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บนัทกึร�ยง�นก�รประชุม

สภ�เทศบ�ลตำ�บลปร�งคก์ู่
ก�รประชุมสภ�เทศบ�ล สมยัส�มญั สมยัที ่๓/2563 (คร ัง้ที ่๓) 

วนัที ่ ๒๘  สงิห�คม   25 ๖๓ เวล�  10.00  น.
 ณ หอ้งประชุมเทศบ�ลตำ�บลปร�งคก์ู ่ 

………………………………………………………

ผูม้�ประชุม

ลำ�ด ั
บที่

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

1. นายเสถยีร            
แหวนเงนิ

ประธานสภา
เทศบาล

เสถยีร          
แหวนเงนิ

2. นางอำาพร             
ปักกงัเวสงั

รองประธานสภาฯ อำาพร           ปัก
กงัเวสงั

3. นางบรรจง            
แหวนวงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล บรรจง          
แหวนวงษ์

4. นายปรชีา             
เหลา่ดี

สมาชกิสภาเทศบาล ปรชีา            
เหลา่ดี

5. นายแดง               
จันทอง

สมาชกิสภาเทศบาล แดง             
จันทอง

6. นายเทพธนกลุ        
จันทรสาร

สมาชกิสภาเทศบาล เทพธนกลุ      
จันทรสาร

7. นายเส็ง                
คำาเสยีง

สมาชกิสภาเทศบาล เส็ง              
คำาเสยีง

8. นายธนวฒัน ์         
อสพิงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล ธนวฒัน ์        
อสพิงษ์

9. นายประวทิย ์        จัน
ทะวงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล ประวทิย ์       
จันทะวงษ์

10. นายสรัุฐ               
แสงสวา่ง

สมาชกิสภาเทศบาล สรัุฐ             
แสงสวา่ง

๑๑. นางสภุาพร           
เรยีงทอง

สมาชกิสภาเทศบาล สภุาพร         
เรยีงทอง



ผูไ้มม่�ประชุม
ลำ�ด ั
บที่

ชือ่ – สกลุ ตำ�แหนง่ ล�ยมอืชือ่ หม�ย
เหตุ
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/  ผูเ้ข�้รว่มประชุม...

- 2 –
ผูเ้ข�้รว่มประชุม

ลำ�ด ั
บที่

ชือ่ – สกลุ ตำ�แหนง่ ล�ยมอืชือ่ หม�ยเ
หตุ

1. นายชวาลย ์         
ทองสงัข์

นายกเทศมนตรตีำาบล
ปรางคก์ู่

ชวาลย ์       
ทองสงัข์

2. นายจรีพงษ์          
อสพิงษ์

รองนายกเทศมนตรี จรีพงษ์        
อสพิงษ์

3. นายวรชยั            
กรงทอง

รองนายกเทศมนตรี วรชยั          
กรงทอง

4. นายประเสรฐิศลิป์  
แหวนวงษ์

เลขาฯนายก
เทศมนตรี

ประเสรฐิศลิป์ 
แหวนวงษ์

5. นายรจุรนิทร ์       
แสงมาศ

ทีป่รกึษานายกเททศ
มนตรี

รจุรนิทร ์     
แสงมาศ

6. นายสรุศกัดิ ์         ส ิ
มาขนัธ์

ปลดัเทศบาล สรุศกัดิ ์      ส ิ
มาขนัธ์

7. นางวไิลวรรณ       
พาสดา

หวัหนา้สำานักปลดั
เทศบาล

วไิลวรรณ     
พาสดา

8. นางอรพันธ ์         
ศรรีะษา

หวัหนา้ฝ่ายปกครอง อรพันธ ์      ศรี
ระษา

9. นางสาวศศธิร       
ธรรมชาติ

นักวชิาการ
สาธารณสขุ

ศศธิร         
ธรรมชาติ



10. นายสริพิงษ์ชยั      
มั่นทรัพย์

หน.ฝ่ายแบบแผน
และกอ่สรา้ง 

สริพิงษ์ชยั    
มั่นทรัพย์

11. นายณัฐพงศ ์        
อสพิงษ์

นักบรหิารงานการ
ศกึษา 

ณัฐพงศ ์      
อสพิงษ์

12. นางสาวเกษร        
วงศเ์ศษ

นติกิรปฏบิตักิาร เกษร          
วงศเ์ศษ

๑ 3. นางวราภรณ์         
แหวนวงษ์

ผช.นักจัดการงานทะ
เบยีนฯ

วราภรณ์      
แหวนวงษ์

๑ 4. นายชนิวตัร ์         
แหวนวงษ์

ผช.นักวเิคราะห์
นโยบายและแผน

ชนิวตัร ์       
แหวนวงษ์

15. นางสาวนุชจริา      
สงสยั

ผูช้ว่ยนักทรัพยากร
บคุคล

นุชจริา        
สงสยั

16. นางสาวมาลนิ ี      
แสงมาศ

ผูช้ว่ยเจา้พนักงาน
ธรุการ

มาลนิ ี        
แสงมาศ

เมือ่สมาชกิมาครบองคป์ระชมุแลว้  เลขาฯ ไดเ้ชญิสมาชกิ
ทกุทา่นเขา้หอ้งประชมุและแจง้ใหส้มาชกิทกุทา่นลงลายมอืชือ่ในสมดุ
บนัทกึรายงานการประชมุ   และเชญิประธานจดุธปูเทยีนบชูาพระ
รัตนตรัย ไหวพ้ระสวดมนตแ์บบยอ่ เสร็จแลว้กลา่วเปิดประชมุตาม
ระเบยีบวาระตอ่ไป

ประธ�น ฯ เรยีนทา่นนายกเทศมนตร ี ทา่นสมาชกิสภาผูท้รง
เกยีรต ิ ทา่นปลดัเทศบาล   เจา้หนา้ทีเ่ทศบาล
ทกุๆ ทา่น ในวนันีเ้ป็นการประชมุสมัยสามัญ สมยั
ที ่๓ ครัง้ที ่๓ ของปี 25 ๖๓ เพือ่เป็นการไมเ่สยี
เวลาตอ่ไปขออนุญาตเขา้สูร่ะเบยีบวาระครับ  

ระเบยีบว�ระที ่   1  เร ือ่ง   ประธ�นแจง้ทีป่ระชุมทร�บ    
ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นรองอำาพร  ปักกงัเวสงั  ทีท่ำาหนา้ที่

ประธานแทนผมเมือ่ครัง้ประชมุทีผ่า่นมา ผมได ้
ตดิตามการประชมุ ก็ไดท้ราบวา่การประชมุเป็น
ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย และขอบคณุสมาชกิสภา
ทกุทา่นทีช่ว่ยใหก้ารประชมุครัง้ทีผ่า่นมาเป็นไป
ดว้ยด ีรา่งเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทางสภาก็ไดผ้า่นการ
รับหลกัการไปแลว้ สำาหรับการประชมุในวนันี ้จะ

    /ความเห็น
ชอบ. . .



มาพจิารณาในวาระที ่๒ และสดุทา้ยจะมกีารลง
มตใิหค้วามเห็นชอบ ในระเบยีบวาระที ่๑ ก็มเีรือ่ง
แจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบเพยีงเทา่นี ้ตอ่ไป
ระเบยีบวาระที ่๒ ทางเจา้หนา้ทีไ่ดแ้จง้ใหผ้ม
ทราบวา่ การจัดพมิพร์ายงานประชมุยังไม่
เรยีบรอ้ย ไมส่ามารถทีจ่ะนำาเขา้มาสูท่ีป่ระชมุให ้
ทา่นสมาชกิสภาผูท้รงเกยีรตรัิบรองได ้ซ ึง่ก็ตอ้ง
เขา้ใจชว่งนีม้กีารจัดทำาเทศบญัญัตก็ิตอ้งชว่ยกนั 
มงีานหลายงานทีต่อ้งรับผดิชอบ การจัดทำาก็เลย
เสร็จลา่ชา้ และจะนำามาใหท้ีป่ระชมุไดรั้บรองใน
โอกาสตอ่ไป คดิวา่สมาชกิสภาทกุทา่นไมต่ดิใจ
นะครับ นีเ่ป็นเหตผุลจำาเป็นทีเ่ราตอ้งเขา้ใจ ผม
ขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่๓ เลยนะครับ 

มตทิีป่ระชุม ทร�บ

ระเบยีบว�ระที ่  ๒ เรือ่ง  รบัรองร�ยง�นก�รประชุมคร ัง้ทีแ่ลว้ 
-

ระเบยีบว�ระที ่    3  เร ือ่ง  ก�รพจิ�รณ�ร�่งเทศบญัญตังิบ
ประม�ณร�ยจ�่ยประจำ�ปี พ.ศ.๒๕๖๔  ว�ระ
ที ่๒  (ข ัน้พจิ�รณ�)

ประธ�น ฯ  ขอเชญิประธานกรรมการแปรญัตตแิถลงผลการ
ประชมุแปรญัตตใิหท้ี่
 ประชมุไดรั้บทราบ  ขอเชญิครับ
น�ยสรุฐั   แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ ตามมตทิี่
ประชมุสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ 
 ในการประชมุสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมยัที ่
3/2563  ครัง้ที ่2  
 เมือ่วนัที ่ 21  สงิหาคม  2563 ไดก้ำาหนดระยะ
เวลาในการยืน่เสนอ
 คำาแปรญัตตติอ่คณะกรรมการแปรญัตตริา่ง
เทศบญัญัตงิบประมาณ
 รายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต ัง้แต่
วนัที ่24  สงิห�คม 
 2563 ถงึวนัที ่ 25  สงิห�คม  2563 เวล� 
12.00 น. ณ หอ้ง
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 ประชมุสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ซ ึง่คณะ
กรรมการแปรญัตตไิด ้
 กำาหนดนัดวนัประชมุคณะกรรมการแปรญัตต ิ ใน
วนัที ่26 สงิห�คม 
 2563 ต ัง้แตเ่วล� 13.00 น.เป็นตน้ไป ดงั
รายละเอยีดทีแ่จง้แลว้ 
 นัน้ ในหว้งระยะทีก่ำาหนดนัน้ ปรากฏวา่มสีมาชิ
สภาเทศบาล จำานวน 2  
 ราย ยืน่เสนอคำาแปรญัตตเิพือ่แกไ้ขรา่ง
เทศบญัญัตงิบประมาณ
 รายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึง่คณะ
กรรมการแปรญัตต ิ 
 ไดป้ระชมุรว่มกนัในวนันี ้ และไดเ้ชญินายก
เทศมนตร ี ปลดัเทศบาล  
 ผูอ้ำานวยการกอง  และเจา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้ง  ให ้
มาชีแ้จงรายละเอยีดตา่งๆ 
 ใหค้ณะกรรมการฯ ไดรั้บทราบขอ้มลูแลว้  ราย
ละเอยีดตามเอกสารที่
 แนบมาพรอ้มนี ้
 (1) คำ�แปรญตัตทิี ่  1   ของนายสรัุฐ    แสง
สวา่ง   สมาชกิสภาเทศบาล  
 การขอแปรญัตตลิดร�ยจ�่ย แผนงานบรหิาร
งานทั่วไป  หมวดคา่ตอบแทน
 ใชส้อยและวสัด ุ(คา่ใชส้อย)  ประเภทรายจา่ย
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร  
 รายการคา่จา้งเหมาบรกิาร   งบประมาณ  
1,000,000  บาท   ปรับลด
 จำานวน 450,000 บาท  คงเหลอืงบประมาณ  
550,000  บาท  
 คณะกรรมการแปรญัตตไิดพ้จิารณาแลว้ ไมเ่ห็น
ดว้ยกบันายสรัุฐ  แสงสวา่ง  
 แตข่อปรับลดจำานวน  300,000 บาท  ซึง่นายสุ
รัฐ  แสงสวา่ง  ไมเ่ห็น
 ดว้ยกบัคณะกรรมการแปรญัตต ิจงึขอสงวนคำา
แปรญัตตเิพือ่จะไดน้ำาไป
 ชีแ้จงตอ่สภาเทศบาลตอ่ไป  

         /แตข่อ
ปรับลด. . .



