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บนัทกึร�ยง�นก�รประชุมสภ�เทศบ�ลตำ�บลปร�งคก์ู่

สมยัส�มญั  สมยัที ่ 2/ 2564 
วนัที ่ 20  กรกฎ�คม   25 ๖๔  เวล�  ๑๐.00  น.

 ณ  หอ้งประชุมสภ�เทศบ�ลตำ�บลปร�งคก์ู ่ 
………………………………………………………

ผูม้�ประชุม

ลำ�ด ั
บที่

ชือ่ – สกลุ ตำ�แหนง่ ล�ยมอืชือ่ หม�ย
เหตุ

1. นายเทพธนกลุ       
จันทรสาร

ประธานสภา
เทศบาล

เทพธนกลุ       
จันทรสาร

2. นายปรชีา             
เหลา่ดี

รองประธานสภาฯ ปรชีา             
เหลา่ดี

3. นายแดง               
จันทอง

สมาชกิสภาเทศบาล แดง               
จันทอง

4. นายจรัสพงษ์          
มว่งออ่น

สมาชกิสภาเทศบาล จรัสพงษ์          
มว่งออ่น

5. นายเส็ง                
คำาเสยีง

สมาชกิสภาเทศบาล เส็ง                
คำาเสยีง

6. นางสาวรัชน ี         
แหวนวงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล รัชน ี             
แหวนวงษ์

7. นางสนิ                
แหวนวงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล สนิ                
แหวนวงษ์

8. นางสาวสริเิรยีม      
อสพิงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล สริเิรยีม          
อสพิงษ์

9. นางสภุาพร           
เรยีงทอง

สมาชกิสภาเทศบาล สภุาพร          
เรยีงทอง

10. นางไสว               
บญุหอม

สมาชกิสภาเทศบาล ไสว              
บญุหอม

๑๑. นายวทิยา             
ไชยปัญญา

สมาชกิสภาเทศบาล วทิยา            
ไชยปัญญา

ผูไ้มม่�ประชุม
ลำ�ด ั ชือ่ – สกลุ ตำ�แหนง่ ล�ยมอืชือ่ หม�ย



บที่ เหตุ
1 นายประวทิย ์        จัน

ทะวงษ์
สมาชกิสภาเทศบาล  -     ลา

ผูเ้ข�้รว่มประชุม

ลำ�ด ั
บที่

ชือ่ – สกลุ ตำ�แหนง่ ล�ยมอืชือ่ หม�
ยเห
ตุ

1. นายชษิณุพงศ ์  
รตนะกมลเศรษฐ์

นายกเทศมนตรี
ตำาบลปรางคก์ู่

ชษิณุพงศ ์   รตนะ
กมลเศรษฐ์

2. นายไพ           
บญุชว่ย

รองนายกเทศมนตรี ไพ            
บญุชว่ย

3. นายวจิติร        แหวน
วงษ์

รองนายกเทศมนตรี วจิติร         แหวน
วงษ์

4. นายประเสรฐิ    
แหวนวงษ์

เลขานุการนายก
เทศมนตรี

ประเสรฐิ     แหวน
วงษ์

                    
/ลำ�ดบัที.่ . .
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ลำ�ด ั
บที่

ชือ่ – สกลุ ตำ�แหนง่ ล�ยมอืชือ่ หม�
ยเห
ตุ

5. ร.ต.อ.อภชิาต ิ       
จวิขนุทด

ทีป่รกึษานายกเท
ทศมนตรี

อภชิาต ิ       จวิขนุ
ทด

6. นายสรุศกัดิ ์         ส ิ
มาขนัธ์

ปลดัเทศบาล สรุศกัดิ ์       สมิา
ขนัธ์

7. นางวไิลวรรณ        
พาสดา

หวัหนา้สำานักปลดั
เทศบาล

วไิลวรรณ     พาส
ดา

8. นางอรพันธ ์         
ศรรีะษา

หวัหนา้ฝ่ายอำานวย
การ

อรพันธ ์       ศรี
ระษา

9. นางสาวอษุณีย ์     
ศรลีาชยั

นักวเิคราะหน์โยบาย
และแผนชก. 

อษุณีย ์        ศรลีา
ชยั

10. จ.อ.ประวชิ          
บตุรงาม

จพง.ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ประวชิ        บตุร
งาม



11. นายชนิวตัร ์         
แหวนวงษ์

ผช.นักวเิคราะห์
นโยบายฯ

ชนิวตัร ์        
แหวนวงษ์

12. นางนุชจริา           
สงสยั

ผูช้ว่ยนักทรัพยากร
บคุคล

นุชจริา          
สงสยั

13. นางสาวมาลนิ ี       
แสงมาศ

ผูช้ว่ยเจา้พนักงาน
ธรุการ

มาลนิ ี          แสง
มาศ

เมือ่สมาชกิมาครบองคป์ระชมุแลว้  เลขาฯ ไดเ้ชญิสมาชกิทกุทา่น
เขา้หอ้งประชมุและแจง้ใหส้มาชกิทกุทา่นลงลายมอืชือ่ในสมดุบนัทกึ
รายงานการประชมุ และเชญิประธานจดุธปูเทยีนบชูาพระรัตนตรัย ไหว ้
พระสวดมนตแ์บบยอ่  เสร็จแลว้กลา่วเปิดประชมุตามระเบยีบวาระตอ่ไป

ประธ�น ฯ เรยีนทา่นนายกเทศมนตร ี ทา่นสมาชกิสภาผูท้รง
เกยีรต ิ ทา่นปลดัเทศบาล   เจา้หนา้ทีเ่ทศบาลทกุ
ทา่น ในวนันีเ้ป็นการประชมุสมัยสามัญ สมัยที ่2 
ครัง้ที ่๑ ของปี 25 ๖๔ เพือ่เป็นการไมเ่สยีเวลาตอ่
ไปขออนุญาตเขา้สูร่ะเบยีบวาระครับ  

