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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2565 
วันที่  25  สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา  10.00   น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
 

******************************************************************************************************** 
ผู้มาประชุม 

ที่                ชื่อ- สกุล       ต าแหน่ง 
๑ นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร   ประธานสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
2 นายวิชิต   พุทธสิงห์  รองประธานสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
3 นายปัญญา  งอสอน   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
4 นายสุคิด  กองสิงห์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
5 นายสุริยา  บัวระภา   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
6 นางแสงดาว  สิงห์ทองลา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
7 นายส าราญ  เสริฐผม   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
8 นายภาณุพงศ์   ใจบาน   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
9 นายอาทิตย์  ศรีอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
๑0 นางสาวนิรุบล  ภูบาลชื่น  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
๑1 นางสมคิด  เรืองฤทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
12 นางนารีรัตน์  ศรีหาราช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
13 นายเดชา  บุญรอด   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
14 นายพงษ์ชัย  ไชยสัจ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
๑5 นางสุภาวดี  พันธุระ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
16 นางสิริพร  สุขสมบูรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
17 นางจัตุพร  สุดสาว   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 

ผู้ลาประชุม  

1 นางดรุณี  มาลี   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑ นายไพบูลย์  เขมะประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 
2 นายนัฐพงศ์  พันสอน   นิติกรช านาญการพิเศษ เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ผู้ร่วมสังเกตการณ์การประชุม  
1 นายเสด็จ  สนธิมูล   รองนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 
2 นายปฏิมา  จันไทรรอด  รองนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 
3 นางรัชฎาภรณ์  สิงหก า   ปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุง 
4 นายธีรวัฒน ์  กว้างขวาง  รองปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุง 
5 นางสุณิสา  พงศ์สุนนท์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
6 นางสุวรรณา  นาอุดม   ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 



๒ 
 

7 นายอิสรา  วงษ์เสนา  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8 นางสิรภัทร  แสนใจวุฒิ  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
9 นายฉันท์  สุทธิ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
10 นายมงคล  กลีบมณี   ผู้อ านวยการกองช่าง 
11 นางสุขใจ  แก้วใสย์   หัวหน้าส านักปลัด 
12 นายศิวาวุธ  สระแก้ว   ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 
13 นายครรชิต  จันทรบุบผา  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล 
14 นางสาวธนาณัติ   ขันทะสิทธิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15 นางสาวชุติกาญจน์ ปัญญาดี   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
16 นางบุษบง  งอยจันทร์ศรี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
17 นายนภัทร  เจริญพานิช  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.  ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงพร้อมแล้วเลขานุการสภา 
กดกริ่งให้สัญญาณเริ่มการประชุม 

นายนัฐพงศ์   พันสอน     
เลขานุการสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงที่เคารพ บัดนี้   ได้เวลา

ประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 
256๕ ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบการลงชื่อเข้าร่วมประชุมของสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองวังสะพุงแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกสภาลงชื่อเข้าร่วมประชุม 17 ท่าน และจาก
การตรวจนับในห้องประชุมปรากฏว่าสมาชิกสภาที่ลงชื่อไว้อยู่ในที่ประชุมครบทั้ง 
17 ท่าน ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 27 บัญญัติไว้ว่าการประชุมสภาเทศบาลต้องมีสมาชิกสภาเทศบาล           
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม       
เมื่อสมาชิกสภาได้เข้าร่วมประชุมจ านวน 17 ท่าน จึงถือว่าครบองค์ประชุม       
ตามกฎหมาย ในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

     (ประธานสภาจุดธูปเทียน....และนั่งประจ าที่) 
นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร     
ประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านนายกเทศมนตรี   ท่ านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ท่าน

ปลัดเทศบาล ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับ
วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 256๕  
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุม  และเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุมค่ะ    

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร   
ประธานสภาเทศบาล   ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม  ๑. วันนี้มีสมาชิกสภา

