
 
(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ีวัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2/2564 

วันจันทร์ที่ 20  เดือนกันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ีวัง 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม  วังบัวทอง 
2. นายนิทน สระบัว รองประธานสภาเทศบาล นิทน สระบัว 
3. นายอนุชา บุญชู สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 -  
4. นายช านาญ เกตุบูรณะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 -  
5. นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อุไรวรรณ แสงเงิน 
6. ร.ต.อ.สุนทร ปรุงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สุนทร ปรุงแก้ว 
7. นายสัมภาส ศรีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สัมภาส ศรีจันทร์ 
8. นายสุชาติ ทองเนื้อเก้า สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สุชาติ ทองเนื้อเก้า 
9. นายลือชัย อดิศาสกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ลือชัย อดิศาสกุล 

10. นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 -  
11. นายระแบบ มัคจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ระแบบ มัคจิตร 
12. นางสาววัชร ี นุ่นสังข ์ เลขานุการสภาเทศบาล วัชร ี นุ่นสังข ์
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายอนุชา    บุญชู  (ลากิจ) 
2. นายช านาญ  เกตุบูรณะ (ลากิจ)  
3. นายบุญยืน   จันทร์สุวรรณ (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรี ประทีป ศรีแก้ว 
2. นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี ชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ 
3. นายสัญญา เทวภักดิ์ รองนายกเทศมนตรี สัญญา เทวภักดิ ์
4. นายสุชาติ จันทบุรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สุชาติ จันทบุรี 
5. พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี -  
6. นายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล กัญช์ อินทนู 
7. นายอุดร รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อุดร รัตนพันธ์ 
8. นางมาริสา เพ็ชรทอง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

มาริสา เพ็ชรทอง 

/เปิดประชุม...  
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เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม  วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชา      
พระรัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  อ้างถึงประกาศเทศบาลต าบลที่วัง เรื่องเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลที่วัง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลต าบลที่วัง ได้ประกาศเรียกประชุมสภา เทศบาลต าบลที่วังสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 นั้น 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 23  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลที่วัง และด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
นายบุญสม  วังบัวทอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ส าหรับสถานการณ์โรคระบาดโควิท 19 ในต าบลที่วังของเราตอนนี้มีผู้ติดเชื้อเกือบทุก

หมู่บ้าน เริ่มมาจากงานศพที่น้ าตก หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 มีผู้ติดเชื้อและมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
ที่ต้องกักตัวอยู่พอสมควร รวมถึงสมาชิกสภาฯ คุณช านาญ เกตุบูรณะ และคุณอนุชา 
บุญชู จึงไม่ได้มาประชุมในวันนี้ คนที่รู้ตัวว่ามีความเสี่ยงก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวัง
ตัวเองด้วยครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 การประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 
เมื่อวันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม
อีกครั้งหนึ่งหากมีข้อความ หรือ ความหมายใดที่คลาดเคลื่อนจากการประชุม มีสมาชิก
ท่านใดที่จะมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความใดบ้างหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติที่
ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความใด 

นายบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ีวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  10 กันยายน 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 -   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลฯ ตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายบุญสม  วังบัวทอง ตามท่ีการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง เมื่อครั้งก่อน ได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติประกอบด้วย 
  1. นายช านาญ เกตุบูรณะ   เป็นประธานกรรมการ 
  2. นายลือชัย อดิศาสกุล   เป็นกรรมการ 
  3. นายอนุชา บุญชู   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

       /ในการพิจารณา... 
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  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ และ
มีคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
ข้อ 45 วรรค 3  ก าหนดว่าญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น ซึ่งสภาจะต้องด าเนินการดังนี้ 

  1. ก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
  2. ก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติ 

และหลังจากที่มีการแปรญัตติเรียบร้อยแล้วให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงาน
ต่อประธานสภาเทศบาล  มติที่ประชุมเมื่อครั้งที่แล้วก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติและ
ก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้ คือ 

  วันที่ 11 กันยายน  2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น.   
  วันที่ 12 กันยายน  2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 
  วันที่ 13 กันยายน  2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 

  และให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาค าแปรญัตติให้เสร็จภายในวัน พุธที่ 15
กันยายน 2564  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 
นายบุญสม  วังบัวทอง 5.1 ญัตติ เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  
ประธานสภาเทศบาล      (ขั้นแปรญัตติ)  

