
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังชัย 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 3  ครั้งที่   1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

วันที่  14  สิงหาคม  2563  เวลา   10.00   น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลวังชัย 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ/หมายเหตุ 
1 นายมนัส     แก้วจันทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลวังชัย มนัส     แก้วจันทร์ 
2 นางบงกชรัตน์   บัวทอง รองประธานสภาเทศบาลต าบลวังชัย บงกชรัตน์   บัวทอง 
3 นายสนอง   แสงสุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล สนอง   แสงสุรินทร์ 
4 นายชนะ   เย็นสบาย สมาชิกสภาเทศบาล ชนะ   เย็นสบาย 
5 นายทองดี   ศรีอุทา สมาชิกสภาเทศบาล ทองดี   ศรีอุทา 
6 นายวิษณุ    แซ่คู สมาชิกสภาเทศบาล วิษณุ    แซ่คู 
7 นางฉวีวรรณ์   รัตนปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล ฉวีวรรณ์   รัตนปัญญา 
8 นายเอกพล   วรแสน สมาชิกสภาเทศบาล เอกพล   วรแสน 
9 นางสมจิตร์   พินิจมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล สมจิตร์   พินิจมนตรี 
10 นายชินวัตร   ประคองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ชินวัตร   ประคองทรัพย์ 
11 นางธิราวัลย์   ดวงค ารัตน์ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลวังชัย ธิราวัลย์   ดวงค ารัตน์ 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  

1 นายชาติ   มณีสา ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย 

ชาติ   มณีสา 

2 นางเข็มเพชร   พูลสงวน ผู้อ านวยการกองคลัง เข็มเพชร   พูลสงวน 
3 นายวราพงษ์    จันดาอ่อน ผู้อ านวยกองช่าง วราพงษ์    จันดาอ่อน 
4 นางพัชรี     เพ็งผลา ผู้อ านวยการกองการศึกษา พัชรี     เพ็งผลา 
5 นางวารณี   ปีกกลาง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วารณี   ปีกกลาง 
6 นางสุขใจ    สิริจงวัฒนา หัวหน้าฝ่ายปกครอง สุขใจ    สิริจงวัฒนา 
7 นางสาวจันทิมา   เกษมสุข หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ จันทิมา   เกษมสุข 
8 นางกิติยา   บุษราค า หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กิติยา   บุษราค า 
9 นายกมลศักดิ์   แก้วมาตย์ หัวหน้าฝ่ายการโยธาและแบบแผน กมลศักดิ์   แก้วมาตย์ 
10 นางธิดารัตน์   หาปัญนะ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ธิดารัตน์   หาปัญนะ 
11 นายชัยฤทธิ์   แสงสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชัยฤทธิ์   แสงสว่าง 
12 นายกฤษกร   สิงมูล นิติกร กฤษกร   สิงมูล 
13 นางสุบรรณ   จอมทอง เจ้าพนักงานธุรการ สุบรรณ   จอมทอง 
14 นางสาวสิริลักษณ์  ศุภเศรษฐพงษ์ นักวิชาการสุขาภิบาล สิริลักษณ์  ศุภเศรษฐพงษ์ 
15 นางสาวรัศมี    กลางหล้า นักพัฒนาชุมชน รัศมี    กลางหล้า 
16 นายสุริยันต์    โน๊ตศิร ิ นายช่างโยธา สุริยันต์    โน๊ตศิร ิ
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ/หมายเหตุ 
17 นายเดชา   เพี้ยนสูงเนิน พนักงานจ้างตามภารกิจ เดชา   เพี้ยนสูงเนิน 
18 นางอรวีร์   จ าปาจูม พนักงานจ้างตามภารกิจ อรวีร์   จ าปาจูม 
19 นางสาวเจนจิรา   มะณีจันทร์ พนักงานจ้างตามภารกิจ เจนจิรา   มะณีจันทร์ 
20 นางสาวเจนจิรา   จันดาอ่อน พนักงานจ้างทั่วไป เจนจิรา   จันดาอ่อน 

 
ผู้ขาดประชุม     
 1. นางสาวฉัทธณา   ทรนงค์              สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังชัย 
 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว    นางธิราวัลย์  ดวงค ารัตน์   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล / เลขานุการ
สภาเทศบาล      ต าบลวังชัย  เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสวดมนต์ไหว้
พระพร้อมกัน เสร็จแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลด าเนินการตามระเบียบวาการประชุม 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์ เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังชัยที่เคารพทุกท่านนะครับ ส าหรับวันนี้เป็นการ
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาลต าบลวังชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ซึ่งในวันนี้เรา 
                    ประชุมกันในวันที่ 14 สิงหาคม  พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลวังชัย  ปัจจุบัน
เรามีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังชัย  ทั้งหมด  11  ท่าน ลาออกไป   1  ท่าน   และขณะนี้ท่านสมาชิกสภาเข้าร่วม
ประชุม  10  ท่าน ครบองค์ประชุม  ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

นายมนัส   แก้วจันทร์  ระเบียบวาระที่ 1 เป็นเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขออนุญาตแจ้งสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลทราบ    เนื่องจากได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการสภา  เรื่อง  การขอ 
              เปลี่ยนแปลงร่างค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 หน้าที่ 72/83 
โครงการก่อสร้าง คสล.ถนนชุมชนหนองนกเขียน 1 จ านวนเงิน  483,000.- บาท ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 3 มี  ดังนี้
นะครับ  ข้อความเดิม “น้อยกว่า   400  เมตร  หรือมีพ้ืนที่   คสล.ไม่น้อยกว่า  1,400   ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละประมาณ   0.50  เมตร หรือกว้างตามสภาพพ้ืนที่ มีปริมาณดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 0.60 เมตร”  ก็ขอเปลี่ยนแปลงร่างค าชี้แจงเป็น “น้อยกว่า 240 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 840 ตาราง
เมตร  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือกว้างตามสภาพพ้ืนที่ มีปริมาณดินลูกรังไม่
น้อยกว่า   0.36   ลูกบาศก์เมตร”  ทางเลขานุการสภาได้วางเอกสารของการเปลี่ยนแปลงไว้บนโต๊ะของท่านเป็นที่
เรียบร้อยแล้วนะครับ   ก็ขอให้ท่านได้ตรวจดูในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะครับ  ส่วนเรื่องที่ 2 นะครับ ที่จะแจ้งให้
ท่านทั้งหลายได้ทราบในวันนี้   ก็คือมีข้าราชการที่ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่ง  3 ท่าน   ก็ถือว่าเรามีโอกาสรับบุคลากร
ที่มีคุณภาพ ทั้งสามท่านซ่ึงประกอบด้วย 1. คุณกิติยา  บุษราค า  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา สังกัด  กอง
การศึกษา  โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองกระนวน ครับ    ท่านที่ 2. นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์   ต าแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง   สังกัด กองช่าง    ย้ายมาจากเทศบาลนครขอนแก่น และท่านที่ 3.  
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นางธิดารัตน์  หาปัญนะ  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   สังกัดส านักปลัดเทศบาล โอนย้ายมาจากเทศบาลต าบล
ซ าสูง นะครับ  ทั้ง 3 ท่าน ก็ได้มาด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมานะครับ จะให้ท่านได้แนะน า
ตัวสักนิดหนึ่งนะครับก็ได้เห็นหน้าตากันแล้วก็จะได้ร่วมงานนะครับ เชิญครับ เริ่มจากคุณกิติยา บุษราค า เชิญครับ 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา สังกัดกองการศึกษา ครับ 
 

นางกิติยา   บุษราค า        กราบสวัสดีค่ะ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล  
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา    ข้าราชการพนักงานเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน นางกิติยา บุษราค า  ย้ายมารับ 
                                ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา จะพยายามท าหน้าที่เต็มความสามารถจะ
มาช่วยพัฒนาบ้านเมืองของเราของเทศบาลต าบลวังชัยให้ดีทีสุ่ด ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์  ท่านที่ 2 นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธาและแบบแผน 
ประธานสภาเทศบาล     สังกัดกองช่าง ครับ 
 

นายกมลศักดิ์   แก้วมาตย์  ผมนายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์ นะครับ ย้ายมาจากเทศบาลนครขอนแก่น       
หน.น้าฝ่ายการโยธาและแบบแผน  ชื่อเล่น ชื่อต่อ นะครับ  จะขอปฏิบัติหน้าที่รับใช้เทศบาลต าบลวังชัยเต็ม 
             ความสามารถ จากประสบการณ์ และความรู้ที่มี หากมีอะไรก็ขอให้
แนะน าน้องใหม่ด้วยนะครับ พ้ืนที่ก็ยังไม่คุ้น หน้าตาแต่ละท่านก็ยังไม่คุ้น หากมีอะไรขาดตกบกพร่องก็ขอให้แนะน า
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  
 

นายมนัส   แก้วจันทร์  ท่านที่ 3 นางธิดารัตน์  หาปัญนะ  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ สังกัดส านัก
ประธานสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล ครับ 
 

นางธิดารัตน์   หาปัญนะ  สวัสดี ค่ะ ดิฉันนางธิดารัตน์  หาปัญนะ  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  สังกัด
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล   หรือเรียกสั้น ๆ  ว่าเป้   นะค่ะ   มาบรรจุที่นี้ตั้งแต่วันที่ 1  
                     กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ผ่านมาแล้ว 1 เดือน ก็ยินดีจะปฏิบัติหน้าที่ เต็ม
ความสามารถ จะน าประสบการณ์ที่มีมาปฏิบัติ มาอยู่ที่นี้มารับผิดชอบงานใหม่ที่เพ่ิมขึ้น อาจจะมีสิ่งยังจะต้องเรียนรู้ 
สิ่งที่ยังไม่เคยท ามาก่อน  ส่วนไหนขาดตกบกพร่องก็ขอค าแนะน าด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ  
 

