
     
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 

วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดินชั่วคราว  

(อาคารอเนกประสงค์ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลวังดิน) 

....................................................................................................................................  
ผู้มาประชุม 

1. นายเชาว์    วงศ์ศรีใส ประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน 
2. นายนิยม  กัลจาก  รองประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน 
3. นายชาญคณิต    มีจี ๋  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 
4. นายนภดล    ผ่องแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 
5. นางวิไลวรรณ    ตัณฑเจริญกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 
6. นายชำนาญ  พวงเงิน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1  
7. นายสมชาย    ฉิมบุญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1  
8. นางพิสินี    ผดุงสินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 
9. นายสันติ    ธรรมสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 
10. นายสุรศักดิ์    ยะป้อม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 
11. นายชำนาญ    แว่นแจ้ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 
12. นายสุทิน    มหาวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 
13. นายวิชัย   วงค์บุญมา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลวังดิน  

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายถาวร  สามภูศรี  นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน 
2. นางสายสุนีย์  การอง  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน 
3. นายสมหวัง  มาจันทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังดิน 
4. นายอนุพงษ์  เชียงทิศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน 
5. นางสาวจตุพร   จาตา    ปลัดเทศบาล 
6. นายปฐม  ปัญญา  ผู้อำนวยการกองช่าง 
7. นางสาวพรรณทิพา ปัญญาชัย ผู้อำนวยการกองคลัง 
8. ว่าที่ ร.ต. สรายุทธ ทานะมัย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
9. นายโชคชัย  เป็งปะนัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
10. นายวรวุฒ ิ  เสนาวารี นักวิชาการสวนสาธารณะปฏิบัติการ 



๒ 
 

 

11. นางสาวจันทร์จิรา กันทะปิง พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลตำบลวังดิน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ตลอดจนพนักงาน

เทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบล  
วังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  วันจันทร์ ที่ 9  สิงหาคม        
พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น.  ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลตำบลวั งดินชั่ วคราว             
(อาคารอเนกประสงค์ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลวังดิน) ในการประชุมสภาครั้งนี้ได้ปฏิบัติ
ตามมาตราการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัด  ในการประชุม

ครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน  12 ท่าน ครบองค์ประชุม ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลวังดินขึ้นประจำตำแหน่งและเปิดประชุมสภาตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : กราบสวัสดีท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และพนักงานเจ้าหน้าที ่
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลตำบลวังดิน ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบล

วังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่  9 
สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน
ชั่วคราว (อาคารอเนกประสงค์ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลวังดิน) ก่อนที่จะมีการประชุม
ขอให้ท่านเลขาฯ ได้อ่านประกาศ ครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังดิน เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ ตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 

ตามมติที่ ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน ครั้ งแรก  เมื่ อวันที่            
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล   
ตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564     
ถึงวันที่ 30 สิงหาคม  พ.ศ. 2564  มีกำหนด  30 วัน นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล      
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 23 จึงประกาศนัดประชุม
สภาเทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ในวันที่  9 สิงหาคม        
พ.ศ. 2564  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
นายเชาว ์ วงศ์ศรีใส ประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน 



๓ 
 

 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้สาเหตุที่ เราย้ายสถานที่ประชุมลงมาที่อาคาร

ชั่วคราวก็ตามที่ท่านเลขาฯ ได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้ว อย่างน้อยเพ่ือเป็น
การป้องกันแล้วก็เพ่ือความปลอดภัยของพวกเราทุกคนก็เลยตัดสินใจย้ายลงมา
ที่นี่ครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน ครั้งแรก 
      วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านมา 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน ครั้งแรก วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2564 สมาชิกท่านใดต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมในส่วน
รับรองรายงานการประชุมในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ ครับเชิญครับ 

 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกทา่นไหนขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ขณะนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ครบองค์ประชุมครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จำนวน  
เลขานุการสภาฯ               12 ท่าน ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ครับ 
 

มติในที่ประชุม มีมติ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จำนวน 12 เสียง                     
ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง ไม่มี  

 

2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ     
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม        
พ.ศ. 2564 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านมา 2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ 

สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สมาชิกท่านใดต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมในส่วนรับรอง
รายงานการประชุมในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ ครับเชิญครับ เชิญท่านนิยม
ครับ 



๔ 
 

 

นายนิยม  กัลจาก   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนิยม กัลจาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ครับ กระผม

ขอแก้ไขข้อความในหน้าที่ 10 บรรทัดที่ 3 ในส่วนที่กระผมได้พูดไปจาก
ข้อความที่ว่า “ภาครวม” ขอแก้ไขเป็น “ภาพรวม” ครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอสมาชิกรับรองด้วยครับ ก่อนที่จะรับรองขอให้ทางเลขาฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ได้ชี้แจงระเบียบการรับรองให้ท่านสมาชิกได้ทราบก่อนนะครับ เชิญท่านเลขาฯ 

ครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ขออนุญาตนำเรียนนะครับ ตามระเบียบการประชุมสภา ข้อ 33  
เลขานุการสภาฯ               วรรคที่ 2 การแก้ไขถ้อยคำรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุม

สภา ในกรณีดังกล่าวถ้ามีการแก้ไขถ้อยคำหมายความว่าทางสภาต้องให้การ
รับรองออกมาเป็นมตินะครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทางเลขาฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ได้นับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ขณะนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ครบองค์ประชุมครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบการขอแก้ไขถ้อยคำของ 
เลขานุการสภาฯ               ท่านนิยม กัลจาก จากคำว่า “ภาครวม” เป็นคำว่า “ภาพรวม”  จำนวน      

12 ท่าน ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ครับ 
 

มติในที่ประชุม มีมติเห็นชอบการขอแก้ไขถ้อยคำของท่านนิยม กัลจาก จากคำว่า       
“ภาครวม” เป็นคำว่า “ภาพรวม” จำนวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี    
งดออกเสียง ไม่มี  

 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดอีกไหมครับ ที่ต้องการแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาลฯ เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อความในญัตตินี้ ครับเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ครับ ในส่วนของ

กระผมขออนุญาตแก้ไขและเพ่ิมเติมในหน้าที่ 20 บรรทัดที่ 4 นับจากล่าง   
ขึ้นบน จากคำว่า “มีลักษณะหลายบ่อ” ขอแก้ไขเป็น “มีลักษณะคล้ายบ่อ” 
นะครับ แล้วต่อไปก็จากคำว่า “ขุดเป็นบ่อๆห้องน้ำหรือห้องส้วมทั่วๆไป” 
เพ่ิมเติมเป็นคำว่า “ขุดเป็นบ่อๆ เหมือนห้องน้ำหรือห้องส้วมทั่วๆไป” ครับ 
ต่อไปนะครับ ในหน้า 21 บรรทัดที่ 6 นับจากบนลงล่างจากคำว่า “รองสิ่ง
สกปรก” แก้ ไข เป็ น  “กรองสิ่ งสกปรก” ครับ  ต่อ ไปหน้ าที่  22  ครับ        
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บรรทัดที่ 19 นับจากบนลงล่างจากคำว่า “ขอคำแนะนำจากศาลจากผู้นำ
ชุมชน” แก้ไขเป็น “ขอคำแนะนำจากผู้นำชุมชน” ครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทางเลขาฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ได้นับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ขณะนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ครบองค์ประชุมครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบการขอแก้ไขถ้อยคำของ 
เลขานกุารสภาฯ               ฝ่ายบริหาร  จำนวน 12 ท่าน ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ครับ 
 

มติในที่ประชุม มีมติเห็นชอบการขอแก้ไขถ้อยคำของฝ่ายบริหาร จำนวน 12 เสียง         
ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง ไม่มี  

 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดอีกไหมครับ ที่ต้องการแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาลฯ เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อความในญัตตินี้ ขอเรียนเชิญได้เลยครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกทา่นไหนขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ขณะนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ครบองค์ประชุมครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จำนวน  
เลขานุการสภาฯ               12 ท่าน ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ครับ 
 

มติในที่ประชุม มีมติ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จำนวน 12 เสียง                     
ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง ไม่มี  

 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1. ญัตติที่ 1/2564 เรื่อง การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.1  ญัตติที่ 1/2564 
ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่อง การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2565 ขอเชิญฝ่ายบริหาร ครับ 
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเสนอญัตติ การเสนอ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลวังดิน โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

 หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 23 วรรคสอง กำหนดว่า ร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งเป็นการ
เร่งรัดเพ่ือให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ได้ใน วันที่ เริ่มต้น
ปีงบประมาณ นั้น 

