
( ส ำเนำ ) 
บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
สภำเทศบำลต ำบลปรำงค์กู่ 

กำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๔/25๖๒  
วันที่   ๒๗   ธันวำคม  25๖๒  เวลำ  10.00  น. 

 ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลปรำงค์กู่   
……………………………………………………… 

ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1. นายเสถียร            แหวนเงนิ ประธานสภาเทศบาล เสถียร          แหวนเงิน  
2. นางอ าพร             ปักกังเวสัง รองประธานสภาฯ อ าพร           ปักกังเวสัง  
3. นางสุภาพร           เรียงทอง สมาชิกสภาเทศบาล สุภาพร          เรียงทอง  
4. นางบรรจง            แหวนวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล บรรจง          แหวนวงษ ์  
5. นายปรีชา             เหล่าดี สมาชิกสภาเทศบาล ปรีชา            เหล่าดี  
6. นายแดง               จันทอง สมาชิกสภาเทศบาล แดง             จันทอง  
7. นายเทพธนกุล        จันทรสาร สมาชิกสภาเทศบาล เทพธนกุล      จันทรสาร  
8. นายเส็ง                ค าเสียง สมาชิกสภาเทศบาล เส็ง              ค าเสียง  
๙. นายประวิทย์         จันทะวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล ประวิทย์        จันทะวงษ์  

1๐. นายสุรัฐ               แสงสว่าง สมาชิกสภาเทศบาล สุรัฐ             แสงสว่าง  
๑๑. นายธนวัฒน์          อสิพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล ธนวัฒน์         อสิพงษ์  

 

ผู้ไม่มำประชุม 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
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/  ผู้เข้ำร่วมประชุม... 

 

 

 



ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1. นายชวาลย์          ทองสังข์ นายกเทศมนตรีต าบลปรางค์กู่ ชวาลย์        ทองสังข์  
2. นายจีรพงษ์          อสิพงษ์ รองนายกเทศมนตรี จีรพงษ์        อสิพงษ์  
3. นายวรชัย            กรงทอง รองนายกเทศมนตรี วรชัย          กรงทอง  
4. นายประเสริฐศิลป์  แหวนวงษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ประเสริฐศิลป์ แหวนวงษ์  
5. นายสุรศักดิ์          สิมาขันธ์ ปลัดเทศบาล สุรศักดิ์        สิมาขันธ์  
6. นางวิไลวรรณ       ทองละมุล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล วิไลวรรณ     ทองละมุล  
7. นางอรพันธ์          ศรีระษา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ อรพันธ์       ศรีระษา  
๘ นางสาวอุษณีย์      ศรีลาชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุษณีย์        ศรีลาชัย  
๙. นางสาวเกษร        วงศ์เศษ นิติกร เกษร        วงศ์เศษ  

๑๐. นางวราภรณ์         แหวนวงษ์ ผช.นักจัดการงานทะเบียนฯ วราภรณ์      แหวนวงษ์  
1๑. นายชินวัตร์          แหวนวงษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ ชินวัตร์        แหวนวงษ์  
1๒. นางนุชจิรา          สงสัย ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล นุชจิรา         สงสัย  
๑๓. นางสาวมาลินี       แสงมาศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มาลินี          แสงมาศ  
๑๔. นางละมุล            ทองก  า พนักงานจ้างทั วไป ละมุล          ทองก  า  

 เมื อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขาฯ ได้เชิญสมาชิกทุกท่านเข้าห้องประชุมและแจ้งให้สมาชิก
ทุกท่านลงลายมือชื อในสมุดบันทึกรายงานการประชุม และเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ
สวดมนต์แบบย่อ เสร็จแล้วกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ประธำน ฯ เรียนท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านปลัดเทศบาล   
เจ้าหน้าที เทศบาลทุกๆท่าน ที ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมการประชุมสภา  
ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที  ๔ ประจ าปี 25๖๒ 
เป็นสมัยสุดท้ายแล้ว ของปี ๒๕๖๒ มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด ๘ 
ระเบียบวาระ เราจะเริ มประชุมกันเลย ต่อไปผมขอด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระเลยนะครับ  

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่อง   ประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ     
ประธำน ฯ ในระเบียบวาระนี้ผมมีเรื องแจ้งให้ทราบดังนี้ครับ เรื องแรก เมื อวานนี้ผม

และพี น้องในเขตเทศบาลต าบลปรางค์กู่ มีทั้งบ้านพิมาย บ้านระกา และ
บ้านบัว ได้ไปร่วมการรับพัดยศของพระครูวัดบ้านพิมาย ในงานคนเยอะ
มาก หาที จอดรถล าบาก การที เราได้ไปร่วมงานท าให้เห็นความตื นตัวของพี 
น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นแต่งชุดปกติขาวไปร่วมงานกันเป็นจ านวน
มาก ซึ งเป็นเรื องที น่ายินดีที ท่านพระครูวัดบ้านพิมายท่านได้รับพระราชทาน
พัดยศ และคิดว่าในโอกาสต่อไปคงจะมีการเฉลิมฉลองให้ท่าน เรื องต่อไปที 
จะแจ้งให้ท่านทราบก็คือ เรื องการแข่งขันกีฬา ในปีนี้เทศบาลเราก็ถือว่า
ประสบความส าเร็จพอสมควร ปีนี้เราไม่ได้ชนะเลิศ เพราะนักกีฬาของ
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/เทศบาลเราล้วนแล้ว. . . 



เทศบาลเราล้วนแล้วแต่เป็นคนมีอายุ อย่าง อบต.สวายนั้น เขามีนักกีฬา
หนุ่มๆเยอะ ไม่แปลกที เขาจะสามารถเข้าไปสู่จุดนั้นได้ ก็ถือเป็นเรื องที 
น่ายินดี ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ เรื องต่อไปขอพูดไว้ตรงนี้ว่าในเดือนกุมภาพันธ์
เป็นงานเทศมหาชาติแล้ว วันก่อนผมได้พูดเรื องนี้กับท่านปลัด ว่าเราควรจะ
เตรียมการได้แล้ว ปีนี้รู้สึกว่าจะเป็นคิวของวัดพิมาย จึงขอฝากท่านไว้ว่าเรา
ควรที จะเตรียมการกันได้แล้วนะครับ ส าหรับเรื องที แจ้งให้ทราบก็มีเพียง
เท่านี้  

มติที่ประชุม    รับทรำบ 

ประธำนฯ ท่านใดมีอะไรจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที  
๒ ครับ 

