
  
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1/2563    

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2563 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 ชัยณรงค์  เจริญธรรมรักษ์ 
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 

ผู้ไม่มำประชมุ 
- 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรี เชาวลิต เจริญพงศ์ 
2. นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี -  
3. นายสมชาย แป้นสุข รองนายกเทศมนตรี สมชาย แป้นสุข 
4. นางสาววัชร ี นุ่นสังข ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชร ี นุ่นสังข ์
5. นายธีรศักดิ์ ค าแหง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ธีรศักดิ์ ค าแหง 
6. นางมาริสา เพ็ชรทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน มาริสา เพ็ชรทอง 
7. นางปารณีย์ เทวภักดิ ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ปารณีย์ เทวภักดิ ์
8. นายวิระพงษ์ สุขด า นายช่างโยธา วิระพงษ์ สุขด า 

       

 

       /เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลำ 10.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม  วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชา      พระ
รัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลที่วังอ้างถึงประกาศเทศบาลต าบลที่วัง เรื่องเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลต าบลที่วัง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง      สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  นั้น  

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2554  
ข้อ 23  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563   
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง และด าเนินการ
ประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวำระท่ี 1       เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
นำยบุญสม  วังบัวทอง   1.1 แจ้งประกำศแผนพัฒนำท้องถิ่น เทศบำลต ำบลที่วัง (พ.ศ.2561 – 2565) 
ประธำนสภำเทศบำล เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2563 

ด้วยเทศบาลต าบลที่วัง โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลที่วัง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลที่วัง 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลที่วัง และประชาคมท้องถิ่น เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563  

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 (1) (2) 
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  ประกาศ  ณ วันที่  13  เมษายน  พ.ศ.๒๕63 
    1.2 แจ้งประกำศแผนพัฒนำท้องถิ่น เทศบำลต ำบลที่วัง (พ.ศ.2561 – 2565) 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 

ด้วยเทศบาลต าบลที่วัง โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลที่วัง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลที่วัง 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลที่วัง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563  

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 จึง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลที่วัง เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  ประกาศ  ณ วันที่  13  เมษายน  พ.ศ.๒๕63 

ระเบียบวำระท่ี 2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
 การประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2/2563 
ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2563 ขอให้ที่ประชุม
ตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อความ หรือ ความหมายใด 
ที่คลาดเคลื่อนจากการประชุม  มีสมาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความ
ใดบ้างหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

/ที่ประชุม… 

ที่ประชุม ไม่มีสมำชิกทำ่นใดขอแก้ไขถ้อยค ำหรือข้อควำมใด 
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นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2   
ประธำนสภำเทศบำล ครั้งที่ 2/2563 ประจ าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 

ระเบียบวำระท่ี 3 กระทู้ถำม 
 -   ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องด่วน(เพื่อพิจำรณำ)  
นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.1  ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ประธำนสภำเทศบำล เพื่อโอนไปตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและ

วิชำกำร  งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน โต๊ะท ำงำน 1 
ตัว   เก้ำอ้ีส ำนักงำน 2 ตัว  (กองวิชำกำรและแผนงำน)   

 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ       
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์      เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรี ทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 กองวิชาการและแผนงาน ส าหรับรายละเอียดขอเชิญ
ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เชิญนางมาริสา  เพ็ชรทอง  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  ชี้แจงรายละเอียด 
ประธำนสภำเทศบำล ต่อที่ประชุมครับ 
นำงมำริสำ  เพ็ชรทอง เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  
ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำร นางมาริสา  เพ็ชรทอง  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ขอชี้แจงรายละเอียดใน 
และแผนงำน ญัตติดังน้ีค่ะ 

หลักกำร 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองวิชาการ

และแผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 1 ตัว เก้าอ้ีส านักงาน 2 ตัว  
โดยตั้งจ่ายรายการใหม่  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องเบิกจ่าย
ตามระเบียบฯ  
เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  ข้อ ๒๗ การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น กองวิชาการและแผนงาน  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 2 รายการ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

โอนลด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบบุคลากร หมวด
รายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่าย  เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้ง
ไว้  1,519,612.-  บาท  งบประมาณคงเหลือ 982,082.- บาท  โอนลดจ ำนวน  
5,000 บำท   

/โอนเพิ่ม... 

