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ขณะนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. จานวนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงทั้งหมด
๑๖ ท่าน ได้มาประชุมและอยู่ในที่ประชุม จานวน ๑๓ ท่าน เกินกึ่งหนึ่ง ถือว่าครบ
องค์ ป ระชุ ม แล้ ว จึ ง ขอกราบเรี ย นเชิ ญ ท่ า นประธานสภาจุ ด ธู ป เที ย นบู ช า
พระรัตนตรัย และดาเนิน การตามระเบีย บวาระต่ อไป ขอกราบเรียนเชิญ ครั บ
(ประธานสภาจุดธูปเทียนและนั่งประจาที่)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
นายประหยัด ยนตะพันธ์
ประธานสภาฯ

เชิญนั่งครับ เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง ทั้ง ๓ เขต
ท่านปลัดรัชฎาภรณ์ สิง หก า ปฏิบัติห น้าที่ นายกเทศมนตรีเ มื องวัง สะพุง ท่ าน
หัวหน้าส่ว นราชการ ท่ านผู้มี เ กี ยรติที่ เ คารพทุ ก ท่ านที่ อยู่ ในห้องประชุม สภาที่
ทรงเกียรติแห่งนี้ นานแล้วนะครับที่เราไม่ได้เจอกัน คงข้ามปีเลย จากปี ๖๒ มา
ปี ๖๓ อาจจะมีผิดพลาดบ้างเพราะว่ารื้อเวทีมานาน แต่ยังไงก็ขอให้ตักเตือนเอา
นะครับ วันนี้เป็นการประชุม สมั ยสามั ญ สมั ยที่ ๑ ประจ าปีพุท ธศักราช ๒๕๖๓
วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.
เรื่องที่ ๑ เรื่องประธานแจ้ง เพื่อทราบ วันนี้มี สมาชิกสภาลากิจ ๓ ท่าน
๑.ท่านสุขสันติ์ ศรีสะอาด เขต ๓ ท่านที่ ๒ ท่ านนัยน์ป พร ภูใบทวีพัฒ น์ สท.
เขต ๒ และท่านวิชิต พุทธสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
เรื่องที่ ๒ ผมได้ไปรับการอบรมที่ จัง หวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๙-๑๒
มกราคม ๒๕๖๓ ต้ นปี เ ลย ผมได้รั บ เอกสารมาฉบับ หนึ่ ง เป็ นเอกสารที่ ส รุ ป
ข้อ ระเบียบข้อบังคับ ในสภาเห็นว่ามี ป ระโยชน์ รวบรัด ชัดเจน จึง ได้ขอให้ท าง
สานักปลัด ทางเจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารให้กับทุกท่าน ในรูปลักษณะแบบนี้หากท่าน
ว่างขอให้ศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและตัวของท่านเอง
เรื่องที่ ๓ เรื่องการป้องกันอุทกภัยจากน้า ซึ่งผมได้คุยกับท่านนายอาเภอ
ท่าน ดร.ประยูร อรัณรุท เกี่ยวกับเรื่องภัยแล้งและการป้องกันน้าท่วม ซึ่งเราไม่
สามารถควบคุมธรรมชาติได้ ส่วนภัยแล้งในเขตเทศบาลผมคาดว่าในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุงคงไม่เดือดร้อน เพราะว่ามีการบริหารจัดการแม่น้าเลยได้ดีพอสมควร
แต่ส่วนรอบนอกน้าที่จ ะใช้ในการเกษตรนั้น ค่อนข้างจะลาบากพอสมควร แต่
ปัญหาที่เรายังไม่เจอคาดว่าจะเจอก็คือเรื่องน้าท่วมในเขตเทศบาลเมือง ผมได้คุย
ปรึกษากับท่านนายอาเภอ ก็ได้ติดต่อไปทางสโมสรโรตารีจังหวัดเลย และสโมสร
โรตารีจังหวัดเลยได้ติดต่อไปทางสโมสรโรตารีจังหวัดสกลนครส่งคณะวิทยากรมา

๓

นางรัชฎาภรณ์ สิงหกา
ปลัดเทศบาล

ให้ความรู้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงพร้อมกับสมาชิกและหัวหน้า
ส่วนราชการหลายๆ ท่าน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ที่ผ่านมา เป็นแนวทางที่ดีซึ่งเป็น
การป้อ งกันตั้งแต่เริ่ม ต้น ทั้ง นี้ทั้ง นั้นก็ ต้องขอให้ทางท่านปลัดได้เ ขียนโครงการ
วิธีการที่จะรับเมื่อมีคณะผู้บริหารเทศบาลชุดใหม่เข้ามาก็ขอให้ดาเนินการได้เลย
ไม่เช่นนั้นก็จะกระทบถึงเศรษฐกิจของในตลาดในเทศบาลเมืองวังสะพุงได้ เรามี
แผนที่จะป้องกันไว้ตามที่เราได้รับความรู้จากคณะวิทยากรจังหวัดสกลนคร ก็จะ
เกิ ดประโยชน์ม ากยิ่ง ขึ้ นจึง ฝากทางปลั ดเทศบาลเมื องวัง สะพุ ง และเจ้าหน้า ที่
ข้าราชการทุกท่านช่วยกันพิจารณาแผนป้องกันน้าท่วมไว้ด้วย ขอบคุณครับ
ต่อไปในวันนี้เราถือว่าเป็นวันที่มีโชคดีที่มีคณะฝ่ายบริหารคนใหม่ ซึ่งเรา
ร้างไปนาน เป็นหัวของทางข้าราชการประจา ซึ่งจะมาขับเคลื่อนงานทุกสิ่งทุกอย่าง
ของเทศบาลเมืองวังสะพุงของเราให้รุดหน้าเทียมหน้าเทียมตากับบ้านเมือง บ้าน
อื่นเมืองอื่นเขา หลังจากที่เราร้างผู้นาทั้งฝ่ายบริหารโดยตรง ฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ข้าราชการประจาไปนานพอสมควร บัดนี้ เราได้เ พชรเม็ ดงามมาพอสมควรแล้ว
หลังจากที่รอคอยมานาน แล้วก็เป็นมิติใหม่ที่เราได้ผู้หญิงสวยด้วยนะครับ มาเป็น
ฝ่ายผู้นาของฝ่ายเทศบาลฝ่ายข้าราชการประจ า ขอเรียนเชิญ ท่ านรัชฎาภรณ์
สิงหกา แนะนาตัวและพบปะกับพี่น้องสภาฯ เรา เชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้าส่วน
ราชการ ท่านผู้อานวยการสถานศึกษาตลอดจนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน
ดิฉันนางรัชฎาภรณ์ สิงหกา ปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุง วันนี้ เป็นวันที่ได้รับความ
เมตตาการุนย์ ได้รับ ความอบอุ่นด้วยบรรยากาศที่ เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มทาให้
ดิฉันมีกาลังใจในส่วนนี้ ดิฉันย้ายมาตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ก็เป็นปีใหม่
จากการที่ไปอยู่ที่เทศบาลตาบลศรีสองรัก ก็คือได้ร่วมมือร่วมงานร่วมแรงร่วมใจ
ด้วยน้าพักน้าแรงหยาดเหงื่อแรงกายไม่ว่าจะเป็ นผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่ดิฉันเคยได้รับ
ความเมตตาในการให้ข้อเสนอแนะ ไปอยู่ที่นั่นได้ปีครึ่ง ในตาแหน่งปลัดเทศบาล
ตาบลศรีสองรัก ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเทศบาลตาบลเล็กๆ ที่มีเงินรายได้ ๓๒
ล้าน ภายใต้ความต้องการของพี่น้องประชาชนอีกมากมายและในวันนี้ที่ได้กลับมา
นี้ มาด้วยพลังจิตอาสาที่จะมาตอบแทนคุณของแผ่นดินภายใต้การมีส่วนร่วมไม่ว่า
จะเป็นในส่ วนของฝ่ายสภานิติ บัญ ญัติ หัวหน้า ส่วนการงาน พี่น้อ งประชาชน
ภาครัฐและเอกชนทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่าง หากท่านใดมีสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นการ
บอกกล่าวหรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเมืองวังสะพุงให้เป็น
เมืองน่าอยู่แห่งดินแดนเจ้าปู่ศรีสงคราม ณ ที่แห่งนี้ ศรีแห่งความรู้รักสามัคคี ดิฉัน
ยิน ดี พ ร้ อ มด้ ว ยหัว หน้ า ส่ว นราชการ ที่ จ ะจู ง มื อ ไปด้ วยกั น พร้อ มกั น นั่ น ก็ คื อ
ประโยชน์สุขของ พี่น้องประชาชนหรือการเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองคนดีมีวินัย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม ในการที่เราเป็นลูกพ่อหลวงคนเดียวกัน ในการสืบสาน รักษา และต่อ
ยอดแนวนโยบายที่ เ กิ ดประโยชน์สุขต่ อพี่น้องชุม ชนและบ้ านเมื อ งเรามี ความ
เจริญก้าวหน้าทุกคนมีขวัญและกาลังใจ ภายใต้ความรู้รักสามัคคี ดิฉันพร้อมนะคะ
ทุกวันนี้นะคะ ก็ ขออนุญาตรายงานตัวอีกครั้งหนึ่ง ว่ากลับมาครั้งนี้ก็ขอฝากเนื้อ
ฝากตั ว สิ่ ง หนึ่ง ประการใด ไม่ ว่ า จะเป็น ค าพู ด ข้ อเสนอแนะ ก็ ข อให้ ส ะท้ อ น
ย้อนกลับหาทุกท่านเป็นร้อยเท่าพันทวี ขอให้ทุกท่านเป็นที่เคารพรักของเทศบาล