ระเบียบวำระท่ี   2             เรื่อง   รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  (25 กันยำยน  ๒๕๖๒) 
ประธำนฯ ให้ทุกท่านได้พิจารณารายงานการประชุม ๑๐ นาทีนะครับ ว่ามีตรงไหน 

ส่วนใดที จะปรับปรุงแก้ไข เชิญสมาชิกทุกท่านพิจารณารายงานการประชุม
ครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาพอสมควร มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมไหม
ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที ประชุมนะครับสมาชิกท่านใดเห็นควรรับรอง
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที  ๓/๒๕๖๒ ครั้งที  1 เมื อวันที   
๒๕ กันยายน  ๒๕๖๒  กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม   รับรองเป็นเอกฉันท์ 

ประธำนฯ ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที  ๓ ครับ  

ระเบียบวำระท่ี   3 เรื่อง   กำรก ำหนดสมัยประชุมสำมญั ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประธำนฯ ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ตามระเบียบของการประชุม

สภาท้องถิ น เขาให้ที ประชุมก าหนดวาระการประชุมสมัยสามัญประจ าปีขึ้น 
ในประเด็นนี้ขอความกรุณาท่านเลขาได้ชี้แจงระเบียบเกี ยวกับการก าหนด
สมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้ท่านสมาชิกในที ประชุมได้รับทราบ เชิญท่าน
เลขาครับ 

นำยสุรศักดิ์  สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่ านประธานที เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกี ยรติทุกท่ าน ท่าน
นายกเทศมนตรี ท่านผู้บริหาร และคณะพนักงานทุกท่านครับ ในวาระของ
การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี เป็นไปตามระเบียบการประชุมสภา
ท้องถิ น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ ในเรื องของการก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปี และก าหนดสมัยแรกของแต่ละปี ซึ งบอกไว้ว่า ให้ประธานสภาน า
ปรึกษาในที ประชุมสามัญประจ าปี ส าหรับเทศบาลได้บังคับให้ก าหนดไว้สี 
สมัย และเราได้รับการแนะน าจากคณะผู้ตรวจของจังหวัดว่า ในการก าหนด
สมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้เราก าหนดสมัยแรกไว้ก่อนในสมัยสุดท้ายของ
ปีนี้ จะได้รู้ว่าเดือนไหนจะเป็นการประชุมสภาสมัยแรกของปี และในสมัย
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/ ประชุมสมัยแรกของปีหน้า... 



ประชุมสมัยแรกของปีหน้าก็จะมีการก าหนดสมัยประชุม อีกสามสมัยที เรา
ได้รับการแนะน าจากคณะผู้ตรวจคอร์ทีม ส าหรับในวันนี้ก็คือต้องเรียนท่าน
ประธานให้น าปรึกษาที ประชุมว่า เราจะก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ของปี ๒๕๖๓ ในเดือนไหน และวันที เท่าไหร่ สมัยหนึ งก็คือ ๓๐ วัน ผมขอ
เรียนเพิ มเติมเพียงเท่านี้ครับท่านประธาน 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านปลัด คิดว่าที ประชุมเราคงเข้าใจดีแล้ว อยากให้ที ประชุมได้
เสนอว่าในปี ๒๕๖๓ เราจะก าหนดสมัยประชุม สมัยแรกในเดือนไหนและ
วันที เท่าไหร่ ขอเชิญ ส.ท.เทพธนกุล จันทรสาร 

นำยเทพธนกุล จันทรสำร สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขอเสนอให้
ก าหนดเหมือนเดิม แต่ในสมัยที  ๔ ขอให้ก าหนดวันประชุมเร็วๆหน่อย 
เพราะปีใหม่ เราจะได้มีเวลาไปไหนมาไหนได้สะดวกบ้าง ไม่ใช่ก าหนดวัน
ประชุมในวันสุดท้ายของปีแบบนี้ ขอบคุณครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณครับ ที ท่านว่าก าหนดเหมือนเดิมนั้น คือก าหนดเดือนไหน อย่างไร 
และที ท่านบอกว่าการก าหนดสมัยที  ๔ เราจะต้องก าหนดในวันประชุมสมัย
ต่อไปคือสมัยแรกของปีหน้า แต่วันนี้เราจะก าหนดแค่สมัยประชุม สมัยแรก
ของปี ๒๕๖๓ เพียงสมัยเดียว และที ท่านบอกว่าก าหนดเหมือนเดิมเราจะ
ก าหนดเดือนไหนวันที เท่าไหร่ ต้องบอกให้ชัดเจนด้วยครับ ส าหรับที ผ่านมา
เราก าหนดวันประชุมสมัยแรกในเดือนกุมภาพันธ์ นับไป ๓๐ วัน เชิญท่าน
ปลัดครับ 

นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที เคารพ ผมเช็คดูปฏิทินแล้วครับ ในเดือนกุมภาพันธ์ มี 
๒๙ วัน แต่สมัยประชุมสมัยหนึ งก าหนด ๓๐ วัน ก็จะเลยไปถึงเดือนมีนาคม
อีก ๑ วัน คือ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ถ้าเอาตามนี้ ครับ 

ประธำนฯ เชิญสมาชิกในที ประชุมเสนอครับ เชิญท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ 
นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

การก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี ๒๕๖๓ ผมขอเสนอ เป็นเดือน
กุมภาพันธ์ เริ มวันที  ๑ กุมภาพันธ์ ระยะเวลา ๓๐ วันครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ในเดือนกุมภาพันธ์ มี ๒๙ วัน ฉะนั้น ใน
สมัยประชุมก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ก็จะเลยไปถึงเดือนมีนาคม ๑ วัน มี
ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที ประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามที  ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง เสนอ ให้ก าหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรกของปี ๒๕๖๓ ก าหนดในเดือนกุมภาพันธ์ เริ มวันที  
๑ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม กรุณายกมือขึ้นครับ  

 มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ประธำนฯ ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที  ๔ ครับ 

 
  / ระเบียบวำระที่ ๔... 