นายมนัส   แก้วจันทร์   ขอบคุณครับ ทั้งสามท่านเราก็จะได้หายสงสัย แต่คนที่สามก็ค่อนข้างจะคุ้น
ประธานสภาเทศบาล     หน่อย เพราะว่าเป็นสะใภ้ชาวตลาดเรา สะใภ้พ่อครูผ่อน แม่ล าพอง ครับ ก็ได้ม ี 
             โอกาสได้ไปร่วมงานแต่งงานก็ขอต้อนรับทั้ง 3 ท่าน และก็ทั้งสองท่านก็คุ้นเคย
แล้วนะครับวันนี้ ก็ขอต้อนรับเข้าสู่เทศบาลต าบลวังชัยที่อบอุ่น นะครับ หวังว่าเราก็คงจะได้ร่วมกันพัฒนาเทศบาล
ต าบลวังชัยให้เจริญมั่นคงถาวรสืบต่อไปนะครับ  ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 นะครับ 
 

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี               
       พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม 2563   
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นายมนัส   แก้วจันทร์  ขออนุญาตให้ท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมและส่วนที่เป็นค าพูดของท่าน
ประธานสภาเทศบาล      เพราะว่าเอกสารมีเยอะ ส่งไปครั้งแรกผมยังตกใจคิดว่าเป็นพระไตรปิฎก  จะแก้ 
           ค าพูดของท่านส่วนใดก็เรียนเชิญนะครับ  
 

นายมนัส   แก้วจันทร์  ท่านก็คงจะได้ตรวจดูพอสมควรแล้ว เพราะเจ้าหน้าที่ได้ส่งไปให้ท่านหลายวัน
ประธานสภาเทศบาล   แล้ว ผมจะขอมติทีป่ระชุมนะครับ ท่าน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  เห็นชอบ  
     และรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้นครับ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาล
เห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมทั้งหมด  9 ท่าน  ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 นะครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2563  ทั้งหมด  9  ท่าน 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เสนอญัตติที่ 1/2563  เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ  
 

นายมนัส   แก้วจันทร์  เรื่องเสนอญัตติที่ 1/2563  เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ก็ขออนุญาต 
                              เรียน  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านนะครับ บัดนี้ก็ได้เวลาที่ฝ่ายบริหาร
เทศบาลจะเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่า 
ขณะนี้เทศบาลต าบลวังชัย  ฝ่ายบริหารไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี ณ ปัจจุบันปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี คือฝ่ายบริหาร ผมขออนุญาตน าเรียนการร่างเทศบัญญัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับ
การพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพิจารณาเราจะพิจารณา 3 วาระ  คือวาระที่ 
1 ขั้นรับหลักการ  วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่ 3  ขั้นอนุมัติและตราเป็นเทศบัญญัติ  ซึ่งทั้งสามวาระ  จะ
พิจารณาในคราวเดียวกันไม่ได้  ดังนั้นส าหรับวันนี้เราจะพิจารณาวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ   เชิญท่านปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี   ได้เสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลต าบลวังชัย ครับ 
 

นายชาติ  มณีสา   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลวังชัย  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน
ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย     เรื่องขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
     ญัตติที่ 1/2563  ลงวันที่ 7  สิงหาคม  2563   สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน   1  ชุด  2. เอกสารประมาณราคาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน    1     ชุด   หลักการ    บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลต าบล
วังชัย จะเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ต่อสภาเทศบาลต าบลวังชัย อีก
ครั้งหนึ่ง    ฉะนั้น   ในโอกาสนี้    คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลวังชัยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาเทศบาล และ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังชัยทุกท่าน  ได้ทราบถึงสถานะทางการคลังของเทศบาล  ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการเพ่ือประกอบการพิจารณาในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2564  ดังตอ่ไปนี้    
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สถานะการคลัง 

 1.  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ  วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวังชัย มีสถานะ
การเงิน  ดังนี้ 
  - เงินฝากธนาคาร  จ านวน  37,268,005.36  บาท 
  - เงินสะสม  ทั้งสิ้น  จ านวน     39,520,100.67     บาท 
  - เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน           15,648,941.94  บาท 
  - รายจ่ายที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  9,000.-   บาท 
 2. เงินกู้คงค้าง  จ านวน    2,737,860.-    บาท 

การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณในปีปัจจุบัน(ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563) 
 1.รายรับจริง รวมทั้งสิ้นจ านวน 49,846,581.83  บาท     แยกเป็น 

  1. หมวดภาษีอากร   จ านวน    517,978.96 บาท 
  2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต จ านวน 319,540.30 บาท 
  3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  588,508.24 บาท  
 4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน  689,880.- บาท 
  5. หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน  23,973,452.33 บาท 
  6. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน  23,757,222.- บาท 
 2. รายรับจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์   
  1. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์   จ านวน    25,119  บาท 
 3. รายจ่ายจริง รวมทั้งสิ้น จ านวน  44,259,890.88  บาท  แยกเป็น 

  1. งานงบกลาง    จ านวน 10,186,324.60 บาท 
  2. งบด้านบุคลากร(เงินเดือนและค่าจ้าง) จ านวน 11,948,817.- บาท 
  3. งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค) 
       จ านวน        12,285,663.28 บาท 
  4. งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน    6,243,086.- บาท 
  5. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) จ านวน           3,596,000.-     บาท 
 4. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ จ านวน           25,119.- บาท 
 5. รายจ่ายท่ีจ่ายขาดจากเงินสะสม  จ านวน         44,600.-   บาท 
 

ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 1. ปีงบประมาณรายรับจริงปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562)เทศบาลต าบลวังชัย มีรายรับจริง  
จ านวน      59,023,490.62  บาท 
 2. งบประมาณรายรับปีงบประมาณ   พ.ศ.  2564   ได้ประมาณการรายรับไว้  ทั้งสิ้น จ านวน     
60,000,000.-      บาท   โดยมีรายละเอียดแยกตามหมวดรายรับ ดังนี้ 
  - หมวดภาษีอากร         ตั้งรับไว้          1,020,000 บาท 
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  -หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต ตั้งรับไว้  699,000 บาท 
  -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   ตั้งรับไว้            852,000 บาท 
  -หมวดเบ็ดเตล็ด     ตั้งรับไว้          1,022,000 บาท 

  - หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน        29,363,000     บาท 
  -หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งรับไว้  27,044,000 บาท 

ประมาณการรายจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
 1. ปีงบประมาณรายจ่ายจริงที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562)เทศบาลต าบลวังชัย มีรายจ่ายจริง
จ านวน   54,975,963.83    บาท   
 2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   ได้ประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น จ านวน       
60,000,000.- บาท  โดยมีรายละเอียดแยกตามงบรายจ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 
  - งบกลาง  จ านวน  10,870,114 บาท 
  - งบบุคลากร  จ านวน  18,923,430 บาท 
  - งบด าเนินงาน  จ านวน  17,026,936 บาท 
  - งบลงทุน  จ านวน    7,864,520 บาท 
  - งบรายจ่ายอื่น  จ านวน        20,000 บาท 
  - งบเงินอุดหนุน  จ านวน    5,295,000 บาท 
เหตุผล  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  หมวด 3 ข้อ 23 ก าหนดให้ผู้บริหารเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีภายในวันที่ 15  สิงหาคมของทุกปี   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลวังชัย  ในด้านการดูแลทุกข์สุขและการให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น   โดยด าเนินการตามแผนงาน / 
โครงการ / กิจกรรม  ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล  5  ปี  (พ.ศ. 2561–2565)  ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
พ่ีน้องประชาชน  และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541  รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2  และฉบับที่  3)  หมวด3  วิธีการจัดท างบประมาณ  ผู้บริหาร
เทศบาลต าบลวังชัย จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือขอรับความ
เห็นชอบและอนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลวังชัย   ตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไปจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาขอ
แสดงความนับถือ นายชาติ  มณีสา  ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์     ขอบคุณท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย  เมื่อสักครู ่
ประธานสภาเทศบาล     ท่านก็ได้เสนอญัตติที่ 1 / 2563 เป็นเรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งผมเรียนให้ 
                  ท่านทราบในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าการพิจารณาจะมี 3 วาระ ในขณะนี้เรา
พิจารณาในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ   ก่อนที่ผมจะขอมติจากที่ประชุมฯ  ผมก็จะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลได้อภิปรายในส่วนที่ท่านอาจจะมีข้อสงสัย หรืออาจจะมีสิ่งใดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวเนื่องกับร่างเทศบัญญัติที่ฝ่าย
บริหารได้เสนอมา   นะครับ จะเปิดโอกาสได้อภิปราย   ขอย้ าว่าให้อภิปรายในส่วนที่เป็นเนื้อหาหรือสาระอัน 
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เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด
ต้องการทีจ่ะอภิปรายเรียนเชิญนะครับ  เรียนเชิญท่าน สท.ทองดี  ศรีอุทา ครับ 
 

นายทองดี   ศรีอุทา  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทองดี  ศรีอุทา  เมื่อสักครู่นี้
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านปลัดไดน้ าเสนอรายละเอียดต่าง ๆ อยากจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกว่างบผูกพัน 
              หรือหนี้สินผูกพันที่เราจะต้องจ่าย ซึ่งเงินสะสมของเราก็มีมากพออยู่แล้ว เรา
สามารถน าเงินสะสมที่มีมาช าระหนี้ได้หรือไม่  หนี้สินต่าง ๆ เป็นข้อผูกพันหรือดอกเบี้ยที่เราจะต้องช าระหรือว่าเรา
ใช้จ่ายหมดแล้วครับ  ขออนุญาตเรียนถามท่านปลัด  ครับ 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์         ท่านปลัดจะชี้แจงเลยหรือไม่ครับ หรือจะรอชี้แจงในคราวเดียวครับ แล้วแต่ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล      จะชี้แจงกับสภาฯ นะครับ  เชิญครับ 
 