เมื่อการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติเสร็จสิ้นแล้ว พิจารณาลงมติ
เรียบร้อยแล้ว  เนื่องจากวันนี้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติลา  ผมขอเชิญนายลือชัย อดิศาสกุล กรรมการแปรญัตติ   
ได้ชี้แจงผลการพิจารณาค าแปรญัตติต่อที่ประชุมทราบครับ 

นายลือชัย อดิศาสกุล ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนดระยะเวลาเสนอแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ 
กรรมการแปรญัตติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 11 - 13 กันยายน 

2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. นั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลที่วัง ท่านใดยื่นขอแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่อย่างใด  และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณา
ค าแปรญัตติในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ได้พิจารณาโดยละเอียด
รอบคอบแล้ว เห็นว่าร่างเทศบัญญัติฯ ที่ผู้บริหารเสนอมาถูกต้องครบถ้วน พิจารณา
แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรคงร่างเดิม  และเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามร่างเดิม ตามเอกสารรายงานผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ส่งท่านประธานสภาเทศบาลต าบลที่วังไป
แล้วนั้น ครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง สรุปแล้วคือ  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีวังท่านใดยื่นขอแปรญัตติในร่าง 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา

แล้วมีมติให้คงร่างเดิมตามที่ผู้บริหารเสนอมา  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณา 

/ลงมติ... 
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 ลงมติในขั้นแปรญัตติต่อไปครับ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติ ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  9 เสียง 
   ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  - เสียง 
   งดออกเสียง      - เสียง 

   (ประธานสั่งพักการประชุม 10 นาที) 

นายบุญสม  วังบัวทอง 5.2 ญัตติ เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2565 (พิจารณาในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ)   
    การตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547          
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3  
ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผล
อันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ลงมติว่าจะให้ตราเป็น 
เทศบัญญัติหรือไม่  ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม  มีมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 เห็นชอบ  9      เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -       เสียง 
 งดออกเสียง  -       เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง         สรุปเป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วังเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล           งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  
                       งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได ้   

นายบุญสม  วังบัวทอง 5.3 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2563  (โครงการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปกรณีไม่ก่อหนี้

ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เพื่อผู้บริหารจะได้แก้ไขสัญญาต่อไป กองช่าง  
 ผมขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดในการขอมติในเรื่องนี้ครับ 
นายประทีป  ศรีแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้เข้า 
นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการขออนุมัติกัน
เงินไว้เบิกในปีถัดไปกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เพ่ือผู้บริหารจะ
ได้แก้ไขสัญญาต่อไป โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อหรั่ง –  
โคกกฐิน เขตต่อ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7   ต าบลที่วัง ตามแบบเสนอญัตติที่ได้เสนอต่อ
ประธานสภาแล้วนั้น  ในส่วนของรายละเอียดขอมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองช่าง  
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง เชิญนายอุดร  รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง  ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
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/นายอุดร... 
นายอุดร  รัตนพันธ์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม 
ผู้อ านวยการกองช่าง นายอุดร  รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง  ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติ โดยมีหลักการ 
 และเหตุผลดังนี้ 

หลักการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563  เพ่ือผู้บริหารจะได้แก้ไขสัญญาต่อไป  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต สายบ่อหรั่ง – โคกกฐิน เขตต่อ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7   ต าบลที่วัง  ตามที่
เทศบาลต าบลที่วังได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (โครงการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลต าบลที่วังได้ด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อหรั่ง –โคกกฐิน เขตต่อ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 ต าบลที่วัง   
ยังไม่แล้วเสร็จ  โดยเทศบาลต าบลที่วัง  จากการควบคุมงานโครงการดังกล่าวปรากฏ
ว่าไม่สามารถด าเนินการได้ตามแบบแปลนและสัญญา เนื่องจากตามสัญญาได้ก าหนด
ความยาว 1,410 เมตร แต่พ้ืนที่ก่อสร้างถนนสายดังกล่าวมีความยาวเพียง 1,360 
เมตร ท าให้ความยาวในแบบแปลนและสัญญาเกินจากความยาวของถนนที่ก่อสร้าง 
50 เมตร  จึงมีความจ าเป็นจะต้องแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณโครงการดังกล่าว โดย
ปรับลดปริมาณงานจ านวน 50 เมตร ปรับลดวงเงินและแก้ไขสัญญา 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเหมาะสม  ป้องกัน
ความเสียหายและความสะดวกในการปฏิบัติงาน  จึงขอแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณโดย
อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 30 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  รายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิก
จ่ายเงินไว้แล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงิน หรือขยายเวลา
การเบิกจ่ายเงิน  ขอแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณ  จ านวน 1 รายการ ตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 