- ๔ - 



- ๕ - 

ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่อง  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประธำนฯ   เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่ ตามที 

ผู้บริหารได้แถลงนโยบายบริหารราชการของเทศบาลต าบลปรางค์กู่  โดย
ยึดมั นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน 
ไว้ต่อสภาเทศบาลเมื อวันที   4  กุมภาพันธ์  2556 นั้น  บัดนี้  เทศบาล
ต าบลปรางค์กู่ ได้ด าเนินการตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานและการท างานของคณะผู้บริหาร  พนักงาน
และลูกจ้างของเทศบาลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ตามมาตรา 48 
ทศ วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ มเติม(ฉบับ
ที  1๔) พ.ศ.25๖2 ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  ดังนั้น 
เพื อให้เป็นไปตาม พรบ. ดังกล่าว จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  
ดังนี้ 

รำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติ 
ฐำนะกำรคลัง  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลำคม  256๑  ถึงวันที่  30  กันยำยน  256๒ 

เทศบำลต ำบลปรำงค์กู่ 
    สถำนกำรณ์คลัง  

   งบประมาณรายจ่ายทั วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  ณ  วันที   30  กันยายน  256๒ 
   เทศบาลต าบลปรางค์กู่  มีสถานะการเงินดังนี้.-  
   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น    50,933,450.76   บาท  

  เงินสะสม     36,798,084.98   บาท 
 ทุนส ารองเงินสะสม    18,834,752.37   บาท 

รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผู กพันและยังไม่ได้ เบิกจ่าย จ านวน - โครงการ        
รวม    -   บาท 

      รายการที ได้ กั น เงิน ไว้ โดยยั ง ไม่ ได้ ก่ อหนี้ ผู ก พั น   จ านวน   ๙  โครงการ    
  รวม ๒,๔๒๘,๒๐๐  บาท 
 เงินกู้คงค้าง    -  บาท 

    กำรบริหำรงบประมำณ  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
     รำยรับจริงท้ังสิ้น     37,257,740.12     บาท 
       หมวดภาษีอากร      1,146,455.45  บาท 
       หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      866,565.29  บาท 
       หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     1,593,768.86  บาท 
       หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพานิชย์         -   บาท 

/ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด... 



- ๖ – 
 

       หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          57,170.48  บาท 
       หมวดรายได้จากทุน               -   บาท 
      หมวดภาษีจัดสรร    18,235,411.04   บาท 
      หมวดเงินอุดหนุนทั วไป    15,358,369.00   บาท 
       เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   431,152.00  บาท 
            รำยจ่ำยท้ังสิ้น   32,885,023.19   บาท 
       งบกลาง        5,244,389.52     บาท 
      งบบุคลากร     11,747,389.00     บาท 
       งบด าเนินงาน     11,487,982.40    บาท 
      งบลงทุน                    1,222,300.00     บาท 
      งบรายจ่ายอื น                  00.00    บาท 
      งบเงินอุดหนุน       3,182,962.27   บาท 
              รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดย ระบุวัตถุประสงค์ 409,119.00 บาท 
              มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่        3,509,095.24 บาท 
       เงินกู้                              -  บาท 
       งบเฉพำะกำร  
              ประเภทกิจกำรประปำ 
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
                       รำยรับจริง      1,455,074.00   บาท  
                       รำยจ่ำยจริง      1,303,185.72     บาท 
      กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื นๆ               -     บาท 
      ยืมเงินสะสมจากเทศบาล                -     บาท 
      ก าไรสุทธิ                 -     บาท 
      มีเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น               2,067,084.47   บาท 
      ทรัพย์จ าน า                 -     บาท 
      จึงเรียนมาเสนอสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่ทราบ 
ประธำนฯ  ขอบคุณท่านนายก เป็นอันว่าที ประชุมได้รับทราบตามที ท่านนายกได้ 

รายงานมา และทางเทศบาลก็ได้จัดท ารายงานในรอบปีที ผ่านมาเป็นรูปเล่ม
น าเสนอให้สมาชิกทุกท่านแล้ว เป็นผลงานที เทศบาลเราได้ด าเนินการมาใน
รอบปี ๒๕๖๒  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ประธำนฯ ขอบคุณครับ ก่อนเข้าสู้ระเบียบวาระต่อไป เชิญ ส.ท.สุรัฐ  แสงสว่าง ครับ 

 

/ นำยสุรัฐ แสงสว่ำง ... 
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นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที เคารพ ผมมีข้อสงสัยอยู่ข้อหนึ ง สถานะการคลังอยู่ที 
รายการกันเงินไว้ส าหรับก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายในนี้ไม่มี แต่ใน
บันทึกรายงานการประชุมที ผ่านมาที เรารับรองไป หน้า ๒๗ เรื องญัตติ
นายกเทศมนตรี เรื องกันเงินเบิกตัดปี แบบนี้มันจะเกี ยวกันไหมครับ ถ้า
เกี ยวกัน ท าไมในรายงานสถานะการคลังนี้ ไม่มีข้อไหนระบุไว้เลย ผม
รายงานผลการปฏิบัติงานผมดูแล้วก็ยังขัดๆกันครับ 

ประธำนฯ  เชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที เคารพ ในเรื องนี้ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 
ประธำนฯ  เชิญท่านเลขาครับ 
นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ เกี ยวกับเรื องกันเงินไว้เบิกตัดปี  ขอให้

การเงินเป็นผู้ชี้แจง เพราะเป็นระบบบัญชี ถ้าดูตามยอด มีการจ่ายขาดเงิน
สะสมอาจจะอยู่ในยอดนี้ครับ 

ประธำนฯ  เพื อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ผมจะขอเข้าสู่ระเบียบวาระที  ๕ ครับ ก่อน นะ
ครับ        

ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่อง  รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลประจ ำปี 
๒๕๖๓ 

ประธำนฯ เชิญท่านนายก 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรื อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรางค์กู่เรียน      

ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่ ตามที เทศบาลต าบลปรางค์กู่   โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรางค์กู่  
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี  พ.ศ.256๒  
เพื อเป็นการติดตามการด าเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน  
ให้เป็นไปอย่างครอบคลุมทั วถึง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และได้
ท าการสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี  
256๒ เทศบาลต าบลปรางค์กู่  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรางค์กู่  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ประจ าปี   พ.ศ.  256๒  เพื อเป็นการติดตามผลการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน  ให้เป็นไปอย่าง
ครอบคลุมทั วถึง  ตามรายละเอียดเอกสารที แนบมาพร้อมนี้  และให้
ผู้บริหารท้องถิ นเสนอต่อสภาท้องถิ น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดย
ทั วกันอย่างน้อยปีละหนึ งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   จากการ
ด าเนินการและสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
ประจ าปี  256๒เห็นควรรายงานผลให้สภาเทศบาลทราบ  จึงเรียนมาเพื อ
เสนอสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่ทราบ 

/ ประธำนฯ... 
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ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายกครับ ท่านนายกก็ได้รายงานการติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานให้ที ประชุมทราบแล้ว ก็ถือว่าที ประชุมรับทราบ ส่วนเรื อง
การติดตามงานนั้นเราก็ดูแลกันอยู่ งานก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับ 

มติที่ประชุม   รับทรำบ 

ประธำนฯ   ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที  ๖ ครับ 

ระเบียบวำระท่ี  ๖ เรื่อง  ญัตตินำยกเทศมนตรี เรื่อง  ขอควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติ
เทศบำลต ำบลปรำงค์กู่  เรื่อง กำรจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ 
พ.ศ. .... 