มตทิีป่ระชุมคณะกรรมก�รแปรญตัต ิปรบัลด
ร�ยจ�่ย 300,000  บ�ท 

(2) คำ�แปรญตัตทิี ่  2    ของนายสรัุฐ    แสง
สวา่ง   สมาชกิสภาเทศบาล  การขอแปรญัตติ
ลดร�ยจ�่ย  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป  หมวด
คา่ตอบแทนใชส้อยวสัด ุ(คา่วสัด)ุ  รายการวสัดุ
สำานักงาน งบประมาณ   300,000  บาท  ปรับ
ลดจำานวน 150,000 บาท  คงเหลอืงบประมาณ
150,000 บาท คณะกรรมการแปรญัตตไิด ้
พจิารณาแลว้ ไมเ่ห็นดว้ยกบันายสรัุฐ  แสงสวา่ง 
แตข่อปรับลดจำานวน 50,000 บาท   ซึง่นายสุ
รัฐ    แสงสวา่ง   ไมเ่ห็นดว้ยกบัคณะกรรมการ
แปรญัตต ิ จงึขอสงวนคำาแปรญัตตเิพือ่จะไดน้ำา
ไปชีแ้จงตอ่สภาเทศบาลตอ่ไป  
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมก�รแปรญตัต ิปรบัลด

ร�ยจ�่ย  50,000  บ�ท 
(3) คำ�แปรญตัตทิี ่  3    ของนายสรัุฐ    แสง
สวา่ง   สมาชกิสภาเทศบาล  การขอแปรญัตติ
แกไ้ขร�ยก�ร  แผนงานบรหิารงานคลงั  หมวด
คา่ครภุณัฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  (คา่ครภุณัฑ)์ 
รายการครภุณัฑส์ำานักงาน คา่จัดซือ้ตูบ้านเลือ่น
ผสม 4 ฟตุ ร�ยละเอยีดเดมิ ตูเ้อกสารเหล็ก 
ขนาดกวา้ง  1,200 ซม. ยาว 457 ซม. สงู 
1,830 ซม.  ขอปรบัลดขน�ดเป็น        ตู ้
เอกสารเหล็ก  ขนาดกวา้ง  120 ซม.  ยาว 
45.7 ซม.  สงู 183 ซม.
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมก�รแปรญตัตฯิ  เห็น
ดว้ยทีจ่ะใหม้กี�รแกไ้ขร�ยก�รดงักล�่ว  
ดว้ยเสยีงเอกฉนัท์
(4) คำ�แปรญตัตทิี ่  4    ของนายสรัุฐ    แสง
สวา่ง   สมาชกิสภาเทศบาล  การขอแปรญัตติ
ลดร�ยจ�่ย  แผนงานการศกึษา  หมวดคา่
ตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ (คา่ใชส้อย)  ประเภท
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร  รายการคา่จา้ง
เหมาบรกิาร  งบประมาณ   250,000 บาท   
ปรับลดจำานวน  130,000  บาท  คงเหลอืงบ
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ประมาณ  120,000  บาท  คณะกรรมการแปร
ญัตตไิดพ้จิารณาแลว้ ไมเ่ห็นดว้ยกบันาย  สรัุฐ  
แสงสวา่ง  แตข่อปรับลดจำานวน  10,000 บาท 
และนายปรชีา  เหลา่ด ีคณะกรรมการฯ ขอปรับ
ลด  20,000  บาท  ซึง่นายสรัุฐ   แสงสวา่ง 
และนายปรชีา  เหลา่ด ี ไมเ่ห็นดว้ยกบัคณะ
กรรมการแปรญัตต ิ จงึขอสงวนคำาแปรญัตตเิพือ่
จะไดน้ำาไปชีแ้จงตอ่สภาเทศบาลตอ่ไป  
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมก�รแปรญตัตฯิ  ปรบั

ลดร�ยจ�่ย  10,000  บ�ท 
น�ยปรชี�   เหล�่ด ี คณะกรรมก�รฯ  ปรบั

ลดร�ยจ�่ย  20,000  บ�ท
(5) คำ�แปรญตัตทิี ่  5    ของนายสรัุฐ    แสง
สวา่ง   สมาชกิสภาเทศบาล  การขอแปรญัตต ิ
ลดร�ยจ�่ย  แผนงานการศกึษา  หมวดคา่
ตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ(คา่ใชส้อย) รายการ
คา่บำารงุรักษาและซอ่มแซม  งบประมาณ   
20,000 บาท  ปรับลดจำานวน  20,000 บาท   
คงเหลอืงบประมาณ  0  บาทคณะกรรมการแปร
ญัตตไิดพ้จิารณาแลว้ ไมเ่ห็นดว้ยกบันายสรัุฐ  
แสงสวา่ง  แตข่อปรับลดจำานวน  5,000 บาท  
และนายเส็ง  คำาเสยีง  คณะกรรมการฯ  ขอปรับ
ลด  10,000  บาท  ซึง่นายสรัุฐ   แสงสวา่ง 
และนายเส็ง  คำาเสยีง ไมเ่ห็นดว้ยกบัคณะ
กรรมการแปรญัตต ิ จงึขอสงวนคำาแปรญัตตเิพือ่
จะไดน้ำาไปชีแ้จงตอ่สภาเทศบาลตอ่ไป  
มตทิีป่ระชุม  คณะกรรมก�รแปรญตัต ิ ปรบั

ลดร�ยจ�่ย  5,000  บ�ท 
น�ยเส็ง  คำ�เสยีง  คณะกรรมก�รฯ     ปรบั

ลดร�ยจ�่ย  10,000  บ�ท
(6) คำ�แปรญตัตทิี ่  6    ของนายสรัุฐ    แสง
สวา่ง   สมาชกิสภาเทศบาล  การขอแปรญัตติ
ลดร�ยจ�่ย แผนงานสาธารณสขุ หมวดคา่
ตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ(คา่วสัด)ุ รายการวสัดุ
งานบา้นงานครัว  งบประมาณ   50,000 บาท   

              /กรรม
การฯ. . .
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ปรับลดจำานวน   30,000 บาท   คงเหลอืงบ
ประมาณ  20,000  บาท
คณะกรรมการแปรญัตตไิดพ้จิารณาแลว้ ไมเ่ห็น
ดว้ยกบันายสรัุฐ  แสงสวา่ง แตข่อปรับลดจำานวน
15,000 บาท  และนายธนวฒัน ์ อสพิงษ์  คณะ
กรรมการฯ ขอปรับลด  10,000  บาท  ซึง่นาย
สรัุฐ   แสงสวา่ง และนายธนวฒัน ์ อสพิงษ์  ไม่
เห็นดว้ยกบัคณะกรรมการแปรญัตต ิ จงึขอสงวน
คำาแปรญัตตเิพือ่จะไดน้ำาไปชีแ้จงตอ่สภา
เทศบาลตอ่ไป  
มตทิีป่ระชุม  คณะกรรมก�รแปรญตัต ิปรบั

ลดร�ยจ�่ย  15,000  บ�ท 
น�ยธนวฒัน ์ อสพิงษ ์ คณะกรรมก�ร ปรบั

ลดร�ยจ�่ย  10,000 บ�ท
(7) คำ�แปรญตัตทิี ่  7     ของนายประวทิย ์  จัน
ทะวงษ์  สมาชกิสภาเทศบาล  การขอแปรญัตต ิ
ลดร�ยจ�่ย แผนงานบรหิารงานทั่วไป หมวดคา่
ตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ(คา่ใชส้อย) ประเภท
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรมป้องกนัและปราบ
ปรามการทจุรติสรา้งทัศนคตแิละจติสำานกึทีด่งีาม
งบประมาณ 20,000 บาท ปรับลดจำานวน  
10,000 บาท  คงเหลอืงบประมาณ  10,000  
บาท คณะกรรมการแปรญัตตไิดพ้จิารณาแลว้  
ไมเ่ห็นดว้ยกบันายประวทิย ์ จันทะวงษ์  แตข่อ
ปรับลดจำานวน  5,000 บาท  ซึง่นายประวทิย ์ 
จันทะวงษ์  ไมเ่ห็นดว้ยกบัคณะกรรมการแปร
ญัตต ิจงึขอสงวนคำาแปรญัตตเิพือ่จะไดน้ำาไป
ชีแ้จงตอ่สภาเทศบาลตอ่ไป  
มตทิีป่ระชุม  คณะกรรมก�รแปรญตัต ิปรบั

ลดร�ยจ�่ย  5,000  บ�ท 
(8) คำ�แปรญตัตทิี ่  8     ของนายประวทิย ์  จัน
ทะวงษ์  สมาชกิสภาเทศบาล  การขอแปรญัตต ิ
ลดร�ยจ�่ย แผนงานบรหิารงานทั่วไป หมวดคา่
ตอบแทนใชส้อยและวสัด(ุคา่ใชส้อย) ประเภท
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรมคณุธรรมและ
จรยิธรรมของผูบ้รหิาร  สมาชกิสภาฯ  พนักงาน  



ลกูจา้งรว่มกบัประชาชนในเขตเทศบาลตำาบล
ปรางคก์ู ่งบประมาณ  20,000 บาท  ปรับลด 
จำานวน 10,000 บาท  คงเหลอืงบประมาณ  
10,000  บาทคณะกรรมการแปรญัตตไิด ้
พจิารณาแลว้  ไมเ่ห็นดว้ยกบันายประวทิย ์ จัน
ทะวงษ์  แตข่อปรับลดจำานวน  5,000 บาท  ซึง่
นายประวทิย ์ จันทะวงษ์  ไมเ่ห็นดว้ยกบัคณะ
กรรมการแปรญัตต ิจงึขอสงวนคำาแปรญัตตเิพือ่
จะไดน้ำาไปชีแ้จงตอ่สภาเทศบาลตอ่ไป  
มตทิีป่ระชุม  คณะกรรมก�รแปรญตัต ิปรบั

ลดร�ยจ�่ย  5,000  บ�ท 
/(9) คำ�แปร

ญตัต.ิ . .
(9)  คำ�แปรญตัตทิี ่  9     ของนายประวทิย ์  จัน
ทะวงษ์  สมาชกิสภาเทศบาล  การขอแปรญัตต ิ
ลดร�ยจ�่ย แผนงานสาธารณสขุ  หมวดคา่
ตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ(คา่ใชส้อย)ประเภท
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ รายการคา่ใชจ้า่ย
ตามโครงการคลองสวยนำ้าใส  งบประมาณ  
10,000 บาท  ปรับลดจำานวน  5,000  บาท  
คงเหลอื งบประมาณ  5,000  บาท  คณะ
กรรมการแปรญัตตไิดพ้จิารณาแลว้  ไมเ่ห็นดว้ย
กบันายประวทิย ์ จันทะวงษ์  แตข่อปรับลด
จำานวน  2,000 บาท  ซึง่นายประวทิย ์ จันทะ
วงษ์  ไมเ่ห็นดว้ยกบัคณะกรรมการแปรญัตต ิจงึ
ขอสงวนคำาแปรญัตตเิพือ่จะไดน้ำาไปชีแ้จงตอ่
สภาเทศบาลตอ่ไป  
มตทิีป่ระชุม  คณะกรรมก�รแปรญตัตฯิ ปรบั

ลดร�ยจ�่ย  2,000  บ�ท 
(10) คำ�แปรญตัตทิี ่   10     ของนายประวทิย ์ 
จันทะวงษ์  สมาชกิสภาเทศบาล  การขอแปร
ญัตต ิ ลดร�ยจ�่ย แผนงานสาธารณสขุ  หมวด
คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ(คา่ใชส้อย) 
ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการ
ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ รายการคา่ใช ้
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จา่ยตามโครงการตรวจสอบคณุภาพนำ้าดืม่ นำ้า
บรโิภคปลอดภยั งบประมาณ  10,000 บาท 
ปรับลดจำานวน 5,000  บาท  คงเหลอืงบ
ประมาณ  5,000 บาท  คณะกรรมการแปรญัตติ
ไดพ้จิารณาแลว้  ไมเ่ห็นดว้ยกบันายประวทิย ์ 
จันทะวงษ์  แตข่อปรับลดจำานวน  2,000 บาท 
ซึง่นายประวทิย ์ จันทะวงษ์  ไมเ่ห็นดว้ยกบัคณะ
กรรมการแปรญัตต ิจงึขอสงวนคำาแปรญัตตเิพือ่
จะไดน้ำาไปชีแ้จงตอ่สภาเทศบาลตอ่ไป  
มตทิีป่ระชุม  คณะกรรมก�รแปรญตัตฯิ ปรบั
ลดร�ยจ�่ย  2,000  บ�ท (11) คำ�แปร
ญตัตทิี ่   11     ของนายประวทิย ์  จันทะวงษ์  
สมาชกิสภาเทศบาล  การขอแปรญัตต ิ ลดร�ย
จ�่ย แผนงานสาธารณสขุ  หมวดคา่ตอบแทน
ใชส้อยและวสัด ุ(คา่ใชส้อย)ประเภทรายจา่ย
เกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ รายการคา่ใชจ้า่ยตาม
โครงการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการคุม้ครองผู ้
บรโิภค งบประมาณ  20,000 บาท ปรับลด
จำานวน  10,000 บาท  คงเหลอืงบประมาณ 
10,000  บาท  คณะกรรมการแปรญัตตไิด ้
พจิารณาแลว้  ไมเ่ห็นดว้ยกบันายประวทิย ์ จัน
ทะวงษ์  แตข่อปรับลดจำานวน  5,000 บาท ซึง่
นายประวทิย ์ จันทะวงษ์  ไมเ่ห็นดว้ยกบัคณะ
กรรมการแปรญัตต ิ จงึขอสงวนคำาแปรญัตตเิพือ่
จะไดน้ำาไปชีแ้จงตอ่สภาเทศบาลตอ่ไป  
มตทิีป่ระชุม  คณะกรรมก�รแปรญตัตฯิ ปรบั
ลดร�ยจ�่ย  5,000  บ�ท 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ  ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่น ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง ประธานคณะ
กรรมการแปรญัตต ิ ตามระเบยีบในการพจิารณา
เรือ่งการแปรญัตตนัิน้ ใหพ้จิารณาเรยีงลำาดบัเป็น
ขอ้ๆ ไป และในการพจิารณานัน้ เจา้ของคำาแปร
ญัตตจิะตอ้งเป็นผูเ้สนอเหตผุลการขอปรับลดงบ
ประมาณในแตล่ะโครงการ เมือ่เขา้สูค่ณะ
กรรมการแปรญัตตแิลว้ หากวา่มคีวามเห็นตา่ง ก็/ญัตต ิก็จะนำา

เขา้สู.่ . .