นายชาติ   มณีสา  ขออนุญาตท่านประธานสภา จริง ๆ รายละเอียดมันมีมาก ผมจะอธิบายในส่วนที่
ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย  เป็นสาระส าคัญได้หรือไม่      ผมก็ไม่แน่ใจท่านสมาชิกได้อ่านมาหมดแล้วหรือไม่  
                ส าหรับเงินกู้ใช้ไปหมดแล้วเป็นส่วนหนึ่ง ที่เหลือประมาณสองล้านเจ็ดแสนบาท
นะครับ ถือว่าน้อยนะครับ เมื่อก่อนเหลือประมาณเจ็ดล้านบาท   เป็นเงินกู้ชุดสิบห้าล้านบาท หากท่านใด
เปรียบเทียบเทียบปีที่แล้ว ปีที่แล้วเราใช้ส าหรับการลงทุนเป็นหกล้านบาทเท่านั้นเอง ปีนี้ใช้เจ็ดล้านกว่าบาท ผมขอ
อธิบายในส่วนโครงการคร่าว ๆ  นะครับ ส่วนเงินเดือน  ค่าตอบแทน  ค่าวัสดุ จะไม่ได้ดูตรงนั้น จะอธิบายในส่วน
โครงการใหญ่ ๆ ให้ท่านได้ทราบอีกครั้งนะครับ 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์       ผมขออนุญาตท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ที่สมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลมีข้อสงสัยได้สอบถาม ในส่วนที่เราเป็นหนี้คงค้างสองล้านเจ็ดแสน            
                             กว่าบาท เราจะน าเงินสะสมมาใช้ช าระหนี้ส่วนนี้ได้หรือไม่ ส่วนเรื่องโครงการต่าง 
ๆ ขออนุญาตเรียนท่าน ยังไม่มีสมาชิกได้อภิปราย เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตส่วนของท่าน สท.ทองดี สงสัย ส่วน
ท่านจะชี้แจงอย่างไรก็สุดแล้วแต่ ครับ 
 

นายชาติ   มณีสา  ส าหรับเงินกู้นะครับ ผมก็ไม่ได้ไปดูรายละเอียด แต่เท่าที่ทราบในเรื่องกู้กับ
ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย  ธนาคารสถาบันการเงินต่าง ๆ เงินกู้เวลาเราไปกู้เขาจะมีสัญญาเขียนว่ากี่ปีต่อกี่ปี  
                ไม่เหมือนเงินของเราแม้นว่าเรามีเงินเยอะก็ไม่สามารถน าเงินไปช าระได้ ไม่
สามารถเอาเงินสะสมไปใช้ช าระหนี้ธนาคารได้ ในการที่จะไปช าระหนี้เราต้องมาตั้งเป็นงบประมาณต้องมาเข้าเทศ
บัญญัติ  ผมเคยปรึกษากับเจ้าหน้าที่ว่าแต่ละเดือนเรามีเงินอยู่แล้วท าไมเราต้องรอวันที่ 31 ท าไมเราไม่น าไปจ่าย
ก่อน ธนาคารตอบว่าไม่ได้เพราะสัญญาเขียนไว้ว่าอย่างนั้น ถึงแม้นจะติดเสาร์ อาทิตย์ก็ต้องจ่าย ต้องจ่ายช าระตาม
สัญญา เขาระบุเป็นวันที่ 31 ของทุกเดือนก็ต้องจ่ายตามนั้น หายไปวันหนึ่งดอกเบี้ยเขาก็หายไป เพราะฉะนั้นเขา
ถือเอาวันสุดท้ายอันนี้ถือเป็นหลักเกณฑ์หนึ่ง ครับ  

 

นายมนัส   แก้วจันทร์    ขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี นะครับ ท่านสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลท่านใด  ต้องการที่จะอภิปรายเรียนเชิญนะครับ     เราพิจารณาร่าง 
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ก่อนที่จะขอมติที่จะประชุม
ผมเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปราย เรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่าน  สท.สนอง  แสงสุรินทร์ ครับ 
 

นายสนอง  แสงสุรินทร์  เรียนประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    ผมมีข้อสงสัยคือโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น             
    บ้านประชานิมิต ปกติก็ไม่เห็นมีใครไปเล่นนะครับ เห็นแต่เขามาออกก าลังกาย
หน้าโรงสี เราจะย้ายเครื่องเล่นไปใช่หรือไม่ครับเมื่อปรับปรุงแล้ว หรือว่าเครื่องเล่นอัน เก่าอยู่ที่เดิม ตัวที่เราท าใหม่
พวกที่ออกก าลังกายเขาจะไปเล่นหรือไม่ เท่าที่ผ่านไป – มา  ผมไม่เห็นมีใครไปออกก าลังกายสักที พวกของเด็กเล่น
บางอย่างน่าจะไปอยู่ศูนย์เด็ก อย่างไรก็พิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับ 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์       มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่ต้องจะซักถามอภิปรายในร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล        งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ 
    เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ 
 

นายชาติ   มณีสา  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ส าหรับสนามเด็กเล่นตรงนี้ก่อน
ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย  หน้านั้นไม่มีงบประมาณ แตเ่รามีได้มกีารประชุมรอบนอก สมาชิกสภาฯ เสนอ 
    อยากให้ท าสนามเด็กเล่นตรงนี้ให้มีมาตรฐานขึ้นมานิดหนึ่ง แต่งบประมาณเรามี
ไม่เพียงพอ ตกลงกันว่าปีแรกให้เป็นลานคอนกรีตไปก่อน ส่วนสนามเด็กเล่นตรงนั้นท่านก็เสนอมาว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ ก็ต้องถามชุมชนแถวนั้นด้วยและจะต้องปรึกษากับชุมชนและถามทางสภาฯ ด้วยว่ามัน
เหมาะสมที่จะวางไว้ต่อหรือไม่ หลังจากที่ท าลานคอนกรีตแล้วพ้ืนที่ที่เป็นสนามเด็กเล่น แต่ว่าจะเพ่ิมเป็นลาน
คอนกรีตให้สะดวกยิ่งขึ้นจะต้องขอประชุมปรึกษาหารือกับชุมชนประชานิมิต กับสภาฯ ด้วย เห็นควรจะย้ายไป
ตรงไหนแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งนะครับ 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์      ขอบคุณปลัดเทศบาลผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดต้องการจะอภิปรายหรือมีข้อซักถามอีกเรียนเชิญนะครับ เรียนเชิญท่าน             
                        สท.สนอง แสงสุรินทร์ ครับ 
 

นายสนอง   แสงสุรินทร์  ขออนุญาตท่านประธานนะครับ สืบเนื่องโครงการอันนี้นะครับดูในแบบแปลนใน
สมาชิกสภาเทศบาล  รายละเอียดโครงการไม่มีงบประมาณที่เราจะท ารั้วรอบ ถ้าเราเทพ้ืนคอนครีตผม 
                       ว่ามันน่าจะเป็นที่จอดรถตลาดนัดมากกว่าถ้าเราไม่ท ารั้ว นะครับ 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์       ท่านปลัดจะชี้แจงอีกหรือไม่ ครับ ท่าน สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการที่จะแสดง
ประธานสภาเทศบาล  ความคิดเห็นมีหรือไม่ครับ เรียนเชิญนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมจาก 
     สภาเทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลในหัวข้อร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่   1  ขั้นรับหลักการ    ซึ่งฝ่ายบริหารโดยท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ และผมก็เปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย ผมจะขอถามมติ
ที่ประชุมเลยนะครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบและรับหลักการในร่างหลักการร่างเทศบัญญัติ 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   โปรดยกมือขึ้นครับ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบและ
รับหลักการทั้งหมด  9  ท่าน ครับ  ถือเป็นมติที่ประชุมของเทศบาลในการผ่านวาระแรกข้ันรับหลักการ 
 

มติที่ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบและรับหลักการ  ทั้งหมด  9  ท่าน 
 

นายมนัส  แก้วจันทร์  ก็ผ่านไปนะครับส าหรับวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ เราก็จะเข้าสู่วาระที่ 2 เป็น ขั้น
ประธานสภาเทศบาล   แปรญัตติ   ซึ่งการพิจารณาร่างฯ งบประมาณรายจ่าย ต้องก าหนดห้วง 
                                ระยะเวลาการแปรญัตตินั้นต้องเปิดโอกาให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา
โดยต้องให้มีช่วงระยะเวลาไม่น้อย  24  ชั่วโมง นะครับ  อยากให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่วงระยะเวลาของการ
แปรญัตติ เรียนเชิญนะครับ เรียนเชิญท่าน สท.เอกพล  วรแสน ครับ 
 

นายเอกพล   วรแสน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ที่เคารพ    กระผม   
สมาชิกสภาเทศบาล  นายเอกพล   วรแสน     ขอเสนอก าหนดระยะเวลาในการแปรร่างเทศบัญญัติงบ 
                           ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.   2564   ตั้งแต่วันที่    14 
สิงหาคม 2563  เวลา 15.00 น  ถึงวันพฤหัสบดี ที่  20  สิงหาคม  2563  เวลา   12.00   น.   ในวันและเวลา
ราชการ ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์       ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
ประธานสภาเทศบาล    จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่   เรียนเชิญครับ มีหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็จะถือเอา 
                     ก าหนดระยะเวลาที่ท่าน สท.เอกพล วรแสน ได้เสนอต่อสภาเทศบาล นะครับ  
เป็นช่วงระยะเวลาของการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อสักครู่ผมขอ
อนุญาตทบทวนอีกครั้ง  นะครับ ก็คือเริ่มจากวันที่  14  สิงหาคม 2563  เวลา  15.00  น. ถึง เวลา   12.00   น. 
ของวันที่  20  สิงหาคม  2563   
  