ประธำนฯ ในระเบียบวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
ปรางค์กู่ เรื อง การจ าหน่ายสินค้าในที หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... เชิญท่าน
นายกครับ 

นำยชวำลย์  ทองสังข์  นำยกฯ  เรียนท่านประธานสภา ในญัตตินี้ผมขอเสนอให้ประชุมสามวาระรวดเดียว
ครับ 

ประธำนฯ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอถามมตินะครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นควรพิจารณาสามวาระรวดเดียวกรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เอกฉันท์ เป็นอันว่ำสภำมีมติเห็นชอบให้ประชุมพิจำรณำสำมวำระรวด
เดียว 

 วำระท่ี 1 ขั้นรับหลักกำร 
ประธำนฯ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที  1 ขั้นรับหลักการ เชิญนายกเทศมนตรี

เสนอญัตติครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ ญัตตินายกเทศมนตรี เรื อง  ขอความเห็นชอบตราเทศบัญญัติเทศบาล

ต าบลปรางค์กู่ เรื อง การจ าหน่ายสินค้าในที หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....
ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลปรางค์กู่   มีความประสงค์ขอความเห็นชอบต่อ
สภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่  ในการขอความเห็นชอบตราเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลปรางค์กู่  เรื อง  การจ าหน่ายสินค้าในที หรือทางสาธารณะ 
พ.ศ. .... 
หลักกำร อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ประกอบกับมาตรา 34/3  แห่งพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.
๒๕๓๕  เทศบาลต าบลปรางค์กู่  จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปรางค์กู่ 
เรื อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ....  โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลต าบลปรางค์กู่ และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  
          /เหตุผล เพื อประโยชน์. . . 



เหตุผล เพื อประโยชน์ในการคัดแยกมูลฝอยอย่างถูกวิธี และเพื อลดปริมาณ
มูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลปรางค์กู่ จึงมีความจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลปรางค์กู่ เรื อง การจ าหน่ายสินค้าในที หรือทางสาธารณะ 
พ.ศ. ....  ออกใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลปรางค์กู่ เพื อก าหนดหลักเกณฑ์
การคัดแยกมูลฝอยให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอย
แต่ละประเภทอย่างถูกลักษณะ จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ จึงเรียนมา
เพื อสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นำงอ ำพร  ปักกังเวสัง รองประธำนฯ เรียนท่านประธานที เคารพ ดิฉันเห็นด้วยที จะให้ตราเทศบัญญัติ
เทศบาลฉบับนี้ เพราะบางทีเห็นแม่ค้าในตลาดบางคนวางของขายไม่เป็น
ระเบียบ แม้แต่ทางจะเดินยังไม่มี ดิฉนัเห็นควรให้มีการตราเทศบัญญัติฉบับ
นี้ค่ะ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่ารองอ าพร ปักกังเวสัง เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ 
นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปรางค์กู่ 

เรื อง การจ าหน่ายสินค้าในที หรือทางสาธารณะให้สมาชิกพิจารณา ผมเรียน
ตามตรงว่าตั้งแต่ส่งหนังสือให้สมาชิก ก็มีงานติดพันกันมาแทบทุกวันไม่มี
เว้น ไม่มีเวลาได้ศึกษาดู แต่ผมคิดว่าผู้จัดท าเทศบัญญัตินี้คงได้ศึกษา
รายละเอียดมาเป็นอย่างดีแล้ว คงจะถูกต้องและคงไม่ต้องพิจารณาอะไร
มากครับ 

ประธำนฯ มีท่านใดจะเพิ มเติมอีกเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายผมจะถาม
มติที ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบที จะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลปรางค์กู่ เรื อง การจ าหน่ายสินค้าในที หรือทางสาธารณะ 
พ.ศ. .... กรุณายกมือขึ้นครับ  

มติที่ประชุม เอกฉัน เป็นอันว่ำ สภำมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงเทศบัญญัติเทศบำล
ต ำบลปรำงค์กู่ เรื่อง กำรจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ พ.ศ. .... 

 วำระท่ี  2   ขั้นแปรญัตติ 

ประธำนฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที  ๒ ขั้นแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ
อะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ให้ผ่านสู่วาระที  3 กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

 วำระท่ี  3  ขั้นพิจำรณำ 

ประธำนฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที  ๓ ขั้นพิจารณา สมาชิกท่านใดจะเสนอ
อะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปรางค์กู่ เรื อง การจ าหน่ายสินค้าในที 
หรือทางสาธารณะ พ.ศ.... กรุณายกมือขึ้นครับ 
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- ๑๐ – 

มติที่ประชุม เอกฉันท์  เป็นอันว่ำ  สภำมีมติเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบล
ปรำงค์กู่  เรื่อง  กำรจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ พ.ศ. .... 