เทศบาลได้ขอลากิจ 1 ท่าน คือ ท่าน สท.ดรุณี มาลี ค่ะ  ๒. เรื่องรายงาน การ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประจ าปี 
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พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเรื่องนี้ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายไพบูลย์  เขมะประสิทธิ์   
นายกเทศมนตรี   เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตรายงานการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ครั้งที่ ๑ 
และครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ข้อ ๒๑ วรรคแรก ก าหนดว่า การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น วรรคสอง ก าหนดว่า เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด
ทราบด้วย  กระผมจึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลเมืองวังสะพุงทราบว่า เทศบาลเมือง
วังสะพุงมี การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑ และ     
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยมีการประกาศใช้แล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่ง
ให้ทุกท่านไปแล้วนะครับ  รายละเอียดทุกอย่างทุกท่านสามารถแสกนคิวอาร์โค้ด 
เพ่ือโหลดเอกสารได้เลย กราบขอบพระคุณครับ 

นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร   
ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีค่ะ  
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี  พ.ศ.  2565  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2565 

นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร   
ประธานสภาเทศบาล  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายการประชุมสภาเทศบาลเมือง

วังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2565 ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้รายงานผล
ตรวจรายงานการประชุมต่อสภา ขอเชิญท่านสุภาวดี  พันธุระ ค่ะ 

นางสุภาวดี  พันธุระ      
สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน        

นางสุภาวดี พันธุระ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง เขต 3 คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 
๑5  สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลเมืองวังสะพุง  ได้ตรวจรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว  เมื่อวันที่ ๑๘   
สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา 14.00 น. คณะกรรมการมีมติเห็นว่ารายงานการประชุมนี้ 
ถูกต้อง เรียบร้อย จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ขอบคุณค่ะ 

นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร   
ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณท่านสุภาวดี พันธุระ ตามที่ได้ส่งร่างรายงานการประชุมสภาไปให้

ทุกท่านได้ตรวจดูแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมไหมคะ ถ้าไม่มี
ดิฉันขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล       
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สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
๒๕๖๕ โปรดยกมือค่ะ  

นายนัฐพงศ์   พันสอน     
เลขานุการสภาเทศบาล  รับรอง 16 ท่านครับ 
นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร   
ประธานสภาเทศบาล  เอามือลงค่ะ เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

เมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ด้วยมติเห็นชอบ 16 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 
๑ ขอบคุณค่ะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2565 

 
ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม     

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร    
ประธานสภาเทศบาล  ๔.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๖๖ ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจง
ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายนัฐพงศ์   พันสอน     
เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในการพิจารณาวาระที่ 2 

ขั้ นแปรญัตติ  มี ร ะ เบี ยบและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  ดั งนี้  ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ข้อ ๕0 ก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว 
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติ
และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การ
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  วรรคสองให้
คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  ข้อ ๕๑ ก าหนดว่า ในการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการการแปรญัตติ 
หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
เป็นอย่างอ่ืน  วรรคสอง ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ  
หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติ หรือเสนอญัตติ      
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ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  วรรคสาม ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้ง
กัน หรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มี
การแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก  ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน 
แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ วรรคสี่ถ้ามีข้อขัดแย้งหรือบกพร่องตามวรรค
สามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการ
ตามความในวรรคสามก็ได้  วรรคห้าเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการ
พิจาณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น
ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน  และวรรคท้ายในการประชุมต่อวาระท่ีสอง ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น  และนี่เป็นระเบียบและข้อกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องครับ 

นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร    
ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณค่ะเมื่อที่ประชุมได้ทราบข้อระเบียบแล้ว ในส่วนของการพิจารณา

วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ แถลงต่อสภา ท่านสิริพร  
เชิญค่ะ 

นางสิริพร  สุขสมบูรณ์    
สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงที่เคารพและสมาชิกสภา      

ผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสิริพร  สุขสมบูรณ์  ในนามคณะกรรมการ         
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ขอรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ต า ม ม ติ ที่
ประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุงได้เสนอ 
และได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ เป็นเวลา ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๖-๑๘  
สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเล็กเทศบาลเมือง
วังสะพุง นั้น คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการพิจารณา ดังนี้ ในช่วง
ระยะเวลาที่ก าหนดให้เสนอค าแปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕    
ไม่ปรากฏว่านายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง หรือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
ได้ยื่นค าขอแปรญัตติแต่อย่างใด  และเม่ือวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
แปรญัตติได้มีการประชุม เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเล็กเทศบาลเมือง
วังสะพุง คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเดิมจึงเสนอร่าง        
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามร่างเดิม       
ที่นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุงได้เสนอไว้ พร้อมกับรายงานผลการพิจารณา       