 เหตุผล กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งการซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำ พ.ศ.2565 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ เกี่ยวกับการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณเร่งดำเนินการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีจาก
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้แล้วเสร็จ 
และเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วและให้ผู้บริหารท้องถิ่นเร่งดำเนินการเสนอ
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
เพ่ือให้งบประมาณรายจ่ายประจำปี สามารถประกาศใช้ได้ทันภายใน วันที่ 1 
ตุลาคม เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 23 ข้าพเจ้า นายถาวร สามภูศรี 
นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือโปรดพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณจำนวน 
53,683,000 บาท (ห้าสิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

โดยมีคำแถลงงบประมาณดังนี้ บัดนี้ก็ถึงเวลาที่ทางฝ่ายบริหารของ
เทศบาลตำบลวังดินจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อสภาเทศบาลตำบลวังดินอีกครั้ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ 
กระผม นายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอชี้แจ้งให้ท่าน
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง
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ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายที่ จ ะดำเนินการในปี งบประมาณ          
พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้ 

   1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
   อปท. มีสถานะการเงินดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 38,774,749.57 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 29,768,643.48 บาท 
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,224,055.19 

บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้

เบิกจ่ายจำนวน 0 โครงการ รวม 0.- บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจำนวน     

0 โครงการ รวม 0.- บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 7,847,028.90 บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
 2.1 รายรับจริง จำนวน 40,839,076.44 บาท (สี่สิบล้านแปดแสน
สามหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบสี่สตางค์) ประกอบด้วย 
 - หมวดภาษีอากร จำนวน 877,598.72 บาท 
 - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 266,253.39 
บาท 
 - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 4,254,709.69 บาท 
 - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 0.-บาท 
 - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 337,007.50 บาท 
 - หมวดรายได้จากทุน จำนวน 17,500 บาท 
 - หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 17,567,594.13 บาท 
 - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 17,525,413.01 บาท 
 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                  
จำนวน 4,950,296.60 บาท 
 2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 31,445,825.99 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่
แสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ประกอบด้วย 
 - งบกลาง จำนวน 10,174,085.65 บาท 
 - งบบุคลากร จำนวน 10,429,865.77 บาท 
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 - งบดำเนินงาน จำนวน 9,388,804.95 บาท 
 - งบลงทุน จำนวน 329,137.58 บาท 
 - งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,104,932.04 บาท 
 - งบรายจ่ายอื่น จำนวน 19,000.- บาท 
 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
จำนวน 4,950,296.60 บาท 
 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินตามอำนาจหน้าที่  
จำนวน 0.- บาท 
 2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.- บาท 
 2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.- บาท 
3. งบเฉพาะการ ประเภทกิจการประปา กิจการประปา 
 - รายรับจริง จำนวน 1,790,857.22 บาท 
 - รายจ่ายจริง จำนวน 1,518,913.41 บาท 
 - กำไรสะสม จำนวน 0.- บาท 
 - เงินสะสม จำนวน 352,185.92 บาท 
 - ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 98,024.36 บาท 
 - กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อ่ืนๆ จำนวน 0.- บาท 
 - ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จำนวน 0.- บาท 
 - เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,212,855.59 บาท 
 - ทรัพย์รับจำนำ จำนวน 0.- บาท 
ต่อไปนะครับ คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
 1. รายรับประมาณการประจำปี พ.ศ.2565 
  1.1 รายได้จัดเก็บเอง 
   - หมวดภาษีอากร 1,826,000.- บาท 

 - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
429,500.- บาท 
 - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 5,640,000.- บาท 
 - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 300,000.- บาท 
 - หมวดรายได้จากทุน 0.- บาท 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 8,195,500.- บาท 
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1.2 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 - หมวดภาษีจัดสรร 23,605,000.- บาท 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 23,605,000.- บาท 
1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,882,500.- บาท 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
21,882,500.- บาท 

รวม รายรับป ระม าณ การป ระจำปี  พ .ศ .2 5 6 5  จ ำน วน 
53,683,000.- บาท (ห้าสิบสามล้านหกแสนแปดหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

 

2. รายจ่ายประมาณการประจำปี พ.ศ.2565 
 - รายจ่ายจากงบประมาณ 
  - งบกลาง 14,606,587.- บาท 
  - งบบุคลากร 19,760,150.- บาท 
  - งบดำเนินงาน 13,813,463.- บาท 
  - งบลงทุน 2,333,000.- บาท 
  - งบเงินอุดหนุน 3,139,800.- บาท 
  - งบรายจ่ายอื่น 30,000.- บาท 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 53,683,000.- บาท (ห้าสิบ
สามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

 

ซึ่งรายการทั้งหมดนี้ได้แยกไปตามเอกสารร่างเทศบัญญัติ และเอกสารประกอบ
ร่างเทศบัญญัติ ดังนี้นะครับ 
 - ชุดที่ 1 รายละเอียดมาตราฐานครุภัณฑ์ 
 - ชุดที่ 2 รายละเอียดมาตราฐานราคากลาง 
 - ชุดที่ 3/1 และ 3/2 รายละเอียดโครงการ 
 - ชุดที่ 4 รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุน 
ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกแล้วนะครับ ส่วนในรายละเอียดต่างๆ  
หรือท่านสมาชิกมีข้อสงสัยที่อยากสอบถามกับทางฝ่ายบริหารก็เรียนเชิญได้ 
นะครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ในญัตตินี้สมาชิกท่านใดต้องการที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือสอบถามรายละเอียดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ก็ขอเรียนเชิญครับ 
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ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ขออนุญาตให้ทางเลขาฯ ได้ชี้แจงระเบียบครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อที่ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการ
พิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้นแล้วเสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใด
เป็นงบประมาณประจำปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็น
ร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งเพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้
นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม ข้อ 25 การพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างงบประมาณร่ายจ่ายของสภาท้องถิ่นและการพิจารณาให้
ความเห็นชอบหรืออนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอำนาจให้ความ
เห็นชอบหรืออนุมัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ.2562 มาตรา 62 จัตวา ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 62 ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรีหากสภาเทศบาลพิจารณา
ไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินั้น ให้ร่าง
เทศบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ
ปีที่ แล้ ว ไปพลางก่ อน  ในกรณี เช่ น ว่ านี้ ให้ ผู้ ว่ าราชการจั งห วัด เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคำสั่งยุบสภาเทศบาล ในการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล การเสนอ การแปรญัตติ หรือ
กระทำด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาเทศบาลมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจะกระทำมิได้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 47 ในการ
พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้วเพ่ือประโยชน์แก่การ
พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
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วาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับ
หลักการก็ได้ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ในญัตตินี้สมาชิกท่านใดต้องการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่จะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดก็ขอเรียนเชิญครับ ครับเชิญท่านสันติ

ครับ 
นายสันติ  ธรรมสุภา   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสันติ ธรรมสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ครับ 
 กระผมอยากจะสอบถามผ่านท่านประธานสภาไปยังฝ่ายบริหารนะครับ 

เกี่ยวกับการใช้งบประมาณในด้านงบลงทุนนะครับ เกี่ยวกับโครงการธนาคาร
น้ำใต้ดินที่เป็นนโยบายของท่านนายกฯ ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในหน้าที่ 223 งบลงทุน 
เกี่ยวกับโครงการธนาคารน้ำใต้ดินภายในเขตเทศบาลตำบลวังดินทุกท่านเห็น
พร้อมกันหรือยังครับผม ต้องขออนุญาตสอบถามและขอคำชี้แนะว่าตามที่ท่าน
นายกฯ ได้แถลงตามนโยบายของท่านผมก็เห็นว่าเป็นนโยบายที่ดี แต่ว่าในส่วน
ของกระผมเองอยากจะนำเรียนท่านนายกฯ นะครับว่าส่วนของการลงทุน  
หรือว่าในส่วนของการดำเนินการจัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินของท่าน 
อยากจะให้ท่านได้พิจารณาในส่วนของพ้ืนที่และบริบทในการทำโครงการของ
ท่านนะครับ เพราะว่าบางทีที่ผมได้รับข้อมูลข่าวสารว่าในส่วนที่ได้ดำเนินการ
ไปก่อนแล้วนั้นอาจจะมีปัญหา ดังนั้นผมก็อยากจะขอให้ท่านได้พิจารณาในส่วน
ของพ้ืนที่และบริบทที่จะใช้ในการดำเนินโครงการต้องศึกษารายละเอียดให้ดี   
มีความชัดเจน รอบคอบ เพราะว่าในการใช้งบประม าณต่างๆ จะได้
สมเหตุสมผล เพ่ือที่จะทำให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินตามนโยบายของท่าน
เอง แล้วก็ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากงบประมาณในส่วนของตรงนี้นะครับ 
เพ่ือที่จะได้ดำเนินการให้ถูกต้อง ถูกวิธี ตรงตามวัตถุประสงค์ เพ่ือให้พ่ีน้อง
ประชาชนก็จะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ก็ขอขอบคุณท่าน