๔

นายประหยัด ยนตะพันธ์
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัย สามัญ สมัยที่ ๔
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

นายประหยัด ยนตะพันธ์
ประธานสภาฯ

นายทองสุข คามวัลย์
สมาชิกสภาฯ

นายประหยัด ยนตะพันธ์
ประธานสภาฯ

นายธีรพันธ์ บัวระภา
เลขานุการสภา

ในห้วงที่ไม่มีผู้บริหาร และสิง่ หนึ่งประการใดที่ทา่ นได้ให้มาก็ขอให้สะท้อนย้อนกลับ
ที่สาคัญยิ่งขอให้ท่านเป็น ขวัญใจของพี่น้องประชาชนและยืนอยู่เคียงคู่เทศบาล
ตลอดไป ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
ผมในนามตัวแทนของพี่น้องประชากรหนึ่งหมื่นสองพันสองคนในเขต
เทศบาลเมืองวังสะพุง ยินดีต้อนรับคนใหม่ในร่างเดิม ท่านก็คงจะรู้ทุกพื้นที่ในเขต
เทศบาลเมืองวังสะพุงแล้วนะครับ ทุกตรอกซอกซอยเพราะว่าจากที่ท่านกลับไป
บ่มเพาะความรู้จากบ้านเกิดของท่านคงจะมีสิ่งที่ดีๆ ตามมาใช้ที่นี่ มีหลายเรื่องที่
เราได้พูดคุยกันที่จะผลักดันชุมชนของเราให้เข้าไปสู่แนวหน้าให้มีชื่อเสียงของใน
ระดับจังหวัดเลยต่อไป หวังว่าทางสภาและทางข้าราชการประจาคงจะทางานไป
ด้วยกันได้ ขอขอบคุณท่านรัชฎาภรณ์อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
รับทราบ

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเสนอผล
ตรวจรายงานต่อที่ประชุมสภาเรียนเชิญครับ ท่านทองสุข คามวัลย์ เรียนเชิญครับ
มองไม่เห็นครับ มืด
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงทีเ่ คารพ สมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมทองสุข คามวัลย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง
เขต ๓ ประธานคณะกรรมการตรวจร่างรายงานการประชุมเทศบาลเมืองวังสะพุง
ขอรายงานผลการตรวจร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง ในคราว
ประชุมสภาเทศบาล สมั ยสามั ญ สมั ยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิก ายน ๒๕๖๒
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ทาการตรวจร่างรายงาน
การประชุมสภาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการมีม ติ
เห็นว่าร่างรายงานการประชุมถูกต้อง เรียบร้อย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านทองสุข คามวัลย์ ที่เป็นตัวแทนรายงาน ตามทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจร่างรายงาน ตรวจรายงานการประชุมได้รายงานผลการตรวจร่างรายงานการ
ประชุมไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขคาพูดของตนเอง มีไหมครับ เชิญครับ
ถ้า ไม่ มี ข้ อ ความใดตอนใดแล้ ว กระผมขอถามมติ ใ นที่ ป ระชุ ม แห่ง นี้ ว่ าท่ า นใด
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ (ยกมือ ๑๒ คน)
เห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมทั้งหมด ๑๒ ท่านครับ

๕

นายประหยัด ยนตะพันธ์
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

๑๒ นะครับ ท่านใดไม่เห็นชอบและรับรอง โปรดยกมือครับ มีไหมครับ
(ยกมือ-ไม่มี-) ไม่มีนะครับ เป็นสรุปว่าในที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบและอนุมัติ ๑๒
ท่าน ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ ครับ ขอบคุณนะครับ
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
นายประหยัด ยนตะพันธ์
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญ
ประธานสภาฯ
ประจาปีพุทธศัก ราช ๒๕๖๓ และวันเริ่ม สมั ยประชุมสามั ญ สมั ยแรก ประจาปี
พุทธศักราชการ ๒๕๖๓ ขอเชิญ เลขานุก ารสภาเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบ เรียนเชิญครับ
นายธีรพันธ์ บัวระภา
เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจาก
เลขานุการสภา
มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญ ๔ สมัย
สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปี ให้สภาเทศบาล
กาหนดและวรรคสี่ของมาตราเดียวกันกาหนดว่า สมัยประชุม สมัยสามัญหนึ่ง มี
กาหนดไม่ เกิน ๓๐ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่า
ราชการจัง หวัด ประกอบกั บ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยข้อบัง คับ การ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ ดังนั้น เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาล
เมืองวังสะพุง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังกล่าว
ข้างต้น ในการประชุมครั้งนี้เทศบาลจึงมีความจาเป็นที่จะต้องให้ที่ประชุมสภาได้
ร่วมกันพิ จารณาปรึกษาหารื อถึงความเหมาะสมในการก าหนดสมั ยประชุม สภา
เทศบาลสมัยสามัญ ประจาปี ๒๕๖๓ และกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัย
แรก ประจาปี ๒๕๖๔ ต่อไป ขอบคุณครับ
นายประหยัด ยนตะพันธ์
ขอบคุณครับท่านเลขาฯ ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบ
ประธานสภาฯ
ข้อ กฎหมายที่เ กี่ยวข้องไปแล้วนั้น ขอเชิญ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจ ารณา
กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ และวันเริ่มสมัยประชุม
สมัยแรก ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุม เรียนเชิญครับ เชิญท่านจานงค์
จันทิหล้า ครับ
นายจานงค์ จันทิหล้า
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาฯ
กระผมจานงค์ จันทิหล้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง เขต ๓ ขอเสนอให้
กาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจาปี ๒๕๖๓ เป็น ๔ สมัย โดย
กาหนดให้
-การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจาปี ๒๕๖๓ มีกาหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
-การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
-การประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๓ มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่
๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๖

นายประหยัด ยนตะพันธ์
ประธานสภาฯ
นายธีรพันธ์ บัวระภา
สมาชิกสภาฯ
เลขานุการสภา
นายประหยัด ยนตะพันธ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

-การประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๔ มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
และวันเริม่ ประชุมสภาสามัญสมัยแรกของปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ มีกาหนด
ไม่เกิน ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านจานงค์ จันทิหล้า ขอเสียงผู้รบั รองตามที่ท่านเสนอด้วยครับ
(ยกมือ ๗ ท่าน)
ผู้รบั รองถูกต้องครับ
ถูกต้องนะครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น
มีไหมครับ ถ้าไม่ มี เป็นอันว่าที่ ป ระชุม สภาแห่ง นี้ก าหนดสมั ยประชุม สามั ญ
ประจาปีพุทธศักราชการ ๒๕๖๓ เป็น ๔ สมัย ดังนี้
สมัยสามัญสมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
มีกาหนด ๓๐ วัน สมัยนี้เป็นสมัยแรกนะครับ และการประชุมในวันนี้ วันที่ ๒๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถือเป็นการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ของปี ๖๓ นะครับ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
มีกาหนด ๓๐ วัน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เริม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
มีกาหนด ๓๐ วัน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เริม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
มีกาหนด ๓๐ วัน และวันเริ่มต้นการประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๔
มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
และขอให้ฝ่ายเลขานุการสภา ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ วรรคสอง จัดทา
ประกาศและประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบอย่างทั่วถึง
ด้วยนะครับ
เห็นชอบให้กาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจาปี ๒๕๖๓
เป็น ๔ สมัย ดังนี้
- การประชุม สภาสมัยสามั ญ สมั ยแรก ประจ าปี ๒๕๖๓ มี ก าหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
- การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่
๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
- การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่
๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
- การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
- และวันเริ่มประชุมสามัญสมัยแรกของปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ มีกาหนดไม่เกิน
๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๗

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสานักงานหลังเก่า จานวน ๒๕๕,๐๐๐.- บาท
ในส่วนของสานักปลัดเทศบาล

นายประหยัด ยนตะพันธ์
ประธานสภาฯ

นางรัชฎาภรณ์ สิงหกา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ
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ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
นายประหยัด ยนตะพันธ์
ประธานสภาฯ
นางรัชฎาภรณ์ สิงหกา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสานักงานหลัง
เก่า จ านวน ๒๕๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่ นห้าพันบาทถ้วน) ในส่วนของ
สานักปลัดเทศบาล ขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกได้เสนอต่อที่
ประชุมสภา เรียนเชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน
ดิฉันนางรัชฎาภรณ์ สิงหกา ปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุงปฏิบัติหน้าที่นายก
เทศมนตรีเ มื องวัง สะพุ ง ขอเสนอญัต ติขออนุมั ติโ อนเงิน งบประมาณรายจ่า ย
ประจาปี ๒๕๖๓ ดังนี้
ด้วยสานักปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุงมีความประสงค์ที่จะปรับปรุงซ่อม
แซมหลังคา อาคารสานักงานเทศบาลวังสะพุงหลังเก่า สืบเนื่องจากหลังคาอาคาร
เทศบาลวังสะพุงหลังเก่า มีการใช้งานมานานประกอบกับช่วงฤดูฝนก็จะมีน้าซึมมา
ที่ฝ้าเพดาน หากไม่ได้รับ การรัก ษาซ่อมแซมก็ อาจจะเกิ ดอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานเทศบาล จากประสบการณ์ ที่ดิฉันได้สอบถามในส่วนของ
อาคารหลังเก่าและในส่วนของตึกอาคารตรงกองสาธารณสุขฯ ในส่วนนี้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ บางคนท างานอยู่ในห้วงระยะเวลาที่ เป็นหน้าฝน น้าก็จ ะตกมาปริ่ม ๆ
ขณะเดียวกันไฟก็เปิดอยู่ เสี่ยงต่อการที่ไฟฟ้าลัดวงจร และก็ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน พนักงานส่วนนี้
ขออนุญาตท่านปลัด ท่านใดที่ยังไม่ปิดไมครับ โทษที ลองพูดดู
ได้ยินไหมคะ หนึ่งสอง