ระเบยีบว�ระที ่   1  เร ือ่ง   ประธ�นแจง้ทีป่ระชุมทร�บ
ประธ�นฯ สำาหรับวนันีม้สีมาชกิสภาเทศบาล  ลากจิ 1 ทา่น 

คอื ทา่น ส.ท.ประวทิย ์   จันทะวงษ์  ถอืวา่ครบ
องคป์ระชมุ มทีา่นใดมเีรือ่งจะแจง้ใหท้ีป่ระชมุ
ทราบไหมครับ  ถา้ไมม่ผีมขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่
๒ ตอ่ไปนะครับ

มตทิีป่ระชุม ทร�บ

ระเบยีบว�ระที่      ๒  เร ือ่ง  รบัรองร�ยง�นก�รประชุมคร ัง้ทีแ่ลว้ 
ประธ�นฯ ในระเบยีบวาระที ่๒ นี ้จะมกีารรับรองรายงานการ

ประชมุ จำานวน  2 ครัง้ทีผ่า่นมา คอืการประชมุ
เมือ่วนัที ่5 พฤษภาคม 2564 และวนัที ่12 
พฤษภาคม  2564  เราจะมารับรองรายงานการ
ประชมุทลีะครัง้นะครับ ตามทีเ่จา้หนา้ทีไ่ดจั้ดสง่
เอกสารใหท้กุทา่นแลว้ และทกุทา่นคงจะศกึษามา
เรยีบรอ้ยแลว้นะครับ  เพือ่เป็นการไมเ่สยีเวลาไม่



ทราบวา่มทีา่นใดทีจ่ะขอแกไ้ขรายงานประชมุครัง้
ทีแ่ลว้ไหมครับ ถา้ไมม่ผีมจะขอมตทิีป่ระชมุนะ
ครับสมาชกิทา่นใดเห็นควรรับรองรายงานการ
ประชมุสภาเทศบาลครัง้แรก เมือ่วนัที ่ 5  
พฤษภาคม  ๒๕๖ 4  กรณุายกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม รบัรองเป็นเอกฉนัท์
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ประธ�นฯ ตอ่ไปเป็นการรับรองรายงานการประชมุ สมัย
สามัญ สมัยที ่1/2564 เมือ่วนัที ่ 12  พฤษภาคม
2564 สมาชกิทา่นใดเห็นควรรับรองรายงานการ
ประชมุสภาเทศบาล  กรณุายกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม รบัรองเป็นเอกฉนัท์

ประธ�นฯ ตอ่ไปขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่ 3 ครับ

ระเบยีบว�ระที ่    3  เร ือ่ง  ญตัตนิ�ยกเทศมนตร ีเร ือ่ง ขออนมุตั ิ
จ�่ยเงนิสะสมของเทศบ�ลตำ�บลปร�งคก์ู่

ประธ�นฯ เชญิทา่นนายกเทศมนตรคีรับ 
น�ยชษิณุพงศ ์รตนะกมลเศรษฐ ์น�ยกฯ  เรยีนทา่นประธานสภา
เทศบาลทีเ่คารพ  ทา่นสมาชกิสภาเทศบาล ผูท้รง
เกยีรต ิ ทา่นปลดัเทศบาล  ทา่นรองนายก ทา่นเลขา ทา่นทีป่รกึษา 

กระผมขอเสนอญัตตขิออนุมัตจิา่ยเงนิสะสมของ
เทศบาลตำาบลปรางคก์ู่ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หลกัก�ร
ขออนุมัตจิากสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่เพือ่ใช ้

จา่ยเงนิสะสมเป็นคา่จัดซือ้ รถยนตบ์รรทกุตดิตัง้เครน  
ดงัมรีายละเอยีดตอ่ไปนี้

 รถยนตบ์รรทกุ แบบเปิดขา้งเททา้ย ตดิตัง้เครน
พรอ้มกระเชา้ไฟฟ้า ทำางาน ยกเททา้ยดว้ยระบบไฮดรอ
ลคิ รถยนตข์นาด 6 ลอ้ 4 สบู 4 จังหวะ มกีำาลงั

แรงมา้ไมน่อ้ยกวา่ 150 แรงมา้ ตดิตัง้เครน พรอ้มกระเชา้ซอ่ม
ไฟฟ้า ยกสงู ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 14 เมตร ปลายแขน
เครนตดิตัง้กระเชา้ไฟฟ้า สามารถทน แรงดนัไฟฟ้า
ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 19 KV. หรอื 19,000 โวลท ์50 HZ เป็น

 /ตอ่ไปเป็นการ
รับรอง. . .



เวลา  30 นาท ี โดยมผีลทดสอบมาแสดงในวนัยืน่เสนอราคา
พืน้ตวัถัง สรา้งจากเหล็กป้องกนัสนมิหนาไมน่อ้ยกวา่ 
4.5 มม. โดยวธิชีบุซงิคด์ว้ย ไฟฟ้าจากโรงงานรับรอง
คณุภาพ ISO9001 งบประมาณตัง้ไวจ้ำานวนเงนิ

2,500,000 บาท  (สองลา้นหา้แสนบาทถว้น)  ปรากฏตามแผน
พัฒนา ทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) หนา้ที ่ 54 
ลำาดบัที ่ 10  ตามแบบ ผ.03 บญัชคีรภุณัฑ ์    

เหตผุล
เนือ่งจากการจัดซือ้รถยนตบ์รรทกุตดิตัง้เครน 

เป็นกจิการซึง่มคีวาม จำาเป็นทีจ่ะตอ้งดำาเนนิการเพือ่
แกไ้ขความเดอืดรอ้นใหแ้กป่ระชาชน ในเขต
เทศบาล  จากการสำารวจขอ้มลูทีผ่า่นมา ประชาชนมคีวาม