มติที่ประชุม  ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ  เริ่มจากวันที่  14  สิงหาคม 2563  เวลา  15.00  น.  
    ถึง เวลา   12.00   น. ของวันที่  20  สิงหาคม  2563   
 

นายมนัส  แก้วจันทร์   ซึ่งท่านสมาชิกสภาเทศบาล  สวามารถที่จะเสนอญัตติแปรญัตติก็เสนอได้
ประธานสภาเทศบาล   ต่อคณะกรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งในวาระต่อไป  นะครับ   ขอเข้าสู่ระเบียบ 
     วาระเบียบวาระที่ 4  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อ 
   พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์       ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือแต่งตั้ งเป็น
ประธานสภาเทศบาล        คณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า     
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  นะครับ  ซึ่งการคัดเลือกคณะกรรมการตามระเบียบจะก าหนดให้มี 3  ท่าน  เราจะ
คัดเลือกที่ละ 1 ท่านโดยสมาชิกสภาเทศบาล 1 ท่าน จะเสนอ 1 ชื่อ โดยเราจะคัดเลือกทีละท่านจนกว่าจะครบ 3 
ท่าน เพ่ือให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติประจ าเทศบาลต าบลวังชัย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อท่าน
แรกเรียนเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่าน สท.ทองดี  ศรีอุทา ครับ 
 

นายทองดี   ศรีอุทา  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทองดี ศรีอุทา  ขอเสนอ ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล     สท.สนอง   แสงสุรินทร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านมีวุฒิภาวะและเป็นผู้มี 
                       ความรู้เหมาะสมท่ีจะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้ครับ 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์       ขอผู้รับรองด้วยครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง นะครับ  รายชื่อคณะกรรมการท่านแรก
ประธานสภาเทศบาล     ทีไ่ด้รับการเสนอโดย ท่านทองดี  ศรีอุทา  เสนอชื่อ ท่าน สท.สนอง  แสงสุรินทร์           
    นะครับ มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ เราจะพิจารณาทีละท่าน
จนกว่าจะครบ 3 ท่าน ถ้าไม่มีก็ถือเอาท่าน สนอง แสงสุรินทร์  เป็น กรรมการแปรญัตติท่านแรก ตามที่ท่าน สท.
ทองดี ศรีอุทา ไดเ้สนอนะครับ  

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์  เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอท่านที่ 2 เรียนเชิญท่านสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล     เทศบาลได้เสนอ ชื่อ ครับ  เรียนเชิญท่าน สท.สนอง แสงสุรินทร์ ครับ 
 

นายสนอง   แสงสุรินทร์  เรียนท่านประธานสภา ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ผมขอ
สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอกรรมการแปรญัตติท่านที่สอง คือท่าน สท.วิษณุ   แซ่คู ครับ 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์       ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องครับ กรรมการท่านที่ 2  ท่าน สท.สนอง    
ประธานสภาเทศบาล  แสงสุรินทร์ เสนอชื่อ สท.วิษณุ  แซ่คู  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 2 ครับ     
    มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ เรียนเชิญครับ 
ถ้าไม่มีก็ถือเอาตามท่ีท่าน สท.สนอง แสงสุรินทร์  เสนอ นะครับ  
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์  เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอท่านที่ 3 เรียนเชิญท่านสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล     เทศบาลได้เสนอ ชื่อ ครับ  เรียนเชิญท่าน สท.ทองดี  ศรีอุทา ครบั 
 

นายทองดี   ศรีอุทา  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทองดี  ศรีอุทา  ผมขอเสนอ
สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 3 นะครับ คือ ท่าน สท.ชนะ  เย็นสบาย  ท่าน 
     เป็นคนหนุ่มไฟแรงผู้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้มีเวลามากพอที่จะสละเวลาตรง
นี้ได้สมบูรณ์ ขอเสนอท่านเป็นกรรมการท่านที่ 3  ครับ 
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นายมนัส   แก้วจันทร์       ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ ท่านที่ 3 ท่าน สท.ทองดี  ศรีอุทา 
ประธานสภาเทศบาล  เสนอ ท่านสท.ชนะ เย็นสบาย  ท่านก็ได้อธิบายคุณสมบัติครบถ้วน ท่านสมาชิก 
     สภาเทศบาลท่านใดต้องกรที่จะเสนอชื่อท่านสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็
ถือเอารายชื่อตามทีท่าน สท.ทองดี  ศรีอุทา เสนอท่านที่ 3  ก็คือ ท่าน สท.ชนะ เย็นสบาย  เป็นคณะการท่านที่ 3             
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์       ขออนุญาตทวนรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย สท.สนอง  
     แสงสุรินทร์ , สท.วิษณุ  แซ่คู  และสท.ชนะ  เย็นสบาย  ทั้ง 3 ท่านได้รับการ
คัดเลือกโดยสภาเทศบาลต าบลวังชัย ผมขออนุญาตพักการประชุม 5 นาที เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือก
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติทั้งสามท่าน ได้ประชุมหารือกันเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  เรียนเชิญ 
ท่าน สท.ชินวัตร ประคองทรัพย์ ครับ 
 

นายชินวัตร   ประคองทรัพย์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และ      
สมาชิกสภาเทศบาล        ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ผมนายชินวัตร   ประคองทรัพย์ สมาชิกสภา  
                           เขต 2   มีเรื่องจะเรียนปรึกษาและขอความเห็นชอบจากสภาฯ 2 เรื่อง คือตอนนี้                                 
ผมได้รับเลือกและแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และ(2) ผมได้รับเลือกเป็น
ประธานตรวจรายงานการประชุม ทั้ง 2 ต าแหน่ง ผมจะขอลาออกเพ่ือเลือกผู้ที่มาท าหน้าที่แทนผมคราวเดียวกันเลย
จะดีไหมครับ  
 

นายมนัส   แก้วจันทร์            อย่างนี้ก็สุดแท้แต่ท่าน  เพราะเป็นเรื่องความประสงค์ของท่าน ผมขออนุญาต 
ประธานสภาเทศบาล     อย่างนี้ ผมขอยกเรื่องเสนอของท่าน ยกไปวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ นะครับ ในส่วน 
     ของการเลื อกประธานคณ ะกรรมการแปรญั ตติ  และเลขานุ การ ของ
คณะกรรมการแปรญัตติขอให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาเทศบาล  ในการนัดประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ 
เชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ครับ 
 

นางธิราวัลย์  ดวงค ารัตน์  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาล    ขออนุญาตเชิญ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ท่านสนอง  แสงสุรินทร์    ท่านชนะ  เย็นสบาย  และท่านวิษณุ  แซ่คู   ที่ห้อง 
     ท่านปลัดเทศบาล  เพ่ือประชุมในการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
และเลขานุการแปรญัตติ  เรียนเชิญค่ะ  ดิฉันขออนุญาตที่ประชุมสภาเทศบาล  ด้วยนะคะ 
 

นายมนัส  แก้วจันทร์  ครับ   เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ที่เก่ียวข้อง  ผมอนุญาตให้ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาเทศบาล  ในการปฏิบัติหน้าที่ 
     คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง  3  ท่าน  ไปประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน 
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คณะกรรมการแปรญัตติ  และเลขานุการแปรญัตติ  ในโอกาสนี้  ผมขอพักการประชุมครับ พัก   10  นาท ี แล้วเรา
มาประชุมต่อ ครับ 
 

พักการประชุมสภาเทศบาล   10  นาที 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์            เมื่ อสั กครู่ เราก็ ได้ เลือกคณ ะกรรมการแปรญั ตติ ไปครบ   ทั้ ง  3  ท่ าน  
ประธานสภาเทศบาล             ประกอบด้วย ท่าน สท.สนอง  แสงสุรินทร์, สท.ชนะ  เย็นสบาย และสท.วิษณุ   
                              แซ่คู  ผมก็พักการประชุมไป  5 นาที  เพ่ือให้ทั้ง 3 ท่านได้เลือกประธาน
กรรมการแปรญัตติ เรียนเชิญคณะกรรมการรายงานการประชุมของคณะกรรมต่อสภาเทศบาลต าบลวังชัย ครับ 

 

นายสนอง   แสงสุรินทร์        เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านผู้เข้าร่วมประชุม จากการประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล     คณะกรรมการแปรญัตติ   ได้ข้อสรุปดังนี้ครับ ให้นายสนอง แสงสุรินทร์    เป็น  
                         ประธานกรรมการแปรญั ตติ    สท.ชนะ เย็นสบาย เป็นกรรมการ และ            
สท.วิษณุ  แซ่คู  เป็นกรรมการและเลขานุการ ครับ 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์       ขอบคุณครับ  ขออนุญาตทบทวนอีกสักครั้งนะครับ เมื่อสักครู่ท่าน  สท.สนอง   
ประธานสภาเทศบาล        แสงสุรินทร์  ซึ่งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงผลการประชุมดังนี้นะครับ  
     คณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี         
พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย นายสนอง  แสงสุรินทร์   เป็นประธานกรรมการ   นายชนะ  เย็นสบาย  เป็นกรรมการ  
และนายวิษณุ  แซ่คู  เป็นกรรมการและเลขานุการ ครับ  ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ก็จะมีหน้าในการรับท่านสมาชิกสภา
เทศบาลที่จะยื่นแปรญัตติ  สถานที่รอรับการเสนอขอแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล  ให้ใช้ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลวังชัย  แห่งนี้  เป็นสภานที่รอรับ  นะครับ  ตามก าหนดระยะเวลาที่สภาเทศบาลโดยมติที่ประชุมได้ก าหนดไว้  
และเมื่อด าเนินการในส่วนของคณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการในส่วนของการพิจารณาการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดของคณะกรรมการแปรญัตติที่
ได้รับมอบหมายจากสภาเทศบาลนะครับ ส่วนการรายงานก็จะรายงานมาที่ประธานสภาเทศบาล   และฝ่าย
เลขานุการสภา   เมื่อรับรายงานก็จะแจ้งให้ ประธานสภาทราบ ก็จะก าหนดการประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาใน
วาระท่ี 3 ต่อไปนะครับ  ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์         ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ต้องการที่จะเสนอแนะแสดงความคิดเห็นหรือ
ประธานสภาเทศบาล     เพ่ิมเติมอ่ืนใดอันเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม       
                            ก็ขอเรียนเชิญครับ เรียนเชิญ สท.ทองดี  ศรอุีทา ครับ 
 