มกีารสงวนคำาแปรญัตต ิก็จะนำาเขา้สูท่ีป่ระชมุ
ใหญไ่ดร้ว่มรับฟังรับทราบ สำาหรับในทีป่ระชมุ
ใหญ ่หรอืทีป่ระชมุสภา ผูท้ีไ่มไ่ดย้ืน่คำาขอแปร
ญัตตสิามารถทีจ่ะออกความเห็นสนับสนุน หรอื
เห็นตา่งก็ได ้และเมือ่ไดอ้ภปิรายถงึเหตผุลใน
การแปรญัตตจินจบแลว้ ก็จะพจิารณาขอมตเิป็น
เรือ่งๆ ไป เมือ่ครบทัง้ ๑๑ รายการทีเ่สนอแปร
ญัตต ิก็จะใหล้งมตจิากขอ้ ๑๑  มาจนถงึขอ้ที ่๑ 
ตามระเบยีบฯ และหากญัตตใิด คำาแปรญัตตใิดที่
ผูย้ ืน่คำาแปรญัตตจิะขอถอน คำาแปรญัตตก็ิเป็น
สทิธขิองทา่นทีส่ามารถทำาได ้และหากไมม่กีาร
ถอน     คำาแปรญัตต ิก็ใหเ้สนอเหตผุลสำาหรับคำา
แปรญัตตนัิน้ๆ ใหท้ีป่ระชมุไดพ้จิารณา กอ่นทีจ่ะ
มกีารอภปิราย มทีา่นใดจะซกัถามหรอืเสนอเพือ่
ความชดัเจน เชญิไดน้ะครับ เชญิทา่น 
ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์ ครับ

น�งบรรจง แหวนวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  ทา่น
ผูบ้รหิาร ทา่นสมาชกิสภาผูท้รงเกยีรตทิกุทา่น 
ดฉัินมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัหวัขอ้การยืน่คำาแปรญัตติ
ทีป่ระธานคณะกรรมการแปรญัตตไิดแ้ถลงมาเมือ่
สกัครู ่เกีย่วกบัคำาแปรญัตตทิีม่ผีูย้ ืน่คำาแปรญัตต ิ
และมนีายปรชีา  เหลา่ด ีกรรมการแปรญัตตปิรับ
ลด ๒๐,๐๐๐  บาท นายเส็ง  คำาเสยีง  กรรมการ
แปรญัตตปิรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  นายธนวฒัน ์ 
อสพิงษ์  กรรมการแปรญัตตปิรับลด  ๑๐,๐๐๐  
บาท  ดฉัินอยากทราบวา่ ทัง้ ๓ ทา่นไมไ่ดย้ืน่
คำาขอแปรญัตตแิตอ่ยา่งใด ทำาไมทา่นสามารถ
แปรญัตตไิดค้ะ ชว่ยอธบิายใหด้ฉัินทราบเพือ่
ความชดัเจนดว้ยคะ่ ขอบคณุคะ่

ประธ�นฯ ขบคณุ ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์ สำาหรับการแปร
ญัตต ิถา้สมาชกิสภาเทศบาลทา่นใดไมไ่ดย้ืน่คำา
แปรญัตตไิป ก็ไมส่ามารถทีจ่ะเสนอคำาแปรญัตติ
ตรงนีไ้ด ้ แตว่า่ถา้คณะกรรมการแปรญัตตเิป็นผู ้
แปรญัตตใินขัน้พจิารณาการแปรญัตต ิคณะ
กรรมการแปรญัตตสิามารถทีจ่ะแปรญัตตไิดต้า
มระเบยีบฯ ครับ มทีา่นใดสงสยัจะสอบถามอะไร
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อกีหรอืไมค่รับ เชญิ ส.ท.ประวทิย ์ จันทะวงษ์ 
ครับ

น�ยประวทิย ์แหวนวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ  กอ่นที่
จะมกีารแปรญัตตผิมขอใหท้า่นประธานสัง่พักสกั
๕ นาทคีรับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่น ส.ท.ประวทิย ์ จันทะวงษ์ ผมขอ
สัง่พัก ๑๐ นาท ีครับ ตอ่ไป
 จะใหท้ีป่ระชมุรว่มกนัพจิารณาคำาแปรญัตตขิอง
ทา่น ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง 
 การขอแปรญัตต ิลดร�ยจ�่ย แผนงานบรหิาร
งานทั่วไป หมวดคา่ตอบแทน
 ใชส้อยและวสัด ุ(คา่ใชส้อย)  ประเภทรายจา่ย
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร  
 รายการคา่จา้งเหมาบรกิาร   งบประมาณ  
1,000,000  บาท   ปรับลด
 จำานวน  450,000 บาท  คงเหลอืงบประมาณ  
550,000  บาท  
 คณะกรรมการแปรญัตตไิดพ้จิารณาแลว้ ไมเ่ห็น
ดว้ยกบันายสรัุฐ  แสงสวา่ง  
 แตข่อปรับลดจำานวน  300,000 บาท  ซึง่นายสุ
รัฐ  แสงสวา่ง  ไมเ่ห็น
 ดว้ยกบัคณะกรรมการแปรญัตต ิจงึขอสงวนคำา
แปรญัตตเิพือ่จะไดน้ำาไป
 ชีแ้จงตอ่สภาเทศบาลตอ่ไป  

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมก�รแปรญตัต ิปรบัลด
ร�ยจ�่ย 300,000  บ�ท 
 ขอเชญิ ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง ครับ
น�ยสรุฐั  แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ รา่ง

เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในแผนงานบรหิาร
ทัว่ไป หมวดคา่ตอบแทนและใชส้อย ประเภท
จา้งเหมาบรกิาร ผมเห็นวา่เป็นการตัง้งบประมาณ
ไวส้งู เพราะในปี ๒๕๖๓ ตัง้ไว ้๕๕๐,๐๐๐  บาท
ในปี ๒๕๖๔ ตัง้ไว ้๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท เกนิมา 
๔๕๐,๐๐๐  บาท และงบประมาณในปี ๒๕๖๓ ที่
ตัง้ไวเ้ทา่นีก็้คงจะพอใชอ้ยูแ่ลว้  ผมจงึเห็นควร

           /นายสุ
รัฐ. . .
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ปรับลด  ๔๕๐,๐๐๐  บาท  แตใ่นการประชมุ
คณะกรรมการแปรญัตต ิผูเ้กีย่วขอ้งไดม้าชีแ้จง
เหตผุลความจำาเป็นตอ้งใชจ้า่ยเงนิจำานวนนีเ้พิม่
ขึน้จากปี ๒๕๖๔ เป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มติ
คณะกรรมการแปรญัตตเิห็นควรใหป้รับลดลง 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ผมก็เห็นดดีว้ย จงึเห็นควรให ้
ปรบัลด ๓๐๐,๐๐๐  บ�ท คงเหลอื ๗๐๐,๐๐๐
บ�ท  ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง เชญิฝ่ายบรหิาร
ชีแ้จงเหตผุล เชญิครับ

น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ เชญิเลขา
ชีแ้จงครับ

ประธ�นฯ เชญิทา่นปลดัครับ
น�ยสรุศกัดิ ์สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ  ในคำาขอ

แปรญัตตทิี ่๑ ทางเลขาฝ่ายผูบ้รหิารขอชีแ้จง
เหตผุลไปแลว้ในวนัทีป่ระชมุคณะกรรมการแปร
ญัตต ิ ในวนันีข้อใหท้า่นผูย้ืน่คำาแปรญัตตไิดใ้ห ้
เหตผุลเพิม่เตมิ สำาหรับฝ่ายบรหิารหรอืฝ่าย
ประจำานัน้ ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลไปแลว้ตัง้แตว่นันัน้
ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ เชญิ ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง ครับ
น�ยสรุฐั  แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ญัตติ

ที ่๑ ผมไดอ้ธบิายไปแลว้ และมตคิณะกรรมการ
แปรญัตตเิห็นควรใหป้รับลดลง ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
คงเหลอื ๗๐๐,๐๐๐  บาท  ผมเห็นดว้ยกบัมติ
คณะกรรมการแปรญัตตคิรับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง มทีา่นใดจะ
อภปิรายเพิม่เตมิหรอืไมค่รับ ถา้
 ไมม่ผีมจะขอผา่นไปคำาแปรญัตตทิี ่ ๒ นะครับ 
ตอ่ไป คำาแปรญัตตทิี ่๒ ของ 
 ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง ขอแปรญัตตลิดร�ยจ�่ย  
แผนงานบรหิารงานทัว่ไป  
 หมวดคา่ตอบแทนใชส้อยวสัด ุ(คา่วสัด)ุ รายการ
วสัดสุำานักงาน 
 งบประมาณ  300,000 บาท  ปรับลดจำานวน 
150,000 บาท  



 คงเหลอืงบประมาณ  150,000 บาท คณะ
กรรมการแปรญัตตไิดพ้จิารณา
 แลว้ ไมเ่ห็นดว้ยกบันายสรัุฐ แสงสวา่ง แตข่อ
ปรับลดจำานวน 50,000 บาท   
 ซึง่นายสรัุฐ    แสงสวา่ง   ไมเ่ห็นดว้ยกบัคณะ
กรรมการแปรญัตต ิ จงึขอ
 สงวนคำาแปรญัตตเิพือ่จะไดน้ำาไปชีแ้จงตอ่สภา
เทศบาลตอ่ไป  

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมก�รแปรญตัต ิปรบัลด
ร�ยจ�่ย  50,000  บ�ท  
 เชญิ  ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง ครับ
น�ยสรุฐั  แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  ในคำา
แปรญัตตทิี ่๒ แผนงานบรหิารงาน
 ทัว่ไป  หมวดคา่ตอบแทนใชส้อยวสัด ุ(คา่วสัด)ุ 
รายการวสัดสุำานักงาน 
 ตัง้งบประมาณไว ้  300,000  บาท  เป็นคา่
วสัดสุำานักงาน คา่หมกึถา่ย
 เอกสาร  คา่กระดาษถา่ยเอกสาร  ปากกา แฟ้ม  
นำ้าดืม่ ขอปรับลดจำานวน 
 150,000 บาท  คงเหลอืงบประมาณ  
150,000 บาท

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมก�รแปรญตัต ิปรบัลด
ร�ยจ�่ย  50,000  บ�ท 
 ซึง่ผูเ้กีย่วขอ้งไดม้าชีแ้จงถงึเหตผุลความจำาเป็น
ใหท้ราบแลว้ ตัง้แตว่นัที่
 ประชมุคณะกรรมการแปรญัตต ิวา่มคีวามจำาเป็น
ตอ้งใชง้บประมาณจำานวน
 นี ้ทัง้คา่หมกึเครือ่งถา่ยเอกสาร คา่กระดาษถา่ย
เอกสาร  แฟ้ม ปากกา และ
 วสัดสุำานักงานตา่งๆ รวมแลว้จะใชห้มกึถา่ย
เอกสารประมาณ ๓๐,๐๐๐  
 บาท ซึง่ในสว่นนี ้คา่เครือ่งถา่ยเอกสารผมเพิม่
ใหเ้ป็น ๙๐,๐๐๐ บาท และ
 คา่กระดาษ ผมเพิม่ให ้๑๓,๒๐๐ บาท ในจำานวน 
๑๓,๒๐๐  บาท นี ้รวม

   /มตทิี่
ประชมุ. . .
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 กระดาษ ๑๒๐ รมีๆ ละ ๕๐๐ แผน่ รวมแลว้ 
๖๐,๐๐๐  แผน่ คำานวณแลว้
 น่าจะพอใช ้ ในสว่นคา่นำ้าดืม่ ผมให ้๕๐,๐๐๐  
บาท รวม ๓ รายการใหไ้ป 
 ประมาณ ๑,๕๓๐,๐๐๐  บาท แตป่รมิาณปรับลด
คอื ๑๕๐,๐๐๐ บาทใน
 หมวดนี ้ผมขอเพิม่ใหค้งเหลอื ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
เทา่มตคิณะกรรมการแปร
 ญัตต ิขอบคณุครับ
ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง เชญิฝ่ายบรหิาร
ครับ 
น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ฝ่าย
บรหิารไมต่ดิใจครับ
ประธ�นฯ มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายเพิม่เตมิหรอืไมค่รับ 
ถา้ไมม่ผีมขอเขา้สูค่ำาแปร
 ญัตตติอ่ไปนะครับ  คำาแปรญัตตทิี ่๓ ครับ คำา
แปรญัตตขิองของนายสรัุฐ    
 แสงสวา่ง   สมาชกิสภาเทศบาล  การขอแปร
ญัตตแิกไ้ขร�ยก�ร  แผนงาน
 บรหิารงานคลงั  หมวดคา่ครภุณัฑ ์ ทีด่นิและส ิง่
กอ่สรา้ง  (คา่ครภุณัฑ)์  
 รายการครภุณัฑส์ำานักงาน คา่จัดซือ้ตูบ้านเลือ่น
ผสม 4 ฟตุ ร�ยละเอยีด
 เดมิ ตูเ้อกสารเหล็ก ขนาดกวา้ง 1,200 
ซม.ยาว 457 ซม.สงู 1,830 ซม.  
 ขอปรบัลดขน�ดเป็น  ตูเ้อกสารเหล็ก  ขนาด
กวา้ง 120 ซม. ยาว 45.ซม.   
 สงู 183 ซม.มตทิีป่ระชมุ  คณะกรรมการแปร
ญัตตฯิ เห็นดว้ยทีจ่ะให ้
 มกีารแกไ้ขรายการดงักลา่ว ดว้ยเสยีงเอกฉันท ์
ขอ้นีค้งไมต่อ้งชีแ้จงนะครับ 
 เพราะมตคิณะกรรมการแปรญัตตเิห็นดว้ยเป็น
เอกฉันท ์จะขอฟังคำาชีแ้จง
 ฝ่ายบรหิารนะครับ เชญิทา่นนายกครับ
น�ยชว�ลย ์ทองสงัขฯ์ เรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ ถกูตอ้ง
แลว้ครับ



ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก เชญิ ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง 
ครับ
น�ยสรุฐั แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ ผมขอเพิม่
เตมิในสว่นนี ้ตามเทศบญัญัติ
 งบประมาณฯ ตามแผนงานบรหิารงานคลงั หมวด
คา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและ
 สิง่กอ่สรา้ง ทีว่า่จะซือ้ตู ้ผมมาดใูนเอกสารแลว้ 
เห็นวา่ผดิพลาดไปเยอะ 
 แปรญัตตจิำาเป็นตอ้งลดจำานวนเงนิ ตวัหนังสอืผดิ
ก็แปรใหถ้กูตอ้งดว้ย ก็
 เลยไดเ้อาสว่นนีม้าแปรญัตตใิหถ้กูตอ้งดว้ย 
ประธ�นฯ ขอบคณุครับ ตอ่ไปคำาแปรญัตตทิี ่4 ของนายสุ
รัฐ   แสงสวา่ง   
 ขอแปรญัตต ิลดร�ยจ�่ย  แผนงานการศกึษา  
หมวดคา่ตอบแทนใชส้อย
 และวสัด ุ (คา่ใชส้อย) ประเภทรายจา่ยเพือ่ใหไ้ด ้
มาซึง่บรกิาร  รายการ
 คา่จา้งเหมาบรกิาร งบประมาณ   250,000 
บาท   ปรับลดจำานวน  
 130,000  บาท  คงเหลอืงบประมาณ  
120,000  บาท  คณะกรรมการ 
 แปรญัตตไิดพ้จิารณาแลว้ ไมเ่ห็นดว้ยกบันาย  สุ
รัฐ  แสงสวา่ง  แตข่อปรับ
 ลดจำานวน 10,000 บาท  และนายปรชีา  เหลา่
ด ีคณะกรรมการฯ ขอ
 ปรับลด 20,000  บาท  ซึง่นายสรัุฐ   แสง
สวา่ง และนายปรชีา  เหลา่ด ี 
 ไมเ่ห็นดว้ยกบัคณะกรรมการแปรญัตต ิ จงึขอ
สงวนคำาแปรญัตตเิพือ่จะได ้
 นำาไปชีแ้จงตอ่สภาเทศบาลตอ่ไป  

มตทิีป่ระชุม  คณะกรรมก�รแปรญตัต ิปรบั
ลดร�ยจ�่ย  10,000  บ�ท 

น�ยปรชี�   เหล�่ด ี คณะกรรมก�รฯ  ปรบั
ลดร�ยจ�่ย  20,000  บ�ท 
 เชญิ ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง ครับ

    /ปรับลด 
20,000. . .
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น�ยสรุฐั แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ใน
สว่นของคำาแปรญัตตนิี้ ผมขอปรับลด 
 ๑๓๐,๐๐๐  บาท เพือ่ใหเ้หลอืเทา่ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ คอื คงเหลอื 
 ๑๒๐,๐๐๐ บาทเทา่ปี ๒๕๖๓ ในการนีว้นัที ่๒๖ 
สงิหาคม คณะกรรมการ
 แปรญัตตไิดป้ระชมุกนัและเชญิเจา้หนา้ทีผู่ ้
เกีย่วขอ้งมาชีแ้จง และรับทราบ
 วา่งบประมาณสว่นนีม้คีวามจำาเป็นมาก คอื สทีีจ่ะ
ทาอาคารของศนูยเ์ด็ก ก็
 ใชง้บประมาณเยอะพอสมควร แตผ่มมาดแูลว้ 
เห็นวา่ตัง้ไวส้งูเกนิ มติ
 คณะกรรมการแปรญัตตเิห็นควรปรับลด ๑๐,๐๐๐
บาท และผมก็เห็นดว้ย
 กบัมตคิณะกรรมการแปรญัตตใิหป้รับลด ๑๐,๐๐ 
บาท ขอบคณุครับ
ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง ในคำาแปรญัตตนิี้ 
มนีายปรชีาทีข่อแปรญัตติ
 ปรับลด ๒๐,๐๐๐ บาท เชญินายปรชีา  เหลา่ด ี
ครับ
น�ยปรชี�  เหล�่ด ีสม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ผม
ไมม่อีะไรจะชีแ้จงครับ
ประธ�นฯ เชญิทา่นนายกครับ
น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  ไมม่ี
ขอ้ชีแ้จงครับ  แลว้แตท่ีป่ระชมุจะ
 พจิารณา 
ประธ�นฯ คำาแปรญัตตทิี ่5  ของนายสรัุฐ    แสงสวา่ง   

สมาชกิสภาเทศบาล  การขอแปรญัตต ิลดร�ย
จ�่ย  แผนงานการศกึษา  หมวดคา่ตอบแทน
ใชส้อยและวสัด ุ(คา่ใชส้อย) รายการคา่บำารงุ
รักษาและซอ่มแซม  งบประมาณ   20,000 
บาท  ปรับลดจำานวน  20,000 บาท   คงเหลอื
งบประมาณ  0  บาทคณะกรรมการแปรญัตตไิด ้
พจิารณาแลว้ ไมเ่ห็นดว้ยกบันายสรัุฐ  แสงสวา่ง 
แตข่อปรับลดจำานวน  5,000 บาท  และนายเส็ง
คำาเสยีง  คณะกรรมการฯ ขอปรับลด  10,000  



บาท  ซึง่นายสรัุฐ   แสงสวา่ง และนายเส็ง  คำา
เสยีง ไมเ่ห็นดว้ยกบัคณะกรรมการแปรญัตต ิ จงึ
ขอสงวนคำาแปรญัตตเิพือ่จะไดน้ำาไปชีแ้จงตอ่
สภาเทศบาลตอ่ไป  
มตทิีป่ระชุม  คณะกรรมก�รแปรญตัตฯิ  

ปรบัลดร�ยจ�่ย  5,000  บ�ท 
น�ยเส็ง  คำ�เสยีง  คณะกรรมก�รฯ   ปรบัลด

ร�ยจ�่ย  10,000  บ�ท 
 เชญินายสรัุฐ  แสงสวา่ง ครับ
น�ยสรุฐั  แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ในคำา
แปรญัตต ิคา่บำารงุรักษาซอ่มแซมที่
 ตัง้ไว ้จำานวน ๒๐,๐๐๐  บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่
บำารงุรักษาซอ่มแซมครภุณัฑ ์
 และทรัพยส์นิอืน่ เชน่ รถยนต ์รถดบัเพลงิ รถ
จักรยานยนต ์เครือ่ง
 คอมพวิเตอร ์ เครือ่งถา่ยเอกสาร เครือ่ง
โทรศพัท ์โทรทัศน ์ฯลฯ ปี ๒๕๖๓ 
 ก็ตัง้ไว ้๒๐,๐๐๐ บาท ในสว่นนีเ้จา้หนา้ทีฝ่่าย
กองการศกึษาทา่นไดม้า
 ชีแ้จงใหท้ราบแลว้ ในงบประมาณสว่นนีต้ัง้ไว ้
ซอ่มเครือ่งคอมพวิเตอร ์ผมก็
 เห็นดดีว้ย และในคำาแปรญัตตขิอ้นีผ้มขออนุญาต
ถอนคำาแปรญัตตคิรับ
ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง ในญัตตจิะมใีห ้
พจิารณา ๒ ประเด็น คอืมติ
 คณะกรรมการแปรญัตต ิและคำาแปรญัตตขิอง
นายเส็ง  คำาเสยีง ผมจะขอ
 ถามมตทิีป่ระชมุนะครับ สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ย
กบั ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง ที่
 ทา่นขอถอนคำาแปรญัตต ิกรณุายกมอืขึน้ครับ
มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ยเป็นเอกฉนัท์
ประธ�นฯ เชญิ ส.ท.เส็ง  คำาเสยีง ครับ
น�ยเส็ง  คำ�เสยีง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ  ผมขอ
ถอนคำาแปรญัตตคิรับ

              
/ประธ�นฯ. . .
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ประธ�นฯ สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ยกบัการถอนคำาแปรญัตติ
ของ ส.ท.เส็ง  คำาเสยีง 
 กรณุายกมอืขึน้ครับ
มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ยเป็นเอกฉนัท์
ประธ�นฯ เชญิคณะกรรมการแปรญัตตทิัง้ ๕ ทา่น ทา่นใด
จะเป็นตวัแทนชีแ้จง ทา่น
 จะขอถอนคำาแปรญัตตหิรอืจะคงไว ้เชญิครับ 
เชญิ ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง ครับ
น�ยสรุฐั แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ในคำา
แปรญัตตทิี ่๕ นี ้อยูใ่นขัน้ของ
 คณะกรรมการแปรญัตตเิมือ่วนัที ่๒๖ ไปแลว้วา่ 
ขอปรับลด ๕,๐๐๐  บาท 
 เหตผุลตอนนัน้คอื คณะกรรมการดแูลว้เห็นวา่
เหมาะสมทีจ่ะปรับลดครับ
ประธ�นฯ คำาแปรญัตตทิี ่6  ของนายสรัุฐ    แสงสวา่ง  ขอ

แปรญัตต ิลดร�ยจ�่ย แผนงานสาธารณสขุ 
หมวดคา่ตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ(คา่วสัด)ุ 
รายการวสัดงุานบา้นงานครัว  งบประมาณ   
50,000 บาท   ปรับลดจำานวน   30,000 บาท 
คงเหลอืงบประมาณ  20,000  บาท คณะ
กรรมการแปรญัตตไิดพ้จิารณาแลว้ ไมเ่ห็นดว้ย
กบันายสรัุฐ  แสงสวา่ง แตข่อปรับลดจำานวน  
15,000 บาท  และนายธนวฒัน ์ อสพิงษ์  คณะ
กรรมการฯ ขอปรับลด  10,000  บาท  ซึง่นาย
สรัุฐ แสงสวา่ง และนายธนวฒัน ์ อสพิงษ์  ไม่
เห็นดว้ยกบัคณะกรรมการแปรญัตต ิ จงึขอสงวน
คำาแปรญัตตเิพือ่จะไดน้ำาไปชีแ้จงตอ่สภา
เทศบาลตอ่ไป  
มตทิีป่ระชุม  คณะกรรมก�รแปรญตัต ิปรบั

ลดร�ยจ�่ย  15,000  บ�ท 
น�ยธนวฒัน ์ อสพิงษ ์ คณะกรรมก�รฯ ปรบั

ลดร�ยจ�่ย 10,000 บ�ท 
 เชญินายสรัุฐ แสงสวา่ง ครับ
น�ยสรุฐั  แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  ใน
ญัตตนิีผ้มขอปรับลด ๓๐,๐๐๐ บาท
 คงเหลอื ๒๐,๐๐๐  บาท มากกวา่ปี ๒๕๖๓ และ



ไดเ้ชญิเจา้หนา้ทีม่าชีแ้จง
 รายละเอยีดแลว้ บอกวา่มคีวามจำาเป็นโดยเฉพาะ
จัดซือ้ไมก้วาด ผมคำานวณ
 ให ้๑๐ คนๆ ละ ๓ ดา้ม/เดอืน ประมาณ ๓๖๐ 
ดา้ม/ปี แขง่ ๑๒ ใบๆละ 
 ๓๐๐ บาท นำ้ายาลา้งหอ้งนำ้าและอืน่ๆ ผมมา
คำานวณดแูลว้ขอปรับลด 
 ๑๕,๐๐๐  บาท ตามมตคิณะกรรมการแปรญัตติ
ครับ
ประธ�นฯ เชญิ ส.ท.ธนวฒัน ์ อสพิงษ์ ครับ
น�ยธนวฒัน ์ อสพิงษ ์สม�ชกิฯเรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ  ขอให ้
สภาพจิารณาครับ
ประธ�นฯ ขอบคณุครับ เชญิทา่นนายกครับ
น�ยชว�ลย ์ ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  แลว้
แตท่ีป่ระชมุจะพจิารณาครับ
ประธ�นฯ คำาแปรญัตตทิี ่7 ของนายประวทิย ์  จันทะวงษ์  

ขอแปรญัตต ิ ลดร�ยจ�่ย แผนงานบรหิารงาน
ทัว่ไป หมวดคา่ตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ(คา่
ใชส้อย) ประเภทคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรม
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติสรา้งทัศนคติ
และจติสำานกึทีด่งีาม งบประมาณ 20,000 บาท 
ปรับลดจำานวน  10,000 บาท  คงเหลอืงบ
ประมาณ  10,000  บาท คณะกรรมการแปร
ญัตตไิดพ้จิารณาแลว้  ไมเ่ห็นดว้ยกบันาย
ประวทิย ์   จันทะวงษ์ แตข่อปรับลดจำานวน 
5,000 บาท ซึง่นายประวทิย ์ จันทะวงษ์  ไม่
เห็นดว้ยกบัคณะกรรมการแปรญัตต ิจงึขอสงวน
คำาแปรญัตตเิพือ่จะไดน้ำาไปชีแ้จงตอ่สภา
เทศบาลตอ่ไป  
มตทิีป่ระชุม  คณะกรรมก�รแปรญตัตฯิ  