ตอ้งการแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัการปรับภมูทัิศน์
ภายในเขตเทศบาล การตดัแตง่กิง่ไมต้ามทาง
สาธารณะ และตามแนวสายไฟและตดักิง่ไม ้

บรเิวณทีพั่กอาศยั และเป็นการตดิตัง้และซอ่มแซมไฟฟ้าสอ่ง
สวา่ง เป็น อนัดบัตน้ๆ ซึง่เทศบาลมเีครือ่งมอืเครือ่ง
ใชใ้นการแกไ้ขปัญหาความ เดอืดรอ้นของพี่
นอ้งประชาชนมจีำานวนจำากดั ไม่ เพยีงพอตอ่การแกไ้ข

ปัญหา อกีทัง้เครือ่งมอืเครือ่งใชด้งักลา่วมสีภาพ
เกา่ ทรดุโทรม เนือ่งจากผา่นการใชง้านมา
เป็นเวลานาน ซึง่อาจจะกอ่ใหเ้กดิอนัตราย ตอ่
ผูใ้ชเ้ครือ่งมอืเครือ่งใชด้งักลา่วได ้ จงึ เห็นควรจัดหาเครือ่งมอื

เครือ่งใชใ้หมท่ีจ่ำาเป็นสำาหรับงานแกไ้ข
ปัญหาความเดอืดรอ้นของพีน่อ้ง ประชาชน อกี
ทัง้กจิการดงักลา่วอยูใ่นอำานาจหนา้ทีข่องเทศบาลตำาบล

ปรางคก์ู ่ในฐานะองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในดา้นการ
บรกิารชมุชน และสงัคม ทัง้ยังเป็นการบำาบดั
ความเดอืดรอ้นของพีน่อ้งประชาชนใน เขต
เทศบาล จงึจำาเป็นตอ้งขอใชจ้า่ยเงนิสะสมเป็นคา่จัดซือ้รถยนต์

บรรทกุตดิตัง้เครน จำานวนเงนิงบประมาณ  
2,500,000  บาท (สองลา้นหา้แสนบาทถว้น)

              ระเบยีบ

/อนัดบัตน้ๆ
. . .
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ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงนิ
การเบกิจา่ยเงนิ การ ฝากเงนิ  การเก็บรักษาเงนิ  
และการตรวจเงนิขององคก์รปกครอง สว่นทอ้ง
ถิน่ พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561 

หมวด  8 ขอ้ 89  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ อาจใช ้
จา่ยเงนิสะสม ได ้โดยไดรั้บอนุมัตจิากสภาทอ้ง
ถิน่ ภายใตเ้งือ่นไขดงัตอ่ไปนี้  

(1) ใหก้ระทำาไดเ้ฉพาะกจิการซึง่อยูใ่นอำานาจ
หนา้ทีข่ององคก์ร ปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ซึง่เกีย่วกบัดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม  หรอื

กจิการทีเ่ป็นการเพิม่พนู รายไดข้ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรอื กจิการทีจั่ดทำาเพือ่บำาบดั
ความเดอืดรอ้นของประชาชน  ทัง้นี้  ตอ้ง เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  หรอื
ตามที่ กฎหมายกำาหนด

(2) ไดส้ง่เงนิสมทบกองทนุสง่เสรมิกจิการ
ขององคก์รปกครองสว่น ทอ้งถิน่แตล่ะประเภท
ตามระเบยีบแลว้
 (3) ใหก้นัเงนิสะสมสำารองจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย
ดา้นบคุลากรไมน่อ้ยกวา่ สามเดอืน  และกนัไวอ้กี
รอ้ยละสบิของงบประมาณรายจา่ยประจำาปี นัน้ 
เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงานและกรณีทีม่ี
สาธารณภยั เกดิขึน้ 
 (4) เมือ่ไดรั้บอนุมัตใิหใ้ชจ้า่ยเงนิสะสมแลว้ 
องคก์รปกครองสว่น ทอ้งถิน่ตอ้งดำาเนนิการ
กอ่หนี้ ผกูพันใหเ้สร็จสิน้ภายในระยะเวลาไม่ เกนิ
หนึง่ปีถัดไป หากไมด่ำาเนนิการภายในระยะเวลาที่
กำาหนดให ้การ ใชจ้า่ยเงนิสะสมนัน้เป็นอนัพับไป

  /ทัง้นี้  ให ้
องคก์ร. . .
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ทัง้นี ้ ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ใชจ้า่ยเงนิ
สะสมโดยคำานงึถงึฐานะ การเงนิการคลงัขององคก์ร



ปกครองสว่นทอ้งถิน่ และเสถยีรภาพในระยะยาว  
กระผมจงึขอเสนอญัตตนิี้ เพือ่ขออนุมัตจิากสภาเทศบาลตำาบล

ปรางคก์ู ่ใช ้ จา่ยเงนิสะสมเป็นคา่จัดซือ้รถยนต์
บรรทกุตดิตัง้เครน งบประมาณตัง้ไวเ้ป็น เงนิ 
2,500,000 บาท (สองลา้นหา้แสนบาทถว้น) ขอไดโ้ปรดนำาเสนอตอ่ที่

ประชมุสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ เพือ่พจิารณา
อนุมัตติอ่ไป

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายกครับ กอ่นทีเ่ราจะอภปิรายและ
ขอมตกิระผมจะใหท้า่นปลดัสรุศกัดิ ์ สมิาขนัธ ์ได ้
นำาเรยีนเกีย่วกบัระเบยีบและขอ้กฎหมาย เกีย่วกบั
การใชเ้งนิสะสม เชญิทา่นปลดัครับ 