นายทองดี   ศรีอุทา  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ  กระผม นายทองดี  ศรีอุทา  ขอ
สมาชิกสภาเทศบาล    สอบถามไปยังคณะผู้บริหาร และท่านประธานสภา คือเรื่องท าท่อระบายน้ าซอย  
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วรภูมิ ชุมชนวังเก้ิง 2  ขณะนี้ผู้รับเหมาก็ยังท าไม่เสร็จซึ่งวันหนึ่งผมไปเห็นเขาท าวางท่อเขาวางแผ่นพ้ืนส าเร็จมาวาง
แล้วเอาท่อลง ปกติต้องเทคอนกรีตถึงเอาท่อลงได้ตามที่เห็น ๆ มานะครับ หรือแบบแปลนแบบนี้ก็เป็นได้ ผมสงสัยว่า
มันจะคงทนถาวรหรือไม่ เป็นท่อมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร  บ่อพักซึ่งจะท าให้น้ าไหลลงอยู่ห่างกันก็มี รูที่จะ
รับน้ าป่าหรือน้ าฝนน้อยมาก 5-6 เซนติเมตร ขณะนี้เขาก าลังวางบ่อพัก ผมสงสัยเป็นแบบแปลนของเทศบาลหรือ
อย่างไร ท่านประธานสภาที่เคารพอย่างอยู่หน้าวัดศิลาอาสน์  น้ าไม่ไหลลงเลย เราท ามาปีสองปีแล้ว รูเล็กนิดเดียว
เดี๋ยวนี้น้ าก็ไหลลงท่วมบ้านชาวบ้านเหมือนเดิม ฝนตกมาแรงน้ าไม่ไหลเข้าท่อเลยครับเสียดายงบประมาณทาง
เทศบาลต าบลวังชัยได้จัดสรรเงินให้กับชุมชนไม่คุ้มค่าเลยครับ เครื่องออกก าลังกายใกล้บ้านท่านประธานสภาฯ เป็น
งบประมาณของเทศบาลมีคนมาใช้หรือไม่ สังเกตดูรั้วสังกะสีก าลังจะพังทับแล้ว หากไม่มีคนมาใช้ก็ให้ย้ายไปที่มีคน
ใช้บ้าง  เรื่องที่ 3  ฝายน้ าล้นที่อยู่ในล าห้วยยางระหว่าง เทศบาล กับอบต. เดี๋ยวนี้ช ารุด ผู้รับผิดชอบคือใคร ฝายน้ า
ล้นนี้คงสร้างมาตั้งแต่สมัยสุขาภิบาล เป็นของใครรับผิดชอบ  แต่มันมีป้ายเทศบาลพอดี มันอยู่ในเขตไหนกันแน่  อยู่
ในเขตเทศบาล หรือเขต อบต.วังชัย ใครรับผิดชอบ ขอบคุณครับ  
 

นายมนัส   แก้วจันทร์         ขอบคุณท่าน สท.ทองดี ศรีอุทา  ผมขอเสริมเรื่องของท่าน สท.ทองดี ศรีอุทา  
ประธานสภาเทศบาล         เรื่องเครื่องเล่นที่ชุมชนผมนะครับ  ถ้าผมจ าไม่ผิดผมเคยบอกว่าให้ย้ายไปทีมีคน 
                     ใช้ เพราะไม่เกิดประโยชน์จริง ๆ วันไหนฝนตกผมก็เดินไปดู ผมไม่เล่นนะ ผมแจ้ง
ให้ถอนออกให้ไปตั้งท่ีจุดที่มีคนใช้ให้มันเกิดประโยชน์ เรื่องสังกะสีของเอกชนพูดยาก  พูดกับคนมีเงินพูดยาก ที่ตรง 
นั้นบางทีมองไปมันก็ขัดหูขัดตา เห็นสังกะสีมีสนิมเกรอะเต็มไปหมด   แต่เราก็ท าอะไรไม่ได้ยังดีมีต้นไม้พอได้บดบัง 
บ้าง มีต้นคูณ สมมติอนาคตข้างหน้าถ้าเรามีเงินเทศบาลเรามีเงินซื้อท าเทศบาลก็ดีนะครับลงมาจากทางรถไฟมองมา
อลังการมาก  แต่เรียนท่านทองดี นะครับ ผมเสนอให้ถอนออก เพราะจริง ๆ แล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์ ของมันมี
ประโยชน์พอไปตั้งจุดที่ไม่เกิดประโยชน์ ดูเหมือนมันไร้ค่า มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
เรียนเชิญท่าน   สท.ชินวัตร ประคองทรัพย์ ครับ  
 

นายชินวัตร   ประคองทรัพย์ เรียนทา่นประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล     นายกเทศมนตรี   หัวหน้าส่วนราชการ    ที่เข้าร่วมประชุม   ผม  นายชินวัตร                             
                       ประคองทรัพย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผมได้เสนอไปแล้ว ประธานสภาฯ 
ให้เสนอในวาระอ่ืนๆ ก็จะเสนอซ้ า ตอนนี้ผมได้รับแต่งตั้งให้เป็น ประธานคณะกรรการประเมินผลติดตามแผนพัฒนา
เทศบาล   ประธานก็ต้องมีอ านาจมีหน้าที่  เสร็จแล้วผมรู้สึกว่าผมได้รับการแต่งตั้งให้ครบองค์เฉย ๆ ตรงนี้         
ผมขอลาออก อีกต าแหน่งหนึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ตรงนี้รู้สึก
ว่าตัวเองอายุมาก สายตาไม่ค่อยดี อยากให้คนหนุ่มไฟแรงมาท าหน้าที่ตรงนี้ น่าจะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
มากกว่า ครับ  อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สาม รถเก็บขยะถนนสหราษฎร์อุทิศ เก็บวันไหนบ้าง เวลาไหนบ้าง เพราะว่าบ้าน
ผมอยู่ตรงข้าม โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา โรงเรียนเขาตั้งโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เอาถังขยะมาตั้งไว้หน้า
โรงเรียน ท าให้ชาวบ้านบริเวณนั้นเดือดร้อน ครับ ถ้าวันไหนรถไม่ไปเก็บขยะสุนัขก็จะมาคุ้ยเขี่ย กระจายหมดเลย ขอ
เรียนถามเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  
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นายมนัส   แก้วจันทร์        ในส่วนของประเด็นของ สท.ชินวัตร  ประคองทรัพย์ นะครับ ส่วนที่เกี่ยวกับสภา
ประธานสภาเทศบาล      เทศบาลผมจะชี้แจง 2 ข้อ นะครับ ส่วนเรื่องถังขยะให้ฝ่ายบริหารตอบ นะครับ   
                           เรื่องที่ 1 ท่านลาออกจากประธานกรรมการประเมินการติดตามแผนพัฒนา
เทศบาล เป็นการคัดเลือกโดยสภาเทศบาล ให้ท่านท าหนังสือลาออกถึงปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
การเลือกคนใหม่แทน   ต้องเลือกในที่ประชุมสภาเทศบาล  จะต้องเลือกในการประชุมคราวต่อไป นะครับ ผม
รับทราบในเรื่องที่ท่านลาออก ส่วนเรื่องที่ 2 การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  การคัดเลือกโดยสภา
เทศบาลต าบลวังชัย ท่านยื่นลาออกถึงเลขาสภาเทศบาล แล้วก็จะแจ้งมาที่ผม ขออนุญาตยกเรื่องลาออกไปในการ
ประชุมครั้งต่อไป   แต่ว่าก่อนที่ท่านจะลาออกแบบสมบูรณ์แบบ    ท่านก็ต้องตรวจรายงานการประชุมก่อนในการ
ประชุมในคราวนี้ก่อนนะครับ   แล้วท่านก็ยื่นหนังสือลาออกถึงกระผมและผมจะได้น าเสนอต่อสภาเทศบาล ก็จะได้
เลือกคณะกรรมการท่านอ่ืนมาทดแทน ส่วนเรื่องถังขยะ ให้ฝ่ายบริหารตอบนะครับ   เรียนเชิญนะครับ เรียนเชิญ            
สท.สนอง  แสงสุรินทร์ ครับ 
 