สมาชิก ขอเอ่ยนามนะครับ ท่านสันติ ธรรมสุภา ที่ได้พูดในประเด็นเรื่องของ
ธนาคารน้ำใต้ดินนะครับ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการในนโยบายที่หาเสียงไว้   
นะครับ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ศึกษาอย่างดีในส่วนของรายละเอียดที่ว่าการทำ
ธนาคารน้ำใต้ดินมีประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนอย่างไร สถานที่ๆ เราจะ
ดำเนินการจะต้องมีลักษณะอย่างไร ลักษณะของโครงการที่เสนอตามร่างเทศ
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บัญญัติก็คือ เรื่องของจำนวนบ่อว่าได้ทำไปแล้วในส่วนของธนาคารแบบราง   
ไร้ท่อเป็นจำนวนบ่อ ส่วนบ่อที่ว่าไว้ก็คงจะต้องได้ปรึกษาในส่วนของท่าน
สมาชิกและรวมถึงท่านผู้นำชุมชนว่าในส่วนของพ้ืนที่ใดที่มีลักษณะเป็นที่ๆ      
มีน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย น้ำป่าไหลหลาก น้ำไปท่วมจุดที่ต่ำที่สุดของพ้ืนที่ๆ    
จะไปดำเนินการทำบ่อ เสมือนว่าเรารู้ว่าจุดนี้เป็นจุดที่น้ำท่วมขัง หรือเป็นจุดที่
เคยมีน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งน้ำป่ามันจะไหลมาในจำนวนมหาศาล ซึ่งเราจะไปดัก
ในจุดนี้นะครับมันคงจะยากอยู่ เพราะว่าลักษณะที่น้ำฝนหรือน้ำป่าไหลหลาก
มาในสภาวะที่ไม่รุนแรงมากมันก็จะสามารถลงในหลุมในบ่อได้เป็นการทำเพ่ือ
กักเก็บน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำดี น้ำเน่า น้ำเสีย น้ำฝน ไว้ในชั้นใต้ดินหินอุ้มน้ำ ซึ่งใน
จุดนี้นะครับ กรมส่งเสริมก็ได้มีการสนับสนุนในส่วนของธนาคารน้ำใต้ดินอย่าง
หลากหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศนะครับ ในส่วนตัวผมเองก็ศึกษามาจากในยูทูป
หรือในพ้ืนที่อ่ืนที่เขาสามารถดำเนินการได้ เพื่อให้พ่ีน้องประชาชนได้กักเก็บน้ำ
ไว้ใช้ในหน้าแล้ง เพราะบางทีฝนตกลงมาน้ำมันก็ไหลไปสู่แม่น้ำลำคลอง โดยที่
เราไม่สามารถที่จะดึงน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ แต่การทำธนาคารน้ำใต้ดิน
เพ่ือที่เราจะได้กักน้ำเก็บไว้ในชั้นใต้ดิน ปริมาณน้ำใต้ดินก็จะเพิ่มข้ึน ยกตัวอย่าง
ที่เราได้ไปศึกษาดูงานที่ อบต.เวียงกานต์ เขาทำธนาคารน้ำใต้ดินเป็นพันบ่อ 
ของเรานี้ยังเป็นจุดเริ่มต้น แต่ก็จะอยู่ในนโยบายที่ว่าในอนาคตผมก็คงจะต้อง
ศึกษา และเรียนรู้ร่วมไปกับท่านสมาชิก ทุกบาททุกสตางค์ในการดำเนิน
โครงการนี้ต้องบริหารร่วมกัน ถึงแม้จะเป็นผู้บริหารและมีอำนาจสั่งการหรือ
อำนาจในส่วนใดก็แล้วแต่นะครับ แต่อย่างน้อยผมเชื่อว่าทุกท่านจะมีส่วนร่วม
ในบ้านท่าน สมาชิกในชุมชนต่างๆ อาจจะประสบปัญหา แต่บางทีบางครั้งเรา
ไม่สามารถที่จะเอางบประมาณไปลงไว้ทีเดียว จึงจำเป็นที่จะต้องเอาเรื่องนี้เข้า
สู่ เทศบัญญัติงบประมาณ เพ่ือให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความ
รอบคอบและรัดกุม ส่วนพ้ืนที่อย่างที่ท่านสมาชิกพูดถึงนะครับว่าพ้ืนที่ไหนใน
กรณีท่ีเราอยากจะดำเนินการผมก็จะนำเรียนว่าจะสอบถามทางท่านผู้นำชุมชน
ว่าจุดไหนบ้าง แม้ว่าบางทีบางครั้งอาจจะเป็นสวนไร่นา เพราะว่าอย่างที่   
อบต.เวียงกานต์ เขาทำทุกพ้ืนที่ปริมาณน้ำใต้ดินเขาก็มีเยอะจากการที่ได้
สอบถามท่านนายก อบต.เวียงกานต์ มีปริมาณน้ำใต้ดินเพ่ิมขึ้นด้วยวิธีการใน
การกักเก็บน้ำอย่างที่ได้นำเรียนให้ท่านได้ทราบเบื้องต้นแล้วก็เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ในส่วน
ของปี     พ.ศ.2561 – 2565 แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 5/2564 อันนี้ก็บรรจุไว้
ในแผนเรียบร้อย ฉะนั้นรายละเอียดต่างๆ ก็คงจะได้ดำเนินการตามที่ท่ าน
สมาชิกประสงค์ให้เป็นนะครับ ขอบคุณครับ 
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นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านชาญคณิตครับ 
นายชาญคณิต  มีจี๋   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชาญ คณิ ต  มี จี๋  สมาชิ กสภาเทศบาลตำบลวั งดิ น  เขต  1               

ผมขอสอบถามผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกฯ นะครับ เรื่องของธนาคารน้ำ
ใต้ดิน  ตามรายการที่ท่านได้ เสนอมาเบื้ องต้นนะครับงบประมาณอยู่ที่  
173,100.- บาท ในใบราคาในเอกสารเล่มสีเหลืองนี้นะครับในนี้ระบุไว้ว่ามี 
10 จุด นะครับ ซึ่งดูจากกระบวนการคิดกำไรภาษีตัวนี้น่าจะเป็นการจัดซื้อ   
จัดจ้างนะครับ ผมเลยไม่แน่ใจว่าตรงนี้ที่กำหนดในใบสีชมพูกำหนดอยู่ 10 จุด 
แต่ในนี้ระบุว่ามี 30 บ่อ ผมเลยสงสัยว่าอันนี้เป็นกรอบในการขอแต่ละครั้งหรือ
เปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้คือกรณีแรกนะครับ กรณีที่สองก็คือในเรื่องของแบบๆ   
ในเล่มสีเหลืองชุดที่ 2 ในนี้มีแต่แบบของขนาดบ่อ 2 ม. * 1.20 ม. เรายังไม่ได้
กำหนดว่าจะวางจุดไหน ซึ่งยังตีกรอบกว้างๆ ก็คือท่านนายกฯ ได้แถลงไปแล้ว
ว่าคงต้องปรึกษากับท่านสมาชิกหลายๆ ท่านนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่า
เราจะต้องกำหนดแบบลงไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ เรื่องของธนาคารน้ำใต้ดิน     
นะครับ ในส่วนของเอกสารประกอบชุดที่ 2 เหมือนเดิมนะครับประมาณแผ่นที่ 
45 นะครับในตัวนี้มันจะมีตัวแฮชแท็กครับไม่มีตัวเลขตรงนี้ครับท่านประมาณ
มันจะคล้ายเป็นตัวเอ็กซ์โอให้กาไม่มีตัวเลขโชว์ ซึ่งกรอบมันน่าจะหายไปครับ   
ก็ขอไปอีกเรื่องเลยนะครับในหัวข้อในเล่มสีเหลืองชุดที่ 2 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมของทางหมู่ 4 นะครับ รายการที่ 1 รายการบีโอคิวหายไป 1 ชุด  
ทำให้ราคาบวกไม่ตรงกันนะครับ อยากจะสอบถามทางทีมงานรายการบีโอคิว
ท่อลอดเหลี่ยมของทางเขต 2 นะครับ เนื่องจากว่ารายการที่ 1 หายไปแล้วก็ผม
ลองบวกตัวเลขดูแล้วตัวเลขไม่ตรงกันนะครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ครับในส่วนของที่ท่าน