ปรบัลดร�ยจ�่ย  5,000  บ�ท 
 เชญิ ส.ท.ประวทิย ์ จันทะวงษ์ ครับ
น�ยประวทิย ์ จนัทะวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  
ผมขอถอนคำาแปรญัตตคิรับ
ประธ�นฯ ขอมตทิีป่ระชมุนะครับ สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ย
กบัการถอนคำาแปรญัตตขิอง 

   /ประเภทคา่ใช ้
จา่ย. . .
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 ส.ท.ประวทิย ์ จันทะวงษ์  ญัตตทิี ่๗  กรณุา
ยกมอืขึน้ครับ
มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ยเป็นเอกฉนัท์   
ประธ�นฯ คำาแปรญัตตทิี ่8   ของนายประวทิย ์  จันทะวงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล  การขอแปรญัตต ิ ลดร�ย
จ�่ย แผนงานบรหิารงานทัว่ไป หมวดคา่
ตอบแทนใชส้อยและวสัด(ุคา่ใชส้อย) ประเภท
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรมคณุธรรมและ
จรยิธรรมของผูบ้รหิาร  สมาชกิสภาฯ  พนักงาน  
ลกูจา้งรว่มกบัประชาชนในเขตเทศบาลตำาบล
ปรางคก์ู ่งบประมาณ  20,000 บาท  ปรับลด 
จำานวน 10,000 บาท  คงเหลอืงบประมาณ  
10,000  บาทคณะกรรมการแปรญัตตไิด ้
พจิารณาแลว้  ไมเ่ห็นดว้ยกบันายประวทิย ์ จัน
ทะวงษ์  แตข่อปรับลดจำานวน  5,000 บาท  ซึง่
นายประวทิย ์ จันทะวงษ์  ไมเ่ห็นดว้ยกบัคณะ
กรรมการแปรญัตต ิจงึขอสงวนคำาแปรญัตตเิพือ่
จะไดน้ำาไปชีแ้จงตอ่สภาเทศบาลตอ่ไป  
มตทิีป่ระชุม  คณะกรรมก�รแปรญตัตฯิ ปรบั

ลดร�ยจ�่ย  5,000  บ�ท 
 เชญิ ส.ท.ประวทิย ์ จันทวงษ์ ครับ
น�ยประวทิย ์ จนัทะวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  
ผมขอถอนคำาแปรญัตตคิรับ
ประธ�นฯ ขอมตทิีป่ระชมุนะครับ สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ย
กบัการถอนคำาแปรญัตตขิอง 
 ส.ท.ประวทิย ์ จันทะวงษ์  ญัตตทิี ่๘  กรณุา
ยกมอืขึน้ครับ
มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ยเป็นเอกฉนัท์  
ประธ�นฯ คำาแปรญัตตทิี ่9   ของนายประวทิย ์  จันทะวงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล  การขอแปรญัตต ิ ลดร�ย
จ�่ย แผนงานสาธารณสขุ  หมวดคา่ตอบแทน
ใชส้อยและวสัด ุ(คา่ใชส้อย)ประเภทรายจา่ย
เกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ รายการคา่ใชจ้า่ยตาม
โครงการคลองสวยนำ้าใส  งบประมาณ  10,000
บาท  ปรับลดจำานวน  5,000  บาท  คงเหลอื 

          /มตทิี่
ประชมุ. . .



งบประมาณ  5,000  บาท  คณะกรรมการแปร
ญัตตไิดพ้จิารณาแลว้  ไมเ่ห็นดว้ยกบันาย
ประวทิย ์ จันทะวงษ์  แตข่อปรับลดจำานวน  
2,000 บาท  ซึง่นายประวทิย ์ จันทะวงษ์  ไม่
เห็นดว้ยกบัคณะกรรมการแปรญัตต ิจงึขอสงวน
คำาแปรญัตตเิพือ่จะไดน้ำาไปชีแ้จงตอ่สภา
เทศบาลตอ่ไป  
มตทิีป่ระชุม  คณะกรรมก�รแปรญตัตฯิ ปรบั

ลดร�ยจ�่ย  2,000  บ�ท 
 เชญิ ส.ท.ประวทิย ์ จันทะวงษ์ ครับ
น�ยประวทิย ์ จนัทะวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  
ผมขอถอนคำาแปรญัตตคิรับ
ประธ�นฯ ขอมตทิีป่ระชมุนะครับ สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ย
กบัการถอนคำาแปรญัตตขิอง 
 ส.ท.ประวทิย ์ จันทะวงษ์  ญัตตทิี ่๙  กรณุา
ยกมอืขึน้ครับ
มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ยเป็นเอกฉนัท์
ประธ�นฯ คำาแปรญัตตทิี ่ 10   ของนายประวทิย ์  จันทะ

วงษ์  สมาชกิสภาเทศบาล  การขอแปรญัตต ิ 
ลดร�ยจ�่ย แผนงานสาธารณสขุ  หมวดคา่
ตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ(คา่ใชส้อย) ประเภท
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ รายการคา่ใชจ้า่ย
ตามโครงการตรวจสอบคณุภาพนำ้าดืม่ นำ้าบรโิภค
ปลอดภยั งบประมาณ  10,000 บาท ปรับลด
จำานวน 5,000  บาท  คงเหลอืงบประมาณ  
5,000 บาท  คณะกรรมการแปรญัตตไิด ้
พจิารณาแลว้  ไมเ่ห็นดว้ยกบันายประวทิย ์ จัน
ทะวงษ์  แตข่อปรับลดจำานวน  2,000 บาท ซึง่
นายประวทิย ์ จันทะวงษ์  ไมเ่ห็นดว้ยกบัคณะ
กรรมการแปรญัตต ิจงึขอสงวนคำาแปรญัตตเิพือ่
จะไดน้ำาไปชีแ้จงตอ่สภาเทศบาลตอ่ไป  
มตทิีป่ระชุม  คณะกรรมก�รแปรญตัตฯิ ปรบั

ลดร�ยจ�่ย  2,000  บ�ท 
 เชญิ ส.ท.ประวทิย ์ จันทะวงษ์ ครับ
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น�ยประวทิย ์ จนัทะวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  
ผมขอถอนคำาแปรญัตตคิรับ
ประธ�นฯ ขอมตทิีป่ระชมุนะครับ สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ย
กบัการถอนคำาแปรญัตตขิอง 
 ส.ท.ประวทิย ์ จันทะวงษ์  ญัตตทิี ่๑๐  กรณุา
ยกมอืขึน้ครับ
มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ยเป็นเอกฉนัท์
ประธ�นฯ คำาแปรญัตตทิี ่ 11  ของนายประวทิย ์  จันทะ

วงษ์  สมาชกิสภาเทศบาล  การขอแปรญัตต ิ 
ลดร�ยจ�่ย แผนงานสาธารณสขุ  หมวดคา่
ตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ(คา่ใชส้อย) ประเภท
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ รายการคา่ใชจ้า่ย
ตามโครงการ
อบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค งบ
ประมาณ  20,000 บาท ปรับลดจำานวน  
10,000 บาท  คงเหลอืงบประมาณ 10,000  
บาท  คณะกรรมการแปรญัตตไิดพ้จิารณาแลว้  
ไมเ่ห็นดว้ยกบันายประวทิย ์ จันทะวงษ์  แตข่อ
ปรับลดจำานวน  5,000 บาท ซึง่นายประวทิย ์ 
จันทะวงษ์  ไมเ่ห็นดว้ยกบัคณะกรรมการแปร
ญัตต ิ จงึขอสงวนคำาแปรญัตตเิพือ่จะไดน้ำาไป
ชีแ้จงตอ่สภาเทศบาลตอ่ไป  
มตทิีป่ระชุม  คณะกรรมก�รแปรญตัตฯิ ปรบั

ลดร�ยจ�่ย  5,000  บ�ท 
 เชญิ ส.ท.ประวทิย ์ จันทะวงษ์ ครับ
น�ยประวทิย ์ จนัทะวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  
ผมขอถอนคำาแปรญัตตคิรับ
ประธ�นฯ ขอมตทิีป่ระชมุนะครับ สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ย
กบัการถอนคำาแปรญัตตขิอง 
 ส.ท.ประวทิย ์ จันทะวงษ์ ญัตตทิี ่๑๑  กรณุา
ยกมอืขึน้ครับ
มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ยเป็นเอกฉนัท์

        
/ประธ�นฯ. . .



ประธ�นฯ ผมขอสัง่พักรับประทานอาหารเทีย่ง  หลงัจาก
นัน้ เราจะมาขอมตทิีป่ระชมุ
 ในแตล่ะญัตตทิีเ่ราไดพ้จิารณา และสมาชกิ
หลายทา่นอภปิรายไปแลว้ พัก
 เทีย่งครับ  หลงัจากพักรับประทานขา้วเทีย่งกนั
แลว้ เรามาประชมุกนัตอ่ 
 จากนีไ้มม่อีภปิราย ผมจะขอมตทิีป่ระชมุสภาใน
แตล่ะญัตต ิเริม่จากขอ้ ๑๑ 
 มาจนถงึขอ้ ๑ นะครับ เริม่จากญตัตขิอ้ ๑๑  
ญัตตนิี้ ส.ท.ประวทิย ์ 
 จันทะวงษ์  ไดถ้อนคำาแปรญัตตไิปแลว้ สภาได ้
เห็นชอบไปแลว้ เหลอืมติ
 คณะกรรมการแปรญัตต ิ ในการลงมตจิะใชส้ทิธิ์
ไดแ้คค่รัง้เดยีว ผมจะถาม
 ตามรา่งเดมิของคณะผูบ้รหิาร และตามมตคิณะ
กรรมการแปรญัตต ิ
 สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ยกบัรา่งเดมิของญัตตทิา่น
นายกทีต่ัง้ไว ้๒๐,๐๐๐ เพือ่
 ใชอ้บรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
ทา่นใดเห็นดว้ยกรณุายก
 มอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย   ๕  เสยีง

ประธ�นฯ สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ยกบัมตคิณะกรรมการแปร
ญัตตทิีข่อปรับลด  ๕,๐๐๐ 
 บาท  เหลอื ๑๕,๐๐๐  บาท  กรณุายกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย   ๕  เสยีง

ประธ�นฯ เสยีงเทา่กนันะครับ  ผมขอใชส้ทิธขิองประธาน
สภาชีข้าด  ยนืตามรา่งเดมิ เป็นอนัว�่  ร�ยก�รนีย้นื
ต�มร�่งเดมิ 

ประธ�นฯ ตอ่ไปญตัตทิี ่๑๐  ของ ส.ท.ประวทิย ์  จันทะ
วงษ์  และส.ท.ประวทิย ์     จันทะวงษ์  ไดถ้อนคำา
แปรญัตต ิและสภาใหค้วามเห็นชอบไปแลว้ ผมจะขอ

ถามมต ิสมาชกิทา่นใดเห็นดว้ยกบัรา่งเดมิของญัตตนิายก
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เทศมนตรเีกีย่วกบั การตรวจสอบคณุภาพนำ้าดืม่ นำ้า
บรโิภคปลอดภยั ทีต่ัง้ไว ้๑๐,๐๐๐ บาท กรณุายกมอื
ขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย   ๕  เสยีง

ประธ�นฯ สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ยกบัมตคิณะกรรมการแปร
ญัตต ิทีข่อปรับลด ๒,๐๐๐ 
 บาท  เหลอื 8,๐๐๐  บาท  กรณุายกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย   ๔  เสยีง
งดออกเสยีง ๑ เสยีง

ประธ�นฯ เป็นอนัว�่  ร�ยก�รนีย้นืต�มร�่งเดมิ

ประธ�นฯ ตอ่ไปญตัตทิี ่๙ ญัตตขิอง ส.ท.ประวทิย ์ จัน
ทะวงษ์ ซึง่ ส.ท.ประวทิย ์
 จันทะวงษ์ ไดถ้อนคำาแปรญัตตไิปแลว้ ผมจะถาม
สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ย
 กบัรา่งเดมิญัตตนิายกเทศมนตร ีรายจา่ยตาม
โครงการคลองสวยนำ้าใส ตัง้ไว ้
 ๑๐,๐๐๐  บาท กรณุายกมอืขึน้ครับ 

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย   6  เสยีง

ประธ�นฯ สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ยกบัมตคิณะกรรมการแปร
ญัตตทิี ่ขอปรับลด ๒,๐๐๐ 
 บาท เหลอื 8,๐๐๐  บาท  กรณุายกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย   ๔  เสยีง
ประธ�นฯ เป็นอนัว�่  ร�ยก�รนีย้นืต�มร�่งเดมิ

ประธ�นฯ ตอ่ไปญตัตทิี ่๘ ญัตตขิอง ส.ท.ประวทิย ์ จัน
ทะวงษ์ ซึง่ ส.ท.ประวทิย ์
 จันทะวงษ์ ไดถ้อนคำาแปรญัตตไิปแลว้ ผมจะถาม
สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ย
 กบัรา่งเดมิญัตตนิายกเทศมนตร ีรายจา่ยตาม
โครงการอบรมคณุธรรมและ
 จรยิธรรมของผูบ้รหิาร สมาชกิฯ พนักงาน และ
ลกูจา้งรว่มกบัประชาชนใน