ประธำนฯ ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที  ๗ ครับ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ผมขอฝาก
ท่านนายก ท่านปลัด ในช่วงนี้ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ ในตลาดสดของเรามี
ประชาชนมาใช้บริการจ านวนมากและมีปัญหาเรื องการจอดรถไม่เป็น
ระเบียบ อยากขอความกรุณาท่านนายกช่วยจัด อปพร. มาช่วยดูแลจัด
ระเบียบจราจรในตลาดจะได้ไหมครับ รู้สึกว่าตอนนี้เริ มแล้ว ทั้งรถยนต์และ
จักรยานยนต์ เริ มจะไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงอยากขอฝากท่าน
นายกด้วยครับ 

นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ ขอบคุณท่านประธาน ผมขอฝากเลขาช่วยจัดการเรื องนี้ให้ด้วยครับ 
นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ตอนนี้ อปพร.ของเรามีประมาณ ๒๐ คน 

ช่วงนี้ก็จะผลัดเปลี ยนกันเข้าเวรประจ าที หน้า ธกส.ช่วง ๗ วันอันตราย วันที  
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒– วันที  ๒ มกราคม ๒๕๖๓ อปพร.ที เราฝึกมามี
ประมาณ ๓๐ คน แต่มีตัวตนจริงๆ เท่านี้ อยู่ที จุดนั้นหมด ยังไงผมจะลอง
คุยกับหัวหน้าประวิชอีกที ว่าจะหาคนที ว่างจากการเข้าเวรให้มาประจ าที 
ตลาดได้หรือไม่ เมื อก่อนระเบียบการเบิกจ่ายงบของ อปพร.เบิกไม่ได้ เรา
จะให้ อปพร. มาท าหน้าที แบบนี้ต้องมีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ซึ งระเบียบ
เมื อก่อนไม่ให้ เว้นแต่จะเป็นช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ แต่เดี๋ยวนี้
เขาได้มีการแก้กฎหมายใหม่ว่า ถ้าจุดใดเกิดอุบัติเหตุบ่อย สามารถจัด    
อปพร.ไปดูแลจัดระเบียบจราจรได้  และเบิกค่าตอบแทนได้ แต่ปัญหาของ
เราคือ อปพร.น้อย ไม่ทราบว่าจะสามารถสับเปลี ยนกันได้หรือไม่ ยังไงผม
จะปรึกษาจ่าเอกประวิชจัดการให้ครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านเลขา เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที เคารพ ขอน าเรียนเพิ มเติม เกี ยวกับจุดตรวจ ๗ วัน

อันตรายอยู่ตรงหน้า ธกส. ที ผ่านมานั้น จุดกลับรถเกาะกลางถนนจะอยู่
หน้าบ้านคุณวรวิทย์ เสริมศรี ซึ งจุดนั้นจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง มีผู้เสียชีวิต
มาแล้ว ถือว่าเป็นจุดอันตราย จึงได้ประสานกับแขวงการทางให้ด าเนินการ
โดยวางถังขนาด ๒๐๐ ลิตร วางยาว ทั้งนี้ก็ช่วยบรรเทาลดอุบัติเหตุลงได้
บ้าง ตรงหน้าทางเข้า ธกส.พี น้องที มาจากนอกเขต มาใช้บริการ ธกส.ขับขี 
รถไม่ค่อยเป็นระเบียบคือไม่รู้กฎจราจร เวลาขับรถออกมาจะเลี้ยวขวาก็ไม่
ชิดขวาแต่กลับชิดซ้าย และเวลาเลี้ยวก็ไม่ดูกระจกหลัง ไม่เปิดไฟเลี้ยว คิด
จะเลี้ยวก็เลี้ยวเลย ถ้ามีรถตามหลังมาขับมาเร็ว ก็จะท าให้เกิดอุบัติเหตุได้
ง่าย จึงน าเรียนให้ที ประชุมได้รับทราบครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายกครับ อีกจุดหนึ งที เป็นอันตรายมากๆ คือ สี แยกหอยจูบ 
ในอนาคตคิดว่าควรมีไฟสัญญาณจราจร  

/ นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ... 
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นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที เคารพ ตามที ท่านประธานได้แนะน ามาเป็นสิ งที ดีและ

อยากให้เป็นอย่างนั้น แต่เรื องนี้ผมได้เรียนปรึกษากับหัวหน้าแขวงการทาง
โดยท าเป็นหนังสือร้องขอให้มี ๑.ไฟส่องสว่างจากหน้าคูโบต้าจนถึงสระบัว
และในเขตเทศบาล ๒.ขอให้มีไฟสัญญาณจราจร และได้รับการชี้แจงจาก
แขวงการทางว่ารองบประมาณ และไม่สามารถที จะบอกได้ว่าจะได้หรือ
ไม่ได้ ที ส าคัญคือ ตรงสี แยกที ร้องขอให้ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรนั้นเขาบอก
ว่าต้องมีเกณฑ์การวิ งของรถยนต์คือหนึ งชั วโมงจะต้องมีจ านวนรถวิ งตาม
เกณฑ์ที ก าหนดจึงจะสามารถติดตั้งสัญญาณไฟจราจรได้ และเขาประเมิน
แล้วว่าตรงบริเวณสี แยกหอยจูบจ านวนรถที วิ งผ่านนั้นมีจ านวนน้อยไม่เข้า
หลักเกณฑ์ที เขาก าหนดจึงไม่น่าที จะสามารถติดตั้งสัญญาณไฟจราจรได้
ตามที เราร้องขอ ส่วนไฟส่องสว่างที เราร้องขอไปและยังไม่ได้ตามที ร้องขอ 
วิธีการแก้ไขก็คือ เทศบาลได้น าเอาเสาเหล็กเป็นเสาไฟโซล่าเซลเก่าไปตั้ง
จากจุดคูโบต้าถึงสระบัวจ านวน ๖ ต้น เพื อบรรเทาความเดือดร้อน ตอนนี้
เร่งด าเนินการเดินสายและติดตั้งไฟส่องสว่างและจะเร่งให้เสร็จก่อนถึงปี
ใหม่ อาจจะช้าสักนิดเพราะเรามีช่างไฟฟ้าเพียงคนเดียว และรถเครนของ
เราก็มีแค่คันเดียว จึงเรียนมาให้ที ประชุมทราบครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายกครับ เชิญ ส.ท.สุภาพร เรียงทอง ครับ 
นำงสุภำพร เรียงทอง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ดิฉันสังเกตเห็นบริเวณหน้าบ้านเฮียวิทย์

ตรงที ท่านนายกเอาถังไปวางกั้นยาวบริเวณนั้น ท าให้มีผู้ใช้รถใช้ถนนบาง
คนมีความมักง่าย ขับขี รถย้อนศรเห็นแล้วเกรงเป็นอันตรายอย่างมาก ถ้า
หากเราท าป้ายว่าห้ามเลี้ยวจะเป็นการดีไหมคะ 

ประธำนฯ เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที เคารพ ขอบคุณท่าน ส.ท.สุภาพร เรียงทอง ถ้าพูดถึง

เรื องนี้มันขึ้นอยู่ที จิตส านึกของแต่ละคน ขอบคุณที ให้ค าแนะน าครับ 
ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.สุภาพร เรียงทอง ครับ เรื องขับรถย้อนศรเป็นเรื องของ