น�ยสรุศกัดิ ์ สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เลข�นกุ�รสภ�ฯ เรยีนทา่นประธานสภา
เทศบาลทีเ่คารพ สมาชกิสภาผูท้รงเกยีรตทิกุทา่น
ครับ ในเรือ่งของการใชจ้า่ยเงนิสะสม ตามขอ้ 89 
ซึง่ก็มอียู ่ 4  ขอ้  คอื 1. เพือ่บำาบดัความเดอืด
รอ้นของประชาชน  2. เพือ่บรกิารชมุชนและสงัคม
3. และการทีใ่ชเ้งนิสะสมไดก็้คอืไดก้นัเงนิสมทบ
เงนิกองทนุของเทศบาลแลว้ แลว้ก็กนัเงนิเดอืนคา่
จา้งไมน่อ้ยวา่  3  เดอืน ตามแบบรับรองฐานะเงนิ
สะสม  ตามทีไ่ดส้ำาเนาใหท้กุทา่นแลว้ครับ และอกี
อยา่งหนึง่ก็คอืกนัสำารอง 10 % เพือ่เหตฉุุกเฉนิ 
อยา่งเชน่นำ้าทว่ม หรอืสาธารณภยั เป็นตน้ อนันีเ้รา
ไดก้นัไวห้มดแลว้ เงนิสะสมมเีพยีงพอทีจ่ะจา่ย
ขาดได ้และอยูใ่นอำานาจหนา้ที ่ ในสว่นทีว่า่
สามารถทีจ่ะจา่ยขาดซือ้ครภุัณฑไ์ดไ้หม  อนันีเ้ป็น
ประเด็นขอ้สงสยัซึง่ผมไดไ้ปศกึษาขอ้หารอืของ
กรม  ซึง่จังหวดัสงิหบ์รุ ีไดห้ารอืกรณี อบต.จักร
สหี ์ไดห้ารอืกบักรมไปวา่จะจา่ยขาดเงนิสะสมเพือ่
จัดซือ้ครภุณัฑย์านพาหนะและขนสง่ เขาจะซือ้ 2 
อยา่งคอื รถยนตบ์รรทกุนำ้าดบัเพลงิและรถกระเชา้
ไฟฟ้า ไดห้รอืไม ่กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
ไดต้อบขอ้หารอืกรณีนี้ ตามระเบยีบกระทรวง
มหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การ
ฝากเงนิ การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงนิของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ ขอ้ 89 กำาหนดใหอ้งคก์รปกครอง

      /ยอดเงนิ
สะสม. . .



สว่นทอ้งถิน่ อาจใชจ้า่ยเงนิสะสมได ้โดยไดรั้บ
อนุมัตจิากสภาทอ้งถิน่ และใหก้ระทำาไดเ้ฉพาะ
กจิการซึง่อยูใ่นอำานาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ ซึง่เกีย่วกบัดา้นการบรกิารชมุชนและ
สงัคม หรอืกจิการทีเ่ป็นการเพิม่พนูรายไดข้อง
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรอืกจิการทีจ่ะทำา
เพือ่บำาบดัความเดอืดรอ้นของประชาชน และตอ้ง
เป็นตามแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่ กรณีองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจักรสหี ์ จะใช ้
จา่ยเงนิสะสมเพือ่จัดซือ้ครภุัณฑย์านพาหนะ และ
ขนสง่ (รถยนตส์ว่นกลาง) ประเภทรถยนตบ์รรทกุ
นำ้าดบัเพลงิเอนกประสงค ์ขนาด 6000 – 8000  
ลติร  จำานวน  1  คนั  และจัดซือ้รถกระเชา้ไฟฟ้า 
จำานวน  1  คนั  นัน้ หากเขา้เงือ่นไขตามระเบยีบ
ดงักลา่ว ก็สามารถใชจ้า่ยเงนิสะสมเพือ่จัดซือ้ได ้
อนันีค้อืการตอบขอ้หารอืของกรมครับ ก็คอืถา้เขา้
เงือ่นไขทีผ่มเรยีนไป ทีท่า่นนายกไดเ้สนอขอญัตติ
ไวอ้นัดบัแรก คอื ไดก้นัเงนิสะสมกอ่นนะครับ เรามี
เงนิสะสมอยูต่ามทีใ่บตรวจยอดเงนิสะสมทีส่ำาเนา
ใหท้กุทา่นครับ เงนิสะสมเรามอียูน่ะครับ แลว้ก็ได ้
กนัเงนิสมทบเขา้กองทนุสง่เสรมิกจิการของ
เทศบาล และขอ้ตอ่มาก็คอืไดก้นัเงนิเดอืนคา่จา้ง
ไมน่อ้ยกวา่  3 เดอืน  และไดก้นัสำารองเงนิฉุกเฉนิ
ไว ้เพือ่นำ้าทว่ม สาธารณภยั ไว ้10% ของเงนิ
สะสมไวแ้ลว้ และสดุทา้ยมอียูใ่นแผนพัฒนา
เทศบาลก็มสีำาเนาแผนใหท้กุทา่นทราบแลว้ครับ 
แลว้ก็ตามขอ้ 89 ตามทีผ่มเรยีนไปเพือ่บำาบดั
ความเดอืดรอ้นของประชาชนแลว้ก็บรกิารชมุชน
และสงัคม และทีเ่พิม่เตมิเรือ่งของระเบยีบทัง้
ขอ้หารอืของจังหวดัสงิหบ์รุ ีขององคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบลจักรสหี ์และกรมก็ตอบมาวา่ สามารถ
ดำาเนนิการไดถ้า้เขา้เงือ่นไขทีผ่มกลา่วมา จงึขอ
เรยีนเพิม่เตมิในเรือ่งของระเบยีบในหนังสอืสัง่การ 
การจา่ยเงนิสะสมเพือ่จัดซือ้ครภุณัฑย์านพาหนะ ก็
คอืรถกระเชา้ของเทศบาลตำาบลปรางคก์ูข่องเรา 



ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดัครับ กอ่นทีจ่ะขอมตกิระผม
อยากทราบวา่มทีา่นใดทีจ่ะ อภปิรายเพิม่เตมิหรอืไม่
ครับ ขอเชญิ ทา่น ส.ท.วทิยา  ไชยปัญญา ครับ

น�ยวทิย�  ไชยปญัญ� สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ กระผมนายวทิยา  ไชยปัญญา สมาชกิสภา
เทศบาล  ไดฟั้งหลกัการและเหตผุล ในการทีจ่ะขอซือ้รถเครน

กระเชา้ไฟฟ้า เป็นจำานวนเงนิ 2,500,000  บาท ทีผ่มยังไม่
เขา้ใจก็คอืวา่ 1. เงนิสะสม คอือะไร  มเีทา่ไหร ่มี
กอ้นเงนิเทา่ไหร ่ 2. คำาวา่กนัไว ้ 3 เดอืน ของ
บคุลากรคอืใคร กนัไวเ้ทา่ไหร ่3. รถมแีรงดนัไฟฟ้าได ้19,000 โวลท ์ 

คอืยังไงครับ  ขอบคณุครับทา่นประธาน

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่น ส.ท.วทิยา  ไชยปัญญา ครับ ขอ
เชญิคณุอรพันธ ์ ศรรีะษา ผูอ้ำานวยการกองคลงั ตอบ
คำาถามของทา่นส.ท.วทิยา ดว้ยครับ

น�งอรพนัธ ์ ศรรีะษ� ผอ.กองคลงัฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล 
ทา่นคณะผูบ้รหิาร และทา่นสมาชกิ       ผูท้รง
เกยีรตทิกุทา่นคะ่ ทีท่า่น ส.ท. วทิยา ไชยปัญญา ถามวา่เงนิสะสมคอื

อะไร เงนิสะสมก็คอื เงนิรายรับทีเ่รารับเขา้มาใน
แตล่ะปี จะมตีัง้รับกบัตัง้ จา่ย  สมมตุวิา่เรารับมา 10
บาท เราจา่ย 10 บาท ก็คอืงบดลุปกต ิแตถ่า้ เรารับมา 
10 บาท จา่ย 5 บาท ทีเ่หลอืคอืเงนิสะสม เราก็จะมเีงนิสะสม

ตัง้แตเ่ป็นเทศบาล ทกุปีมาเรือ่ยๆ แลว้ก็จะมเีงนิจา่ยขาดทกุปี
เหมอืนกนั เงนิ ก็จะเหลอืมาและบวกรวมกนั ยอดตวันี้
ก็คอืปี 2563 สำานักงานตรวจเงนิ แผน่ดนิจังหวดั
ศรสีะเกษ รับรองแลว้วา่  เงนิสะสมทัง้หมดของเทศบาล 

35,000,000  บาท  ตอ้งหกัเงนิสะสมเขา้กองทนุ กสท. ตาม
ระเบยีบทีเ่ขา กำาหนดใหท้ีต่อ้งหกัสง่ทกุปี จะเหลอื
อยูป่ระมาณ 26,000,000 บาท และ จะหกัสำารอง
เงนิเดอืนคา่จา้ง คา่ตอบแทน คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา คา่

ซอ่มแซม คา่นำ้า คา่ไฟ รายจา่ยประจำา ตกเฉลีย่เดอืนละ 
2,5000,000  บาท แลว้สำาหรับอาหารกลางวนั 
เพราะวา่ปีนีก้บัปีทีแ่ลว้เงนิอดุหนุนเราไดไ้ม่ ตรงตาม
เป้าหมายทีรั่ฐบาลตัง้ไว ้ คอืวา่ไมพ่อจา่ย  ก็จะเหลอืเงนิอยู ่ 

9,700,000  บาท แลว้ก็หกัเงนิสำารองกรณีฉุกเฉนิตาม
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ระเบยีบทีก่ำาหนดไว ้ 10 % จากยอดงบประมาณราย
จา่ยทีเ่ราตัง้ไวท้กุปี ก็จะเป็น 4,500,000  บาท แลว้
ก็มเีงนิทีเ่ราคา้งไวย้ังไมจ่า่ยเรายมืเงนิสะสมมาจา่ย รพช. ทีเ่ขายัง

ไมไ่ดอ้ดุหนุนมาให ้ เราก็เอาเงนินีไ้ปจา่ยกอ่น ก็จะ
เหลอืเงนิทีส่ามารถใชจ้า่ย ไดป้ระมาณ 5,000,000  
บาท คะ่

ประธ�นฯ ขอบคณุคณุอรพันธ ์ศรรีะษา ผูอ้ำานวยการกองค
ลงัครับ มทีา่นใดจะอภปิราย อกีหรอืไมค่รับ ขอเชญิ
ทา่นนายกครับ

น�ยชษิณุพงศ ์รตนะกมลเศรษฐ ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภา
เทศบาลทีเ่คารพ  ทา่นสมาชกิสภาเทศบาล ผูท้รง
เกยีรต ิ ทา่นปลดัเทศบาล  ทา่นรองนายก ทา่นเลขา ทา่นทีป่รกึษา 

ผมขอชีแ้จงในตวั  19,000 โวลท ์ ครับ  มันคอื
เป็นการตดิตัง้ไฟฟ้า สามารถทนแรงดนัไฟฟ้า
ไดไ้มเ่กนิ  19,000 โวลท ์ เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 

ประมาณ  30  นาทคีรับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายกครับ มทีา่นใดจะอภปิรายอกี
หรอืไมค่รับ ขอเชญิทา่น ส.ท.สภุาพร  เรยีงทอง 
ครับ

น�งสภุ�พร  เรยีงทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ สมาชกิสภาผูท้รงเกยีรต ิ ดฉัินเคย ดำารง
ตำาแหน่ง สมาชกิสภาเทศบาลมา เคยเห็นแตซ่ือ้รถในแบบครภุณัฑ ์