 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 1 ตัว  
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เป็นเงิน 5,000.- บาท  ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  โอนเพิ่มจ ำนวน  5,000.- บำท  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำนขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 ฟุต  จ ำนวน 1 ตัว  ส าหรับใช้
ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน  ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  โดยขอจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นด้วยความประหยัด เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

โอนลด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบบุคลากร หมวด
รายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่าย  เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้ง
ไว้  1,519,612.-  บาท  งบประมาณคงเหลือ 982,082.- บาท  โอนลดจ ำนวน  
8,000.- บำท   
 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เก้าอ้ีท างาน 2 ตัว  
เป็นเงิน 8,000.- บาท  ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  โอนเพิ่มจ ำนวน  8,000.-  บำท  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีท ำงำนแบบมีพนักพิงและที่พักแขน  จ ำนวน 2 ตัว  
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน  ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  โดยขอจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นด้วยความประหยัด เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
 ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 
๒๗  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  เพ่ือพิจารณา
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป  ขอเรียนชี้แจง
เพียงเท่านี้  ขอบคุณค่ะ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธำนสภำเทศบำล หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  11   เสียง 
 ไม่อนุมัติ   -     เสียง 
 งดออกเสียง   -     เสียง 

  นำยเชำวลิต เจริญพงศ์ นำยกเทศมนตรีต ำบลที่วัง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 

 นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์      เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและ
นำยกเทศมนตรี                 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอเสนอญัตติด้วยวาจา เพ่ือพิจารณาเป็นเรื่องด่วน   
        เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   

         พ.ศ.2563  เพ่ือผู้บริหารจะได้แก้ไขสัญญาต่อไป (กองช่าง)  โดยมีหลักการและเหตุผล 
         ดังนี้ 

                                                   /หลักกำร… 

 
 
หลักกำร 
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ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนายสาคร  รักษ์วงศ์  หมู่ที่ 2  ต าบลที่วัง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตามที่เทศบาลต าบลที่วัง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  
เหตุผล 
 อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 
29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จ านวน 1 รายการ ดังต่อไปนี้ 
กองช่ำง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสาคร   
รักษ์วงศ์  หมู่ที่ 2  ต าบลที่วัง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เนื่องจากการ
ควบคุมงานโครงการดังกล่าวปรากฎว่าไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ตามแบบแปลน  
เนื่องจากมีเสาลวดหนามอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างถนน  และเจ้าของที่ดินไม่ยินยอม
ให้ด าเนินการรื้อถอน  เห็นควรปรับลดปริมาณผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 9 เมตร คงเหลือผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 123 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 492 ตารางเมตร วงเงินสัญญาจ้าง 420,514.- 
บาท ปรับลดวงเงิน 29,486.- บาท 

 ข้อควำมเดิม 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสาคร   หมู่ที่ 2  ผิว

จราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว   132 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ ไม่น้อย
กว่า 528 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง หน้าที่ 142  ล าดับที่ 55 

 ข้อควำมใหม่ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสาคร   หมู่ที่ 2  ผิว

จราจร กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  123 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 492 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนดเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลที่วัง หน้าที่ 142  ล าดับ
ที ่55 

/ดังนั้น... 
 