๖ 
 

การแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อประธานสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
พิจารณาตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอบคุณค่ะ 

นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร    
ประธานสภาเทศบาล   ขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านนะคะ  ตามที่คณะกรรมการแปร

ญัตติได้รายงานการแปรญัตติให้ทุกท่านทราบแล้ว ว่านายกเทศมนตรี หรือสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองวังสะพุง ไม่มีการเสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด  แล้วเมื่อไม่มี        
ผู้เสนอค าแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข โดยให้คงร่างเดิมไว้ 
ในการพิจาณาวาระที่ ๒ จึงไม่มีการลงมตินะคะ  ที่ประชุมรับทราบนะคะ  ต่อไป
เป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงข้อระเบียบ
กฎหมาย เรียนเชิญค่ะ 

นายนัฐพงศ์   พันสอน     
เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการพิจารณาวาระที่ 3 ขั้น

ล งมติ  มี ร ะ เ บี ยบและกฎหมายที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้  ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๕๒ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๓ 
ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุ
อันสมควร วรรคสอง ก าหนดว่า  ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ครับนี่คือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร    
ประธานสภาเทศบาล   ในการพิจารณาวาระที่ ๓ นี้ ขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง     

ลงมติว่าเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ หรือไม ่ ขอให้เลขานุการสภาได้ตรวจนับองค์ประชุมค่ะ 

นายนัฐพงศ์   พันสอน     
เลขานุการสภาเทศบาล   มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม 17 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ 
นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร    
ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปดิฉันจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง  ท่านใดเห็นชอบ 

ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖     
โปรดยกมือค่ะ 

นายนัฐพงศ์   พันสอน     
เลขานุการสภาเทศบาล   17  ท่านครับ 
นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร    
ประธานสภาเทศบาล  เอามือลงค่ะ ขอบคุณค่ะ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นชอบ 17 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มี   
เมื่อสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติว่า ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่
สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติแล้วให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยัง



๗ 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเพ่ือพิจารณาต่อไป ซึ่งสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงจะได้
ด าเนินการตามข้ันตอนและภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๗ เสียง ไม่เห็นชอบ      
-ไม่มี- งดออกเสียง –ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  (ราคา
พร้อมตดิตั้ง)  แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู (ส านักปลัดเทศบาล) 

นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร    
ประธานสภาเทศบาล  5.1  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคาพร้อมติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู (ส านักปลัดเทศบาล)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี    เป็นผู้แถลง
ญัตติ ขอเรียนเชิญค่ะ  

นายไพบูลย์  เขมะประสิทธิ์ 
นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา      

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายไพบูลย์ เขมะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง   
วังสะพุง ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ในส่วนของส านักปลัดเทศบาล เพ่ือ   
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง  (ระบบ 
Inverter) พร้อมติดตั้ง  ด้วยส านักปลัด เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการต่อเติม
และปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลหลังใหม่ เพ่ือเป็นสถานที่รองรับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีอัตราก าลังเพ่ิมมากขึ้น และเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ให้มี
สถานที่ท างานในการอ านวยความสะดวกและรองรับในการให้บริการแก่ประชาชน 
ซึ่งการปรับปรุงส านักงานในครั้งนี้ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  แต่เนื่องจาก
เป็นการต่อเติมอาคารจึงท าให้ไม่มีเครื่องปรับอากาศ และส านักปลัดไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ดังนั้น เพ่ือให้มี
งบประมาณและเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบฯ อาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 หมวด  ๔ ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย
การโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ตามรายละเอียดดังนี้ 
ส านักปลัดเทศบาล 
โอนลด   
แผนงาน  งบกลาง งาน  งบกลาง 
ประเภท   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       จ านวน  ๓๗,000.-บาท 

    รวมโอนลดเป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๗,000.-บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 