จะเป็นการจัดซือ้ในงบประมาณรายจา่ยประจำาปี แตย่งั
ไมเ่คยเห็นซือ้รถจาก การจา่ยขาดเงนิสะสม  ไมท่ราบ
วา่จะมปัีญหาไหมคะ  ถา้มกีารตรวจสอบจาก สำานักงาน
ตรวจเงนิแผน่ดนิ หรอืเราตอ้งรับผดิชอบไหมคะ ถา้ไมม่ปัีญหา

อะไร เพือ่ชว่ยในการบำาบดัทกุข ์บำารงุสขุของประชาชน ก็เห็น
สมควรคะ่ แตม่ขีอ้สงสยัเพราะวา่เคยเห็นบางกรณี  
สำานักงานตรวจเงนิแผน่เขา้ ตรวจสอบแลว้เกดิ
ปัญหา  เราตอ้งรว่มรับผดิชอบดว้ยไหมคะ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.สภุาพร  เรยีงทอง ครับ คอืระเบยีบ
และขอ้กฎหมายทา่นปลดั ไดช้ีแ้จงไปแลว้  ขอเชญิ
ทา่นปลดันำาเรยีนอกีครัง้ครับ
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น�ยสรุศกัดิ ์ สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เลข�นกุ�รสภ�ฯ เรยีนทา่นประธานสภา
เทศบาลทีเ่คารพ สมาชกิสภาผูท้รง เกยีรต ิทกุทา่น
ครับ ถามวา่สำานักงานตรวจเงนิแผน่ดนิ เรยีกเงนิคนืไหม

ครับ  คอืระเบยีบ ขอ้ 89  ม ี4 อยา่ง คอื เป็นอำานาจหนา้ทีท่ีใ่ห ้
บรกิาร ประชาชน ไมว่า่จะเป็นดา้นสาธารณภยั ดา้น
ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง ทกุดา้นก็จำาเป็น ตอ้งใชร้ถ
อเนกประสงคข์ึน้ป้าย ตดัตน้ไมท้ีล่ม้ทบับา้น ก็คอืเราชว่ยหมด และ

ขอ้ทีส่ำาคญัก็คอื ไดก้นัเงนิทกุอยา่งตามทีท่าง 
ส.ท.วทิยา สอบถามตาม ระเบยีบทกุอยา่งแลว้
ก็คอืไมม่ปัีญหาครับ เพราะผมจัดซือ้มาหลายทีแ่ลว้ ก็

ใชเ้งนิสะสมเพราะไมม่งีบประมาณประจำาปี ถา้รอเงนิงบประมาณ
ประจำาปีอกี หลายปีก็ไมม่คีรับ  รถทีเ่ราใชอ้ยู่
ปัจจบุนัก็เกา่ ชำารดุหมดสภาพ อนัทีว่า่จะ เรยีกเงนิ
คนื ผมจะชีแ้จงกบัสำานักงานตรวจเงนิแผน่ดนิเองครับ เพราะวา่เรา

ซือ้จรงิ  ทำางานเพือ่ประชาชนจรงิ  อะไรก็ชา่งถา้มขีอง
แลว้  ไมส่ามารถเรยีก คนืได ้ จงึชีแ้จงมาเพือ่ทราบครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดัสรุศกัดิ ์สมิาขนัธ ์ครับ ขอเชญิ
ทา่น ส.ท.วทิยา ไชยปัญญา ครับ

น�ยวทิย�  ไชยปญัญ� สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ กระผมนายวทิยา  ไชยปัญญา สมาชกิสภา
เทศบาลอยากทราบวา่ ในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ วตัถปุระสงค ์ 

เป้าหมาย  อธบิายไมไ่ดว้า่ ปี พ.ศ. 2561  40,000  บาท  
ปี พ.ศ. 2562  44,000 บาท  คอือะไร อธบิายหน่อย
ครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ทา่น ส.ท.วทิยา  ไชยปัญญา ครับ ขอ
เชญิคณุอษุณีย ์ ศรลีาชยั ครับ

น�งส�วอษุณีย ์ศรลี�ชยั นกัวเิคร�ะหฯ์    เรยีนทา่นประธานสภา
เทศบาล  ทา่นคณะผูบ้รหิาร  และทา่น สมาชกิผู ้ ทรง
เกยีรต ิทกุทา่นคะ่ ในกรณีแผนทีต่ัง้ไว ้ แตล่ะปีทีต่ัง้ไวใ้น

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ เป็นแผน 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) เรา
สามารถจะ จัดซือ้ปีไหนก็ไดค้ะ่

ประธ�นฯ ขอบคณุคณุอษุณีย ์ ศรลีาชยั ครับ ขอเชญิทา่น
ปลดัสรุศกัดิ ์สมิาขนัธ ์ครับ

    
/ประธ�นฯ. . .
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น�ยสรุศกัดิ ์ สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เลข�นกุ�รสภ�ฯ เรยีนทา่นประธานสภา
เทศบาลทีเ่คารพ สมาชกิสภาผูท้รง เกยีรต ิทกุทา่น
ครับ การวางแผนคอืคาดวา่จะทำาหรอือาจจะทำาปีไหนก็ได ้

ครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดัสรุศกัดิ ์  สมิาขนัธ ์ครับ มทีา่น
ใดจะอภปิรายเพิม่เตมิ ไหมครับ ขอเชญิทา่น ส.ท.แดง 
จันทอง ครับ

น�ยแดง  จนัทอง สม�ชกิสภ�ฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ สมาชกิสภาผูท้รงเกยีรต ิทกุทา่น ครับ ใน
เรือ่งของสรีถ จะเลอืกสอีะไรครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ทา่นส.ท.แดง  จันทอง ครับ มทีา่นใดจะ
อภปิรายเพิม่เตมิไหมครับ ขอเชญิทา่นปลดัสรุศกัดิ ์  
สมิาขนัธ ์ครับ 