เชิญครับ เชิญ
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้
ขออนุมัติโอนงบประมาณ โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก จานวน
๒๕๕,๕๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเพิ่มตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ง ก่ อสร้าง ประเภทค่าบ ารุง รักษาและปรับ ปรุงที่ ดินและสิ่ง ก่ อสร้าง โครงการ
ปรับ ปรุง อาคารสานักงานเทศบาลหลัง เก่า จ านวนเงินทั้ งสิ้น ๒๕๕,๕๐๐.- บาท
(สองแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) สาหรับเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
อาคาร และเพดานส านั ก งานเทศบาลเมื อ งวั ง สะพุ ง หลั ง เก่ า ซึ่ ง รายละเอี ย ด
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สมาชิกสภาฯ
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ประมาณการก็ได้แนบใบ ปร.๕ และใบ ปร.๔ มาด้วยแล้ว โดยโอนเพิ่มทั้ ง สิ้น
๒๕๕,๕๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้ อยบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา
เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ความจริงผมมีไฟอยู่นะครับ แต่ ดังแล้วครับ ดังแล้ว
ต่อเลยนะครับ ขอบคุณท่านปลัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ท่านปลัด เชิญ เชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน
ดิฉันขออนุญาตปรับแก้ไขในจานวนวงเงินที่ขอโอน จาก ๒๕๕,๕๐๐.- บาท (สอง
แสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็น ๒๕๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามสรุปประมาณการใบ ปร.๔ และใบ ปร.๕ กราบ
ขอบพระคุณค่ะ
ครับ ผิดพลาดทางตัวเลขนิดหนึง่ นะครับ อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่
เวลาพิมพ์อย่าพิมพ์เฉพาะตัวเลขให้พิมพ์ตัวหนังสือกากับด้วย มันจะได้เป็นตัว มัน
จะมีสองทางได้ยืนยันกัน ไม่เป็นไรนะครับ ผิดพลาดก็ไม่เป็นไร ตามที่ท่านปลัด
ปฏิบัติหน้าที่นายกได้เสนอญัตติต่อทีป่ ระชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงไปแล้วนั้น
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย เรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านนารีรัตน์
ศรีหาราช เชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน ท่านปลัดรัชฎาภรณ์ สิงหกา ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
เมืองวังสะพุง และก็ผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะคะคือดิฉัน อยากสอบถามญัตติที่เสนอ
มาเกี่ยวกับการปรับปรุงหลังคาอาคารหลังเก่า ค่ะเข้าใจว่าเป็นอาคารหลังเก่าที่ใช้
มานานที่ชารุดมาก แต่ตรงนี้ดิฉันเห็นด้วย แต่ทีนี้อยากสอบถามว่า หลัง คาที่จ ะ
ปรับปรุงตั้งแต่จุดในถึงจุดไหน ครอบคลุมประมาณการว่ายาวเท่ านี้ แต่ไม่ทราบว่า
จะยาวถึงไหน อยากสอบถามแล้วทีนี้ ยังไงก็ปรับปรุงอยู่แล้วอาคารหลังเก่า พอดี
เดินไปดูห้องข้างๆห้องประชุมสภาที่ทิ้งร้างมานานที่เป็นกองสวัสดิการเก่านะคะทิ้ง
ร้างมานานเห็นอยู่ใกล้ห้องประชุม สภาก็อยากให้ปรับ ท่ านประธานสภาแจ้งกั บ
เจ้าหน้าที่หรืออยากให้เจ้าหน้าที่ ดูปรับปรุงเพื่อใช้งานได้ เพราะว่าทางห้องสภา
ของเราก็แค่ห้องเล็กๆ ทีนี้ถ้าเรามีการประชุมกันแล้วเวลาเราพักการประชุมเมื่อมี
ปัญหาเราไม่มีห้องที่ ปรึกษาคุยกันเราต้องเดินออกไปข้างนอก ดิฉันเห็นว่าตรงนี้
น่า จะเหมาะอยากให้ ป รั บ ปรุ ง ใช้ ง านได้ ทิ้ ง ไว้ห้ อ งก็ ร้ างเปล่ าเฉยๆก็ ฝ ากท่ า น
ประธานสภาประสานท่านผู้รับผิดชอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณท่านนารีรัตน์มาก ท่านนารีรัตน์ได้เสนอเพิ่มเติมให้ปรับปรุงอาคาร
ห้องเล็ก ไว้สาหรับประชุมสภาเล็ก นั่งคุยกันหรือมีปัญหาเรื่องการตกลงกันไม่ได้ใน
เรื่องญัตติอะไรต่างๆให้พักที่นั้น ประโยชน์คือให้เก็บเอกสารของสมาชิกสภาด้วย
เชิญท่านนารีรัตน์
ขออนุญาตเพิ่มเติมท่านประธานสภาสมาชิกสภาและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
คือความเข้าใจในการประชุมสภาในวันธรรมดาให้ไปตึกใหม่เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้า
มีการประชุมสภาหรือปรึกษาหารือเราจะใช้ห้องเล็กตรงนี้คะขอบคุณคะ
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คงจะได้ประโยชน์ใช้สอยเยอะขึ้นดีกว่าปล่อยให้มันร้าง มีสมาชิกท่านใด
สอบถามเพิ่มเติมความคิดเห็นเพิม่ เติมอยากจะรู้ว่าหลังคาที่ไหน
เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
จานงค์ จันทิหล้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง เขต ๓ คือในส่วนข้อสงสัย
คือวาระที่ ๔ คือ ตามแบบ ปร.๔ คือโครงหลังคาแบบแม็คชิล หนา ๐.๓๕ มิลเิ มตร
จานวน ๒๐๐ ตารางเมตร คืออยากทราบว่าหลังคาทีจ่ ะมุงได้ส่วนของห้องประชุม
สภาด้วยและก็กองสาธารณสุขด้วยไหมครับ อยากสอบถามที่ ๒๐๐ ตารางเมตร
ครับ
อยากทราบความยาวครอบคลุมถึงอาคารหลังนี้ทงั้ หมดไหมใช่ไหมครับ
ประมาณนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมไหมครับเชิญท่านวศิน ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับ กระผมนายวศิน พิมมะโคตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง เขต ๒ ก่อน
อื่นต้องขอขอบคุณท่านปลัดนะครับที่เสนอโครงการปรับปรุงหลังคาของสานักงาน
เทศบาล เพราะว่าด้วยที่ผมประสบพบเจอและก็ได้รับฟังจากพี่ๆน้องๆ ข้าราชการ
ของเทศบาลเมืองวังสะพุงเรา เพราะน้ารั่วนี้มาหลายปีมากแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่อง
ระบบไฟฟ้าสานักงาน คอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้ละครับโอกาสที่จะซ็อตเจ้าหน้าที่ก็
มีสูง แล้วส่วนนี้ก็ผมก็มีโอกาสได้คุยกับนายช่างสมบัติ ผมก็ขอตอบแทนนายช่าง
สมบัติเลยแล้วกันนะครับว่าปัญหาคือตอนนี้หลังคาของเราที่มันเกิดน้ารั่วนั้นก็คือ
องศาของหลังคามีสโลบที่ต่ามาก แล้วเวลาฝนตกเวลาเจอลมพายุทาให้เกิดน้าย้อน
ตามรอยต่อต่างๆ ที่ นี้การออกแบบของนายช่างสมบัติก็คือนายช่างก็จะแกไขคือ
ปรับดั้งให้สูงขึ้นเพื่อให้ความราดเอียงมันมากขึ้นเวลาฝนตกมาน้าก็จะได้ไหลสะดวก
ขึ้น ขอตอบแทนในส่วนแผ่นแม็คชิลหลังคาที่มุงหลังคานี้เห็นนายช่างบอกว่าการ
ออกแบบนี้รวมไปถึงกองสาธารณาสุขด้วยไม่ใช่แค่อาคารหลังนี้หลังเดียวอาคารเล็ก
ด้านข้างของกองสาธารสุขก็ทาการรื้อและแก้ไขทั้งหมดตามเนื้อโครงการอันนี้ก็ได้
ความกระจ่างในส่วนหนึ่งเพราะว่ามันจาเป็นต้องปรับปรุงและตัวผมเองก็สนับสนุน
เพื่อให้บ้านหลังนี้อยู่ดีมีความสุขและได้รับความปลอดภัยนะครับ ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณท่านวศินครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญ
ครับผมมองไม่เห็นโทษที เชิญท่านรุ่งฤดี
เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาและผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่อยู่ในที่
ประชุมแห่งนี้นะดิฉันนางรุ่งฤดี รุ่งฉัตร สมาชิสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง เขต ๒
ดิฉั นเห็น ด้ว ยนะในการซ่ อมแซมอาคารแห่ง นี้ จ ะถึง ห้อ งประชุ ม แห่ง นี้ถึ ง กอง
สาธารณสุขใช่ไหมคะที่พูดกันเมื่อกี้นะคะ ทีนี้ปัญหามากๆที่สุดก็คือวิชาการและ
แผนงาน ห้องที่ มีปัญหามากที่สุด แต่ ณ ปัจ จุบันนี้ดูแล้วมันจะมีปัญหาหมดเลย
ดิฉันเห็นท่าน สท.นารีรัตน์พูดถึงเรื่องห้องเล็กอีกหนึ่งห้องที่จะขอเป็นห้องไว้เผื่อมี
ปัญ หาอะไรห้อ งข้า งๆนี้ นะคะจะเอามาเป็น ห้ องไว้รับ รองเวลามี ปั ญ หานะคะ
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นายประหยัด ยนตะพันธ์
ประธานสภาฯ
นางรุ่งฤดี รุ่งฉัตร
สมาชิกสภาฯ