นายสนอง   แสงสุรินทร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมีเรื่องเสนอแนะนิด
สมาชิกสภาเทศบาล     หนึ่งสืบเนื่องจากที่ท่าน สท.ทองดี ศรีอุทา  ได้กล่าวมาในข้างต้นนะครับ เรื่อง 
                                การออกก าลังกาย เป็นไปได้ไหมถ้าเราย้ายเครื่องออกก าลังกายไปที่มีผู้ใช้บริการ
บ่อย ๆ   เครื่องออกก าลังกายมันใช้ฟันเฟืองพวกเป็นเหล็กตากแดดตากฝน เป็นไปได้ไหมที่เราจะท าหลังคามุงเพ่ือ
ยืดอายุการใช้งาน  ผมว่ามันจะใช้ได้ทนนานกว่าเดิมขึ้นไปอีก ตากแดด ตากฝน มันขึ้นสนิมมันเสียแน่นอนครับ เราก็ 
ท าเป็นเพิงหมาแหงนสูง ๆ หน่อย ถ้าว่าจะออกกลางแจ้งเราท าหลังคาให้นิดหน่อย  เพื่อไม่ให้มันโดนฝนเต็ม ๆ  เรื่อง 
ที่ 2 เรื่องรถเก็บขยะ ไม่มีปัญหาเรื่องเก็บขยะแต่มีปัญหาเรื่องวางถังขยะ ผมเคยเสนอมาแล้วหลายรอบแล้ว     คือ
เทขยะแล้วโยนถังขยะ  ผมออกมาเก็บถังขยะทุกวัน ผมไม่เคยเห็นถังขยะหน้าบ้านผมวางเป็นระเบียบสักที  รบกวน
ท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบอกพนักงานเก็บขยะด้วยนะครับ เวลาเทขยะแล้วอย่าโยนถัง สาเหตุที่ถังขยะแตกไม่ใช่อ่ืนไกล
หรอกครับเป็นเพราะพนักงานเก็บขยะโยนถังนี้หละครับ ไม่รู้จะรีบไปไหน    เรื่องที่ 3 สระหนองกุง ตอนนี้ไม่ทราบ
ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของชาวบ้านหรือเทศบาล คือตอนนี้จะว่าไปมีพวกปลาอยู่ในสระเยอะอยู่นะครับ ผิดสังเกตมี
พวกมาตกปลาอยู่ข้าง ๆ  ตอนเย็นผมไปให้อาหารปลา เห็นมีพวกคนมาตกปลาอยู่ข้าง ๆ ให้เทศบาลท าป้ายห้ามจับ
ปลาในสระหนองกุง คือ มันเป็นของส่วนรวม  ฝากไว้แค่นี้นะครับ 
  

นายมนัส   แก้วจันทร์         ขอบคุณท่าน สนอง  แสงสุรินทร์  มีท่านอ่ืนอีกหรือไม่ เรียนเชิญครับ  เรียนเชิญ           
ประธานสภาเทศบาล          ท่าน สท.ชนะ  เย็นสบาย ครับ 
 

นายชนะ   เย็นสบาย  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล     ซอยข้างบ้านผมนั้นมันมืด ท่านฝากเรียน มายังเทศบาลขอความอนุเคราะห์ไปใส่ 
     โคมแฟ๊กให้ด้วยครับเพราะแถวนั้นมีเสาไฟ 3 ต้น ขอให้ทางกองช่างไปส ารวจดู 
ให้ด้วยครับ  ขอบคุณครับ 
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นายมนัส   แก้วจันทร์         มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เรียนเชิญ สท.ฉวีวรรณ์  รัตนปัญญา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 

นางฉวีวรรณ์   รัตนปัญญา กราบ เรี ยน  ป ระธานสภ าที่ เค ารพ  สมาชิ กสภ าผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ กท่ าน                       
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันนางฉวีวรรณ์ รัตนปัญญา  สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตพูดถึงล าห้วยยาง 
                             เวลาฝนตกล าห้วยยางน้ ามันเซาะ ตรงข้ามห้วยมันขาด ดินออกหมดเลยอยากให้             
ทางเทศบาลออกไปดูด้วยค่ะตรงท่อระบายน้ าที่ลงไปสุดเลยมีท่อตกลงไป 2 ท่อแล้วนะคะ ฝากน าเรียนคณะผู้บริหาร
ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

นายมนัส   แก้วจันทร์        ท่านใดมีข้อเสนออีกหรือไม่เรียนเชิญครับ เดี๋ยวจะให้ท่านปลัดได้ชี้แจงข้อสงสัย
ประธานสภาเทศบาล         ของท่านสมาชิกสภาเทศบาล เรียนเชิญครับ  
 

นายชาติ   มณีสา  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมขออนุญาตท่าน 
ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย  สท.ชินวัตร นะครับ เรื่องที่ท่านลาออก ประธานสภาฯ ได้ตอบไปแล้วนะครับคง 
                    เป็นรอบหน้า เรื่องที่ท่านมีกังวลว่าท่านไม่ได้ท าหน้าที่  ซึ่งจริง ๆ แล้วก็มีการ
ประชุมปีละครั้งเรื่องประชุมกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่ งก็ เห็นแต่งตั้ งไว้ตั้ งแต่ปี  2560                                   
นายชินวัตร ประคองทรัพย์   เป็นประธานกรรมการ  นางสุขใจ  เป็นเลขานุการ  เพราะกรรมการชุดนี้ก็มีหน้าที่
ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผน รายงานผลการด าเนินงานและติดตามแผนของผู้บริหาร ปกติก็มี
การประชุมตามแผนเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ   ส่วนเรื่องจัดซื้อ จัดจ้าง คณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนไม่ได้  
ล้วงลึกเข้าไปถึงเรื่องจัดซื้อ จัดจ้าง    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ก็มีสิทธิที่จะเข้าไปดูหรือขอข้อมูลได้ที่กอง
คลัง หรือกับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ท่านอยากทราบ ก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วนะครับ เรื่องเครื่องออกก าลังกาย สท. ทองดี   
เคยเสนอให้ย้าย และผมเคยปรึกษารับประธานสภาฯ ไม่รู้จะย้ายไปไหน  อีกส่วนหนึ่งเคยคุยกับเจ้าหน้าทีว่่ามันเป็น
ของชุมชนนี้เอามาไว้แล้วจะเอาไปที่อ่ืน แล้วย้ายไปชุมชนอื่น ในเมื่อสภาฯ บอกว่าให้เอาไป ผมพร้อมที่จะด าเนินการ 
นะครับ เคยตั้งใจอยู่ว่ามันมี 2 จุด ที่จะไปเพ่ิมเติมให้ ทางวังเกิ้ง หรือทางสระหนองกุง ผมขอให้ทางสภาฯ ตัดสินใจ
นะครับ จะไปทางหนองกุง หรือไปทางวังเกิ้ง  ครับ 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์        เชิญ สท.ทองดี  ศรีอุทา  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายทองดี  ศรีอุทา  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทองดี  ศรีอุทา เมื่อสักครู่ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดได้เสนอ 2 จุด  ผมขอเสนอเพ่ิมเติมว่าเอาไว้สระหนองกุงดีกว่าครับมีคน  
                เยอะกว่า เพราะทางวังเกิ้งก็มีอยู่แล้วส่วนมากจะเป็นทางสร้างแซ่ง วังถั่ว มาเดิน
ออกก าลังกายเขามาใช้บริการเรา ผมน าเสนอว่าเอาไว้สระหนองกุงดีกว่าครับผม 
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นายมนัส   แก้วจันทร์      เชิญ ปลัดเทศบาล ครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชาติ   มณีสา  ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านประธานลงมติให้ไหม ครับ 
ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์        จริง ๆ แล้วไม่ต้องขอมติก็ได้ เมื่อย้ายไปให้เกิดประโยชน์ก็ดี ในเมื่อท่านสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล        สภาฯ เสนอว่าเอาไปทีชุ่มชนหัวหนองกุงบริเวณสระหนองกุง ที่ส าคัญเอาออก 
                             จากชุมชนผมน่าจะเกดิประโยชน์ดีกว่าท่านใดจะแย้งต่อ สท.ทองดี  มีหรือไม่ครับ   
ถ้าไม่มีก็ถือเอาตามท่ี   ท่านทองดีเสนอ นะครับ เชิญปลัดเทศบาล ครับ  

 

นายชาติ   มณีสา         ขอบคุณครับ ตกลงเป็นไปตามนั้นนะครับ เรื่องของท่าน สท.ทองดี เรื่องร่อง
ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย        ระบายน้ าวังเก้ิงและเรื่อง ฝายน้ าล้น ผมจะให้ ผอ.กองช่างเป็นผู้อภิปรายนะครับ   
                                   เรื่องของ สท.ชินวัตร  ได้เสนอมาเรื่องรถเก็บขยะท่านก็ได้เสนอแนะมาแล้วก็จะ
ได้ก าชับเจ้าหน้าที่   เรื่องของ สท.สนอง  เรื่องเพิงพักเครื่องออกก าลังกาย   จะท าให้เป็นมาตรฐานก็ต้องหารือกับ
สภาฯ   อีกครั้ง ถ้าท าแล้วมันไม่สวยใช้งบประมาณซ่อมแซมหรือท าเล็กน้อยผมว่ามันไม่สวย ก็คงต้องหารือกันใน
สภาฯ ใช้งบประมาณเปลี่ยนแปลงหารือกันอีกครั้ง ส่วนท่านเสนอแนะการจัดตั้งถังขยะให้เป็นระเบียบก็ขอขอบคุณ
ด้วยนะครับ เรื่องของสระหนองกุง     เรื่องของป้ายถึงอย่างไรสระหนองกุงก็อยู่ในความรับผิดชอบของเราอยู่แล้ว  
เรื่องของ สท.ชนะ  ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับ เดี๋ยวจะไปดูให้อีกทีนะครับเรื่องของโคมไฟ  เรื่องของล าห้วยยางของท่าน 
สท.ฉวีวรรณ์ ตรงนี้กองช่างไปดูให้นะครับ  ขอท่านประธานสภาฯ ให้ท่าน ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงเรื่องท่อระยายน้ าวัง
เกิ้ง กับฝายน้ าล้น นะครับ 

 