๘ 
 

 
โอนเพิ่ม  (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป   งาน  บริหารทั่วไป 
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน  
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐  บีทียู  จ านวน ๓๗,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบ  
ติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู  จ านวน 2 เครื่องๆละ ๑๘,๕๐๐  
บาท  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า  
๑๒,๐๐๐ บีทียู  2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  3) เครื่องปรับอากาศ
ที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5           
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง ความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  5) มีความหน่วงเวลาการท างานของ
คอมเพรสเซอร์  6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ นอกจากข้อ 3 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน  ควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) 
สูงกว่า 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ 
ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 
เมตร  8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ) (3) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 
บาท  จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ  ธันวาคม 
๒๕๖๔ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
รวมโอนเพ่ิมไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๗,000.-บาท (-สามหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน-) ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี  2565  เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบพระคุณครับ 

นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร    
ประธานสภาเทศบาล   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง ขอเชิญท่านเลขานุการ

 ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญค่ะ 
นายนัฐพงศ์   พันสอน     
เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน การโอนงบประมาณ     

มีระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 ข้อ  ๒๗  
ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  นี่เป็นระเบียบที่เก่ียวข้องครับ 



๙ 
 

 
นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร   
ประธานสภาเทศบาล   ขอบคุณท่านเลขานุการสภา มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม

หรือไม่คะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลขอความเห็นชอบและอนุมัติ
ให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ราคาพร้อมติดตั้ง แบบติด
ผนัง ระบบ Inverter ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู ส านักปลัดเทศบาล สมาชิกท่านใด
เห็นชอบ โปรดยกมือค่ะ 

นายนัฐพงศ์   พันสอน     
เลขานุการสภาเทศบาล  เห็นชอบ 16 เสียงครับ 
นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร                                                                
ประธานสภาเทศบาล   ขอบคุณค่ะ เอามือลงค่ะ เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 16 เสียง 

ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 ค่ะ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    

๒๕๖5  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ          
แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 
๑๒,๐๐๐  บีทียู   

ข้อ 5.๒ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงประมาณ เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (ส านักปลัดเทศบาล) 
นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร    
ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นข้อ 5.๒ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ เพื่อ

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (ส านักปลัดเทศบาล)  ขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อที่
ประชุม ขอเชิญค่ะ 

นายไพบูลย์  เขมะประสิทธิ์ 
นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา      

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายไพบูลย์ เขมะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง   
วังสะพุง  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5  ในส่วนของส านักปลัดเทศบาล เพ่ือไป       
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา   การจัดโต๊ะหมู่บูชาถือเป็น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันส าคัญประการหนึ่งของสังคมไทย ซึ่งได้มีการปฏิบัติ   
สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน การจัดโต๊ะหมู่บูชาทั้งในราชพิธี รัฐพิธี 
และพิธีการทั่วไป โดยใช้ตั้งพระพุทธรูป หรือสิ่งอันเป็นที่เคารพสักการะ  เช่น       
พระบรมฉายาลักษณ์  พระบรมสาทิสลั กษณ์  หรือพระบรมรูปหล่อของ
พระมหากษัตริย์ พระฉายาลักษณ์ หรือพระสาทิสลักษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ 
เป็นการแสดงถึงความกตัญญูที่พึงมีต่อผู้มีอุปการคุณ ส านักปลัด  แต่เนื่องจากโต๊ะ
หมู่บูชาของเทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้เกิด
ความช ารุด สีซีดจาง ผิวผุกร่อน ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานต่างๆ จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อใหม่  แต่ส านักปลัดไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้         
จึงจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 
ดังนั้น เพ่ือให้มีงบประมาณและเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบฯ อาศัยอ านาจตาม



๑๐ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด  ๔ ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ตามรายละเอียดดังนี้ 
ส านักปลัดเทศบาล 
โอนลด   
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป งาน  บริหารทั่วไป 
ประเภท   ค่าเช่าบ้าน       จ านวน  ๑๖,000.-บาท 

    รวมโอนลดเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๖,000.-บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-) 
โอนเพิ่ม  (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป   งาน  บริหารทั่วไป 
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน  
- โต๊ะหมู่บูชา   จ านวน ๑๖,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  จ านวน 2 ชุดๆ ละ ๘,๐๐๐  บาท  โดยมี   
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้   1 ) ท าด้วยไม้สัก   2) มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว          
ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว 3) มีฐานรองโต๊ะหมู่  จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมโอนเพ่ิมไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  ๑๖,000.- บาท (-หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี  2565  
เพ่ือพิจารณาต่อไป กราบขอบพระคุณครับ 

นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร    
ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ญัตตินี้ก็เป็นเรื่องของการโอนงบมาตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่  เช่นเดียวกับญัตติที่ผ่านมา ข้อระเบียบเดียวกันนะคะ มีท่านใด
จะอภิปรายไหมคะ หากไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ดิฉันขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล
แห่งนี้ การเห็นชอบและอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ส านัก
ปลัดเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือค่ะ 

นายนัฐพงศ์   พันสอน      
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ 16 เสียงครับ 

นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร 
ประธานสภาเทศบาล   เอามือลงค่ะ  เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติเห็นชอบ 16 เสียง          

ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภานะคะ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    

๒๕๖5  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 16 
เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร 
ประธานสภาเทศบาล   เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม

เพ่ิมเติมไหมคะ เชิญคุณสุภาวดี  พันธุระ  ค่ะ 
นางสุภาวดี  พันธุระ 
สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงและสมาชิกาผู้ทรงเกียรติ    

ทุกท่าน ดิฉันนางสุภาวดี  พันธุระ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง เขต 3 มี
ข้อเสนออยากเรียนท่านนายกให้ปรับเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาบริการรายวัน 
เพราะว่าทุกวันนี้ค่าครองชีพของเราสูงขึ้น แล้วอยากให้พนักงานจ้างรายวันมีรายได้
เพ่ิมขึ้นหน่อย และพนักงานรายเดือนให้ปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น เพราะว่าให้ลูกน้อง
เราอยู่ได้ ท างานเต็มที่ สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ ขอบคุณค่ะ 

นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร 
ประธานสภาเทศบาล   ขอบคณุท่านสุภาวดี  พันธุระ ค่ะ มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมคะ เชิญท่าน

นารีรัตน์ ค่ะ 
นางนารีรัตน์  ศรีหาราช    
สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง และท่านสมาชิกสภาผู้มี

เกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง คณะฝ่ายบริหารและ ผอ.กองที่
เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางนารีรัตน์  ศรีหาราช สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
วังสะพุง เขต 3 ก็คืออยากแจ้งท่านประธานสภาไปยังคณะฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณา 
คืออันดับแรกตรงถนนบ้านปากเป่งทางแยกไปโรงพยาบาลตั้งแต่บ้านผู้ช่วยภัทรา
ภรณ์  แก้วเกตุกาญจนา หรือป้ายุ ถึงสะพานบ้านหนองนกเจ่า เทศบาลต าบลศรี
สงคราม คืออยากให้ตรงนี้มันเป็นถนนสายหลัก ถนนภูมิวิถี ให้รักษาดูแลท าความ
สะอาดด้วยค่ะ ฝากท่านไปยังคณะฝ่ายบริหารด้วยนะคะ เพราะว่ามันเป็นสายหลัก 
แต่มองทีไรมีทั้งหญ้า ทั้งขยะ มันไม่สะอาดหูสะอาดตาสักที นานแล้วค่ะ อยากให้
ปรับปรุงตรงนี้ เพราะว่าแขกไปไทยมาหรือว่าเส้นทางหลักมันต้องดูดีและให้
สวยงาม เพราะทางในชุมชนเราพัฒนาอยู่แล้ว แต่ถนนเส้นหลักเราไม่สามารถ
ออกมาดูได้ และอีกเรื่องหนึ่งชาวบ้านฝากมาก่อนจะเข้าประชุม คือถนนประชาเสรี 
ซอย 2 มีเสาไฟที่ช ารุดอยู่ 1 จุด คือเสาแรกของซอย 2 บ้านบุ่งคล้ า หมู่ที่ 5  
ขอบคุณค่ะ  

นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร 
ประธานสภาเทศบาล   ขอบคุณท่านนารีรัตน์ค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมคะ เชิญท่าน

ภาณุพงศ์ ค่ะ 
นายภาณุพงศ์  ใจบาน   
สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายภาณุพงศ์  ใจบาน สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองวังสะพุง เขต 3 มีเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านนิดหนึ่งครับท่านนายก คือ
ตรงบริเวณถนนศรีสงคราม ตรงหน้าบิ๊กซี มีหลุมลึก ชาวบ้านแจ้งมา ขับไป  
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