นายประหยัด ยนตะพันธ์
ประธานสภาฯ
นางนารีรัตน์ ศรีหาราช
สมาชิกสภาฯ

นายประหยัด ยนตะพันธ์
ประธานสภาฯ
นายวศิน พิมมะโคตร
สมาชิกสภาฯ

งบประมาณสองแสนกว่า ถ้ารวมด้วยมันจะพอไหมในการจัดงบประมาณ ถ้าจะ
ทาตรงนั้นเพิ่มขึ้นนะคะ มันน่าจะงบประมาณเพิ่มขึ้นไหมคะ
คุยกับผมครับ คุยกับผม เชิญท่าน สท.รุ่งฤดีครับ
นั้นละค่ะดิฉันก็ว่าอย่างนั้นละคะ ก็เลยเป็นแบบสับสน คือคุยกันนอกรอบ
ก็คุยกันนะคะแล้วทีนี้มาคุย ท่านวศินไม่ได้เข้าด้วยก็เลยไม่เข้าใจเลยชี้แจงตรงนี้
ดิฉั น ได้ คุ ย ก็ อ ยากจะถามว่ า ถ้ างบประมาณขนาดนี้ ถ้ า มี ห้ อ งเล็ ก ที่ เ อาจะท า
งบประมาณจะพอไหมขอบคุณคะ
ขอบคุณท่าน สท.รุ่งฤดีนะครับทีเ่ ป็นห่วงทีจ่ ะขอเพิม่ เติมเกี่ยวกับเรือ่ ง
ปรับปรุงเรื่องห้องประชุมเล็ก ต่อไปท่านนารีรัตน์เรือ่ งเดิมหรือเปล่าหรือยังไง เรื่อง
เดิมใช่ไหมครับจะขอเพิ่มใช่ไหมครับ เชิญครับท่านนารีรัตน์
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ท่านปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุงดิฉันนางนารีรัตน์ ศรีหาราช
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง เขต ๓ คือพอดีตัวดิฉันเสนอไปแล้วที นี้พอดีว่า
ท่ า นอื่ น เสนอไปก็ พ อดี ว่ า สท. ท่ า นอื่ น ก็ เ สริ ม ด้ ว ย แล้ ว ที่ นี้ เ ราอยากได้ จ าก
คาอธิบายจากท่านผู้รับผิดชอบว่ามันได้ถึงไหนหรือว่าต้องพึ่งงบประมาณ ก็อยาก
ให้ประสานท่านที่รับผิดชอบคือนายช่างของเทศบาล ก็มีท่าน สท. บางท่านตอบ
แทนไปแล้วก็ไม่มั่นใจ คืออยากให้ตอบว่าสมาชิกทุกท่านได้รับฟังพร้อมกันว่าท่าน
นายช่างเสนอว่าครอบคลุมถึงไหนถ้าเราเพิ่มเติมห้องข้างมันจะได้ไหมถ้าไม่ได้เราจะ
หาวิธีช่วยกันคะ ขอบคุณคะ
ครับคือที่ผมให้ทุกท่านอภิปรายอยากให้ดาเนินไปในทางเดียวกันเรื่อง
งบประมาณเดียวค่อยฟังจากท่านที่เสนอญัตติแล้วกันครับ เชิญท่านวศิน
กราบเรียนท่ านประธานสภาที่ เ คารพและสมาชิก สภาผู้ท รงเกี ยรติทุ ก
ท่านครับ กระผมนายวศิน พิมมะโคตร สมาชิกเทศบาลเมืองวังสะพุง จากเขต ๒
นะครับ ท่ าน ก่ อ นอื่ นเรามาท าความเข้า ใจกั น ก่ อ นนะครั บ ว่า ญั ตติ คื ออะไร
โครงการคืออะไร โครงการเนื้อโครงการมีวัตถุประสงค์แค่ไหนการใช้งบประมาณ
แค่ไหนมันก็มีการคานวณครับ ณ วันนี้ที่เราเสนอโครงการคือปรับปรุงตามญั ตติ
ตามโครงการซึ่งมีการประมาณราคาทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าแรงมาแล้วนะครับท่าน
วันนี้เ ราจะผ่านกั นแค่ญั ตติตรงนี้ในส่วนที่ ท่านขอปรับ ปรุง นะครับที่ จะเสนอขอ
ปรับปรุงมันไม่ได้อยู่ในญัตติท่านเสนอได้ในวาระอื่นๆ เสนอได้ครับผมก็เห็นด้วยที่
จะปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาให้ มั น ดี ขึ้ น แต่ เ ราเสนอในญั ต ติ อื่ น ซึ่ ง ต้ อ งให้ ท่ า นปลั ด ไป
ดาเนินการเพื่อเป็นโครงการเป็นญัตติขึ้นมาสู่สภาเราค่อยอนุมัติอีกรอบหนึ่ง แต่ใน
วันนี้ด้วยงบประมาณที่คานวณเรียบร้อยทั้งวัสดุก่อสร้างผมบอกเลยว่าแค่จะเพิ่มไม้
สักตัวหนึ่งเหล็กสักชิ้นหนึ่งมันก็ทาไม่ได้เพราะมันจากัดไว้แล้วด้วยงบประมาณนะ
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นายประหยัด ยนตะพันธ์
ประธานสภาฯ
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นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง

ครับ ถ้าว่าผมมองยังไงจะเอาล๊อตตัวนี้มาปรับปรุงห้องข้างๆมันก็ไม่ได้หรอกท่าน
เพราะทุก อย่างมั นมี ค่าใช้จ่ ายในตัวมั นถ้าจะมาบวกเงินงบประมาณเข้าไปการ
คานวณในวันนี้ญัตตินี้ต้องยก ต้องถอดออกเลยนะครับท่าน ผ่านไม่ได้ท่านจะเอา
มาร่วมกันภายในวันเดียวผ่านไม่ได้ ณ วันนี้เราต้องผ่านแค่ญั ตตินี้ เพื่อให้ญัตตินี้
โอกาสนี้ผ่านไป ในส่วนห้องปรับปรุงนั้นเราค่อยเสนอญัตติโครงการใหม่เข้ามาครับ
ท่าน ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณท่านวศินเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ ก็อยากจะฟังจากท่านที่
เสนอญัญตินะครับ ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับเชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน
นะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณในข้อเสนอแนะข้อชี้แนะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันเอง
ขอนาเรียนในส่วนของญัตติในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสานักงานหลัง
เก่ าที่ได้ใบ ปร.๔ ปร.๕ มานี้นะคะ สาหรับในส่วนห้องประชุม ข้างๆที่ เ ป็นห้อง
สวัสดิการเก่าก็จะเป็นในส่วนของ สท.วศิน ได้ให้ข้อเสนอแนะซึ่งในรายละเอียด
อยากจะขออนุญาตท่านประธานสภาว่า อยากจะให้ในส่วนของกองช่างได้นาเรียน
ชี้แจงในส่วนของรายละเอียดได้มากน้อยเพียงไรเพื่อความกระจ่าง ขอบพระคุ ณคะ
เพราะในส่ วนของการบริห ารจั ดการงานของปลัดปฏิ บัติห น้ าที่ แ ทนนายกนั้ น
ปฏิบัติหน้าภายใต้การมีส่วนร่วม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันนี้สภาอันทรงเกียรติต้องบอก
ว่าจะอนุมัติเห็นชอบหรือประมาณไหนนะคะในวันนี้ในส่วนของทีญ
่ ัตติที่ฝา่ ยบริหาร
เสนอมานะคะแต่อันนี้ก็คงในส่วนของวาระอื่นๆ อย่างที่ สท.วศิน ได้นาเสนอมา
ทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนการดาเนินการด้านงบประมาณนั้นตามวิธีงบประมาณตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๑
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๒ หมวดวิธีการจัดทางบประมาณนั้นให้
ใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เป็ น แนวทางในการจั ด ท างบประมาณและให้ หั ว หน้ า
หน่วยงานจัดท างบประมาณรับและประมาณรายรับ และหัวหน้าหน่วยงานคลัง
รวบรวมรายงานสถิติของทุกหน่วยประกอบการคานวณในการจัดตั้งงบประมาณ
และข้อ ๓๓ ในหมวดของการควบคุมดูแลงบประมาณ ข้อ ๓๓ ให้คณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบรวมกันในการกากับดูแลในการจ่ายและเงิน
นอกงบประมาณเพื่อปฏิบัติไปตามข้อระเบียบกฎหมายหรือคาสั่งหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
การควบคุม การรั บ การจ่ายเงินการควบคุม บัญ ชีร ายจ่ายรายงานและ
เอกสารการตรวจสอบการรับจ่ายข้อ ๓๔ ให้ อปท.จ่ายหรือก่อหนี้ผกู พันทีก่ าหนดไว้
ในงบประมาณประจาปีหรืองบประมาณเพิ่มเติมทั้งนี้ทั้งนั้นตามหนังสือสั่งการและ
งบประมาณ เพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่สาหรับในส่วนของงบประมาณสถานะการเงิน
ดิฉันอนุญาตรายงานต่อสภาทรงเกี ยรติที่นี้ว่าข้อมูลรายรับรายจ่าย ณ ปันจุบั นนี้
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ประธานสภาฯ

ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จากการที่เราตั้งงบประมาณในส่วนของปี ๒๕๖๓
ไว้ที่ ๑๓๗,๙๘๑,๘๘๐.- บาท ณ ปันจุบันนี้มีรายรับ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
อ ยู่ ที่ ๕ ๓ , ๕ ๕ ๕ , ๓ ๑ ๕ . ๓ ๕ . - บ า ท แ ล ะ ร า ย จ่ า ย ณ ปั น จุ บั น อ ยู่ ที่
๕๒,๒๔๑,๖๓๕.๓๒.- บาท สาหรับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ณ วันที่ ๒๔ มีรายได้เรา
เข้า ๑,๔๔๗,๗๔๔.๐๙.- บาทแต่ยอดจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ๖,๒๗๒,๐๘๑.๗๒.- บาท
และคาดว่าในปี ๒๕๖๓ นี้ ภาษีที่เราจัดเก็บคือภาษีโรงเรือนและที่ดิน จานวนสอง
ล้านกว่าบาท ที่ผ่านมาในปี ๖๒ และภาษีบารุงท้องที่ ที่เคยได้จัดเก็บประมาณ สอง
แสนกว่าบาท รวมทั้งสิ้น ๒,๖๐๐,๐๐๐.- บาท อันนี้คือจะหายไปรายได้ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างก็จะเข้ามาใหม่คาดว่ารายได้ของเราจะลดลงที่ สองล้านกว่าบาท
จึงเรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้รับทราบสถานะทางการเงินด้วยนะคะ...
พอแล้วท่านพอแล้ว ไม่ต้องแจ้งหรอกครับ เรามาเอาประเด็นนี้
ตามที่ท่านปลัดปฏิบัตหิ น้าที่แทนนายก ที่เสนอญัตติไปแล้วนั้น
มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามเสนอ โปรดยกมือครับ (ยกมือ ๑๒ คน)
เห็นชอบ ๑๑ ท่านครับ ๑๒ ท่านครับ

ก็ ๑๒ ท่ า นนะครั บ สมาชิ ก ท่ า นใดไม่ เ ห็ น ชอบโปรดยกมื อ ครั บ
(ยกมือ-ไม่มี-) ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นชอบและอนุมัติจานวน ๑๒
ท่านครับ ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ นะครับ ขอบคุณมากนะครับ
ขอฝากไปยังท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกนะครับขอให้ท่านรับหลั กการใน
การที่จะพัฒนาปรับปรุงห้อง ประชุมเล็กข้างห้องประชุมสภาแห่งนี้เพื่อที่จะเข้าเป็น
แผนในการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ในปีต่อไป มอบให้ทางท่าน สท. รวมชัย
ได้ให้ข้อแนะนากับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ ว่าจะปรับปรุงอะไรบ้างคืออยากจะให้
เก็ บเอกสารมี อนาคตมี เป็นห้องพิพิธภัณฑ์ ตั้ง แต่เริ่มต้นของการเป็นห้องสุขามา
นะครับ มอบให้ท่านรวมชัย เป็นผู้ประสานกับทางกองช่างนะครับ
มติที่ประชุม
เห็นชอบและอนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๕
ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จานวน ๓๓๓,๔๕๐.- บาท ในส่วนของสานักปลัดเทศบาล
นายประหยัด ยนตะพันธ์
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน จานวน ๓๓๓,๔๕๐.- บาท
ในส่วนของสานักปลัดเทศบาลเรียนเชิญท่านปลัดปฏิบัตหิ น้าที่แจ้งต่อที่ ประชุม
สภาเรียนเชิญครับ
นางรัชฎาภรณ์ สิงหกา
เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทเี่ คารพทุกท่านดิฉัน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นางรัชฎาภรณ์ สิง หกา ปลัดเทศบาลเมืองวัง สะพุงปฏิบัติหน้าที่นายกขอเสนอ
นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๓ ดังนี้นะคะ

๑๓

ด้ว ยส านั ก ปลั ดเทศบาลเมื องวัง สะพุง มี ความประสงค์จ ะซื้ อครุภั ณ ฑ์
สานักงานเก้าอี้ทางานและโต๊ะทางานเพื่อใช้ในสานักงานสาหรับพนักงานเทศบาล
เมื องวังสะพุง ด้วยเหตุผ ลเนื่องจากครุภัณฑ์ สานักงานโดยเฉพาะเก้าอี้และโต๊ะ
ทางานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในปันจุบันนี้ ได้เก่าและชารุดเนื่องจากการใช้งานมา
นานและในส่วนนี้ก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่สาคัญต่อพนักงานและเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานซึ่งนั่งตลอดทั้ง วันในการพิมพ์งานแล้วก็ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
การพิม พ์งานหน้าจอคอมพิวเตอร์ จึงจ าเป็นต้องขอความเสนอญั ตติในการโอน
งบประมาณในส่วนของครุภัณฑ์การจัดซื้อเก้าอี้ในส่วนนี้เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในสานักงานที่ทาหน้าที่ในการขับเคลื่ อน
งานในภารกิจไม่ว่าจะเป็นส่วนของภารกิจตาม พรบ.เทศบาล พรบ.จัดตั้ง นโยบาย
ของอาเภอจังหวัดนี้คือเป็นหนึ่งขวัญกาลังใจของพนักงานที่อยากจะได้รับเติมเต็ม
ให้ ด้วยพลังมีแล้วและกาลังใจเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเมื่อได้รับขวัญและกาลังใจเพื่อ
เติมเต็มในส่วนที่ขาดก็จะท าให้ก็ ในส่วนนี้มีพลัง ในการขับเคลื่อนโดยที่ไม่ ต้องใช้
อย่างอื่นเป็นแรงพลังกาลังใจอันนี้เป็นของพนักงานบอกต่อกับปลัดมานะคะ ดังนั้น
เพื่อให้มีงบประมาณ และเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ อาศัยอานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีง บประมาณองค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น ๒๕๔๑
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามรายละเอียดดังนี้
โอนลดจากงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปของหมวดเงินเดือนฝ่าย
การเมือง ประเภทเงินเดือนนายกและรองนายก จานวนเงิน ๓๓๓,๔๕๐.- บาท
โอนเพิ่ม ตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่ วไป หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ ส านัก งาน เก้ าอี้ส านัก งานเป็นเงินทั้ ง สิ้น ๒๔๓,๗๕๐.- บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้สานักงานจานวน ๖๕ ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้
๑. พนักพิงต่าและที่นั่งหุ้มหนัง PU
๒. ระบบโช๊คปรับระดับสูงต่าได้
๓. ขาเหล็กโคเมียมห้าแสก
๔. ล้อ PU ลูกล้อในล้อนตามรอยยืนพื้นด้านหลังมีเหล็กพาดยาวช่วยให้
เคลื่อนย้ายได้ง่าย
ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕x๕๔x๙๑-๑๐๐ เซนติเมตร โต๊ะทางานจานวน
๑๓ ตัว จานวนเงิน ๘๙,๗๐๐.- บาท สาหรับจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะทางานจานวน
๑๒ ตัว ขนาด ๑๖๐x๘๐x๗๖ เซนติเมตร โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดรวมโอน
เพิ่มเป็นเงินทัง้ สิ้น จานวนเงิน ๓๓๓,๔๕๐.-บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
กราบขอบพระคุณคะ

๑๔

นายประหยัด ยนตะพันธ์
ประธานสภาฯ
นางรัชฎาภรณ์ สิงหกา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง
นายประหยัด ยนตะพันธ์
ประธานสภาฯ
นายวศิน พิมมะโคตร
สมาชิกสภาฯ

นายประหยัด ยนตะพันธ์
ประธานสภาฯ
นายธีรพันธ์ บัวระภา
เลขานุการสภาฯ
นายประหยัด ยนตะพันธ์