นายมนัส   แก้วจันทร์       อนุญาตครับ เรียนเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายวราพงษ์   จันดาอ่อน เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ผมขอเรียนชี้แจง
ผู้อ านวยการกองช่าง     ประเด็นข้อซักถาม ดังนี้ 1.  กรณีการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก           
     ถนนวังเก้ิง 2   ข้างบ้านอาจารย์ปรีชา ที่ใช้แผ่นพื้นส าเร็จรูปวางแทนลีนคอนกรีต  
รองท่อนั้น ขอเรียนว่า เดิมการออกแบบก่อสร้างนั้นได้ก าหนดเป็นเทลีนคอนกรีตรองท่อ หนาประมาณ  5 
เซนติเมตร  แต่สภาพพ้ืนที่ก่อสร้างจริงมีก าแพงรั้วคอนกรีตและดินถมสูงจากพ้ืนที่ก่อสร้างจริงมาก   ซึ่งหากเทลีน 
คอนกรีตต้องรอระยะเวลาให้ลีนแข็งตัวก่อนเกรงว่าจะท าให้ก าแพงรั้วพัง หรือทรุดตัวได้  (เฉพาะจุดที่มีก าแพงรั้ว
และพ้ืนดินของประชาชนสูงมาก)   ผู้ควบคุมงาน จึงได้เสนอขอแก้ไขและท ารายการเปรียบเทียบราคาระหว่างลีน 
คอนกรีตรองท่อเดิม เปรียบเทียบแผ่นพ้ืนส าเร็จรูป  ขนาด 0.35 x 0.05 เมตร  แล้วปรากฏว่าแผ่นพ้ืนส าเร็จรูปมี
ราคาที่สูงกว่า  ซึ่งไม่ท าให้รัฐเสียหายแต่อย่างใด  2. ในส่วนบ่อพักท่อระบายน้ า ถนนข้างวัดศิลาอาสน์  ซึ่งน้ าไม่
สามารถระบายลงได้สะดวกนั้น   ขอเรียนว่า กองช่างจะได้ออกไปตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะ 
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ด าเนินการท าเป็นฝาเหล็กตะแกรงบ่อพักละฝาเพ่ือให้น้ าไหลลงได้สะดวกต่อไป  3. เรื่องฝายกั้นล าห้วยยาง เป็นของ
หน่วยงานใดนั้น ขอเรียนว่า  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535  ช่วงสุขาภิบาล  ตอนนั้นไม่ได้ก่อสร้างฝายน้ าล้นแต่อย่างใด  ไม่
ทราบว่าเป็นของหน่วยงานใดครับ   4. เรื่องติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ข้างซอยมุขศิริพูล 2 (ข้างบ้าน สท.ชนะ)  ขอ
เรียนว่า  บริเวณซอยดังกล่าวที่ขอติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  กองช่างไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ไม่มีสายดับ (สาย
สาธารณะ)  ซึ่งจะต้องขอขยายเขตไปยังไฟฟ้าอ าเภอน้ าพอง  เพื่อให้เขามาวางสายก่อนครับ 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์        ผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับ ก่อนที่จะมีใครซักถาม เวลาที่ไฟฟ้าดับตามสายทาง
ประธานสภาเทศบาล       ที่ไม่ใช่เขตรับผิดชอบของเราจะต้องประสานใคร บางทีชาวบ้านไม่เข้าใจไม่ใช่  
                                 เทศบาลไม่ได้รับผิดชอบ เราบอกว่าของแขวงการทางถูกหรือไม่ครับ เส้นที่มา
จากสี่แยกโคกกลาง เวลาไฟฟ้าดับ เราจะประสานใคร เพราะเวลาเขาด่ามักจะด่า สท.ฝากเรียนท่านไว้นิดหนึ่ง  เรื่อง
ขยะผมเรียนท่านว่าผมคิดว่าทุกท่านท าเต็มท่ี ท่านปลัด ท่าน ผอ.ปู แต่ปัญหาของขยะตกค้าง ผมไม่ทราบว่าเกิดจาก 
อะไร บางอย่างชาวบ้านถามผมไม่ตอบเพราะผมตอบไม่ได้  ผมไม่รู้เจ้าหน้าที่บางคนตอบค าถามชาวบ้านตอบแบบมั่ว 
ชาวบ้านถามว่าท าไมไม่มาเก็บขยะ เจ้าหน้าที่ตอบแบบมั่ว ๆ ไม่ได้นะครับ เวลาเสียหายเสียหายกับองค์กร ขยะไม่ใช้
ทองค านะครับ เกิดปัญหาอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้ บางครั้งหลายวันจริง ๆ ขยะเยอะ ขยะแถวบ้านผมมีทุกประเภท เยอะ 
เน่าก็มี ไม่เน่าก็มี ฝากเรียนท่านด้วยเวลาเขาสอบถามเราจะตอบแบบไหน คนที่ไม่รู้อย่าตอบ อย่างตอบมั่ว เวลาเขา
ต่อว่าก็จะต่อว่ามาที่ สท.นะครับ บางทีดูเหตุผลกันก่อน  ก็ชื่นชม ผอ.ปู มีเจ้าหนึ่งมาหาผมตอนเวลาหกโมงเช้า   
บอกผมว่าถ้าไม่มาเก็บผมจะเทขวางถนน   ผมก็โทร.หา  ผอ.ปู  ก็ไปด าเนินการทันที  ผมเสริม  สท.สนอง แสง
สุรินทร์  เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุมชนประชานิมิต มีบางคนโพสเฟสส่วนหนึ่งและก็พูดส่วนหนึ่งเวลารถไปจอดเราเก็บเงิน เขา
ถามว่าเงินไปอยู่ที่ไหน แล้วกลับมาท าอะไรให้เกิดประโยชน์หรือไม่ผมพูดตามที่เขาถามมา แล้วมีสื่อในโลกโซเชี่ยล 
แต่เป็นสิ่งที่เขาสงสัยก็ไม่ผิดเพระมันเป็นพ้ืนที่ของเทศบาลซึ่งเราจะพัฒนาต่อไปถ้าเทคอนกรีตแล้วคงไม่อนุญาตให้
เข้าไปจอดแล้ว เพราะจะเกิดความเสียหาย ผมฝากไว้ 2 อย่าง เรื่องที่ 1 เรื่องขยะ  เรื่องที่ 2 เรื่องพ้ืนที่ เรื่องที่ 3 ผม
เรียนท่านอีกอย่างหนึ่งว่า   เรื่องถนนในเขตเทศบาลที่อยู่รอบตลาดนัดไม่เข้าใจว่าท าไมมันเกิดปัญหา   เวลามันเป็น
วันที่ 7 ของทุกเดือน ถนนในตลาดหนองกุงมันเป็นอัมพาตหมดเลย ซอยประชานิมิตปากซอยผมเห็นป้ายเขาไม่ให้
จอดก็จอดมันแคบอยู่แล้ว ถนนจากแยกสวนหย่อมปากทางโรงสีเก่ามาถึงร้านตุ๊กตาปลาจุ่ม ผมขออภัยเอ่ยร้านเขา  
บ้านท่านสนอง ข้างสระรถขยับไม่ได้เลย บางทีเราอยากจะออกเมืองเราต้องออ้มไปไกลเลย เข้าออกล าบาก ผมเลย
สงสัยว่าใครรับผิดชอบ ต ารวจรับผิดชอบไหมหรือเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครอง หรือเป็นหน้าที่ของเทศบาล ถนนที่ลง
จากทางรถไฟเป็นถนนที่ใช้จอดรถสองเลน เป็นถนนสายหลักนะครับและคนที่ดูแลตลาดนัด ผมไม่กล้าก้าวล่วงใน
ส่วนของเขา  ในส่วนที่เราได้รับความเดือดร้อนผมไม่ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ   เห็นมีแต่พวกเราไปเก็บขยะไม่รู้
คุ้มค่าหรือไม่ ได้เท่าไรเป็นเรื่องระเบียบเทศบาลเห็นเด็กเขาท าไม่รู้คุ้มค่าหรือเปล่า ขยะส่วนใหญ่ก็เป็นถุงพลาสติก 
เป็นบ่อเกิดขยะทั้งนั้น  นี้เป็นปัญหาบางทีจ่ายภาษีปีละ 500 แต่ขยะเดือนละตันก็ไม่ไหว แต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเขาท าถูก
ระเบียบเราก็บริการเขา อีกเรื่องพ้ืนที่ข้างบ้านท่านปลัดนันท์วภัส  มีการจัดเก็บค่าจอดรถ เพราะเป็นที่สาธารณะ  มี
ใครมีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม่ เรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่าน สท.ชินวัตร ครับ 
 

นายชินวัตร  ประคองทรัพย์         ขอเพ่ิมเติมอีกนิดนะครับ เมื่อสักครู่ที่ปลัดกล่าวถึงเรื่องจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่จ าเป็น
สมาชิกสภาเทศบาล       ไมต่้องรู้   ผมเข้าใจตรงนั้น  แต่ว่าในการประชุมของประธานกรรมการติดตาม          
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ประเมินผล มีหน่วยงานนอกเข้ามาร่วมประชุมด้วย อย่างปลัดอย่างปศุสัตว์ทุก ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วม
ประชุม ผมเป็นผู้ประชุม มันไม่รู้เรื่องอะไรเลย มาคุยกันในที่ประชุม มันเสียประธานที่เปิดประชุมใกล้จะประชุม
เดือนกันยาเดือนหน้านี้ ผมเลยอยากหลีกเลี่ยง อยากลาออก เพราะว่าตรงนี้มันเสียประธาน ผู้จัดประชุมครับ จริง ๆ 
ไม่ได้อยากรู้เรื่องเลย การจัดซื้อจัดจ้างซื้ออะไรตรงไหน แต่ผมมีหน้าที่ต้องมาจัดประชุมต้องชี้แจงต้องวางแผนของ
เทศบาล ไปถึงไหนแล้วอะไร อย่างไร แต่ปลัดบอกว่าไม่จ าเป็นต้องรู้ไม่ใช่หน้าที่ผมก็เข้าใจตรงนี้ขอเพ่ิมเติมเท่านี้นะ
ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายมนั ส    แก้ วจั นท ร์      มี ท่ าน ใดจะ เสนออะไรอย่ าง อ่ืน อีกห รือ ไม่ เรี ยน เชิญ  ครับ   เรี ยน เชิญ                                          
ประธานสภาเทศบาล     สท.สมจิตร์  พินิจมนตรี 