สมาชิกสอบถามประเด็นเรื่องของจำนวนจุดประเภทงานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้
ดินระบบปิดนะครับ จำนวน 10 จุด ที่อยู่ในร่างนี้จำนวนจุดนี้ก็ได้ดำเนินการ
ให้ช่างได้ดำเนินการว่าในส่วนของ 10 จุด จะใช้งบประมาณอยู่ที่ 57,700.- 
บาท โดยส่วนของรายละเอียดขอสอบถามทางกองช่างก่อนนะครับว่าในส่วน
ของรายละเอียดนี้เป็นอย่างไร ขอนำเรียนกับท่านสมาชิกนะครับว่าธนาคารน้ำ
ใต้ดินที่ได้ไปศึกษาดูงานที่ อบต.เวียงกานต์ ทาง อบต. เขาในการดำเนินการ
เขาจัดซื้อแค่เพียงวัสดุ ซึ่งเป็นอำนาจในส่วนผู้บริหารที่จะดำเนินการได้       



๑๔ 
 

 

แต่รายละเอียดในส่วนของกองช่างก็ดูประมาณการในเรื่องของเป็นเหมือน
ครุภัณฑ์นะครับ ซึ่งจะต้องอาศัยอำนาจของสภา แต่ที่ได้สอบถามในส่วนที่ได้ไป
ศึกษาดูงานมานะครับมีหลายบ่อเป็นพันๆ บ่อเขาซื้อแต่เพียงวัสดุในการบริหาร
จัดการ พ่ีน้องประชาชนมีความเดือดร้อนก็แจ้งให้เข้าไปดำเนินการ โดยทาง 
อบต. ก็จะดำเนินการโดยจัดซื้อวัสดุต่างๆ โดยค่าแรงของผู้ร้อง แต่วัสดุทุก     
สิ่งทุกอย่างทาง อบต. จะเป็นผู้จัดหาให้  ซึ่งเป็นวัสดุที่ผู้บริหารสามารถ
ดำเนินการได้ แต่รายละเอียดในการดำเนินการของเทศบาลตำบลวังดินนั้น   
ในส่วนของกองช่างพิจารณาว่าเป็นเหมือนครุภัณฑ์ที่จะต้องอาศัยอำนาจสภา
ในการที่จะขอความเห็นชอบ จริงๆ แล้วในส่วนนี้ผมก็เคยนำเรียนให้กับทาง
เจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าในส่วนไหนที่เราสามารถดำเนินการได้โดยเฉียบพลันในส่วน
ของอำนาจผู้บริหารก็ให้ดำเนินการได้ แต่ในเมื่อช่างประสงค์ท่ีจะนำเข้าสู่สภาก็
ไม่เป็นไรนะครับ เพ่ือจะให้ท่านสมาชิกรู้ร่วมกันนะครับว่างบประมาณในส่วนนี้
เทศบาลก็จะนำไปดำเนินการเพ่ือทำประโยชน์ให้กับพ่ีน้องประชาชนครับ     
ในส่วนของโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนะครับอย่างที่ท่านสมาชิกได้นำเรียน   
นะครับหน้า 223 ในส่วนนี้นะครับน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่ ง เพราะว่าใน
งบประมาณ 173,100.- บาท นี้นะครับน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้คุยกันในรอบ
หลังนะครับ ส่วนทางกองช่างที่ดำเนินการจัดทำในรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินอีก
ส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะให้ทางกองช่างได้อธิบายในส่วนของรายละเอียดนะครับ 

นายปฐม ปัญญา   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ทุกท่าน กระผมนายปฐม  ปัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง เรื่องที่ 1 นะครับ  

เรื่องของธนาคารน้ำใต้ดิน เนื่องจากก่อนที่จะทำประมาณราคาออกมานะครับ 
คือตอนนี้นะครับที่ทำ 10 จุด คือได้วงเงินอยู่ 57,711.87 บาท แต่ตอนทำ
เป็นเทศบัญญัติออกมาเป็น 30 จุดเด๋ียวผมขออนุญาตแก้ไขตรงนี้ให้เป็น     
30 จุด ขอเปลี่ยนใบประมาณการนะครับ เรื่องที่ 2 เรื่องท่อลอดเหลี่ยม      
เคอเซอร์มันหายไป 1 ชุด เดี๋ยวผมขออนุญาตไปปริ้นแล้วกลับมาส่งให้ท่านใหม่
อีกครั้งหนึ่งครับผม ส่วนเรื่องของเคอเซอร์มันหายไปชุดหนึ่งขออนุญาต     
แป๊ปหนึ่ งครับ แต่ตัวเลขที่ รวมออกมาได้ประมาณ 250,000. - บาท          
ขออนุญาตกลับไปปริ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ในระหว่างที่รอเอกสารผมขอพักการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  สักครู่ครับ 
 

พักการประชุม 10.02 น. 
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เริ่มการประชุม 10.45 น. 
 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ครับ ขณะนี้ครบเวลาการพักประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ ทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ ตรวจนับองค์ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ใน

ห้องประชุม จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
ขึ้นแท่นประจำตำแหน่งและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 5.1  ญัตติที่  1/2564 เรื่อง การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครับ เมื่อกี้ทางท่านสมาชิกได้เรียนถามใน
เรื่องของเอกสารประกอบโครงการท่อลอดเหลี่ยมเดี๋ยวขอทางฝ่ายบริหารได้
ชี้แจงครับ 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ครับ ก็ต้องขอนำเรียน

ในส่วนของเอกสารเพ่ิมเติมในส่วนของการแก้ไขประเภทงานในส่วนของ
ธนาคารน้ำใต้ดินนะครับ ซึ่งแต่เดิมที่ได้นำเสนอเข้าสู่ร่างเทศบัญญัตินั่นจะเป็น
ส่วนของโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดแบบบ่อสี่เหลี่ยมจะขอ
แก้ไขเป็นโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดแบบรูปทรงกระบอกจาก
เดิม 10 จุด ขอเปลี่ยนเป็น 30 จุด นะครับเพ่ือที่จะให้สอดคล้องกับโครงการที่
ได้บรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติ ซึ่งรายละเอียดก็เจ้าหน้าที่ก็ได้นำเรียนให้ท่านอยู่
ในส่วนของการสรุปผลการประมาณราคาค่าจ้างต่างๆ จำนวน 30 จุด ด้วยกัน 
ครับในส่วนอีกเรื่องที่ท่านสมาชิกได้เรียนถามในเรื่องของโครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม ชนิด 2 ช่องทาง จะขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงในส่วน
ของการดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมครับ ขอเรียนเชิญครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายปฐม ปัญญา   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ทุกท่าน กระผมนายปฐม  ปัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง ขอนำเรียนอย่างนี้   

นะครับที่กองช่างได้นำเอกสารแจกให้ท่านสมาชิกนะครับ ผมขอชี้แจง
รายละเอียดอย่างงี้นะครับคือ ตัวประมาณการมันเป็นระบบสำเร็จรูปนะครับ
คือถ้าตัดบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งออกมันก็จะเลื่อน แต่เมื่อได้ไปเช็คตัวประมาณ
การตามที่ท่านสมาชิกได้ท้วงติงมานะครับได้แก้ไขออกมาก็งานขุดดินนี้ครับเป็น
รายการที่ 1 เรียงลงมาจนถึงรายการที่ 8 ที่ได้แนบเอกสารให้ท่าน ทีนี้ตัวเลขท่ี
มันหายก็คือตัวที่ 5 นะครับ ค่าแฟกเตอร์ fn กับราคาต่อหน่วยนะครับมันไม่
มานะครับ แต่ได้แก้ไขแล้วครับรวมตัวเลขก็ได้ตามที่เอกสารแนบไปนะครับผม 
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รวม ปร.5 เข้าไปก็เป็น 250,000.- บาท เท่าจำนวนเดิมนะครับ ขอกราบ
เรียนชี้แจงอย่างงี้ครับผม และอีกงานหนึ่งที่ท่านสมาชิกได้ท้วงติงมานะครับที่
เป็นงานถนนนะครับที่มันเป็น xxx ตัวนั่นคือมันไม่มีค่าใดๆ นะครับ คือในงาน
ก่อสร้างท่อคอนกรีตมันไม่มีในบีโอคิวนะครับผม ขอนำเรียนชี้แจงอย่างนี้      
นะครับผม ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านสมชายครับ 
นายสมชาย  ฉิมบุญ   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสมชาย ฉิมบุญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขออนุญาต

ถามทางฝ่ายบริหารในส่วนของงบประมาณรายจ่ายปี 2565 ในหน้าที่ 2/38 
มีหัวข้อหนึ่งเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 60,000.- บาท ซึ่งตอนนี้จะเห็น
ว่าเรามีโรคระบาดเกี่ยวกับโควิด – 19 ซึ่งจะอยู่กับอีกไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วก็

กำลังมีผู้ป่วยถูกกักตัวแล้วก็เป็นผู้ได้รับเชื้อได้รับความเดือดร้อนที่ผ่านมาก็เห็น
ว่าทางฝ่ายบริหารได้ระดมทั้งเอกชนและก็จิตอาสาไปทำการช่วยเหลือ ซึ่งผมขอ
เสนอว่าให้ท่านนายกช่วยแถลงในหัวข้อนี้ว่าถ้าตอนนี้ไม่มีผู้ป่วยเอดส์แล้วเป็น  
โควิด – 19 ทางท่านนายกจะมีนโยบายในเรื่องนี้หรือให้โครงการสนับสนุนเรื่อง

นี้อย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ครับ ในส่วนคำถามของ

ท่านสมาชิกนะครับในประเด็น เรื่องของเบี้ ยยังชีพผู้ป่ วยเอดส์  จำนวน 
60,000.- บาท ในหน้าที่ 2/38 ในส่วนนี้จะขอให้ทางท่านปลัดได้ชี้แจงครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นางสาวจุตพร  จาตา   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ปลัดเทศบาล ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจตุพร จาตา ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ขออนุญาตนำเรียน

ในเรื่องของเบี้ ยยั งชีพผู้ ป่ วยเอดส์นะคะ เบี้ ยผู้ ป่ วยเอดส์นี้ เราตั้ งตาม
พระราชบัญญัติ ตามภาระกิจถ่ายโอนที่เราได้รับทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
มันจะเป็นภาระกิจถ่ายโอนที่เราได้รับมาจากกรมส่งเสริมมานะคะ เป็นอำนาจ
หน้าที่ที่เราต้องทำการเบิกจ่ายเงินส่วนนี้จะเป็นเงินที่ทางรัฐบาลได้จัดสรรมาให้
เราและให้เราเป็นหน่วยงานผู้ตั้งเบิกให้กับผู้มีสิทธิดังกล่าวนะคะ ในส่วนของ   
โควิด – 19 นะคะ มันเป็นโรคระบาดใหม่ ซึ่งมันมีหนังสือสั่งการในเรื่องนี้มา
โดยเฉพาะนะคะ ซึ่งมีค่อนข้างเยอะพอสมควร ซึ่งโควิด – 19 เป็นโรคระบาดที่
เราสามารถใช้ในส่วนที่ เราตั้งเงินสำรองจ่ายไว้เราสามารถไปใช้ตัวนี้ได้ทั้ง
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หมดแล้วถ้าเงินสำรองเราหมดเราก็สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยอำนาจของ
ท่านนายกนะคะ ถ้าสมมุติว่าเงินสะสมหมดก็สามารถล่วงเข้าไปที่เงินทุนสะสม
ของเราได้อีกตัวหนึ่งค่ะ เพราะฉะนั้นในส่วนของงบโควิด – 19 เราไม่ได้ตั้งเป็น
รายการไว้นะคะ แต่เราจะไปใช้ในส่วนของเงินสำรองจ่ายที่เราได้ตั้งไว้อยู่ในส่วน
ของงบกลาง จำนวน 200,000.- บาท ถ้าหลังจากนี้ถ้าไม่พออีกเราก็จะไป
เบิกจ่ายจากเงินสะสม ถ้าเงินสะสมเราไม่พออีกเราก็จะไปใช้ที่เงินทุนสำรองเงิน
สะสมอีกตัวหนึ่งค่ะ คือมันจะเป็นในส่วนของการตั้งงบประมาณรายจ่ายในส่วน
ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่าน

นายกครับ 
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ครับ ผมจะขออนุญาต

ขอแก้ไขในส่วนของคำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ.2565 ในส่วนหน้าที่ 3 ข้อที่ 2 การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญ าต  จาก เดิ มผมได้ แถลงไว้ ในส่ วนนี้ น ะครับ ว่ ามี จ ำนวน 
266,253.39 บาท ผมขออนุญาตแก้ไขเป็น 263,253.39 บาท อีกหมวด
หนึ่งคือ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดผมได้แถลงไว้นะครับอยู่ที่ 337,007.50 บาท 
ผมขออนุญาตแก้ไขเป็น 333,007.50 บาท ครับ นอกเหนือจากนี้ก็ขอให้
เป็นไปตามท่ีได้แถลงไว้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านชาญคณิตครับ 
นายชาญคณิต  มีจี๋   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชาญคณิต มีจี๋ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ครับ ผมได้ดู

ในส่ วนของร่างเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ          
พ.ศ.2565 เล่มสีเขียวนี้นะครับ ซึ่งผมได้ดูในตารางใบขวางนะครับซึ่งบาง
รายการมันจะมีซึ่งผมไม่แน่ใจเรื่องการจัดเรียงเอกสารนะครับการจัดเรียง
เอกสารของหมวดที่บางตัวมันซ้ำกันนะครับ อย่างเช่นในหัวข้อที่มีการปรับยอด
เปอร์เซ็นต่างกันตามตารางนะครับ กรณีหน้าที่ 37 ตารางแรกกับตารางที่สอง
ในความหมายนี้คือข้อความเดียวกันนะครับ แต่ว่าต่างกันที่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 และ พ.ศ. 2565 และที่ต่างกันก็คือยอดต่างกันที่เปอร์เซ็นนะครับอัน
แรกก็คือ –100% ก็คือเราไม่ได้ใช้นะครับก็เลย -100 ความหมายของผมคือ
อย่างงั้นนะครับ ส่วนตารางที่สองก็คือเวิร์ดดิ้งเดียวกันความหมายก็คือว่าปี 
2565 เพ่ิมเป็น 300,000 ครับ เพ่ิม 100% อันนี้ผมขอเรียนถามชี้แจงทาง
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ฝ่ายบริหารนะครับว่าที่จริงมันก็มีอย่างนะครับที่เป็นเวิร์ดดิ้งซ้ำๆ กัน เพียงแค่ว่า
ตัดออกปี 2564 และเพ่ิมที่ปี 2565 ที่ผมถามก็คือว่าการทำในลักษณะอย่างนี้
นะครับว่า -100 กับ +100 นี้ในความหมายของข้อความแต่ละบรรทัดนี้มัน
ตรงกันนะครับ แต่ถ้าเราจับมาเป็นบรรทัดเดียวกัน ซึ่งข้อความก็เหมือนกัน
โครงการเดียวกันมันจะเพ่ิมเป็น 300% มันต่างกันนะครับอันนี้ผมก็เลยเรียน
ถามว่ามันเป็นทางระเบียบหรือว่ายังไงผมไม่แน่ใจ ซึ่งเท่าที่ผมเปิดดูมันก็มีหลาย
อันนะครับ กรณีอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็โยกจากของงานเกษตรไปอยู่
ของงานสิ่งแวดล้อม ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นการโยกหรือเปล่าก็เลยอยากจะเรียน
ถามทางฝ่ายบริหารนะครับเราสามารถลดถอนเรื่องของข้อความเวิร์ดดิ้งซึ่งมัน
จะทำให้เรางงๆ กันนะครับบางรายการซ้ำถึง 3 รายการ นะครับ ตัดออกแต่
เพ่ิมอันนี้คือยกตัวอย่างเฉยๆ นะครับ อีกอันหนึ่งนะครับหน้าที่ 43 นะครับ
ด้านบนบรรทัดแรกนะครับที่ต่อจากหน้า 42 ก็คือโครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือ
ศึกษา วิจัย ประเมินผลประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการบริการเทศบาล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่ เพ่ือจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างตัวนี้มันก็ซ้ำกับข้างล่างนะครับคือปี 2565 อันนี้ก็สลับกันอีกนะครับ
ก็คือว่าเอาอันใหม่ขึ้นก่อน 65 อันข้างล่างบรรทัดที่ต่อมานะครับเป็นปี 2562 
แล้วก็ 2563 โอเคตรงนี้มันเป็น 0% เราสามารถที่จะจัดมาอยู่บรรทัดเดียวกัน
ได้หรือไม่ อันนี้คือข้อท้วงติงเฉยๆ นะครับ เพราะว่าอาจจะพัฒนาในเรื่องของ
การกรอกเอกสารหรือว่าจัดทำแผนให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวกันได้หรือไม่เราจะ
ได้รู้ว่าเป็นการเพ่ิมหรือลดที่แท้จริงครับ ถ้าหากเราแยกอย่างงี้ร้อยลบร้อยเราก็
ไม่ทราบว่าเพ่ิมหรือลดจริงๆ อันนี้ขอนำเรียนฝ่ายบริหารนะครับมันมีเยอะ    
นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ครับ รายละเอียดที่ทาง