มติที่ประชุม

อยู่ในนี้มัน ๑๓ ตัวท่านรายงาน ๑๒ ตัว อันไหนมันถูก ในเอกสาร ๑๓ ตัว
ท่านรายงาน ๑๒ ตัว
กราบเรียนท่านประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติเป็น ๑๓ ตัว นะคะ
กราบขอบพระคุณคะ
ตกลงเป็น ๑๓ ตัวนะครับ ตามที่ท่านปลัดผูป้ ฏิบัติหน้าที่แทนนายก
เทศมนตรีเมืองวังสะพุง ได้เสนอญัตติรายละเอียดให้ท่านทราบแล้วนั้นมีสมาชิก
ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเรียนเชิญครับ เชิญท่านวศินครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
กระผมนายวศิน พิมมะโคตร สมาชิสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงจาก เขต ๒ ส่วน
เรื่องโต๊ะเก้าอี้นี้ ผมคนหนึ่งที่เคยสัมผัส ผมมาประชุมสภาก็บ่นอยู่ตลอดครับเรื่อง
เก้าอี้ผมนั่งแล้วก็ทรุดอยู่ตลอดผมเข้าใจได้ว่านั่งเก้าอี้ซึ่งมันชารุดผุพังมันมีผลต่อ
สุขภาพจิตเราด้วย ดีไม่ดีจะต่อสุขภาพกายด้วยถ้ามันล้มมันพัง ในส่วนเรื่องราคา
ต่างๆนี้ผมไม่ห่วงหรอกครับเพราะว่ามันมีราคากลางของกรมบัญชีกลางอยู่ผมก็เชื่อ
มันว่าเจ้าหน้าที่คงไม่กล้าตั้งราคาเกินราคากลางนะครับ และในฐานะของเราเป็น
เทศบาลเมืองนี้คือบ้านเมืองซึ่งใหญ่ ใหญ่กว่าตาบลบ้านเราต้องให้ดูดีเจ้าหน้าที่ที่
ทางานก็มากขึ้นเรื่อยๆวัสดุอุปกรณ์ในส่วนโต๊ะเก้าอี้เราก็ไม่ได้ซื้อมานานมากการ
ทะลุผุพังมันมีสงู เพราะมันต้องใช้ทุกเวลา การซื้อผมเห็นด้วยครับเห็นด้วยอย่างยิง่
ท าเถอะครั บ ท าอะไรเพื่อ บ้า นนี้ ท าแล้ว เจ้ าหน้า ที่ พี่ น้อ งเราทุ ก คนมี ค วามสุ ข
มีความสุขกระทั่งสุขภาพจิต สุขภาพกายและผมหวังอยากให้เทศบาลเรายิ้มให้แก่
กันรักกันปรองดองกันอย่าทะเลาเบาะแว้งกัน ผมไม่อยากเห็น ผมคนหนึ่งนะครับ
ที่ผมพูดก็เพราะว่าคือตัวผมประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่า สมัยหน้าผมไม่ลง สท.ไม่เป็น
สมาชิกแต่ผมก็ยังหวังว่าเห็นบ้านนี้เมืองนี้ครอบครัวนี้มีความสุขรักกันนะครับผม
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณท่านวศิน มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มี
กระผมขอถามในทีป่ ระชุมสภาแห่งนี้ว่า
สมาชิกท่านใดเห็นชอบและอนุมัตโิ ปรดยกมือครับ (ยกมือ ๑๒ คน)
เห็นชอบอนุมัติ ๑๒ ท่านครับ
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ (ยกมือ-ไม่ม-ี ) ไม่มีนะครับ
เป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นชอบและอนุมัติ ๑๒ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน ขอบคุณ
สมาชิกทุกท่านนะครับทีเ่ ห็นประโยชน์ของบ้านเมือง
เห็นชอบและอนุมัติ

๑๕

ระเบียบวาระที่ ๖
นายประหยัด ยนตะพันธ์
ประธานสภาฯ
นายปัญญา งอสอน
สมาชิกสภาฯ

นายประหยัด ยนตะพันธ์
ประธานสภาฯ
นางอโณทัย รัตโนทัย
สมาชิกสภาฯ

นายประหยัด ยนตะพันธ์
ประธานสภาฯ
นายวศิน พิมมะโคตร
สมาชิกสภาฯ

เรื่องอื่นๆ
ลาดับต่อไปเป็นวาระที่ ๖ เชิญท่านปัญญา
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผม
นายปัญญา งอสอน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมมีเรื่องขอความอนุเคราะห์จาก
เทศบาลเรื่องปรับปรุงภูมิทัศน์ เครื่องออกกาลังกายให้กับประชาชนในชุมชนและ
ประชาชนที่อยู่ใกล้เ คียง จึงเรียนมาเพื่อพิจ ารณาจากท่านนายกเทศมนตรีเมือง
วังสะพุง ด้วยชุมชนนาหลัก ๒ มีความเดือดร้อน เนื่องจากมีผู้นาเศษวัสดุก่อสร้าง
ขยะ กิ่งไม้ ใบไม้แห้งมาทิ้ง บริเวณหัวสะพานศรีสงคราม ชุมชนนาหลัก ๒ อย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้ภูมิทัศน์ดังกล่าวเกิดความสกปรกภูมิทัศน์ไม่สวยงาม จึงอยากให้
เทศบาลเมืองวังสะพุงช่วยในการดูแลและรักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณดังกล่าว แค่ความประสงค์อยากให้เทศบาลสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายติดบริเวณบุ่งเล้าข้าว เพื่อใช้ในการออกกาลังกายให้กับ
คนในชุม ชนและประชาชนที่ อยู่บ ริเ วณใกล้เ คียง จึง เรียนมาพิจ ารณาให้ความ
อนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการต่อไปครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับท่านปัญญา มีสมาชิกท่านใดประสงค์แจ้งความต้องการ
ของสมาชิกในชุมชนของท่าน เชิญท่านอโณทัย เชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
นางอโณทัย รัตโนทัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง ขอเสนอไปยังท่านปลัด
๒ เรื่องนะคะท่าน เรื่องที่ ๑ ขอหารือสมาชิกทุกท่านอยากจะเสนอเรื่องเสาไฟหงส์
ที่ตั้งอยู่ริมทางอยากจะขอให้ท่านโยกย้ายออกไปไว้แถวๆ ริมทางโรงเรียนจุดใด
จุดหนึ่งก็ได้ น่าจะดูดีกว่าขอหารือฝากท่านปลัดด้วยนะคะ ส่วนเรื่องที่ ๒ ดิฉันขอ
เป็นความเดือดร้อนของที่ ชุมชนบุ่ง ไสล่นะคะ ริมทางคลองบุ่ง ไสล่ ถ้าเราจะไป
โรงเรียนจะอยู่ข วามื อ นะคะ ท่ า นประธานอยากจะได้ มี ร าวเหล็ก กั้ น อุบั ติเ หตุ
จักรยานยนต์หรือรถยนต์หรือจักรยานเด็กที่ปนั่ ไปปัน่ มา ถ้าเกิดเสียหลักลงคลองไป
ไม่อยากให้วัวหายแล้วล้อมคอก อยากจะขอท่านปลัดพิจารณาด้วยนะคะ ความ
เดือดร้อนของชุมชน ทางโน้นก็ทางโรงเรียนได้รับแจ้งจากผู้ปกครองทุกท่านที่ได้
เสนอมา ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณท่านอโณทัยนะครับ มีสมาชิกท่านใดทีจ่ ะอภิปรายเพิ่มเติมครับ
ท่านวศินเหรอครับ เชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกที่ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจากเขต ๒ นะครับท่าน ท่านครับ ผมมีเรื่องเล่าให้ฟัง
เมื่อวันจันทร์ที่แล้วผมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ไม่ใช่ตื่นสายหรือตื่นสวยนะครับ
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นายประหยัด ยนตะพันธ์
ประธานสภาฯ
นายธีระพันธ์ บัวระภา
เลขานุการสภาฯ