ข้อความเดิม  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อหรั่ง –โคกกฐิน 
เขตต่อ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7   ต าบลที่วัง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบ่อหรั่ง –โคกกฐิน เขตต่อ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7  ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,410 เมตร พ้ืนที่ปูทับไม่น้อยกว่า 2,580 ตารางเมตร และพ้ืนปูผิวใหม่
ไม่น้อยกว่า 4,470 ตารางเมตร โดยพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 7,050 ตารางเมตร หนา 
0.05 เมตร พร้อมทั้งงาน GUARD RAIL ยาว 542 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลที่วังก าหนด   

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  เทศบาลต าบลที่วัง 
หน้าที่ 161 ล าดับที่ 166     

/ข้อความใหม่... 
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ข้อความใหม่  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อหรั่ง –โคกกฐิน 

เขตต่อ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 ต าบลที่วัง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบ่อหรั่ง –โคกกฐิน เขตต่อ หมู่ที่ 1 –หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,360 เมตร ปรับปรุงโดยการปูทับ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 516 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,580 เมตร และก่อสร้างให้ใหม่ ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 844 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,220 
ตารางเมตร พร้อมทั้งติดตั้ง GUARD RAIL ยาว 542 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลที่วังก าหนด   

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  เทศบาลต าบลที่วัง 
หน้าที่ 161 ล าดับที่ 166   

ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ 30  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  พิจารณาอนุมัติแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือผู้บริหารจะได้แก้ไขสัญญาต่อไป 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ หากไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์  
 เห็นชอบ   9    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
 งดออกเสียง   -     เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือคณะผู้บริหาร มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประทีป  ศรีแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
นายกเทศมนตรี ราชการทุกท่านครับ ผมขอน าเรียนต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องการแก้ 

ปัญหาน้ าท่วมเทศบาลต าบลที่วังได้ด าเนินโครงการขุดลอกคลองแล้วเสร็จ 2 โครงการ 
ถนนเลียบทางรถไฟหมู่ 1 ถนนเลียบทางรถไฟหมู่ 2 และก าลังด าเนินการอยู่คือหมู่ 2 
ในช่วงหลังโรงกระเบื้อง  อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช สนับสนุนเครื่องจักร รถและน้ ามันเชื้อเพลิง รวมถึงได้หารือร่วมกัน
กับบริษัท SCG ได้ให้การสนับสนุน 5 โครงการ ในช่วงไร่เหนือทางบริษัท SCG จะ
รับผิดชอบทั้งหมด ท าให้ลดงบประมาณของเทศบาลไปได้หลายแสนบาท ผมในฐานะ
ผู้น าของเทศบาลต าบลที่วังต้องขอขอบคุณทางบริษัท SCG และขอขอบคุณนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วมของต าบลที่วัง อีกเรื่องหนึ่ง
ในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อในเขตต าบลที่วังได้รับการ
รักษาตัวแล้ว และในส่วนของผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
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ส่งรายชื่อมา  เทศบาลต าบลที่วังได้ให้ความช่วยเหลือทันทีโดยได้มอบหมายให้กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในการมอบถุงยังชีพมูลค่าไม่เกิน 700 บาท ซึ่งเป็นไปตาม 

/ระเบียบ... 
  ระเบียบกฎหมายในการให้ความช่วยเหลือ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการขออนุญาต

ประกอบกิจการตลาดวังแก้ว 1 และ 2 ยังมีปัญหาในเรื่องของการจราจร ผมจะ
ประชุมหารือคณะกรรมการฯ เพ่ือร่วมหาแนวทางต่อไปครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 

นายบุญสม  วังบัวทอง กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                                       
ประธานสภาเทศบาล ที่ให้ความร่วมมือ และการประชุมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เลิกประชุม  11.40 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ีวังพิจารณาตรวจสอบบันทึก  
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่……………………………. 

 
 
 

                 ลงชื่อ                                        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                              (นางสาววัชรี  นุ่นสังข์) 
                        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลที่วัง 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันที่ ………………………………..………………….. 
 

 

 ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ 
                              (นายสัมภาส  ศรีจันทร์) 
                          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
 

                  ลงชื่อ...................................................กรรมการ 
                             (นายลือชัย  อดิศาสกุล) 
                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
  
                  ลงชื่อ...................................................กรรมการ/เลขานุการ 
                                (นายอนุชา  บุญชู)   
                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง  
 