จิตส านึกอย่างว่านะครับ คงแก้ไขกันล าบาก ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที  
๗ ครับ 

ระเบียบวำระท่ี ๗ เรื่อง  ญัตตินำยกเทศมนตรี เรื่องกำรจ่ำยขำดเงินสะสม จ ำนวน ๖ 
โครงกำร  

ประธำนฯ ในระเบียบวาระที  ๗ เป็นเรื องการจ่ายขาดเงินสะสม ผมจะให้ท่านนายก
เสนอญัตติจนหมดทั้ง ๖ โครงการ แล้วจะถามมติที ประชุมจากโครงการ
สุดท้ายไปหาโครงการแรก ปฏิบัติตามระเบียบที ได้ก าหนดไว้ ตามระเบียบ
ของการพจิารณาเรื องงบประมาณ เชิญท่านนายกครับ 

 
/ นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ... 
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นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ โครงกำรที่ 1 

ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต ถนน
เทศบาล 11  เพื อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ด้วยนายกเทศมนตรีต าบล
ปรางค์กู่  มีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่ ในการ
จ่ายขาดเงินสะสม  เพื อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 11  เพื อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้     
หลักการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เทศบาลต าบลปรางค์กู่ ไม่ได้ตั้งงบประมาณโครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  ถนน
เทศบาล  11 ไว้ จึงขอเสนออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่ ในการ
จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 497,000  บาท (สี แสนเก้าหมื นเจ็ดพันบาท
ถ้วน)  เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 11   ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 11 ปริมาณงาน ผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีต  ช่วง กม. 0 + 502 – กม.0 + 722 ผิวจราจรกว้าง 
6.00  เมตร  ยาว  220.00  เมตร  รวมพ้ืนที ด าเนินการทั้ งหมด 
1,320.00 ตารางเมตร  (ตามแบบเทศบาลก าหนด)   
เหตุผล ด้วยนายกเทศมนตรี พิจารณาเห็นว่า สภาพเดิมของผิวถนนขรุขระ 
เป็นหลุม เป็นบ่อ  ท าให้เกิดความยากล าบากในการสัญจรไป - มา  อาจท า
ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้  ดังนั้น  เพื อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
จึงมีมติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
ถนนเทศบาล 11  จ านวน  497,000  บาท เพื อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที  3) พ.ศ.2561  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที  3) พ.ศ. 2558 ข้อ 89 (1)  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ น ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี้  คือ ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ งอยู่ใน
อ านาจหน้าที ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  ซึ งเกี ยวกับด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม หรือกิจการที เป็นการเพิ มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง

                        / สว่นท้องถิ น...
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ส่วนท้องถิ น  หรือกิจการที จัดท าเพื อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
จึงเรียนมาเพื อสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่พิจารณาอนุมัติ  
ในส่วนของรายละเอียดจะมีอยู่ใน ปร.๔ และ ปร.๕ แนบไว้ด้านหลังครับ 

ประธำนฯ   เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ 
นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ในญัตติจ่ายขาดเงินสะสมนี้ ผมว่าควรจะ

พิจารณาเป็นโครงการโดยให้สมาชิกอภิปรายและพิจารณาเป็นโครงการๆ
ไป 

ประธำนฯ ขอบคุณครับ ตามระเบียบก าหนดให้เสนอโครงการมาตั้งแต่โครงการแรก
จนถึงโครงการสุดท้าย หลังจากที ท่านนายกได้เสนอญัตติครบหมดแล้ว 
และก่อนที จะลงมติ ผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายจนครบ 
ทุกโครงการ จากนั้นผมจะถามมติที ประชุมว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบ เชิญคุณ
วิไลวรรณ ทองละมุล ครับ 

นำงวิไลวรรณ ทองละมุล หน.สป. เรียนท่านประธานที เคารพ ขออนุญาตค่ะท่านประธาน พอดีเรา  
     คุยเรื องกันเงินเบิกตัดปีค้างไว้ ตอนนี้ทางกองคลังมาแล้วค่ะ 
ประธำนฯ   ขอบคุณครับ ผมจะให้  ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ทวนค าถามข้อสงสัยอีก 
     รอบนะครับ เชิญ ท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ 
นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที เคารพ คือในรายงานผลการปฏิบัติงาน ในรายงาน 

สถานะการคลังของรายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
ผมดูแล้วไม่มี ซึ งมันขัดแย้งกับบันทึกรายงานการประชุม เมื อวันที  ๒๕ 
กันยายน ๒๕๖๒ ที เรารับรองผ่านไปแล้ว เรื อง ญัตตินายกเทศมนตรีขอ
อนุมัติกันเงินเบิกตัดปี แบบนี้มันจะขัดแย้งกันหรือไม่อย่างไรครับ     

ประธำนฯ   เชิญคุณอรพันธ์ ศรีระษา ครับ 
นำงอรพันธ์  ศรีระษำ รก.ผอ.กองคลัง เรียนท่านประธานที เคารพ  การกันเงินที เราท าในระบบ 
     อีลาแอส คือวันที  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เราได้ลงระบบการกันเงินไว้ 
     ทั้งหมด ๙ โครงการ เป็นจ านวนเงิน ๒,๔๒๘,๒๐๐ บาท อันนี้เป็นเอกสารที  
     หนูปริ๊นมาจากระบบอีลาแอสค่ะ แต่เอกสารที ท่านได้น่าจะเป็นเอกสารท า 
     มืออาจเกิดข้อผิดพลาดที ไม่ได้พิมพ์ข้อมูลเข้าไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ  
     จริงๆ ในระบบของเรานั้นมีการลงระบบเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ 
ประธำนฯ   เชิญท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ 
นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ แสดงว่าเอกสารที ส่งมาให้สมาชิกนี้ ต้องมี 
     การแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สมาชิกเพื อให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน และไม่แย้งกัน 
     ครับ 
ประธำนฯ   ขอบคุณ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ในความคิดของผมและความเป็นจริงเอกสาร 
     ข้อมูลจะต้องตรงกันมีก็คือมี ไม่มีก็คือไม่มี ถ้าจะให้ถูกต้องก็ควรที จะมีการ 
     แก้ไขและส่งให้สมาชิกใหม่ เชิญคุณอรพันธ์ ศรีระษาครับ 
 

/ นำงอรพันธ์ ศรีระษำ... 
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- ๑๔ - 