ท่านสมาชิกได้สอบถามนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของระบบบัญชีนะครับจึงขอ
อนุญาตทางท่านปลัดได้ชี้แจงครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นางสาวจุตพร  จาตา   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ปลัดเทศบาล ทุกท่าน ขออนุญาตนำเรียนในส่วนของงบประมาณรายจ่ายที่ทางท่านสมาชิกได้

ท้วงติงมานะคะ เนื่องจากว่าระบบในการทำงบประมาณของเรานะคะเป็นการ
ทำบัญชีจากระบบ e-LAAS ของเรานะคะ ก็คือระบบบัญชีของกรมส่งเสริม   
นะคะ เพราะฉะนั้นในรายละเอียดการแก้ไขต่างๆ เราไม่สามารถที่จะไป
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ดำเนินการแก้ไขได้นะคะ ในส่วนที่ท่ านบอกว่ามี รายการที่มันซ้ำกันก็
เนื่องจากว่าในปี 2565 ทางกรมส่งเสริมได้ เปลี่ยนแปลงระบบวิ ธีการ
งบประมาณตามของกรมนะคะ แต่ไม่ได้ปรับปรุงระบบบัญชีให้มันได้มาตราฐาน
เหมือนกัน เพราะฉะนั้นมันจะมีบางตัวที่คาบเกี่ยวกับหมายถึงว่าอย่างค่าจ้างที่
ปรึกษาเดิมคือเราทำมาตลอดในระบบ แต่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งเราเข้าไปคีย์มันจะขึ้น
เป็นสีเทาซึ่งเราไม่สามารถคีย์ได้เราก็ต้องเพ่ิมรายการใหม่เข้าไปมันก็เลย
กลายเป็นเบิ้ลสองรายการในระบบนะคะ เพราะฉะนั้นในระบบเราไม่สามารถไป
ดำเนินการแก้ไขหรือว่าดำเนินการอะไรในระบบได้ ถ้าเราจะใส่รายการเข้าไป
ใหม่เราก็ต้องคีย์รายการเข้าไปใหม่ในระบบมันก็จะปริ้นออกมาทั้งสองรายการ
ทั้งรายการแรกที่ผ่านมาและรายการใหม่ที่เราคีย์เข้าไป เพราะฉะนั้นในส่วนของ
ระบบตอนนี้ก็คือมันยังไม่เสถียร เพราะว่ามันมีการปรับแก้กันระหว่างฝ่าย
กฎหมายและฝ่ายบัญชีของกรมส่งเสริม เพราะฉะนั้นตัวเลขนี้เราออกมาจาก
ระบบไม่สามารถที่จะตัดออกให้เหลือรายการเดียวได้ค่ะ มันก็เลยจะมีที่ซ้ำๆ   
กันหลากหลายรายการหน่อยค่ะ ขออนุญาตนำเรียนค่ะ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ ครับเชิญ

ท่านสมชายครับ 
นายสมชาย  ฉิมบุญ   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสมชาย ฉิมบุญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขออนุญาต

อ้างถึงเอกสารประกอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ         
พ.ศ. 2565 ชุดที่ 2 รายละเอียดประมาณราคาผมขออนุญาตให้ทางฝ่าย
บริหารช่วยชี้แจงในส่วนของแบบปรับปรุงศูนย์อาหาร Food Center ในส่วน
ของการติดตั้งเพดานด้วยแผ่นเหล็กชุปสังกะสีสถานที่ก่อสร้างตลาดเทศบาล
ตำบลวังดิน ตอนนี้ในส่วนของศูนย์อาหารนี้มันอยู่ในส่วนของตลาด ซึ่งกระผม
มองว่าในสถานการณ์ปัจจุบันในส่วนของงบลงทุนในปี 2565 จำนวนรายจ่าย
คร่าวๆ ในแบบประมาณราคาอยู่ที่ 270,400.- บาท ซึ่งในงบประมาณนี้    
นะครับ กระผมอยากสอบถามทางฝ่ายบริหารว่าแนวนโยบายที่ท่านปรับปรุง
ศูนย์อาหาร Food Center ในส่วนของงบลงทุนเนี้ย ปัจจุบันนี้ในส่วนของตลาด
เองเป็นตลาดชุมชน ซึ่งเรามีชุมชนทั้งหมู่ 14 หมู่ 4 และหมู่ใกล้เคียงนะครับ
ของบ้านวังดินเรามาร่วมกันใช้ตลาด ซึ่งปัจจุบันเรายังไม่มีการประชาคมของ
การทราบถึงความต้องการพ้ืนฐานของชุมชนตลาดรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าในชุมชน
ตลาด ซึ่งผมคิดว่าถ้าเงินลงทุนที่เราลงไปนั้นน่าจะมีส่วนช่วยชุมชนตลาดและพ่อ
แม่พ่ีน้องประชาชนที่ร่วมกันใช้ตลาดได้รับปะโยชน์สูงสุดนะครับ ซึ่งในโครงการ
นี้ผมเห็นว่าได้เจาะจงไปที่ Food Center ซึ่งปัจจุบันเราก็ยังมีอีกหลายๆ เรื่อง
ของตลาดที่เรายังไม่ได้จัดการอย่างเช่น ระบบท่อระบายน้ำเสีย ห้องน้ำ รวมถึง
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การจราจรในตลาดซึ่งจะเป็นปัญหาในอนาคต ซึ่งกระผมเองอยากให้ท่านนายก
แถลงนโยบายให้กระผมและสมาชิกฟังอีกรอบหนึ่งว่าในแผนโครงการทำ Food 
Center เนี้ย เป็นอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ในส่วนของงานแบบปรับปรุงศูนย์อาหาร Food Center การติดตั้งเพดานด้วย