         /มตทิี่
ประชุม. . .- 15 
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 เขตเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ตัง้ไว ้ ๒๐,๐๐๐  
บาท กรณุายกมอืขึน้ครับ 

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย   8  เสยีง

ประธ�นฯ สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ยกบัมตคิณะกรรมการแปร
ญัตต ิทีข่อปรับลด 5,๐๐๐ 
 บาท  เหลอื 15,๐๐๐  บาท  กรณุายกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย   ๒  เสยีง
ประธ�นฯ เป็นอนัว�่  ร�ยก�รนีย้นืต�มร�่งเดมิ

ประธ�นฯ คำ�แปรญตัตทิี ่๗  ของ ส.ท.ประวทิย ์ จันทะ
วงษ์  และ ส.ท.ประวทิย ์ 
 จันทะวงษ์  ไดถ้อนคำาแปรญัตตไิปแลว้  สมาชกิ
ทา่นใดเห็นดว้ยกบัญัตติ
 นายกเทศมนตร ีเกีย่วกบัโครงการอบรมป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติ สรา้งทัศนคตแิละ
จติสำานกึทีด่งีาม  งบประมาณตัง้ไว ้ ๒๐,๐๐๐  บาท 

กรณุายกมอืขึน้ครับ 

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย   8  เสยีง

ประธ�นฯ สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ยกบัมตคิณะกรรมการแปร
ญัตต ิทีข่อปรับลด ๕,๐๐๐ 
 บาท  เหลอื ๑๕,๐๐๐  บาท  กรณุายกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย   ๒  เสยีง

ประธ�นฯ ญตัตทิี ่ ๖  ญัตตขิอง ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง  
รายการวสัดงุานบา้นงานครัว 
 ผมจะถาม  ๔  ประเด็น  สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ย
กบัรา่งเดมิของญัตติ
 นายกเทศมนตร ี ตัง้ไว ้ ๕๐,๐๐๐  บาท  กรณุา
ยกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย   ๕  เสยีง

ประธ�นฯ สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ยกบัมตคิณะกรรมการแปร
ญัตต ิ ทีข่อปรับลด 

/มตทิี่
ประชุม. . .



 ๑๕,๐๐๐  บาท  เหลอื  ๓๕,๐๐๐  บาท  กรณุา
ยกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย   0  เสยีง

ประธ�นฯ สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ยกบัส.ท.สรัุฐ   แสงสวา่ง  
ทีข่อปรับลด 
 30,๐๐๐  บาท  เหลอื  20,๐๐๐  บาท  กรณุา
ยกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย   ๓  เสยีง

ประธ�นฯ สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ยกบัคำาแปรญัตตขิอง 
ส.ท.ธนวฒัน ์ อสพิงษ์  ทีข่อ
 ปรับลด ๑๐,๐๐๐  บาท เหลอื ๔๐,๐๐๐  บาท
กรณุายกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย   0  เสยีง
งดออกเสยีง   ๒  เสยีง

ประธ�นฯ เป็นอนัว�่  ร�ยก�รนีย้นืต�มร�่งเดมิ

ระธ�นฯ ญตัตทิี ่ ๕  ญัตตขิอง ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง
คา่ใชส้อย รายการคา่บำารงุรักษา
 และซอ่มแซม   งบประมาณตัง้ไว ้ ๒๐,๐๐๐  
บาท  สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ย
 กบัรา่งเดมิของญัตตนิายกเทศมนตร ีตัง้ไว ้
๒๐,๐๐๐  บาท กรณุายกมอืขึน้
 ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย          ๕        เสยีง

ประธ�นฯ สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ยกบัมตคิณะกรรมการแปร
ญัตตทิีข่อปรับลด ๕,๐๐๐ 
 บาท เหลอื ๑๕,๐๐๐  บาท  กรณุายกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย   ๔  เสยีง
งดออกเสยีง ๑ เสยีง

ประธ�นฯ ญตัตทิี ่๔ ญัตตขิอง ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง 
รายการคา่จา้งเหมาบรกิาร
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 งบประมาณตัง้ไว ้๒๕๐,๐๐๐  บาท สมาชกิทา่น
ใดเห็นดว้ยกบัรา่งเดมิของ
 ญัตตนิายกเทศมนตร ี กรณุายกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย   6  เสยีง

ประธ�นฯ สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ยกบัมตคิณะกรรมการแปร
ญัตตทิีข่อปรับลด 
 ๑๐,๐๐๐ บาท  เหลอื ๒๔ 0,๐๐๐  บาท  กรณุา
ยกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย   ๔  เสยีง

ประธ�นฯ สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ยกบัคำาแปรญัตตขิอง 
ส.ท.ปรชีา   เหลา่ด ี ทีข่อ
 ปรับลด ๒๐,๐๐๐  บาท  เหลอื ๒๓๐,๐๐๐  
บาท  กรณุายกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย   0  เสยีง
ประธ�นฯ เป็นอนัว�่  ร�ยก�รนีย้นืต�มร�่งเดมิ

   /ประธ�นฯ. . .
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ประธ�นฯ ญตัตทิี ่๓ ญัตตขิอง ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง ขอ
แปรญัตตแิกไ้ข รายการ
 ครภุณัฑส์ำานักงาน คา่จัดซือ้ตูบ้านเลือ่นผสม  4 
ฟตุ   ซึง่แปรญัตตขิอปรับ ขนาดตูล้งและมตคิณะ
กรรการแปรญัตตเิห็นดว้ยทีจ่ะใหม้กีารปรับลดขนาด ลง
ซึง่มตนิีจ้ะไมม่กีารถามมตทิีป่ระชมุนะครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ยเป็นเอกฉนัท์

ประธ�นฯ ญตัตทิี ่๒ ญัตตขิอง ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง ขอ
แปรญัตตริายการวสัดสุำานักงาน 
 งบประมาณตัง้ไว ้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท สมาชกิทา่น
ใดเห็นดว้ยกบัรา่งเดมิของ
 ญัตตนิายกเทศมนตร ีกรณุายกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย   6  เสยีง



ประธ�นฯ สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ยกบัมตคิณะกรรมการแปร
ญัตตทิีข่อปรับลด 
 ๕๐,๐๐๐ บาท  เหลอื ๒๕๐,๐๐๐  บาท  กรณุา
ยกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย   ๔  เสยีง
ประธ�นฯ เป็นอนัว�่  ร�ยก�รนีย้นืต�มร�่งเดมิ

ประธ�นฯ ญตัตทิี ่๑ ญัตตขิอง ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง ขอ
แปรญัตตริายการคา่จา้งเหมา
 บรกิาร งบประมาณตัง้ไว ้๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ยกบัรา่ง
 เดมิของญัตตนิายกเทศมนตร ีกรณุายกมอืขึน้
ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย   7  เสยีง

ประธ�นฯ สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ยกบัมตคิณะกรรมการแปร
ญัตตทิีข่อปรับลด 
 ๓๐๐,๐๐๐ บาท  เหลอื ๗๐๐,๐๐๐  บาท  กรณุา
ยกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย   ๓  เสยีง
ประธ�นฯ เป็นอนัว�่  ร�ยก�รนีย้นืต�มร�่งเดมิ

ประธ�นฯ สรปุ  การแปรญัตตทิัง้  11  รายการ  ทีเ่ป็น
จำานวนเงนิ  จำานวน  10  รายการ สภาเห็นชอบให ้
ยนืตามรา่งเดมิ จะมแีกไ้ขเฉพาะรายการเดยีว คอื 

แกไ้ขขนาดของครภุณัฑ ์แตง่บประมาณคงเดมิ  เป็นอนัวา่การแปร
ญัตตก็ิ ผา่นพน้ไปเรยีบรอ้ยแลว้นะครับ ผมขอพัก  
๑๕  นาท ี หลงัจากพักประชมุ ๑๕ นาทแีลว้  เรา
มาประชมุตอ่ในระเบยีบวาระตอ่ไปนะครับ ตอ่ไปขอเขา้

สูร่ะเบยีบวาระที ่ ๔  ครับ                                     

ระเบยีบว�ระที ่  4 เร ือ่ง    ก�รใหค้ว�มเห็นชอบร�่งเทศบญัญตัิ
งบประม�ณร�ยจ�่ย ประจำ�ปีงบประม�ณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ว�ระที ่๓  (ข ัน้ใหค้ว�มเห็น
ชอบ)

          
/ประธ�นฯ. . .



ประธ�น ฯ ตามทีท่างฝ่ายผูบ้รหิารไดส้ง่รา่งเทศบญัญัตงิบ
ประมาณรายจา่ยงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให ้
สภาพจิารณาดำาเนนิการมาตัง้แตก่ารประชมุวาระ
แรกรับหลกัการ การประชมุในวนันี ้วาระที ่๒ ก็
ผา่นพน้ไปแลว้ ตอ่ไปจะเป็นการพจิารณา
ระเบยีบวาระที ่๔ เรือ่ง การพจิารณาใหค้วามเห็น
ชอบรา่งเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที ่๓ ขัน้ให ้
ความเห็นชอบ ก็จะไมม่กีารอภปิราย จะถามมติ
เลย ทา่นใดเห็นวา่รา่งเทศบญัญัตงิบประมาณ
รายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ควรให ้
ความเห็นชอบ กรณุายกมอืขึน้ครับ 

มตทิีป่ระชุม เห็นชอบเป็นเอกฉนัท์

ประธ�นฯ เป็นอนัวา่รา่งเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดรั้บความ
เห็นชอบเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ตอ่ไปจะขอเขา้สู่
ระเบยีบวาระที ่๕

ระเบยีบว�ระที ่๕ เรือ่ง  ญตัตนิ�ยกเทศมนตร ี เร ือ่ง ก�ร
อนมุตัขิอโอนงบประม�ณร�ยจ�่ย
 ประจำ�ปีงบประม�ณ เพือ่ไปกอ่ต ัง้จ�่ยเป็น
เงนิอดุหนนุ
ประธ�นฯ  เชญิทา่นนายกเสนอญัตตคิรับ
น�ยชว�ลย ์ ทองสงัข ์น�ยกฯ ญัตตนิายกเทศมนตร ี เรือ่ง   ขอ

อนุมัตโิอนงบประมาณรายจา่ยประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพือ่ไปตัง้จา่ยเป็นเงนิ
อดุหนุน ดว้ยนายกเทศมนตรตีำาบลปรางคก์ู ่มี
ความประสงคจ์ะขออนุมัตโิอนงบประมาณราย
จา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพือ่ไปตัง้
จา่ยเป็นเงนิอดุหนุน   หลกัการ   เพือ่ขออนุมัติ
ตอ่สภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ในการโอนงบ
ประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563  เพือ่ไปตัง้จา่ยเป็นเงนิอดุหนุน ดงันี ้  
เนือ่งจากเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ ไดต้ัง้งบ
ประมาณเงนิอดุหนุนสำาหรับสนับสนุนโครงการ
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อาหารกลางวนั ไวไ้มเ่พยีงพอตอ่การใชจ้า่ย  จงึ
ขออนุมัตโิอนงบประมาณเพือ่ตัง้จา่ยเป็นเงนิ
อดุหนุนเพิม่ ดงัมรีายละเอยีดตอ่ไปนี้ 

ด�้น/แผน/ง�น/
หมวด

งบ
ประม�ณ

อนมุตั(ิบ�ท
)

โอนเพิม่ โอนลด

แผนง�น   ก�ร
ศกึษ� 
ง�น  ระดบักอ่นวัย
เรยีนและ
       ประถมศกึษา
หมวด  เงนิ
อดุหนุน 
ร�ยก�ร  เงนิ
อดุหนุนสำาหรับ
สนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 

1,438,00
0+ 
1,430,00
0

แผนง�น   ก�รศกึษ� 
ง�น  บรหิารท่ัวไปเกีย่ว
กบั
       การศกึษา
หมวด เงนิอดุหนุน 
ร�ยก�ร  เงนิอดุหนุน
สำาหรับสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวัน
คงเหลอืกอ่นโอน       
6,000 บ.
โอนเพิม่คร ัง้นี ้      
1,430,000 บ.
คงเหลอืหลงัโอน    
1,436,000 บ.

แผนง�น  สาธารณสขุ
ง�น บรหิารท่ัวไปเกีย่วกบั
สาธารณสขุ
งบร�ยจ�่ยอืน่
รายการ ประเภทคา่ใชจ้า่ยใน
การกำาจัดขยะมลูฝอยและสิง่
ปฏกิลู  ตัง้ไว ้ 600,000  
บาท 
คงเหลอืกอ่นโอน       
310,000 บ.
โอนลดคร ัง้นี ้           
310,000 บ.
คงเหลอืหลงัโอน              
-       บ.

แผนง�น  สาธารณสขุ
ง�น บรหิารท่ัวไปเกีย่วกบั
สาธารณสขุ
หมวด ค�่ตอบแทน  
ใชส้อยและวสัด ุ(ค�่
ตอบแทน) 
รายการ คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตั ิ
ราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ตัง้ไว ้ 720,000  บาท
คงเหลอืกอ่นโอน       
720,000 บ.
โอนลดคร ัง้นี ้           
720,000 บ.
คงเหลอืหลงัโอน              
-       บ.