 

นางสมจิตร์   พินิมนตรี  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เรื่องตรงที่จอดรถ 
สมาชิกสภาเทศบาล     ประชานิมิต ทีแรก ๆ เห็นผู้ช่วยเขาเก็บค่าห้องน้ าเห็นว่าตลาดนัดเดือดร้อนไม่มี 
                                    ห้องน้ าพอดีที่ศาลากลางบ้านมีห้องน้ า เห็นเก็บสองครั้งแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เก็บแล้ว 
ทีจ่อดรถมีปัญหาในซอย รถออกรถเข้าก็ไม่ได้รถจอดเต็มซอย ซอยเล็กๆ ตรงทางโค้ง  ผู้ช่วยน้อยเขาก็เลยไปขอเก็บ               
ถ้าใครจอดคืออยากให้เขาหนีจากนั้น เขาเก็บสองครั้งนี้หละ แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เก็บแล้วนะค่ะ แต่ไม่รู้ว่าเขาเก็บไปท า
อะไรไม่ได้ถาม เดี๋ยวจะถามเขาให้นะค่ะ  ขอบคุณค่ะ 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์  ผมฝากท่านเพ่ิมเติม เรื่องปากซอยประชานิมิต เข้าในซอยที่จอดรถนะครับฝาก
ประธานสภาเทศบาล     ฝ่ายปกครองด้วยนะครับ ฝากบอกท่านผู้ใหญ่สมเกียรติ ผู้ช่วยทั้งสองด้วยนะครับ                
                              ฝากดูแลโดยเฉพาะวันที่ 7 ตลาดนัด แถวนั้นถ้าเป็นไปได้ต้องปราศจากรถจอด 
เพราะว่าเราใช้เป็นเส้นทางสัญจร  ยิ่งมีการใช้เส้นทางลัดไปสะพานปากเสียวกุดกว้างด้วยนะครับ ต้องขอความกรุณา
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งสองด้วยนะครับ  ให้ช่วยดูแลปากซอยเข้ามาในซอย 

 

นางสมจิตร์   พินิจมนตรี  ก็บอกประจ านะค่ะ บอกต ารวจมาดูแลช่วยนะค่ะ พอเราออกไปเขาก็กลับ เขาจะ
สมาชิกสภาเทศบาล  มาอยู่ประมาณ ชั่วโมงเท่านั้นเองเขาก็หนี บอกยากค่ะ 

 

นายมนัส   แก้วจันทร์  เดี๋ยวตลาดนัดรอบต่อไป  ผมกับผู้ใหญ่สมเกียรตินี้หละจะไปเดี๋ยวจะมีวิธี    ฝาก                    
ประธานสภาเทศบาล  ประชาสัมพันธ์อย่าไปจอดนะครับ ผมจะลงพื้นท่ีนะครับ เพราะมีปัญหาหลาย 
                           ซอยแล้ว เรียนเชิญ สท.ชนะ  ครับ 
 

นายชนะ   เย็นสบาย  กราบเรียนประธานสภา  และผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ผมอยากจะขอสอบถาม 
สมาชิกสภาเทศบาล     เรื่องท่ีท่าน  ผอ.กองช่าง    ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้  ในกรณีที่เราขอขยายเขตไฟฟ้า  
     หลักการจะท าอย่างไรครับ จะให้เจ้าบ้านหรือจะให้รวมกลุ่ม เพ่ือที่จะไปขอทาง
ไฟฟ้าให้มาขยายเขตให้ สมมติว่าทางเทศบาลสามารถต่อสายไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้าถนนมุขศิริพูล  เข้าไปในซอยจะได้
ไหม ฝากทางท่าน ผอ.ชี้แจ้งด้วยครับขอบคุณครับ 
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นายมนัส   แก้วจันทร์     ท่านปลัดจะชี้แจงหรือไม่ เรียนเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายชาติ   มณีสา  ท่านประธานสภาฯ นะครับ เรื่องจอดรถของประชานิมิตตรงที่สาธารณตรงนั้น 
ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย  ผมกเ็พ่ิงรู้ว่าการเก็บเงินค่าบริการตรงนั้น งวดที่แล้วเขาก็โทรมาโวยวายเหมือน 
                              กันแต่พอถามกลับไปว่าเป็นใครพอจะได้เป็นหลักฐานได้บ้าง เขาก็ไม่บอกโมโห
อย่างเดียว แต่ว่าเราไม่มีนโยบายอย่างนั้น พอดีได้ทราบกับทาง สมาชิกสภาฯ ก็ไม่เป็นไร  แต่ก็ต้องประสานกับพ่อ
ผู้ใหญ่อีกว่าเราจะเอาอย่างไร ตรงนั้น อย่างที่ท่านประธานสภาฯ  บอกว่ามันเป็นทีสาธารณะถ้าจะเก็บมันผิดระเบียบ 
ขออนุญาตคุยกันนอกรอบนะครับ   ในส่วนของท่าน สท.ชินวัตร คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผมก็มาใหม่
นะครับ  ขอโทษท่านด้วย   โดยปกติเราต้องเชิญท่านประธานมาพูดคุยกันก่อนในเรื่องของหลักการเราจะเสนอเรื่อง
อะไร จะต้องพูดกับท่านประทานก่อน งวดต่อไปคงไม่ให้ผิดพลาดนะครับ  ส่วนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างท่านคงรู้ อยู่แล้วว่า
เราเปิดเผยได้อยู่แล้ว    ส าหรับของการขยายเขตตรงนี้ ถ้ามันไม่มีสายดับเขาเรียกว่าสายที่สาม ถามว่าเราท าเองได้
ไหม ได้ ถ้าเขาอนุญาต แต่ว่าเขาจะไม่อนุญาต เพราะว่าไฟเป็นของเขา ต้องขอขยายเขตเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆ การ
ขยายเขตก็ต้องไปดูงบประมาณดูกันอีกที ระยะหลัง ๆ มานี้การขยายเขตเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าโดยตรง ท่านท า
หนังสือมา เทศบาลก็จะประสานกับการไฟฟ้าต่อไปครับว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนในจุดนั้น จะมีระเบียบว่า
ให้มีการสมทบขนยายไปที่นาในแต่ละปีชาวบ้านสมทบ  แต่ว่ามันเป็นปัญหาจริง ๆ ก็ต้องมาหารือกับสภาฯ เราจะ
ขยายเขตแอย่างไร นะครับ 
 
นายมนัส   แก้วจันทร์      มีสมาชิกสภาท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ครับ เรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่าน สท.  
ประธานสภาเทศบาล  สมจิตร์   พินิจมนตรี  ครับ 
 
นางสมจิตร์  พินิจมนตรี  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตรงศาลาไม่ได้ยินว่าไปเขาเก็บนะคะ 
สมาชิกสภาเทศบาล     ได้ยินแต่ไปเก็บในซอย มีประธานโอ๋ ผู้ช่วยน้อยไปเก็บไม่ก่ีครั้งนะค่ะ  แต่เขา 
                                  ไม่ได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวจะถามให้นะค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 
นายมนัส   แก้วจันทร์   ฝากนะครับ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย บางอย่างผมเรียนท่านว่าทุกวันนี้โลกโชล 
ประธานสภาเทศบาล    เชี่ยล มันโพส เวลาสื่อสารออกไปคนดูมองต่างมุม  มีใครเสนออย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
                      เรียนเชิญนะครับ  ถ้าไม่มีวันนี้เราใช้เวลาในการประชุมมาพอสมควร ทุกครั้งมีแต่
อวยพร ให้ทุกท่านโชคดีไม่รู้ว่าจะเลือกตั้งเมื่อไร แต่ตอนนี้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล ขอให้ทุกท่านท าหน้าที่ให้ดี ไม่มี
ใครทราบว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรไปในแนวทางใด  คิดว่าคงมีโอกาสมาเจอกัน ให้ทุกท่านโชคดี หลังจากประชุม
แล้วก็เชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านครัวแม่ยาย นะครับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ วันนี้ก็ขอ 
ขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส่วน และขอบคุณท่านสมาชิก 
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สภาเทศบาลที่เคารพทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ส่วนการประชุมครั้งต่อไป หลังจากท่ีครบวาระการแปรญัตติ ทางเลขา
สภา ท าเอกสารครบเมื่อไรแล้วผมจะท าหนังสือเชิญท่านเข้าร่วมประชุมอีกครั้งนะครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอขอบคุณ
ทุกท่าน และขออนุญาตปิดการประชุมนะครับ ขอบคุณครับ 
 
 

  ปิดประชุมเวลา   12.00  น. 
 
 

   (ลงชื่อ)           สุบรรณ   จอมทอง         บันทึก/ถอดรายงานการประชุม 
           (นางสุบรรณ  จอมทอง) 
 
 

   (ลงชื่อ)           ธิราวัลย์   ดวงค ารัตน์        ตรวจรายงานการประชุม 
           (นางธิราวลัย์  ดวงค ารัตน์)   เลขานุการสภาเทศบาล 
 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 (ลงชื่อ)         ชินวัตร   ประคองทรัพย์      ประธานกรรมการ 
                           (นายชนิวัตร ประคองทรัพย์) 
 
 (ลงชื่อ)            ฉัทธณา    ทรนงค์           กรรมการ 
                          (นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์) 
 
 (ลงชื่อ)           ชนะ   เย็นสบาย            กรรมการ /เลขานุการ 
                            (นายชนะ   เย็นสบาย) 
 
  รายงานการประชุมผ่านการรับรองจากสภาเทศบาลต าบลวังชัย  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม                   
พ.ศ. 2563  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

(นายมนัส   แก้วจันทร์) 
ประธานสภาเทศบาล 