น�ยสรุศกัดิ ์ สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เลข�นกุ�รสภ�ฯ เรยีนทา่นประธานสภา
เทศบาลทีเ่คารพ สมาชกิสภาผูท้รง เกยีรต ิทกุทา่น
ครับ ขออนุญาตเพิม่ครับ ในการจัดซือ้เราจะไมใ่หร้ะบยุีห่อ้ 

ระบสุ ีเดีย๋วเขาจะวา่เป็นการล็อคสเปค

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดัสรุศกัดิ ์  สมิาขนัธ ์ครับ มทีา่น
ใดจะอภปิรายเพิม่เตมิ ไหมครับ  ถา้ไมม่สีมาชกิทา่นใด
อภปิรายอกี ผมขอมตอินุมัตจิา่ยขาดเงนิ สะสมนะครับ 
สมาชกิทา่นใดเห็นชอบใหม้กีารอนุมัตจิา่ยขาดเงนิสะสม

โครงการจัดซือ้รถยนตบ์รรทกุตดิตัง้เครน  กรณุายกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เอกฉนัท ์ 

ประธ�นฯ ตอ่ไปขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่4 ครับ   

ระเบยีบว�ระที ่ 4 เร ือ่ง  อืน่ๆ 

ประธ�นฯ เชญิทา่นนายกครับ

น�ยชษิณุพงศ ์รตนะกมลเศรษฐ ์น�ยกฯ  เรยีนทา่นประธานสภา
เทศบาลทีเ่คารพ  ทา่นสมาชกิสภาเทศบาล   
ผูท้รงเกยีรต ิ ทา่นปลดัเทศบาล  ทา่นรองนายก 
ทา่นเลขา ทา่นทีป่รกึษา มเีรือ่งทีจ่ะหารอืคอื 

/ระเบยีบว�ระที ่
4. . .
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เนือ่งจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิ
เชือ้ไวรัสโคโรนา กระผมไดห้ารอืกบัทา่นผูใ้หญ่
ทลู จันทอง ผูใ้หญบ่า้น หมูท่ี ่1 ตำาบลพมิาย และ
ทา่นผูใ้หญป่ระสทิธิ ์ แหวนวงษ์  ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี ่
4  ตำาบลพมิาย และ อสม.วา่จะดำาเนนิการจัดหาที่
อยูส่ำาหรับกกัตวัผูท้ีเ่ดนิทางมาจากจังหวดัเสีย่ง ก็
คอืคยุกนัวา่จะใชห้อ้งประชมุสภาเทศบาลของเรา
เป็นสถานทีพั่กคอย ทีก่กัตวั ทีม่าจากตา่งจังหวดั 
ทกุทา่นจะวา่อยา่งไรบา้งครับ 

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายกฯ ครับ   ขอเชญิทา่น ส.ท.สริิ
เรยีม  อสพิงษ์ ครับ 

น�งส�วสริเิรยีม  อสพิงษ ์สม�ชกิสภ�ฯ เรยีนทา่นประธานสภา
เทศบาล ทา่นคณะผูบ้รหิาร และทา่นสมาชกิ ผูท้รง
เกยีรต ิทกุทา่นคะ่ ใครทีม่ทีีพั่กแลว้สามารถพักทีบ่า้นได ้ก็เห็นดว้ย

เพราะวา่บางคนอยูท่ีก่ระทอ่ม เห็นสภาพทีอ่ยูอ่าศยัแลว้
ไมส่ามารถจะอยูไ่ด ้ ก็อยากใหเ้ทศบาลหาทีพั่ก  และ
ถา้ใชห้อ้งประชมุสภาสามารถจะรองรับได ้ เพยีงพอ
หรอืไมค่ะ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ทา่น ส.ท.สริเิรยีม  อสพิงษ์ ครับ ขอ
เชญิทา่นนายกฯครับ

น�ยชษิณุพงศ ์รตนะกมลเศรษฐ ์น�ยกฯ  เรยีนทา่นประธานสภา
เทศบาลทีเ่คารพ ของเราน่าจะรับไดไ้มเ่กนิ  20 คน
ครับ  ตอนแรกคดิวา่จะเอาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่

เป็นทีพั่ก แตเ่กรงวา่ผูป้กครองจะไมม่ั่นใจ หากสง่
ลกูมาโรงเรยีน ก็เลยตอ้งใช ้ หอ้งประชมุสภา เพราะวา่
นานๆ เราจะมกีารประชมุสภา ถา้มกีารประชมุ สภา เรา
สามารถขอความอนุเคราะหอ์ำาเภอหรอืวา่โรงเรยีนได ้มทีา่นใดจะ

เสนอความคดิเห็นไหมครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายกฯ ขอเชญิทา่น ส.ท.รัชน ี 
แหวนวงษ์  ครับ 

น�งส�วรชัน ี แหวนวงษ ์สม�ชกิสภ�ฯเรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล 
ทา่นคณะผูบ้รหิาร และทา่นสมาชกิ    ผูท้รงเกยีรต ิ
ทกุทา่นคะ่ เห็นดว้ยคะ่  อยากนำาเสนอทีช่มุชนหนองบวับาน 



หากมผีูท้ีเ่ดนิทางมาจากพืน้ทีเ่สีย่ง ทีอ่ยูใ่นชมุชนหนองบวั
บาน จะไดก้กั ตวัทีศ่าลาชมุชนหนองบวับาน แต่
อยากใหท้างเทศบาลจัดหาหอ้งนำ้า เครือ่ง อปุโภค 
บรโิภค เต็นท ์อปุกรณ์ในการกกัตวัคะ่

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นส.ท.รัชน ีแหวนวงษ์ ครับ ขอเชญิ
ทา่น ส.ท.วทิยา               ไชยปัญญา ครับ