  /แผนงาน 
สาธารณสขุ. . .
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แผนง�น  บรหิารงานท่ัวไป
ง�น บรหิารท่ัวไป
หมวด ค�่ตอบแทน  
ใชส้อยและวสัด ุ    (ค�่
วสัด)ุ 
รายการ วัสดเุชือ้เพลงิและ
หลอ่ลืน่   ตัง้ไว ้ 200,000  
บาท
คงเหลอืกอ่นโอน       
200,000 บ.
โอนลดคร ัง้นี ้           
200,000 บ.
คงเหลอืหลงัโอน              
-       บ.
แผนง�น  บรหิารงานท่ัวไป
ง�น บรหิารท่ัวไป
หมวด ค�่ตอบแทน  
ใชส้อยและวสัด ุ    (ค�่
ตอบแทน) 
รายการ  คา่ตอบแทนการ
ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  
ตัง้ไว ้  50,000  บาท
คงเหลอืกอ่นโอน        
50,000 บ.
โอนลดคร ัง้นี ้           
50,000 บ.
คงเหลอืหลงัโอน            - 
บ.

แผนง�น  การรักษาความ
สงบภายใน
ง�น บรหิารท่ัวไปเกีย่วกบัการ
รักษาความสงบภายใน 
หมวด ค�่ตอบแทน  
ใชส้อยและวสัด ุ    (ค�่
วสัด)ุ 
รายการ  วัสดเุชือ้เพลงิและ
หลอ่ลืน่  ตัง้ไว ้  100,000  
บาท
คงเหลอืกอ่นโอน       
100,000 บ.



โอนลดคร ัง้นี ้           
100,000 บ.
คงเหลอืหลงัโอน            - 
บ.

แผนง�น  บรหิารงานท่ัวไป
ง�น วางแผนสถติแิละ
วชิาการ
หมวด ค�่ตอบแทน  
ใชส้อยและวสัด ุ    (ค�่
วสัด)ุ 
รายการ วัสดสุำานักงาน  ตัง้ไว ้
50,000  บาท
คงเหลอืกอ่นโอน         
50,000 บ.
โอนลดคร ัง้นี ้             
50,000 บ.
คงเหลอืหลงัโอน              
-       บ.

เหตผุล ดว้ยผูบ้รหิารทอ้งถิน่  พจิารณาเห็นวา่  
เงนิอดุหนุนตามโครงการอาหารกลางวนัเป็น
โครงการทีม่คีวามสำาคญัทีต่อ้งจา่ยตามนโยบาย
ของรัฐบาล  ผูบ้รหิารทอ้งถิน่  จงึขออนุมัตโิอน
งบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563  ในครัง้นี ้ ตอ่สภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู่
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 
2496 แกไ้ขเพิม่เตมิจนถงึ (ฉบบัที ่14 ) พ.ศ. 
2562  มาตรา 67  ทว ิการจา่ยเงนิตามมาตรา 
67  (8)  และการจา่ยเงนิเพือ่การลงทนุ  
เทศบาลจะกระทำาไดเ้มือ่ไดรั้บความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลและผูว้า่ราชการจังหวดัอนุมัตแิลว้ 
จงึเรยีนมาเพือ่สภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ ได ้
พจิารณาอนุมัตติอ่ไป

  /แผนง�น  
บรหิาร. . .
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ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก ตอ่ไปจะขอใหห้วัหนา้สำานัก
ปลดัชว่ยชีแ้จงเกีย่วกบัญัตตนิีใ้หท้ีป่ระชมุได ้
เขา้ใจชดัเจนยิง่ขึน้  เชญิครับ

น�งวไิลวรรณ พ�สด� หน.สป.    เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ 
สำาหรับญัตตนิีเ้ป็นการขออนุมัตโิอน 
 งบประมาณเพือ่ตัง้จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนสำาหรับ
โครงการอาหารกลางวนั 
 เดมิทปีีทีผ่า่นมา ไมว่า่จะเป็นปี ๒๕๖๑ หรอื 
๒๕๖๒ เราจะตัง้งบประมาณ
 ไวท้ีป่ระมาณเกอืบ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท แตใ่น
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เราตัง้ งบประมาณไวท้ี ่
๑,๔ 38,๐๐๐  บาท  จงึทำาใหง้บประมาณขาดไปประมาณ 

๑,4 ๐๐,๐๐๐  บาท  จงึมคีวามจำาเป็นทีจ่ะตอ้งโอนงบ
ประมาณ  เพราะ อาหารกลางวนัเป็นโครงการของ
รัฐบาลทีท่กุหน่วยงานทีรั่บผดิชอบองคก์ร ปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ทกุแหง่ จะตอ้งจา่ยใหก้บัโรงเรยีน   ซ ึง่ในครัง้นีเ้งนิ

งบประมาณของเราไมพ่อ จงึตอ้งขออนุมัตติอ่สภา 
และเมือ่ไดรั้บการอนุมัติ จากสภาเสร็จแลว้จะตอ้ง
ขออนุมัตติอ่ผูว้า่ฯ เพือ่ใหท้นัภายใน ๓๐ กนัยายน 

๒๕๖๓ นี ้เพราะสิน้ปีงบประมาณนี ้คอืวนัที ่๓๐ กนัยายน สำาหรับ
โครงการ นีม้คีวามสำาคญัอยา่งยิง่ เพราะเป็น
โครงการอาหารกลางวนัเพือ่อดุหนุน โรงเรยีนใน
เขตรับผดิชอบของเรา  จงึเรยีนชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุทราบเพยีง

เทา่นี ้ขอบคณุคะ่
ประธ�นฯ ขอบคณุหวัหนา้สำานักปลดั ในญัตตนิีโ้ครงการที่
จะโอนใหโ้รงเรยีน เป็นเงนิ 
 ๑,๔๓๐,๐๐๐  บาท ทา่นสมาชกิสภาเทศบาล
ผูท้รงเกยีรตทิา่นใดจะ
 อภปิราย มไีหมครับ เชญิทา่น ส.ท.สรัุฐ   แสง
สวา่ง ครับ
น�ยสรุฐั แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ใน
เมือ่มคีวามจำาเป็น  ผมเห็นดว้ยกบัญัตติ
 โอนงบประมาณนี้  โชคดทีีย่ังมเีงนิเหลอืใหโ้อน 
เห็นดว้ยกบัญัตตนิีค้รับ
ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง มทีา่นใดจะเสน
อะไรอกีหรอืไมค่รับ ถา้ไมม่ผีม

             
/ประธ�นฯ. . .
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 จะขอถามมตทิีป่ระชมุนะครับ สมาชกิทา่นใดเห็น
ดว้ยกบัญัตตทิา่น
 นายกเทศมนตร ี เรือ่ง  ขออนุมัตโิอนงบประมาณ
รายจา่ยประจำาปี
 งบประมาณ พ.ศ.2563  เพือ่ไปตัง้จา่ยเป็นเงนิ
อดุหนุนสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวนั  กรณุา
ยกมอืขึน้ครับ    

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ยเป็นเอกฉนัท์  

ประธ�นฯ ตอ่ไปจะขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่๖ 

ระเบยีบว�ระที ่๖ เรือ่ง  ญตัตนิ�ยกเทศมนตร ีเร ือ่ง ก�ร
อนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลง
 งบประม�ณร�ยจ�่ยประจำ�ปีงบประม�ณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหมวดค�่
 ครภุณัฑ ์ทีด่นิและส ิง่กอ่สร�้ง
ประธ�นฯ  เชญิทา่นนายกเสนอญัตตคิรับ
น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ ญัตตนิายกเทศมนตร ีเรือ่ง  ขออนุมัติ

แกไ้ขเปลีย่นแปลงงบประมาณ รายจา่ยประจำา
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ในหมวดคา่ครภุณัฑ ์
ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง ดว้ยนายกเทศมนตรตีำาบล
ปรางคก์ู ่ มคีวามประสงคข์ออนุมัตติอ่สภา
เทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ ในการแกไ้ข
เปลีย่นแปลงงบประมาณรายจา่ยประจำา
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในหมวดคา่ครภุณัฑ์
ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  โดยมหีลกัการและเหตผุล
ดงันี ้   หลกั  การ      ตามทีเ่ทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ได ้
ขออนุมัตติอ่สภาเทศบาลในการโอนงบประมาณ
รายจา่ยประจำาปี พ.ศ.2563  เพือ่ไปตัง้จา่ยเป็น
รายการใหม ่  โครงก�รปรบัปรงุภมูทิศันส์วน
ส�ธ�รณะสระบวัเฉลมิพระเกยีรต ิ จำานวนงบ
ประมาณ  498,000  บาท  ซึง่สภาเทศบาลมี
มตอินุมัตใินคราวประชมุสมัยสามัญ สมยัที ่
3/2563  (ครัง้ที ่2)  เมือ่วนัที ่ 21  สงิหาคม 
2563   แตเ่นือ่งจากไดต้รวจสอบงบประมาณ
ของหน่วยงานแลว้ คาดวา่จะไมม่เีงนิเพยีงพอที่



จะจา่ยได ้  จงึขออนุมัตแิกไ้ขเปลีย่นแปลงรปู
แบบรายการกอ่สรา้ง  ดงัมรีายละเอยีดตอ่ไปนี้

ด�้น/แผน/ง�น/
หมวด

งบ
ประม�ณ
อนมุตั(ิบ

�ท)

ร�ยก�รเดมิ ร�ยก�รใหม่

แผนง�น  
อตุสาหกรรมและ
การโยธา
ง�น  กอ่สรา้ง
โครงสรา้งพืน้ฐาน
หมวด คา่ทีด่นิและ
สิง่กอ่สรา้ง

งบอนมุตั ิ
เดมิ

498,00
0 บ�ท
แกไ้ข

เปลีย่นแ
ปลง
เป็น  

393,00
0   บ�ท 

 - โครงก�รปรบัปรงุภมู ิ
ทศันส์วนส�ธ�รณะสระ
บวัเฉลมิพระเกยีรต ิ   ต ัง้
ไว ้  498,000 บ�ท
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรับปรงุ
ภมูทัิศนส์วนสาธารณะสระ
บวัเฉลมิพระเกยีรต ิ  
ปรมิาณงาน  

1.  เครือ่งออกกำาลงักาย  
6  ชดุ  
2.  ลาน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก  
จำานวน  345.00 ตาราง
เมตร 

3.  ปลกูตน้ไม ้ (บานบรุ)ี 
จำานวน  2,024 ตน้ 
4.  งานกอ่บล็อคปลกู
ตน้ไม ้ 0.50 เมตร  ยาว  
253.00 เมตร สงู  0.20  
เมตร  
ตามแบบเทศบาลฯ  
กำาหนด

- โครงก�รปรบัปรงุภมู ิ
ทศันส์วนส�ธ�รณะ    สระ
บวัเฉลมิพระเกยีรต ิ    ต ัง้
ไว ้  393,000 บ�ท
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรับปรงุ
ภมูทัิศนส์วนสาธารณะสระบวั
เฉลมิพระเกยีรต ิ  ปรมิาณ
งาน  

1.  เครือ่งออกกำาลงักาย  6 
ชดุ  
2.  ลานคอนกรตีเสรมิเหล็ก 
จำานวน  345.00 ตาราง
เมตร 

3.  ปลกูตน้ไม ้ (บานบรุ)ี 
จำานวน  
1,124 ตน้ 
4.  งานกอ่บล็อกปลกูตน้ไม ้
กวา้ง 0.50 เมตร   ยาว  
253.00 เมตร  สงู  0.20  
เมตร  ตามแบบเทศบาลฯ  
กำาหนด

เหตผุล  เนือ่งจากไดต้รวจสอบงบประมาณของ
หน่วยงานแลว้ คาดวา่จะไมม่เีงนิงบประมาณ
เพยีงพอทีจ่ะจา่ยได ้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่  จงึขอ
แกไ้ขเปลีย่นแปลงรปูแบบรายการกอ่สรา้ง จ�ก
งบประม�ณเดมิ  498,000 บ�ท  แกไ้ข
เปลีย่นแปลงเป็น  393,000 บ�ท  (ส�ม
แสนเก�้หมืน่ส�มพนับ�ทถว้น)เพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยวธิกีาร

 /3. ปลกู
ตน้ไม.้ . .
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งบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2541 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) 
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ้ 27 การโอนเงนิงบ
ประมาณรายจา่ยในหมวดคา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและ
สิง่กอ่สรา้ง  ทีท่ำาใหล้กัษณะ ปรมิาณ คณุภาพ
เปลีย่น หรอืโอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ ให ้
เป็นอำานาจอนุมัตขิองสภาทอ้งถิน่  และขอ้ 29 
การแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำาชีแ้จงงบประมาณราย
จา่ยในหมวดคา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและส ิง่กอ่สรา้ง ที่
ทำาใหล้กัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่น หรอื
เปลีย่นแปลงสถานทีก่อ่สรา้ง ใหเ้ป็นอำานาจ
อนุมัตขิองสภาทอ้งถิน่ จงึเรยีนมาเพือ่สภา
เทศบาลตำาบลปรางคก์ูพ่จิารณาอนุมัติ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก ญัตตนิีเ้ป็นการขออนุมัติ
แกไ้ขเปลีย่นแปลงงบประมาณ
 รายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ใน
หมวดคา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและ
 สิง่กอ่สรา้ง คดิวา่งบประมาณทีท่างสภาเราอนุมัติ
ไปครัง้กอ่นหนา้นัน้ แต่
 ดำาเนนิการไมไ่ด ้ก็เลยขอแกไ้ขอปุกรณ์อะไร
ตา่งๆ เกีย่วกบัลานคอนกรตี ตามรายละเอยีดทีฝ่่าย
บรหิารแนบเสนอมา  สมาชกิทกุทา่นคงไดศ้กึษามาดี

แลว้ มทีา่นใดประสงคท์ีจ่ะอภปิรายก็ขอเชญิครับ เชญิ ส.ท.ปรชีา 
เหลา่ดี ครับ
น�ยปรชี� เหล�่ด ีสม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ ในสว่น
ของไมแ้บบ ในแบบทีเ่สนอมาไมม่ี
 รายการ และความยาวปลกูตน้ไมต้กแตง่บรเิวณ
รอบสระ ปรมิาณความยาว 
 ๒๕๓ เมตร ถา้ตดัในสว่นของบนัไดและศาลา 
ขนาดความยาวก็จะไมไ่ดต้รง
 ตามแบบ  ผมอยากทราบรายละเอยีดครับ
ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.ปรชีา เหลา่ด ีเชญิทา่นนายก
ชีแ้จงครับ
น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  ใน
สว่นของไมแ้บบ ตามทีผู่รั้บจา้งทำากนั
 โดยทัว่ไป กอ่นหนา้นีอ้าจมไีมแ้บบ ชา่งอาจปรับ

/ความยาวก็จะ
ไมไ่ด.้ . .