นำงอรพันธ์ ศรีระษำ รก.ผอ.กองคลัง เรียนท่านประธานที เคารพ ก็ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างยิ งนะคะ  
     รายการตัวนี้เดี๋ยวจะมีการไขพร้อมกับแนบเอกสารที ปริ๊นออกมาจากระบบ 
     อีลาแอสมาให้ท่านสมาชิก เพราะในระบบของเรามีการลงระบบจริง มีการ 
     กันเงินและตัวรายงานผลการปฏิบัติงานก็จะแก้ไขให้ภายในวันนี้เลยค่ะ  
     ขอบคุณค่ะ 
ประธำนฯ   ขอบคุณคุณอรพันธ์ ศรีระษา หวังว่าสมาชิกทุกท่านคงจะเข้าใจและท่าน  
     ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ก็คงจะพอใจแล้วนะครับ ผมจะให้ท่านนายกได้เสนอ 
     ญัตติต่อเลยนะครับ ที จริงผมว่าจะให้ทุกท่านได้พักการประชุมก่อน เผอิญ 
     ท่านนายกติดภารกิจในภาคบ่าย จึงจะให้ท่านได้เสนอญัตติต่อให้เสร็จเลย  
     เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ โครงกำรที่ ๒  ญัตตินายกเทศมนตรีเรื อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร แอสฟัลท์
คอนกรีต  ถนน เทศบาล 12   เพื อ ตั้ งจ่ าย เป็ น รายการใหม่  ด้ วย
นายกเทศมนตรีต าบลปรางค์กู่  มีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
ต าบลปรางค์กู่ ในการจ่ายขาดเงินสะสม  เพื อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน
เทศบาล 12  เพื อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้     
หลักการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เทศบาลต าบลปรางค์กู่ ไม่ได้ตั้งงบประมาณโครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต      ถนน
เทศบาล  12 ไว้ จึงขอเสนออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่ ในการ
จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  497,000  บาท (สี แสนเก้าหมื นเจ็ดพันบาท
ถ้วน)  เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 12   ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 12 ปริมาณงาน ผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีต  ช่วง กม. 0 + 000 – กม.0 + 220 ผิวจราจรกว้าง 
6.00  เมตร  ยาว  220.00  เมตร  รวมพ้ืนที ด าเนินการทั้ งหมด 
1,320.00 ตารางเมตร  (ตามแบบเทศบาลก าหนด)   
เหตุผล  ด้วยนายกเทศมนตรี พิจารณาเห็นว่า สภาพเดิมของผิวถนนขรุขระ 
เป็นหลุม เป็นบ่อ  ท าให้เกิดความยากล าบากในการสัญจรไป - มา  อาจท า
ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้  ดังนั้น  เพื อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
จึงมีมติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุง ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนเทศบาล 12  จ านวน  ๔๙๗,๐00 บาท เพื อให้เป็นไปตาม
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย  ว่ าด้ วยการจัดท า แผนพัฒ นาของ 

/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น... 



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที  3) พ.ศ.
2561  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที  3 ) พ .ศ . 
2558 ข้อ 89 (1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ น ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี้  คือ ให้กระท าได้
เฉพาะกิจการซึ งอยู่ในอ านาจหน้าที ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  ซึ ง
เกี ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที เป็นการเพิ มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  หรือกิจการที จัดท าเพื อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน  จึงเรียนมาเพื อสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่
พิจารณาอนุมัต ิ
โครงกำรที่ ๓  ญัตตินายกเทศมนตรีเรื อง ขออนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 เพื อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยนายกเทศมนตรี
ต าบลปรางค์กู่ มีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่ ใน
การจ่ายขาดเงินสะสม เพื อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 7  เพื อ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้     
หลักการ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เทศบาลต าบลปรางค์กู่ ไม่ได้ตั้งงบประมาณโครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน
เทศบาล 7 ไว้ จึงขอเสนออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่ ในการจ่าย
ขาดเงินสะสม จ านวน  254,000  บาท (สองแสนห้าหมื นสี พันบาทถ้วน)  
เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 7  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนเทศบาล 7  ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  ช่วง 
กม. 0 + 000 – กม.0 + 112 ผิวจราจรกว้าง 6.00  เมตร  ยาว  
112.00  เมตร  รวมพ้ืนที ด าเนินการทั้งหมด 672.00 ตารางเมตร  (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด)   
เหตุผล ด้วยนายกเทศมนตรี พิจารณาเห็นว่า สภาพเดิมของผิวถนนขรุขระ 
เป็นหลุม เป็นบ่อ  ท าให้เกิดความยากล าบากในการสัญจรไป - มา  อาจท า
ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้  ดังนั้น  เพื อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
จึงมีมติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุง ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนเทศบาล 7  จ านวน  254,000 บาท เพื อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที  3) พ.ศ.2561  

- ๑๕ - 

/ และระเบียบกระทรวง... 



และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที  3) พ.ศ. 2558 ข้อ 89 (1)  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ น ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี้  คือ ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ งอยู่
ในอ านาจหน้าที ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  ซึ งเกี ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที เป็นการเพิ มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น  หรือกิจการที จัดท าเพื อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน จึงเรียนมาเพื อสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่พิจารณาอนุมัติ
โครงกำรที่ ๔ ญัตตินายกเทศมนตรีเรื อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร แอสฟัลท์
คอนกรีต  ถนน เทศบาล 12   เพื อ ตั้ งจ่ าย เป็ น รายการใหม่  ด้ วย
นายกเทศมนตรีต าบลปรางค์กู่  มีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
ต าบลปรางค์กู่ ในการจ่ายขาดเงินสะสม  เพื อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน
เทศบาล 12  เพื อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้     
หลักการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เทศบาลต าบลปรางค์กู่ ไม่ได้ตั้งงบประมาณโครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน
เทศบาล  12 ไว้ จึงขอเสนออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่  ในการ
จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  243,500  บาท (สองแสนสี หมื นสามพันห้า
ร้อยบาทถ้วน)  เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 12   ดัง
มีรายละเอียดต่อไปนี้ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 12  ปริมาณงาน ผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีต  ช่วง กม. 0 + 322 – กม.0 + 429 ผิวจราจรกว้าง 
6.00  เมตร  ยาว  107.00  เมตร  รวมพ้ืนที ด าเนินการทั้ งหมด  
642.00 ตารางเมตร  (ตามแบบเทศบาลก าหนด)   
เหตุผล  ด้วยนายกเทศมนตรี พิจารณาเห็นว่า สภาพเดิมของผิวถนนขรุขระ 
เป็นหลุม เป็นบ่อ  ท าให้เกิดความยากล าบากในการสัญจรไป - มา  อาจท า
ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้  ดังนั้น  เพื อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
จึงมีมติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุง ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนเทศบาล 12  จ านวน  243,500 บาท เพื อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที  3) พ.ศ.2561  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 

- ๑๖ - 

/ ส่วนท้องถิ น... 