แผ่นเหล็กชุปสังกะสีสถานที่ก่อสร้างตลาดเทศบาลตำบลวังดินนะครับ ต้องนำ
เรียนก่อนนะครับว่าในส่วนนี้คงต้องอธิบายให้ชัดเจนนิดหนึ่งก็คือในส่วนของ
นโยบายปรับปรุงตลาดทั้งหมดนะครับ แต่จะเริ่มที่ศูนย์อาหาร Food Center 
เนื่องจากว่าเป็นพ้ืนที่ๆ ก่อสร้างมานานแล้วก็ในส่วนของพ้ืนที่อย่างที่ได้นำเรียน
ไปก็ยังมีอีกหลากหลายที่จะต้องได้ปรับปรุงนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ
การพ้ืนที่ ในการขายต่างๆ รวมถึงตัวอาคารเราสังเกตได้ เลยว่าเวลาที่
นักท่องเที่ยวหรือข้าราชการต่างๆ ที่เข้ามาก็จะมองในลักษณะเป็นศูนย์อาหารที่
ไม่สะอาดหูสะอาดตา ผมพยายามที่จะให้ศูนย์อาหารแห่งนี้เป็นศูนย์อาหารที่
สะดวก สบาย ปลอดภัย และราคายุติธรรม ในความหมายก็คือต้องการจะ
ปรับปรุงให้เหมือนตลาดยุดใหม่ที่เข้ามาแล้วมันดูสะอาด สะดวก การเดินทาง
เข้ามารู้สึกปลอดภัย พ่อค้าแม่ค้าก็อยู่ในการดูแลลักษณะอนามัยต่างๆ ในพ้ืนที่
ของแต่ละคนที่ทำมาค้าขายในพ้ืนที่ของศูนย์อาหาร ทุกวันนี้นะครับแต่ดั้งแต่
เดิม ก็เคยมีการพูดจากันทั้งในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของสุขอนามัย
สาธารณสุขต่างๆ แต่หลังๆ ด้วยความละเลยของพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงเจ้าหน้าที่
เราก็ไม่ได้เข้าไปดูแลอย่างจริงจัง ในส่วนนี้นะครับก็ต้องนำเรียนว่าต้องถอดญัตติ
ตัวนี้ออก นะครับบังเอิญต้องนำเรียนว่าโครงการนี้ได้คุยกับทางกองช่างไม่รู้ว่า
ทางกองช่างได้นำโครงการเข้าร่างเทศบัญญัติที่จริงได้มีการคุยกันแล้วว่าคงจะใช้
ในส่วนของงบเหลือจ่าย แต่ก็สามารถนำเรียนได้นะครับว่าต้องทำอย่างไร 
เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้า ถ้าท่านสังเกตได้นะครับว่าเวลาที่เราเดินเข้าไปในศูนย์
อาหารนะครับตอนเช้าๆ เราก็จะเห็นร้านอาหารตามสั่ งอยู่ทางซ้ายมือ       
ส่วนทางขวาจะไม่ค่อยมีเนื่องจากว่าเป็นตลาดเย็นหรือช่วงบ่ายเป็นต้นไป      
จะเริ่มถยอยมานะครับ แต่พอตกเย็นๆ ทางขวาก็จะเริ่มมีมาเยอะแล้วทางซ้ายก็
จะเริ่มหายไป เพราะว่าอาหารตามสั่งก็จะเริ่มเก็บมันจะเป็นศูนย์อาหารแบบ
ครึ่งใบดูไม่ครบองค์ประกอบแบบเต็มใบ ดูยังไงมันก็ยังดูไม่เหมือนแบบโมเดอร์
เทรดการพูดการจาก็ได้พูดกันไปหลายรอบ อีกอย่างหนึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็อยู่ใน
ฐานะผู้เช่า ฐานะที่ทางเทศบาลก็ได้จัดการเช่าไว้เป็นการเช่ารายปี แต่การเช่า
นั้นก็มีเรื่องของการโอนสิทธิการเช่าโดยที่ทางเทศบาลไม่ได้รับรู้ บางทีก็ไป    
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เซ็งแผงกันแพงๆ ในราคาที่เกินกว่าความเป็นจริง บางทีบางคนก็ให้เช่าในราคา
ที่สูงเกินกรอบความเป็นจริง ฉะนั้นเราจะเห็นในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าถามว่าจะ
ขายของในราคายุติธรรมเนี้ยขายถูกก็คงจะยากหลายๆ รายก็ขายของในราคาที่
แพงเกินจริง บางทีบางท่านก็นำของที่เสียที่ขายไม่หมดนำมาขายใหม่อันนี้ก็เป็น
เรื่องที่ผู้บริหารมองอยู่แล้วก็เห็นอยู่แล้วก็จะพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้น ถ้าเรา
ทำดีขึ้นผมเชื่อว่าเราค่อยๆ ขยับ เพราะอยู่ๆ เราจะรวบรัดตัดตอนเราต้องคุยกับ
หลายฝ่ายอย่างประธานชุมชนตลาดก็คุยกันหลายรอบแล้วในฐานะส่วนตัวก็คุย
กันต่างๆ นานา สิ่งเหล่านี้ก็คือเรื่องที่เราจะแก้ไขจะทำยังไงให้ตลาดของเราเป็น
ตลาดโมเดอร์เทรดข้าราชการเข้ามานั่ง มาดื่ม มากิน ในพ้ืนที่มันจะทำให้รู้สึกว่า
เป็นตลาดที่รองรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาจากใต้ขึ้นเหนือนะครับจะได้มาอยู่พักอยู่
แวะต่างๆ ซึ่งผมได้นำเรียนว่าผมได้ประสานเรื่องฟุตบาทหน้าศูนย์อาหารไปแล้ว
สำหรับแขวงการทางลำพูนก็อยู่ในช่วงที่จะพูดคุย ซึ่งเอกสารต่างๆ ก็ส่งไปแล้ว 
ถ้าสามารถทุบบริเวณด้านข้างธนาคารออมสินได้จะมีพ้ืนที่เหลือสำหรับการจอด
รถบัสก็เคยนำเรียนแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆ เกิดขึ้นโดยค่อยๆ ขยับ เพราะ  
ไม่มีอะไรที่จะต้องไปรวบรัดตัดตอนให้มันค่อยเป็นค่อยไปการขออนุญาตต่างๆ 
เราก็ต้องประสานทางเจ้าหน้าที่ของทางกรมทางหลวง แขวงการทางต่างๆ 
เพราะมันไม่ใช้พ้ืนที่ๆ เราจะไปดำเนินการได้โดยง่ายต้องเป็นไปตามระเบียบนะ
ครับ ส่วนเรื่องของรายละเอียดที่จะทำเพดานในศูนย์อาหาร เพราะในเวลาหนึ่ง
นะครับถ้าท่านสังเกตได้มันจะมืดถึงแม้จะติดไฟๆ เราก็ไม่สว่าง ซึ่งที่จะ        
ทำเพดานเพราะมันจะทำให้พ้ืนที่ดูสะอาด ดูสวย ปรับพ้ืนที่เป็นล็อคต่างๆ ให้ดู
ชัดเจน เรื่องของการค้าการขายก็ได้พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วเราก็จะให้ในส่วน
ของแผงแต่ละแผงอยู่ที่ประมาณ 2 ม. แต่ละล็อคอยู่ที่ประมาณ 2 ม. และก็ได้
คุยในส่วนนี้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วว่าขอให้การโอนสิทธิการเช่าก็ดีการเช่าก็ดี      
ขอแจ้งให้ทางเทศบาลทราบ จะไปทำกันเองนั้นไม่ได้ เราจะกำหนดไว้ว่าให้
อัตราค่าเช่าไม่เกินกี่เท่าซึ่งได้อธิบายในส่วนนี้ให้เจ้าหน้าที่และผู้เช่าไปแล้ว    
นะครับ ซึ่งตอนนี้มันติดปัญหาเรื่องของโควิดทำให้เราไม่สามารถที่จะเรียก
ประชุมได้ซึ่งความจริงก็จะเรียกหลายครั้งแล้วนะครับก็เลยทำให้หลายๆ เรื่อง
ต้องเลื่อนออกไป แต่ก็ยังอยู่ในมาตราการที่เทศบาลจะต้องปรับให้เป็นตลาดสด
ยุคใหม่อยู่ดีนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตให้กองช่างได้อธิบายงบประมาณท่ีจะนำเข้า
ไปดำเนินการครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นางสาวจุตพร  จาตา   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ปลัดเทศบาล ทุกท่าน ขออนุญาตนำเรียนในส่วนของที่ท่านนายกได้นำเรียนในการปรับปรุง

ศูนย์อาหาร Food Center ในส่วนเอกสารที่แนบมานี้ก็คือขออนุญาตดึงออก
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ก่อนนะคะ เพราะว่าโครงการนี้เราไม่ได้เสนอเข้าไปในเทศบัญญัตินะคะ พอดี
ประมาณราคาตรงนี้ทางกองช่างได้นำเสนอมาที่เราจะทำขอใช้เงินเหลือจ่าย   
นะคะ แต่ตอนนี้ญัตติเรายังไม่ได้ยื่นนะคะ เราจะรอตอนเดือนกันยายนค่ะ   
แบบมันก็เลยติดมากับตรงนี้ด้วยค่ะ ตรงนี้จะเป็นญัตติที่เราจะเสนอในเดือน
ถัดไปค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีประสงค์ที่จะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ขณะนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ครบองค์ประชุมครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.1  ญัตติที ่
ประธานสภาเทศบาลฯ 1/2564 เรื่อง การเสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 สมาชิกท่านใดเห็นชอบก็ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ 
ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
เลขานุการสภาฯ               รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 12 ท่าน ไม่เห็นชอบ ไม่มี 

งดออกเสียง ไม่มี ครับ 
 

มติในที่ประชุม มีมติ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 จำนวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง ไม่มี  

 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ครับหลังจากที่เรารับหลักการแล้วเราจะมีในเรื่องของการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ เดี๋ยวขอให้ท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงในเรื่องของ

ระเบียบครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ครับ เรียนท่านประธานสภา เมือ่ที่ประชุมสภามีมติรับหลักการ 
เลขานุการสภาฯ               ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที่ 

1 ขั้นรับหลักการ ลำดับต่อไปจะชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)    
พ.ศ.2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้     
ข้อ45 วรรค 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้ และการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้   



๒๓ 
 

 

ไม่น้อยกว่ายี่สิบชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นทีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 

 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

 ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่ สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นราย
ข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่2 ) พ.ศ.2554   ข้อ 103 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 

 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกิน เจ็ดคน 
 (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ ไม่ได้
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอ
ชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็น
กรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 
ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น   

   ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลทีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  
ดังนี้ (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณเป็น
คณะกรรมการสามัญ ต้องประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า 
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน และจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย นำเรียนที่ประชุมขอบคุณครับ 

 



๒๔ 
 

 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ขอให้ทางสมาชิกสภาได้เสนอระยะเวลาการแปร 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติครับ เชิญท่านนิยมครับ ขอผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน ครับ ท่านนิยมจะเป็น

ผู้เสนอ เชิญท่านสันติครับ 
นายสันติ  ธรรมสุภา   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสันติ ธรรมสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอรับรอง

ท่านนิยม กัลจาก ครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ผู้รับรองคนที่ 2 ครับ เชิญท่านสุทินครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายสุทิน  มหาวงศ์   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสุทิน มหาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอรับรอง

ท่านนิยม กัลจาก ครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ เชิญท่านนิยมครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายนิยม กัลจาก   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน กระผมนายนิยม กัลจาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดินครับ 

ผมอยากจะเสนอระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่     
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. วันที่ 11 สิงหาคม 
2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. และวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่
เวลา 8.30 - 16.30 น. ครับผม 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านอ่ืนที่ต้องการจะนำเสนอต่างจาก 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านนิยมไหมครับ ถ้ามีก็ขอเชิญเลยนะครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านไหนเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีใครเสนอก็ถือว่าระยะเวลาการยื่นคำแปรญัตติมีระยะเวลา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 3 วัน คือ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. 

             วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.   
          และวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. 

สถานที่รับคำแปรญัตติ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน 
 

มติที่ประชุม   กำหนดระยะเวลาการยื่นคำแปรญัตติมีระยะเวลา 3 วัน 
    คือ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. 

 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.   
          และวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. 

 
 



๒๕ 
 

 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่การเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ตามที่ท่านเลขาฯ ได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเราจะเลือกคณะกรรมการ

แปรญัตติ 3 ไม่เกิน 7 ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอว่าเราจะเอาจำนวนเท่าไรครับ 
ในชั้นแรกนี้เราต้องกำหนดก่อนว่าเราจะเอากี่คน ขอให้ที่ประชุมได้เสนอครับ 
เชิญท่านวิไลวรรณครับ 

นางวิไลวรรณ  ตัณฑเจริญกิจ   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉันนางวิไลวรรณ ตัณฑเจริญกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1  

ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 5 ท่าน ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ เชิญท่านชาญคณิตครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายชาญคณิต  มีจี๋   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชาญคณิต มีจี๋ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอรับรอง

ท่านวิไลวรรณ ครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญท่านพิสินีครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นางพิสินี  ผดุงสินทรัพย์   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉันนางพิสินี ผดุงสินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอรับรอง

ท่านวิไลวรรณ ค่ะ   
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านที่เห็นต่างจากท่านวิไลวรรณที่เสนอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ จำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 ท่าน ไหมครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านไหนเห็นต่างเสนอจำนวนอ่ืน 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มี ผมก็จะถือว่าคณะกรรมการแปรญัตติ มีจำนวน 5 ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติที่ประชุม เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 5 ท่าน 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เราจะเลือกทีละท่านนะครับจนครบจำนวน 5 ท่าน ครับ เชิญท่านสันติ ครับ 
นายสันติ  ธรรมสุภา   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสันติ ธรรมสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอเสนอ

ท่านชำนาญ พวงเงิน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  ครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ เชิญท่านสมชายครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
 
 



๒๖ 
 

 

นายสมชาย  ฉิมบุญ   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสมชาย ฉิมบุญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอรับรอง

ท่านสันติ ครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ อีกท่านหนึ่งครับ เชิญท่านนภดลครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายนภดล  ผ่องแผ้ว   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนภดล ผ่องแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอรับรอง

ท่านสันติ ครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะเสนอคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  แปรญัตติคนที่ 1 อีกไหมครับ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกทา่นใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มี ก็ถือว่าคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 1 คือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านชำนาญ พวงเงิน ครับ ต่อไปคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่  2 ครับ      

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อในที่ประชุมได้เลยครับ เชิญท่านชำนาญ แว่นแจ้ง 
ครับ 

นายชำนาญ  แว่นแจ้ง   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชำนาญ แว่นแจ้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอเสนอ

ท่านสันติ ธรรมสุภา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 2  ครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ เชิญท่านสุทินครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายสุทิน  มหาวงศ์   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสุทิน มหาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอรับรอง

ท่านชำนาญ แว่นแจ้ง ครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ อีกท่านหนึ่งครับ เชิญท่านวิไลวรรณครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นางวิไลวรรณ  ตัณฑเจริญกิจ   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉันนางวิไลวรรณ ตัณฑเจริญกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1  

ขอรับรองท่านชำนาญ แว่นแจ้ง ค่ะ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะเสนอคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  แปรญัตติคนที่ 2 อีกไหมครับ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกทา่นใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม 
 

 
 



๒๗ 
 

 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มี ก็ถือว่าคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 2 คือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสันติ ธรรมสุภา ครับ ต่อไปคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่  3 ครับ       

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อในที่ประชุมได้เลยครับ เชิญท่านนภดลครับ 
นายนภดล  ผ่องแผ้ว   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนภดล ผ่องแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอเสนอ

ท่านชาญคณิต เป็นคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 3  ครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ เชิญท่านชำนาญ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  พวงเงิน ครับ 
นายชำนาญ  พวงเงิน   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชำนาญ พวงเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอรับรอง

ท่านนภดล ครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ อีกท่านหนึ่งครับ เชิญท่านสุรศักดิ์ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายสุรศักดิ์  ยะป้อม   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสุรศักดิ์ ยะป้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอรับรอง

ท่านนภดล ครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะเสนอคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  แปรญัตติคนที่ 3 อีกไหมครับ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกทา่นใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มี ก็ถือว่าคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 3 คือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านชาญคณิต มีจี๋ ครับ ต่อไปคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 4 ครับ ขอเชิญ

ท่านสมาชิกเสนอชื่อในที่ประชุมได้เลยครับ เชิญท่านชำนาญ พวงเงิน ครับ 
นายชำนาญ  พวงเงิน   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชำนาญ พวงเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอเสนอ

ท่านนภดล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 4  ครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ เชิญท่านพิสินีครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นางพิสินี  ผดุงสินทรัพย์   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉันนางพิสินี ผดุงสินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอรับรอง

ท่านชำนาญ พวงเงิน ค่ะ   
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ อีกท่านหนึ่งครับ เชิญท่านชาญคณิตครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
 
 



๒๘ 
 

 

นายชาญคณิต  มีจี๋   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชาญคณิต มีจี๋ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอรับรอง

นายชำนาญ พวงเงิน ครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะเสนอคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  แปรญัตติคนที่ 4 อีกไหมครับ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกทา่นใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มี ก็ถือว่าคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 4 คือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านนภดล ผ่องแผ้ว ครับ ต่อไปคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 5 ครับ ขอเชิญ

ท่านสมาชิกเสนอชื่อในที่ประชุมได้เลยครับ เชิญท่านสุรศักดิ์ ครับ 
นายสุรศักดิ์  ยะป้อม   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสุรศักดิ์ ยะป้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอเสนอ

ท่านชำนาญ แว่นแจ้ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 5 ครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ เชิญท่านสันติครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายสันติ  ธรรมสุภา   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสันติ ธรรมสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอรับรอง

ท่านสุรศักดิ์ ครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ อีกท่านหนึ่งครับ เชิญท่านนภดลครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายนภดล  ผ่องแผ้ว   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนภดล ผ่องแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอรับรอง

ท่านสุรศักดิ์ ครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะเสนอคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  แปรญัตติคนที่ 5 อีกไหมครับ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกทา่นใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มี ก็ถือว่าคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 4 คือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านชำนาญ แว่นแจ้ง ครับ เป็นอันว่าเราได้คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 5 ท่าน 

แล้วนะครับ 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 

มติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 5 คน ได้แก่ 
1. นายชำนาญ   พวงเงิน 
2. นายสันติ         ธรรมสุภา 
3. นายชาญคณิต     มีจี๋ 
4. นายนภดล         ผ่องแผ้ว 
5. นายชำนาญ      แว่นแจ้ง 

 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ซึ่งหลังจากนี้แล้วท่านเลขาฯ จะนัดเรียกประชุมเพ่ือที่จะได้เลือก 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประธานและเลขานุการของคณะกรรมการแปรญัตติ ณ ห้องประชุมสภา

เทศบาลตำบลวังดินครับ ขอบคุณครับ แล้วท่านเลขาฯ จะนัดตอนกี่โมงก็ขอให้
ชี้แจงแก่คณะกรรมการครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ครับ เรียนท่านประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เลขานุการสภาฯ               ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2)   

พ.ศ.2554 ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการท้องถิ่น  

ดังนั้นจึงแจ้งนัดประชุมคณะกรรมแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.    
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน ครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะนำเสนอปัญหาของพ่ีน้องประชาชน เพ่ือนำเสนอ

ให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการแก้ไขก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะนำเสนอ 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

ปิดการประชุม เวลา 11.39 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 