ลดลงเลยไมไ่ดร้ะบใุนสว่น
 ของไมแ้บบ จงึไมม่ใีนรายการ แตท่ัง้นี ้ไมแ้บบ
จากผูรั้บจา้งทั่วไปทำา
 สว่นมากจะไมใ่ชไ้มแ้บบ แตเ่ป็นเหล็กแบบ 
ทำาใหส้ามารถนำามาใชง้านไดใ้น
 อกีหลายๆงาน  สำาหรับความยาวปลกูตน้ไม ้
ตกแตง่บรเิวณรอบสระ 
 ปรมิาณความยาว ๒๕๓ เมตร ถา้ตดัในสว่นของ
บนัไดและศาลา ขนาด
 ความยาวก็จะไมไ่ดต้รงตามแบบ แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ 
ผูรั้บจา้งก็ตอ้งทำาอาจเอาไป
 เสรมิไปแตง่ตรงจดุไหนใหไ้ดป้รมิาณตามที่
กำาหนด อนันีก็้เป็นไปได ้คอื
 ปรมิาณงานทีท่ำา ความยาวตอ้งได ้๒๕๓ เมตร 
ตามแบบทีก่ำาหนด ถา้ความ
 ยาวไมไ่ด ้กรรมการก็ไมส่ามารถทีจ่ะตรวจรับงาน
ได ้จงึเรยีนทา่นประธาน
 และทีป่ระชมุทราบครับ
ประธ�นฯ สำาหรับเรือ่งนีผ้มก็เคยพดูคยุกบัทา่นปลดั มี
สมาชกิเราหลายทา่นทีม่คีวามรู ้ ดา้นชา่ง และได ้
ออกไปตรวจตดิตามงานและมารายงานใหฝ่้ายผูบ้รหิาร ให ้

ปลดั ไดรั้บทราบ และคณะก็ไดอ้อกไปตดิตามดแูล หลงัๆ 
มานีก็้ดขี ึน้ แตว่า่ โครงการนี ้ส.ท.ปรชีา เหลา่ด ีได ้
ออกไปดพูืน้ทีแ่ละดรูายละเอยีดตา่งๆ ก็มี ความ
เป็นหว่ง  จงึนำามารายงานใหท้ีป่ระชมุรับทราบ   มทีา่นใดจะเสนอ

อะไรอกีหรอืไม ่เชญิ ส.ท.บรรจง แหวนวงษ์ ครับ
น�งบรรจง  แหนวนวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ที่
สระหนองบวัจะมกีารปรับปรงุภมูทิัศน ์
 ดฉัินเห็นดว้ย แตอ่ยากใหเ้พิม่เครือ่งออกกำาลงั
กายไดไ้หมคะ ของเดมิมอียู ่ 
 ๖  เครือ่ง น่าจะไมพ่อ เพราะมปีระชาชนไปใช ้
บรกิารและไปออกกำาลงักาย
 เป็นจำานวนมาก  ขอบคณุคะ่
ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์  งบประมาณ
เดมิทางทา่นผูบ้รหิารก็บอกมี
 นอ้ยไมพ่ออยูแ่ลว้ คงเป็นการยากครับ มสีมาชกิ
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ทา่นใดจะอภปิรายอกี
 หรอืไมค่รับ ผมขอสัง่พัก ๑๐  นาทคีรับ หลงัพัก
เรามาประชมุตอ่ครับ เชญิ
 ทา่นนายกครับ
น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  ขอ
อนุญาตเพิม่เตมิครับ ทางจังหวดัได ้
 กำาหนดอยา่งทีไ่ดเ้รยีนตอ่สภาเทศบาลวา่  
จังหวดักำาหนดใหแ้ตล่ะอำาเภอมี สวน
เฉลมิพระเกยีรต ิหนึง่อำาเภออยา่งนอ้ยมหีนึง่สวนเฉลมิพระเกยีรต ิตอ้ง

มหีนึง่แหง่ และทางอำาเภอปรางคก์ูก็่ไดใ้ห ้
เทศบาลเป็นเจา้ภาพในการจัดทำา สวน
เฉลมิพระเกยีรต ิ จงึเรยีนมาใหท้ีป่ระชมุทราบครับ
ประธ�นฯ มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายอกีไหมครับ ถา้ไมม่ี
ผมจะขอถามมตทิี่
 ประชมุสภาเลยนะครับ ตามทีท่า่นนายก
เทศมนตรเีสนอญัตตขิออนุมัติ
 แกไ้ขเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจา่ยประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ในหมวดคา่ครภุณัฑ ์ ทีด่นิและส ิง่ปลกูสรา้ง  
โครงการปรับปรงุภมูทิัศน์ สวนสาธารณะสระบวั
เฉลมิพระเกยีรต ิ ทา่นใดเห็นดว้ย  กรณุายกมอืขึน้

ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย ๕ เสยีง
ไมเ่ห็นดว้ย ๐ เสยีง
งดออกเสยีง ๕ เสยีง           

ประธ�นฯ เป็นอนัวา่สภาอนุมัตนิะครับ ขอฝากฝ่ายบรหิาร
ชว่ยกำาชบัชา่งใหอ้อกตดิตามดแูลงานแบบจรงิๆ 
จังๆ จะไดไ้มเ่กดิปัญหา ตอ่ไปจะขอเขา้สู่
ระเบยีบวาระที ่๗ 

         
/ระเบยีบว�ระที ่7. . .
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ประธ�นฯ  ทา่นใดมเีรือ่งอะไรจะแจง้ทีป่ระชมุไหมครับ เชญิ
ทา่นรองอำาพร  ปักกงัเวสงั ครับ

น�งอำ�พร ปกักงัเวสงั รองประธ�นฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ 
ขอเรยีนใหท้ีป่ระชมุทราบคะ่ ในวนัที ่๙ กนัยายน
ชมุชนรักษ์ปรางคก์ู ่ไดรั้บการตรวจประเมนิจาก
สิง่แวดลอ้มจังหวดั ขอเชญิสมาชกิผูท้รงเกยีรติ
ทกุทา่นไปรว่มเป็นเกยีรตดิว้ยนะคะ เวลา ๐๙.๐๐
น. ทีช่มุชนรักษ์ปรางคก์ู ่คะ่

ประธ�นฯ เชญิ ส.ท.ธนวฒัน ์ อสพิงษ์ 
น�ยธนวฒัน ์ อสพิงษ ์สม�ชกิฯเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ขอ

เรยีนปรกึษาทีป่ระชมุ สามแยกไฟแดงเราตอนนี้
ไมม่ชีือ่เรยีก บางคนเรยีกสามแยกคลองถม บาง
คนเรยีกสามแยกสนิรวมชยั ในความคดิผม เห็น
วา่บรเิวณตรงนัน้ไมม่คีลองถมแลว้ น่าจะเรยีก
สามแยกสนิรวมชยั ไมท่ราบวา่ทา่นอืน่มคีวามคดิ
เห็นเป็นอยา่งไรครับ 

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่น ส.ท.ธนวฒัน ์ อสพิงษ์ เป็นเรือ่งที่
ด ีผมเองก็มคีวามคดิอยา่งทีท่า่น ส.ท.ธนวฒัน ์
อสพิงษ์ เสนอมา อยากใหม้ชี ือ่เรยีก ทีต่รงนัน้มี
อะไรหลายๆ อยา่ง มกีารสรา้งศาลหลกัเมอืงขึน้
มา ถา้เป็นไปได ้ก็อยากใหน้ำาเขา้ทีป่ระชมุกำานัน
ผูใ้หญบ่า้น แจง้เพือ่ใหม้กีารตัง้ชือ่ ในปี ๒๕๖๔ 
คดิกนัไวว้า่จะจัดใหม้กีารฉลองศาลหลกัเมอืง 
หรอืฉลอง ๖๐ ปี อำาเภอปรางคก์ู ่จะจัดงานใหญ ่
หากจัดใหม้กีารประกวดตัง้ชือ่ หากชือ่ไหนไดรั้บ
รางวลัก็จะไดรั้บการตัง้เป็นชือ่ของสามแยก อนันี้
เป็นแคค่วามคดิสว่นตวัของผม เชญิ ส.ท.ปรชีา  
เหลา่ด ีครับ

น�ยปรชี� เหล�่ด ีสม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ขอ
ฝากทา่นผูบ้รหิารเรือ่งป้ายซอยดว้ยครับ ถนน
บางเสน้ ซอยบางซอยไมม่ป้ีายกำากบับอกชือ่ให ้
ทราบ หรอืมป้ีายแตช่ือ่เลอะเลอืนไมส่ามารถจะ
อา่นได ้ ขอฝากชว่ยดตูรงนีด้ว้ยครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.ปรชีา  เหลา่ด ี เชญิทา่นนายก
ครับ



น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  
ขอบคณุสมาชกิทีช่ว่ยตรวจสอบดแูลตรงนี ้ผมจะ
ไดแ้จง้เจา้หนา้ทีใ่หอ้อกไปสำารวจอกีครัง้ครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก  เชญิ ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง 
ครับ

น�ยสรุฐั แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ชือ่
ถนนตา่งๆ มกีารตัง้มาตัง้แตส่มัยสขุาภบิาล ชือ่
ถนนก็จะเป็นถนนสขุาภบิาลขึน้ตน้ มาถงึสมัย
เทศบาลทา่นก็มาเปลีย่นเป็นถนนเทศบาล ทีจ่รงิ
ชือ่ถนนและหมายเลขถนนเขากำาหนดถกูแลว้วา่ 
ถนนทีข่นานกบัดวงตะวนัเป็นเลขคู ่ขวางตะวนั
เป็นเลขคี ่เชน่ ถนนสขุาภบิาล ๑ หนา้วดัพมิาย 
ลกัษณะการตัง้ชือ่ถนนเลขคูเ่ลขคีจ่ะเป็นลกัษณะ
นีค้รับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง  เชญิ ส.ท.เส็ง คำา
เสยีง ครับ

น�ยเส็ง คำ�เสยีง สม�ชกิฯเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ สำาหรับผมก็
ขอฝากทา่นประธานและคณะผูบ้รหิารชว่ยดแูล
ถนนเทศบาล ๗ ดว้ยครับ อยากไดถ้นนลาดยาง
เสน้นีค้รับ
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ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.เส็ง  คำาเสยีง มทีา่นใดจะเสนอ
อะไรอกีหรอืไมค่รับ ถา้ไมม่ผีมตอ้งขอขอบคณุ
สมาชกิสภาเทศบาลทกุทา่น ขอบคณุทา่นนายก 
คณะผูบ้รหิาร  ทา่นปลดั พนักงานเจา้หนา้ทีท่กุ
คน ทีส่ละเวลามารว่มประชมุในวนันี ้ ขอปิด
ประชมุครับ

                             ปิดประชุมเวล�    1 ๕.๒๐   น.



(ลงชือ่) ผูจ้ดบนัทกึรายงาน
การประชมุ
         (นางวราภรณ์    แหวนวงษ์)

                                             ผูช้ว่ยนักจัดการงานทะเบยีนและ
บตัร

(ลงชือ่)                                ผูต้รวจบนัทกึ
รายการการประชมุ
        (นางวไิลวรรณ      พาสดา)
        หวัหนา้สำานักปลดัเทศบาล  

(ลงชือ่)                                ผูต้รวจบนัทกึ
รายงานการประชมุ
          (นายสรุศกัดิ ์    สมิาขนัธ)์
         ปลดัเทศบาลตำาบลปรางคก์ู่

(ลงชือ่)                               ผูต้รวจบนัทกึ
รายงานการประชมุ
         (นายเสถยีร     แหวนเงนิ)
 ประธานสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู่

คณะกรรมการสามัญไดต้รวจบนัทกึรายงานการประชมุเมือ่วนัที ่ ๒๘
สงิหาคม   25 ๖๓  แลว้ถกูตอ้ง

(ลงชือ่)                                 (ลงชือ่)                                 (ล
งชือ่)
         (นายสรุัฐ   แสงสวา่ง)                (นายธนวฒัน ์    อสพิงษ์)
(นางบรรจง    แหวนวงษ์)
    ประธานคณะกรรมการสามัญฯ                กรรมการสามัญฯ

กรรมการสามัญฯ
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