   
 
 
 

ดังนั้น  เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 
31  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  พิจารณาอนุมัติ
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แก้ไขค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือผู้บริหารจะ
ได้แก้ไขสัญญาต่อไป ในส่วนของรายละเอียดการปฏิบัติงานตามโครงการ  ขอเชิญ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา  ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นำงปำรณีย์  เทวภักดิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  จากการควบคุม  
หัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ         งานตามโครงการพบว่ามีรั้วลวดหนามของชาวบ้านกีดขวางอยู่ไม่สามารถด าเนิน

โครงการได้ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนดไว้ตามสัญญา  ถนนมีความ
กว้ าง   4 .00  เมตร  ยาว  132 เมตร   หนา  0.15 เมตร  หรือ พ้ืนที่ ไม่น้ อย
กว่า 528 ตารางเมตร  เนื่องจากปัญหาดังกล่าวจึงควรปรับลดเนื้องานลง ความยาว
จากเดิม 132 เมตร เหลือ 123 เมตร ความยาวลดลง 9.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 492 ตารางเมตร  ปรับลดวงเงินจ านวน 29,486.- บาท  ขอเรียนชี้แจงเพียง
เท่านี้  ขอบคุณค่ะ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ   มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธำนสภำเทศบำล หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  11  เสียง 
 ไม่อนุมัติ   -     เสียง 
 งดออกเสียง   -     เสียง 
ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นำยบุญสม  วังบัวทอง มีท่ำนใด มีเรื่องอะไรจะเพิ่มเติมอีกบ้ำงครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้า 
นำยกเทศมนตรี ประชุมทุกท่านครับ ผมขออนุญาตแจ้งเก่ียวกับเรื่องแรงดันไฟฟ้าภายในพ้ืนที่ต าบลที่วัง

ครับ  
   เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสง  ได้ส่งหนังสือที่ มท 5311.18/ทส.

33153/2563  ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื่องขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูล
ปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก เพ่ือการวางแผนแก้ปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก ลดผลกระทบต่อผู้ใช้
ไฟ  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านช่วยส ารวจและแจ้ง
ข้อมูลปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกมายังกองช่าง เทศบาลต าบลที่วัง ภายในวันที่ 15 
มิถุนายน 2563 เพ่ือจะได้ส่งข้อมูลให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสงต่อไป  
ขอบคุณครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอความร่วมมือทุกท่านแจ้งข้อมูลมายังกองช่างภายในวันที่ 15 มิถุนายน นี้นะครับ   
ประธำนสภำเทศบำล มีท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
 
 

 

/นำยสมชำย... 

 

 
นำยสมชำย  แป้นสุข เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้า 
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รองนำยกเทศมนตรี ร่วมประชุมทุกท่านครับ เนื่องจากตามระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ท่านประธานแจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบเรื่องประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลที่วัง ( พ.ศ.2561 – 
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 ไปแล้ว
นั้น  เพ่ือให้ทุกท่านตรวจสอบแผนตามที่คณะกรรมการฯ ได้แก้ไข  ว่าโครงการต่างๆ 
ได้บรรจุในแผนครบถ้วนแล้วหรือไม่ เพ่ือจะได้เตรียมข้อมูลโครงการต่างๆ บรรจุใน 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564  โดยให้ทุกท่านประสานงานกับ
ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  ขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไป ขอบคุณ
ครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอให้ทุกท่ำนประสำนงำนกับกองวิชำกำรและแผนงำนครับ  มีท่ำนใดมีเรื่องอะไร
จะ 
ประธำนสภำเทศบำล เพิ่มเติมอีกบ้ำงครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 

นำยบุญสม  วังบัวทอง กล่ำวขอบคุณสมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน                                       
ประธำนสภำเทศบำล ที่ให้ควำมร่วมมือ และกำรประชุมส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เลิกประชุม  11.45 น. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวังพิจำรณำตรวจสอบบันทึก 
กำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่……………………. 

 
 
 

                 ลงชื่อ                                        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                              (นายมงคล  ไชยฤกษ์) 
                        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลที่วัง 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม ได้ตรวจบันทึกกำรประชุมแล้ว เห็นว่ำถูกต้อง  
เมื่อวันที่ ………………………………………………….. 
 

 

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

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