นายประหยัด ยนตะพันธ์
ประธานสภาฯ

ผมตื่นเที่ยงผมโทรสัง่ ลูกน้องให้ไปซื้อข้าวกล่องนะครับ ผมก็เทใส่จานเรียบร้อยแล้ว
พอหันไปดูขยะครับท่าน รู้ไม่ครับท่าน ถังขยะ โอ้โหหนอนเต็ม ขนาดอยู่บ้านผม
นะครับ ผมนี่ โ ทรไปด่าลูก น้องผม เขาบอกว่าคุณพี่ขยะนะเทศบาลเขามาเก็ บ
จันทร์-พุธ-ศุกร์ ผมเอาไปทิ้งแล้วตั้งแต่วันจันทร์ครับท่าน เสาร์อาทิตย์ครับ โอ้โห
หนอนนี้ตัวเท่าไม้ตะเกียบครับท่าน ผมต้องไปหายามาฉีด ผมบอกเลยผมเจอกับ
ตัวเอง ข้าวผมไม่กินเลยครับท่าน ผมอาบน้าเสร็จผมออกไปข้างนอกเลยด้วยถือว่า
ระยะฟักตัวของแมลงวันมันแค่ส องวันตัวเบ้ อเริ้ มนี้คือปัญหาทาไมถึงบอกว่าเมื่ อ
คราวก่อนเราก็พูดกันเรื่องรถขยะ การจัดเก็บรถขยะมันไม่พอ ผมก็คุยกะท่านปลัด
ท่านผอ.คลังแล้วว่ามันสามารถดาเนินการได้มันอยู่ในแผนอยู่แล้ว คันหนึ่งนี้ครับ
งบประมาณยังไงก็ช่าง นีค่ ือความจาเป็นของประชาชนมันสมควรแล้วครับ ถ้าท่าน
ไม่ซื้อตอนนี้ท่านจะซื้อตอนไหน สาคัญจาเป็นเร่งด่วนไม่มีการค้านสามารถดาเนิน
การได้ผมขอเถอะครับ รีบดาเนินการเถอะครับผมไม่ อยากเห็นหนอนตัวใหญ่อีก
แล้วครับ ขอบคุณมาก
ครับ ครับ ขอบคุณท่ านวศินครับ มี สมาชิก ท่านเพิ่มเติมไหมครับ ความ
ต้องการของชุมชน (นายธีรพันธ์ บัวระภา ยกมือขึ้น) ครับท่านยกมือขึ้นเหนือ
ศีรษะสิ ผมจะได้เห็น ไม่ใช่ยกในวงเหล้า เชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ท รงเกี ยรติทุ กท่ านครับ
เนื่องจากสภาแห่งนี้นะครับ ผมนายธีรพันธ์ บัวระภา เลขานุการสภาฯ ขอแจ้งในที่
ประชุมด้วยว่า สภาแห่งนี้เป็นสภาที่ทรงเกียรตินะครับการประชุมแต่ละครัง้ นะครับ
ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบห้องกิจการห้องสภาแห่งนี้นะครับ ช่วยจัดโต๊ะให้
เป็นระเบียบเพื่อภาพที่ จ ะสวยงาม ผมมองวันที่ นะครับ ไม่ เรียบร้อยเท่ าไรแจ้ง
งานสภาฯ ว่าเช็นเตอร์หรือว่าอะไรให้จัดโต๊ะให้เป็นระเบียบเพื่อให้การถ่ายรูปให้
ความสวยงามเพื่อเป็นที่เรียบร้อยของสภาที่ทรงเกียรติแห่งนี้ ขอขอบคุณครับ
มีท่านใดประสงค์จะแจ้งความเดียดร้อนในชุมชนของท่าน ถ้าไม่มีผมขอ
เป็นคนสุดท้ายนะครับ แล้วจะขอปิดประชุม คือท่านสมาชิกทุกท่าน ปลัดผู้ปฎิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวังสะพุงที่เคารพครับ ผมและสมาชิกหลายๆ
ท่านที่นั่งอยู่นี้นะครับ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติดาเนินหน้าที่มานี้ เป็นเวลาร่วมแปดปี
แล้วนะครับ ในผลงานของสมาชิกสภานี้เ ตรียมแผนท าเป็นผลงาน ฝากไว้เ ป็น
อนุสรณ์ให้แก่ลูกหลานได้กล่าวถึง ไม่มีเ ลย ความภาคภูมิใจมีแต่ทางฝ่า ยบริหาร
เรามองเห็นหน้าที่อยากจะมีสักสิ่งหนึ่ง ที่ฝากไว้ทาเป็นผลงานในเขตเทศบาลเมือง
วังสะพุง ไม่ใช่เฉพาะเรานะครับ ทุกคนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ที่นี้ได้ การทา
หลังคาครอบคลุมสนามลานหน้าสานักงานเทศบาลนี้ ผมก็ไม่มีความรู้เกี่ยวเรื่อง
การก่อสร้างหรอกครับ แต่ก็ได้ปรึกษาหลายๆท่านจากท่านผู้อานวยการกองช่างได้
รับทราบไปแล้ว ทางท่านปลัดก็รับทราบไปแล้ว ผมจะขอในที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า
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นางรัชฎาภรณ์ สิงหกา
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง

ถ้าหากว่าเรามีสถานที่ที่จะใช้ประโยชน์เป็นการจัดงานเทศกาลต่างๆ จัดกีฬาภาค
ฤดูร้อน จัดงานที่มีความสาคัญทุกสิ่งทุกอย่าง รับคณะที่มาศึกษาดูงานให้เป็นหน้า
เป็นตาของเทศบาลเมืองวังสะพุง ของชุมชนหรือไม่ก็เป็นที่จอดรถของผู้ที่มาติดต่อ
งานแทนที่จะจอดข้างถนนให้มันเกิดอุบัติเหตุได้สักหลังหนึ่งจะดีขึ้นหรือไม่ ถ้ายังไง
ผมก็ ข อ เป็นการขอจากในตัวผมให้ ท างท่ านปลัด รับ หลัก การในการเสนอผม
ผมไม่ ได้ท าหนั ง สือมา แต่ผ มขอในที่ ป ระชุม สภาแห่ง นี้ล ะครับ เพื่อที่ จ ะให้เ ป็ น
อนุสรณ์คณะสภาที่ อยู่มาจนกระทั้งแปดปีนี้ไว้สักอยากหนึ่งนะครับ ในเรื่องนี้ถ้า
หากยังไม่มีในแผนในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ก็ตามแต่พิธีการนั้นก็คงจะมีและก็ขอให้ผม
ขออนุญาตนะครับ ท่านวศินๆ ครับ ผมขออนุญาตให้ท่าน เป็นผู้ประสานงานกับ
ทางปลัดนะครับกับทางกองช่างติดตามเรื่องนี้ ให้เป็นเกียรติประวัติในเทศบาลใน
สภาของเราด้วยนะครับ ท่านมีความรู้เกี่ยวกับงานช่างนะครับ หวังว่าท่านคงไม่
ปฏิเสธนะครับ ท่านปลัดมีอะไรจะกล่าวให้แสดงความคิดเห็นกับเราไม่ เชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกที่ ทรงเกียรติที่ เคารพทุก ท่าน
ก่อนอื่นจะต้องกล่าวคาว่าขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดีในสภานิติบัญญัติเป็นต้นแบบ
ที่ดิฉันได้ไปเกิดในที่ไหนๆ ก็ตามแต่ที่เป็นต้นแบบที่ดีงามของการผู้นาที่ดีการเป็น
พลเมืองไทยต้นแบบในส่วนนี้และการเป็นข้าราชบริพาร ข้าราชการเมืองที่ดีใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และก็ต้องกราบขอบพระคุณในขอเสนอแนะนะคะ
ดิฉั นในนามตั วแทนข้า ราชการ ต้ องกราบขอบพระคุ ณ ที่ ท่ านได้ อ นุมั ติใ ห้ เ งิ น
งบประมาณในโครงการสองโครงการในเรื่องของโครงงานที่หนึ่งปรับปรุงซ่ อมแซม
หลังคาอาคารหลังเก่านะคะ ๒๒๕,๕๐๐.- บาท(สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
แล้วก็ส่วนที่สองนะคะในการซื้อครุภัณฑ์ส านักงานในเรื่องของโต๊ะเก้า อี้ ทั้งสอง
อย่างเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจไว้ ณ ที่นี้ คงเป็นพลังส่วนหนึ่งที่น้องๆได้รับความ
เมตตา ณ ที่ส ภาแห่ง นี้นะคะ ในการขับ เคลื่อนงานในห้วงที่ไม่มี ผู้บ ริหารต่อไป
ภายใต้การมีส่วนร่วม ประเด็นที่สองสิ่งที่ท่านได้นาเรียน ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก
ตาม พรบ. เทศบาลก็ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จาเป็น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ดิฉันยินดีน้อมรับใน
หลักการเพื่อปรึกษาในส่วนของส่วนการงานต่างๆ ตามแนวทางและวิธีงบประมาณ
ในส่วนของระเบียบกรทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ และ
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ประกอบกั บ ในเรื่ อ งของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน การเพิ่มเติมของ
การพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
๑.คณะกรรมสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาแผนเพิ่มเติม
พร้อมเหตุผลและความจาเป็น เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
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๒. คณะกรรมการพัฒ นาท้ องถิ่นและประชาคมท้ องถิ่น พิจ ารณาร่ าง
แผนพั ฒนาท้องถิ่นที่เ พิ่มเติม สาหรับ อบต.บริหารส่วนตาบลให้ร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มเติมให้กับสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับในส่วนของเทศบาล
นะคะ เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและรับความเห็นชอบ ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้อ งถิ่นดัง กล่า ว ไปให้ผู้บ ริห ารท้ องถิ่นประกาศใช้พร้อมติดประกาศให้พี่น้อง
ประชาชนได้รับทราบโดยเกิดเหตุไม่น้อยกว่า ๓๐ วันนับจากวันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ได้ป ระกาศใช้ อันนี้คือพนัก งานเจ้าหน้าที่ ได้ข้อระเบียบกฎหมายใน ๒๑ ข้อ
ถ้าไม่ขัดข้องในข้อระเบียบกฎหมายในส่วนนี้ ก็ขอน้อมรับในส่วนนี้นะคะ ที่ท่านได้
เสนอมา ของห้องพักรับรองของคณะสภานิติบัญญัติที่ท่านได้เสนอนะคะ ซึ่งในห้วง
ระหว่างนี้ก็ได้หารือหัวหน้าส่วนการงานว่าสาหรับในส่วนของห้องคณะผู้บริหาร
ด้านโน้นก็ใช้ได้ ห้องนายกก็ได้เตรียมไว้ให้ในส่วนนี้ ช่วงระหว่างที่ไม่มีผู้บ ริหารก็
ยินดีน้อมรับในส่วนนี้ได้ทุกห้องเลย พร้อม เพราะว่าท่านก็ถือว่าเป็น ปู ชนียบุคคล
ที่ส าคัญ ในสภาท้ องถิ่นแห่ง นี้ ที่ ได้ร่วมด้วยช่วยกั นก่ อ สร้าง เป็นเมืองของสภา
ท้องถิ่นและเทศบาลเมืองวังสะพุง ภายใต้การมีส่วนร่วม ดิฉันจะน้อมรับในส่วนนี้
ปรึกษาหัวหน้าส่วนการงานอีกที่นึงนะคะ ยินดีน้อมรับทั้งในเรื่องของปรับปรุงห้อง
และในส่วนของโดมๆ ที่ท่ านว่านี้ก็ตรวจสอบวิธีงบประมาณการควบคุมการจัด
งบประมาณภายใต้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว ม ถึ ง ปลั ด เองจะมี หั ว โขนแต่ หั ว โขนก็ คื อ
หมายความว่าคือร่วมด้วยช่วยกันกับการเงินการคลัง ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูที่การเงิน
การคลังว่าไปได้ขนาดไหน เจ้าหน้าที่ในส่วนที่ปฏิบัติก็ต้องดูข้อระเบียบกฎหมาย
ร่วมด้วยช่วย แล้วก็ ต้องรับผิดชอบเรื่องของการตรวจสอบของ สตง.และปปช.
นะคะซึ่งที่เจ้าหน้าที่มีหน้าที่จะต้องและไม่ต้องเหมือน พรบ.เทศบาลที่เราจะต้องทา
เราก็ไม่ได้ทาในส่วนนี้มีบ้าง ภารกิจหน้าที่ทางเทศบาลที่ยังไม่ได้ทาเช่น ตามมาตรา
๕๐ เช่นโรงฆ่าสัตว์ โรงรับจานา และสถานธนานุบาลเจ็บป่วยให้แก่คนไข้ของเรา
อันนี้เป็นหน้าที่ที่จะต้องทา แต่เราเทศบาลเมืองเมื่อยกฐานะแล้วไม่ได้ดาเนินการ
ในส่วนนี้เลยไม่ทราบว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะเสี่ย งต่อการละเว้นหรือไม่ สาหรับตัว
ดิฉันเองมาในครั้งนี้มาตัวคนเดียวสามีก็ได้เสียชีวิตแล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งประการ
ใดที่มันขัดต่อบทบาทหน้าที่ของดิฉัน ก็จะดาเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมและยึด
ข้อกฎหมายเป็นหลัก เพราะว่าลูกสาวอีกสองคนต้องรับผิดชอบพ่อแม่อยู่ทบี่ ้านสอง
คน มานี้มาด้วยจิตอาสาต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้กรุณาที่ให้ข้อเสนอแนะใน
ส่วนนี้นะคะและเรื่องอื่นๆ อย่างเช่นที่ท่าน สท.ที่ได้เสนอมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนการ
ปรับภูมิทัศน์ เครื่องออกกาลังกาย นี้ก็จะไปดูว่าในแผนมีหรื อไม่ ถ้าไม่มีหรือว่าจะ
ขออนุญาตดาเนินการตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่ งที่
ผ่านมานี้นะคะ ก็จะเป็นไปว่ามีไม่มี แต่ระเบียบมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น
การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ดิฉันคิดว่าในเรื่องของข้อระเบียบกฎหมายไม่ว่าจะเป็นใน
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ส่วนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการประชุมสภา อั นนี้ก็เป็นส่วน
หนึ่ง ที่เราจะต้องดาเนินการภายใต้ข้อระเบียบกฎหมายในส่วนนี้ แล้วก็ในส่วนของ
การซ่อมอาคารนี้ ผ่านไปเสาไฟหงส์นะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ปรึกษากับหัวหน้า
ส่วนการงานต้องใช้งบประมาณเยอะหรือไม่ แล้วการย้ายแล้วมีผลกระทบหรือไม่
เพราะว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกวันนี้นะคะ ก็ร่วมด้วยช่วยกั นเป็นมือเป็นไม้ให้กับ
ปลัดนะคะ ดิฉันคิดว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกวันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขอองปลัด
ในการขับเคลื่อนต้องเข้าใจว่าทุกคนเหน็จเหนื่อย แต่ในส่วนนี้พยายามๆสร้างขวัญ
กาลังใจในส่วนพนักงานสิ่งที่เขาขาดเราต้องเพิ่มเติม ไม่จาเป็นต้องเป็นเงินทองให้
เป็นคาพูดหรือคาติชมหรือว่าได้รับการยอมรับจากทางจังหวัดหรือส่วนราชการ
ต่างๆ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของพนักงานเทศบาลที่ได้แสดงออกภายใต้การมีส่วนร่วม
คาว่า ณ วังสะพุง ในเรื่องของจิตอาสาให้ทาความดี ด้ ว ยหั ว จิ ต หั ว ใจ ส าหรั บ ใน
เรื่องแผนป้องกันน้าท่วมที่สโมสรไลออนส์โรตารีขอองเมืองเลยและสกลนครที่มาให้
ความรู้ดิฉันได้ร่วมรับฟังด้วยธนาคารน้าใต้ดินให้แก้ปัญหาในเรื่องของน้าท่วมซึ่ งใน
ส่วนนี้ก็ขอยินดีน้อมรับนะคะ เพื่อที่ว่าจะปรึกษาหารื อในส่วนการงานในส่วนของ
การช่างนะคะและก็ในส่วนของสถานที่ก็คงอาศัยในเรื่องของการสารวจดาเนินการ
ประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีงบประมาณนะคะถ้าไม่มีงบประมาณก็ จะ
ดาเนินการไม่ได้ แม้กระทั้งในเรื่องของรถขยะในส่วนนี้นะคะ ดิฉันยินดีน้อมรับ
จันทร์-พุธ-ศุกร์ที่ได้ขับเคลื่อนงานในส่วนของการเก็บขยะของในเขตเทศบาลใน
ส่วนของหัวหน้าโจ้รักษาการผู้อานวยการกองสาธารณสุข ฯ ได้ดาเนินการไปเพระ
เครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถน้ารถขยะสภาพชารุด ทรุด
โทรมมากซ่อมแล้วซ่อมอีกนะคะ งบประมาณนะคะก็จะขอรับไว้ในอานาจหน้าที่
ของปลัดปฏิบัติหน้าที่ของ นายก แล้วก็ศึกษาในข้อระเบียบกฎหมายแล้วก็สถานะ
ทางการเงินของเราว่ามันสามารถ ด าเนิ น การได้ ภ ายใต้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มในส่ ว น
ระเบียบข้อกฎหมายหรือวิธีการควบคุมงบประมาณในส่วนของข้าราชการประจา
นะคะ ในส่วนนี้ ในเรื่องของโดมนี้ยังไม่มีในแผนแต่ในรถขยะนี้ ได้บรรจุไว้ในแผน
แล้ว แต่ไม่มีงบประมาณ ก็ได้ไม่ตั้งไว้ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ จากการสอบถามแต่ยังไงก็
ตามแต่ ดิฉันก็ยินดีน้อมรับปรึกษาหารือในส่วนการงานแล้วก็โดยเฉพาะในส่วน
สถานะทางการเงินการคลังก็คงร่วมด้วยกับปลัดนายกในตัวคนเดียวกันร่วมกับทาง
ผู้อานวยการกองคลังร่วมด้ วยในการกลั่นกรองงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดคุ้มค่าของงบประมาณรายได้ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งในส่วนนี้นะคะ ใน
ส่วนของโดมนี้คงจะให้ในส่วนของกองวิชาการนะคะ ขออนุญาตนาเรียนไว้เพื่อเป็น
ขอเสนอแนะในข้อระเบียบกฎหมายวิธีการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ นะคะเป็นที่ตั้ง
ยังไงก็ตามแต่ ก็ต้องขอบพระคุณในความเมตตาการุณที่ท่านได้ให้เกิดการเรียนรู้ใน
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นายประหยัด ยนตะพันธ์
ประธานสภาฯ

เลิกประชุม

องค์กรทาอย่างไรให้เทศบาลเราเป็นเมืองหน้าอยู่เมืองอยู่ดีคนมีความสุข เทศบาล
แห่งการเรียนรู้และหลักธรรมาธิบาลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ดิฉันยินดีน้อมรับใน
สิ่งๆต่างๆที่ท่านได้ตาหนิติเตียนหรือว่าในเรื่องฝ่ายเอกสารก็ต้องกล่าวขอบคุณก็
จะนาไปปรับปรุงในส่วนของการงานที่เกี่ยวข้องต่อไป กราบขอบพระคุณอีกครั้ง
หนึง่ ค่ะ
ครับนานๆได้ฟังเสียงผู้หญิงก็มีความสุขเหมือนกันนะครับก็ขอขอบคุณทุก
ท่านครับที่นาสิ่งดีๆๆให้กาชุมชนของเรานะครับ เราจะทาในสิ่งที่ดีๆเพื่อบ้านเมือง
ต่อไปนะครับ วันนี้ก็คงถึง เวลาที่ขอตัวแล้วนะครับ กระผมขอปิดการประชุม สภา
ณ บัดนี้ครับ ขอบคุณครับ

เวลา ๑๒. ๒๑ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายธีรพันธ์ บัวระภา)
เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภาเทศบาล ได้ดาเนินการตรวจรายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ
(นายทองสุข คามวัลย์)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางอโณทัย รัตโนทัย)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุขสันติ์ ศรีสะอาด)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสุภาวดี พันธุระ)

๒๑

**********************************************************************************************
รายงานการประชุมฉบับนี้ ได้รับรองรายงานการประชุมจากสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงแล้ว
เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัย............. สมัยที.่ .................ครัง้ ที่..................ประจาปี ๒๕๖๓
เมื่อวันที่...............................................................................................................................................

(ลงชื่อ)
(นายประหยัด ยนตะพันธ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง

