื่องสูบน้ า  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  หน้าที่ 226  ล าดับที่ 3 
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โอนลด แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเพ่ือประกอบอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมท าแปลงสาธิตการเกษตร  งบประมาณตั้งไว้  
20,000  บาท งบประมาณคงเหลือ 20,000  บาท โอนลดจ ำนวน 9,500 บำท   
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร   
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องสูบน้ ำแบบหอยโข่ง  
เครื่องยนต์เบนซินสูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที  จ านวน 1 เครื่อง  ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  
โอนเพิ่มจ ำนวน 9,500  บำท 
 ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 

ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  10  เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -     เสียง 
 งดออกเสียง  -     เสียง 

ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นำยระแบบ  มัคจิตร มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยสมบูรณ์  แป้นสุข เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านครับ  กระผมขอเพ่ิมเติม 
สมำชิกสภำเทศบำล ประชาชนฝากผมมา เรื่องขยายไฟฟ้าถนนสายครัวภูผา  เราพูดกันมาแต่ยังไม่ได้ท ากัน

สักที  ชาวบ้านแจ้งว่าถ้าไฟในตลาดนัดเปิดใช้เยอะ  ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือนเส้นนี้มีก าลัง
อ่อน  ควรจะมีการขยายเขตไฟฟ้าให้มีก าลังมากขึ้น และควรติดไฟบริเวณทางให้มาก
ขึ้น เพราะเป็นถนนเส้นที่ชาวบ้านมีการเดินออกก าลังกายกันมาก 

นำยระแบบ  มัคจิตร ขอเชิญท่านผู้บริหารชี้แจงครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ีวัง ทุกท่านครับ  เกี่ยวกับเรื่องขยายไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณถนนสายครัวภูผา   ผมขอ

ชี้แจงว่า  การท าโครงการต่างๆ ต้องมีการเสนอมาจากประชาชน ต้องมาจากความ
ต้องการของประชาชน   พ่ีน้องประชาชนต้องเสนอโครงการมาในตอนที่เทศบาลจัดท า
ประชาคมหมู่บ้าน  หากไม่มีการเสนอมาให้ที่ประชุมประชาคม  มีแค่การบอกกล่าว
พูดจากันนอกรอบ ถนนสายนั้นชาวบ้านมีการบอกผ่านมากับสท.สมบูรณ์ฯ แต่
ประชาชนไม่ได้เข้าร่วมเสนอในการท าประชาคม  จึงไม่สามารถน าโครงการมาระบุใน 
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  แผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ผมเคยคุยกับท่านสท.สัญญา เทวภักดิ์ และได้ปรึกษากับนาย
ช่างไฟฟ้าของเทศบาลว่าถนนสายนั้นหากใช้ระบบโซล่าเซลล์ก่อนก็น่าจะใช้ได้ ผมก าลัง
ด าเนินการอยู่ครับ  ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ 

นำยระแบบ  มัคจิตร มีสมาชิกท่านใดต้องการเพ่ิมเติมอีกบ้างหรือไม่ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยสัญญำ  เทวภักดิ์ กระผมขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องไฟฟ้าและแสงสว่างสายครัวภูผา  แตใ่นส่วนของ 
สมำชิกสภำเทศบำล เรื่องการก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  แผนพัฒนาฯ มีการปรับปรุงอยู่ตลอดทั้งปี เราก็

สามารถเพ่ิมเติมในแผนได้ ไม่เป็นประเด็นว่าต้องให้ชาวบ้านมาท าประชาคมกับเรา 
เพราะปีนึงเราท าประชาคมกับชาวบ้านปีละครั้ง เราซึ่งเป็นสมาชิกสภาก็สามารถเสนอ
เพ่ิมเติมปรับปรุงแผนฯ ได้ครับ  ในส่วนของถนนสายครัวภูผาซึ่งควรจะมีไฟฟ้าและแสง
สว่างที่ทั่วถึงมากกว่านี้ เพราะมีการเดินออกก าลังกายในช่วงค่ า  ควรจะมีการท า
หนังสือถึงการไฟฟ้าเพ่ือให้เข้ามาส ารวจงบประมาณท่ีจะขยายเขตไฟฟ้า  ต้องส ารวจให้
ชัดเจนเพ่ือจะได้มีการตั้งงบประมาณตามที่การไฟฟ้าประมาณการไว้  และหากมีการ
ติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ด้วย  กระผมคิดว่างบประมาณการใช้ไฟฟ้าต่อต้นไม่น่าจะ
เกิน 1,500 บาท  ก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณ  น ามาติดตั้งที่ถนนสายครัวภูผานี้
น่าจะเหมาะสม  อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะสอบถามโครงการท่อบล็อคสามเหลี่ยม บริเวณ
ชายคลอง เป็นบล็อคก่อในที่  แต่มีปัญหาต้องใช้บล็อคแบบส าเร็จรูป  มีปัญหาเรื่องการ
หาผู้รับเหมา  ไมมี่เข้ามาจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการนี้ตั้งแต่ประมาณปี 2560 เป็นการจ่าย
ขาดเงินสะสม  ผมคิดว่าโครงการนี้เป็นสิ่งส าคัญเพราะจะเข้าหน้าฝนแล้ว  เพ่ือเป็นการ
ป้องกันปัญหาน้ าท่วมน้ าจะได้ระบายออกจากต าบลที่วังได้เร็วขึ้น โครงการนี้ล่าช้าอยู่  
ผมขอฝากให้ผู้บริหารติดตามการท างานด้วยครับ ต้องท างานในเชิงรุก ต้องก าชับเร่งรัด
การท างานด้วยครับ 

นำยระแบบ  มัคจิตร มีสมาชิกท่านใดต้องการเพ่ิมเติมอีกบ้างหรือไม่ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยบุญยืน  จันทร์สุวรรณ กระผมขออนุญาตท่านประธานเพ่ิมเติม ตามท่ีท่านสัญญาฯ อภิปราย กระผมเห็นด้วย 
สมำชิกสภำเทศบำล นะครับเกี่ยวกับความล่าช้าในการด าเนินโครงการ  เพราะในช่วงหน้าฝนนี้  ตอนนี้

โครงการถนนบุกเบิกของหมู่ที่ 8  ยังไม่ได้ออกประกาศเลย ตั้งสองสามโครงการ   
พอเข้าหน้าฝนก็จะก่อสร้างล าบาก  กระผมฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารด้วย
ขอบคุณครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เกี่ยวกับปัญหาความล่าช้าซึ่งเกิดกับการก่อสร้างบุกเบิกถนนในถนนหลายๆ สาย 
ประธำนสภำเทศบำล นะครับ  ทั้งการบุกเบิกถนนหมู่ที่ 8  อีกทั้งถนนบางสายก็ยังช ารุด เช่น ถนนช่องประ – 

บ่อสองลูก ก็น่าจะมีปัญหาถ้าฝนตกหนักในหน้าฝนนี้ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
นำยสมบูรณ์  แป้นสุข กระผมขออนุญาตเพิ่มเติม กรณีฝนตกช่วงก่อนหน้านี้ถนนช ารุดซอยหน้าถ้ าพระกรุสาย 
สมำชิกสภำเทศบำล ที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยเคยวิ่งรถ  ตอนนี้ยังไม่ได้มีการซ่อมแซม  ถ้าไม่มีผู้รับจ้างก็ควร

จะน าหินคลุกไปซ่อมแซมก่อนครับ 
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ  ผมขอชี้เจงเกี่ยวกับเรื่อง 
นำยกเทศมนตรีต ำบลที่วัง  โครงการบล็อกสามช่อง  ระบายน้ า บริเวณชายคลอง  โครงการนี้ได้ประกาศจัดซื้อจัด

จ้างสองครั้ง  ไม่มีผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ผมเลยติดต่อประสานกับทาง
ผู้รับจ้าง ว่าจะด าเนินการใช้บล็อคแบบส าเร็จรูป  ไม่ต้องหล่อ น ามาก่อสร้างได้เลย  
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   ผมให้ทางกองช่างประสานงานอยู่ครับ  และผมขอชี้แจงโครงการบุกเบิกถนนในพ้ืนที ่
  หมู่ 8  ผมก็เห็นด้วยที่การก่อสร้างถนนควรจะท าช่วงหน้าแล้ง  แต่เหตุที่ยังเริ่ม

ด าเนินการไม่ได้  ติดปัญหาเรื่องเอกสารเนื่องจากเอกสารยังไม่ครบ  ยังไม่สามารถ
จัดซื้อจัดจ้างได้  อีกท้ังถนนช ารุดสายช่องประ – บ่อสองลูก  เนื่องจากงานเล็กไม่มีผู้รับ
จ้างมาท า และถนนสายหน้าวัดถ้ าพระกรุ ก็จะให้ทางกองช่างไปด าเนินการซ่อมแซม
ครับ เกี่ยวกับรายละเอียดผมขอให้ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงครับ   

นำยอุดร  รัตนพันธ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ส าหรับโครงการ 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ถนนสายช่องประ - บ่อสองลูก การช ารุดที่เกิดจากน้ ากัดเซาะใต้โครงสร้าง ได้ส ารวจ

ประมาณการราคาแล้ว งานประมาณหกหมื่นกว่าบาท  ติดต่อผู้รับจ้างไปหลายรายไม่มี
ผู้รับจ้างมาท า  เทศบาลฯ อาจท าได้โดยซื้อวัสดุและใช้รถเจซีบี ของเทศบาลฯ  ก็มี
ข้อจ ากัดซ่อมแซมได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะต้องใช้รถแบคโฮครับ   ในส่วนของ
โครงการท่อเหลี่ยมหมู่ที่ 1  ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่มีผู้รับจ้าง  ของเดิมได้
ออกแบบชนิดก่อสร้างในพ้ืนที่  จึงต้องออกแบบใหม่  ตอนนี้วิศวกรก าลังด าเนินการ
ออกแบบครับ   

นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ  เนื่องจากงานเล็กไม่มีผู้รับจ้างมาท า ผมก็ต้องให้กองช่าง 
นำยกเทศมนตรีต ำบลที่วัง ด าเนินการเอง  โดยให้คนงานของเทศบาลฯ ไปท าเอง  ผมจะเร่งด าเนินการแก้ปัญหา

ให้แล้วเสร็จครับ ส่วนถนนหมู่ที่ 5 ซอยหน้าถ้ าพระกรุ ต้องใช้งบซ่อมแซมของเทศบาล
เข้าไปด าเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนเช่นกันครับ  

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ  
ประธำนสภำเทศบำล 

ที่ประชุม ไม่มี  
นำยบุญสม  วังบัวทอง กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                                       
ประธำนสภำเทศบำล ที่ให้ความร่วมมือ และการประชุมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เลิกประชุม  12.05 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

/คณะกรรมกำร... 
 
 

 

เสนอคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวังพิจำรณำตรวจสอบบันทึก 
กำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่……………………. 
 

 
 

                 ลงชื่อ                                        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                              (นายมงคล  ไชยฤกษ์) 
                        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันที่ ………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ.............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายนิทน   สระบัว) 
                        สมาชิกสภาเทศบาต าบลที่วัง 

 

 

                  ลงชื่อ                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายสญัญา  เทวภักดิ์) 
                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
 
  
                  ลงชื่อ.............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ)   
                        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง  
 