         / น�ย
วทิย�. . .
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น�ยวทิย�  ไชยปญัญ� สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ กระผมนายวทิยา  ไชยปัญญา สมาชกิสภา
เทศบาล  ขอแสดงความเห็นตา่งครับ หากนำาผูท้ีม่าจากพืน้ทีเ่สีย่ง

มากกัตวัรวมกนั เกรงวา่บางคนอาจจะมเีชือ้แตย่ังตรวจ
ไมเ่จอ หากนำามาอยู่ รวมกนัอาจเป็นการแพรเ่ชือ้เมือ่
มาอยูร่วมกนั ถา้ใครมบีา้นตวัเองก็สามารถ อยูบ่า้น
ตวัเองได ้ หรอืไมท่ำาไมเราไมเ่ชา่หอ้งใหเ้ขาอยูเ่ลยครับ และอกีอยา่ง

พนักงานเทศบาลเราก็ทำางานอยูต่รงนี ้ผมจงึเห็น
วา่มันไมเ่หมาะสม แตห่าก หาพืน้ทีไ่มไ่ดจ้รงิๆ ผมคดิ
วา่ตรงนีเ้หมาะสมทีส่ดุครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ทา่น ส.ท.วทิยา  ไชยปัญญา ครับ ขอ
เชญิทา่นนายกฯครับ

น�ยชษิณุพงศ ์รตนะกมลเศรษฐ ์น�ยกฯ  เรยีนทา่นประธานสภา
เทศบาลทีเ่คารพ กระผมไดป้รกึษาหารอืกบั ทา่น
ผูใ้หญบ่า้นแลว้ ไมส่ามารถหาไดเ้ลยครับ และทางรสีอรท์ทีเ่ป็นพืน้ที่

เอกชนเขาก็ไมอ่ยากใหเ้ขา้พัก แตถ่า้จะใหอ้ยูบ่า้นตวั
เอง มันก็จะเป็นแหลง่ ชมุชน ทีม่ญีาตพิีน่อ้งอยูร่วมกนั 
เกรงวา่จะไปมาหาสูก่นั ทำาใหเ้กดิการแพร่ เชือ้มาก
ขึน้

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายกฯ ครับ   ขอเชญิทา่นปลดั
สรุศกัดิ ์  สมิาขนัธ ์ครับ 



น�ยสรุศกัดิ ์ สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เลข�นกุ�รสภ�ฯ เรยีนทา่นประธานสภา
เทศบาลทีเ่คารพ สมาชกิสภาผูท้รง เกยีรต ิทกุทา่น
ครับ ขอเพิม่เตมิประเด็นนีค้รับ ทีอ่ืน่เขาใชห้อ้งประชมุของ

หน่วยงานเป็นทีก่กัตวัแลว้ครับ  ถา้เราจะใชร้สีอรท์ คนืละ 
450 บาท ถา้ 20 คน เป็นเงนิจำานวนมาก แลว้เรายัง
ไมส่ามารถทราบไดว้า่โควดิจะอยูก่บั เราอกีนานไหม
งบประมาณเราอาจจะไมเ่พยีงพอ เราตอ้งตดัสนิใจแลว้ครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดัสรุศกัดิ ์  สมิาขนัธ ์ครับ ขอเชญิ
ทา่น ส.ท.เส็ง  คำาเสยีงครับ

น�ยเส็ง  คำ�เสยีง สม�ชกิสภ�ฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล ทา่น
คณะผูบ้รหิาร และทา่นสมาชกิผูท้รง เกยีรต ิทกุทา่น
ครับ กระผมเห็นดว้ยครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่น ส.ท.เส็ง  คำาเสยีงครับ มทีา่นใดจะ
นำาเสนออกีไหมครับ ถา้ไมม่ี ใครเสนอ เห็นควรอนุญาต
ใหพั้กทีห่อ้งประชมุสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ได ้ ครับ
ถา้ไมม่ผีมตอ้งขอขอบคณุสมาชกิสภาเทศบาลทกุทา่น  ขอบคณุทา่น 

นายก  คณะผูบ้รหิาร ทา่นปลดั พนักงานเจา้
หนา้ทีท่กุคน  ทีส่ละเวลามารว่ม ประชมุในวนันี้  ผม
ขอปิดประชมุครับ

ปิดประชุมเวล�    1 ๑.๓๐   น.

        (ลงชือ่)      ผูจ้ดบนัทกึ
รายงานการประชมุ
                  (นางนุชจริา     สงสยั)

                                                          ผูช้ว่ยนักทรัพยากรบคุคล
                         /

(ลงชือ่). . .
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 (ลงชือ่)                               ผูต้รวจบนัทกึ
รายการการประชมุ
         (นางวไิลวรรณ    พาสดา)
         หวัหนา้สำานักปลดัเทศบาล



(ลงชือ่)                                ผูต้รวจบนัทกึ
รายงานการประชมุ
         (นายสรุศกัดิ ์    สมิาขนัธ)์
        ปลดัเทศบาลตำาบลปรางคก์ู่

(ลงชือ่)                                ผูต้รวจบนัทกึ
รายงานการประชมุ
       (นายเทพธนกลุ   จันทรสาร)
 ประธานสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู่

คณะกรรมการสามัญไดต้รวจบนัทกึรายงานการประชมุเมือ่วนัที ่ 20
กรกฎาคม  ๒๕๖๔  แลว้ถกูตอ้ง

(ล ง ช ือ่ )                                       (ล ง ช ือ่ )
(ลงชือ่)
         (นายประวทิย ์  จันทะวงษ์)             (นางสภุาพร    เรยีงทอง)
(นายจรัสพงษ์   มว่งออ่น)
       ประธานคณะกรรมการสามัญฯ               กรรมการสามัญฯ

กรรมการสามัญฯ
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