ส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที  3) พ.ศ. 2558 ข้อ 89 
(1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ น ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี้  คือ ให้กระท าได้เฉพาะกิจการ
ซึ งอยู่ในอ านาจหน้าที ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  ซึ งเกี ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที เป็นการเพิ มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น  หรือกิจการที จัดท าเพื อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน จึงเรียนมาเพื อสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่พิจารณาอนุมัติ 
โครงกำรที่ ๕ ญัตตินายกเทศมนตรีเรื อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 16 เพื อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลปรางค์กู่  มีความประสงค์
ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่ ในการจ่ายขาดเงินสะสม  เพื อจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 
16  เพื อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้     
หลักการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เทศบาลต าบลปรางค์กู่ ไม่ได้ตั้งงบประมาณโครงการขยายผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 16 ไว้ จึงขอเสนออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่  ในการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  206,000 
บาท (สองแสนหกพันบาทถ้วน) เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 16   ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาล 16  
ปริมาณงาน ขยายผิวจราจร กว้างเฉลี ย  2.10  เมตร ยาว 165.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนที ด าเนินการทั้งหมด  346.50 ตารางเมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด)   
เหตุผล ด้วยนายกเทศมนตรี พิจารณาเห็นว่า ถนนเทศบาล 16  ข้าง
โรงเรียนปรางค์กู่ ถนนแคบ ท าให้เกิดความยากล าบากในการสัญจรไป - 
มา อาจท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้  ดังนั้น  เพื อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว  จึงมีมติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 16  
จ านวน  206,000 บาท เพื อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที  3) พ.ศ.2561  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ มเติมถึง 
(ฉบับที  3) พ.ศ. 2558 ข้อ 89 (1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น อาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ น ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี้  
คือ ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ งอยู่ในอ านาจหน้าที ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ น  ซึ งเกี ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที เป็น
การเพิ มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  หรือกิจการที จัดท าเพื อ

/ บ าบัดความเดือดร้อน... 

- ๑๗ - 



บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน จึงเรียนมาเพื อสภาเทศบาลต าบล
ปรางค์กู่พิจารณาอนุมัต ิ
โครงกำรที่ ๖ ญัตตินายกเทศมนตรี เรื อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
โครงการเปลี ยนแนวต่อท่อระบายน้ าทิ้ง คสล. O 0.60 เมตร (บริเวณที ล้ า
แนวเขตที ดินส่วนบุคคล) เพื อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ด้วยนายกเทศมนตรี
ต าบลปรางค์กู่  มีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่ ใน
การจ่ายขาดเงินสะสม  เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการเปลี ยนแนวต่อท่อ
ระบายน้ าทิ้ง คสล. O 0.60 เมตร (บริเวณที ล้ าแนวเขตที ดินส่วนบุคคล) 
เพื อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 

หลักการ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  เทศบาลต าบลปรางค์กู่ ไม่ได้ตั้งงบประมาณโครงการเปลี ยนแนว
ต่อท่อระบายน้ าทิ้ง คสล. O 0.60  เมตร (บริเวณที ล้ าแนวเขตที ดินส่วน
บุคคล) ไว้  จึงขอเสนออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่  ในการจ่าย
ขาดเงินสะสม  จ านวน  80,000 บาท (แปดหมื นบาทถ้วน)  เพื อจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างโครงการเปลี ยนแนวต่อท่อระบายน้ าทิ้ง คสล. O 0.60 เมตร 
(บริเวณที ล้ าแนวเขตที ดินส่วนบุคคล) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  โครงการ
เปลี ยนแนวต่อท่อระบายน้ าทิ้ง คสล. O 0.60 เมตร (บริเวณที ล้ าแนวเขต
ที ดินส่วนบุคคล) ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ าทิ้ง คสล. O 0.60 เมตร 
จ านวน  17  ท่อน  บ่อพัก  จ านวน  2 บ่อ  รวมความยาว  19.00  
เมตร  (ตามแบบเทศบาลก าหนด)   
เหตุผล ด้วยนายกเทศมนตรี ได้รับหนังสือร้องเรียนจากเจ้าของที ดิน ซึ งอยู่
ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 21 67  ว่าท่อระบายน้ าทิ้งของ
เทศบาลได้ล้ าเข้าไปในเขตที ดินส่วนบุคคล จึงแจ้งให้เทศบาลด าเนินการ
แก้ไข  ดังนั้น  เพื อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  จึงมีมติขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการเปลี ยนแนวต่อท่อระบายน้ าทิ้ง O 
0.60 เมตร (บริเวณที ล้ าแนวเขตที ดินส่วนบุคคล) จ านวน  80,000 บาท 
เพื อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที  3) 
พ.ศ.2561  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที  3 ) พ .ศ . 
2558 ข้อ 89 (1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ น ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี้  คือ ให้กระท าได้
เฉพาะกิจการซึ งอยู่ในอ านาจหน้าที ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  ซึ ง
เกี ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที เป็นการเพิ มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  หรือกิจการที จัดท าเพื อบ าบัด 

- ๑๘ - 

/ ความเดือดร้อนของประชาชน... 



ความเดือดร้อนของประชาชน จึงเรียนมาเพื อสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่
พิจารณาอนุมัต ิ

ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายก ยังพอมีเวลาเหลืออีก ๒๐ นาที เราจะพักก่อนไหมครับ
แล้วค่อยมาอภิปรายในประเด็นที อยากอภิปรายก่อนที เราจะลงมติที ประชุม 
เอาอย่างนั้นไหมครับ เป็นอันว่าเราจะพักรับประทานอาหารเที ยงก่อนนะ
ครับแล้วเราจะมาประชุมกันต่อในภาคบ่าย ผมขอพักการประชุมครับ 

ประธำนฯ เราก็ได้พักรับประทานอาหารเที ยงกันไปแล้ว ผมขอด าเนินการประชุมต่อ
นะครับ ท่านนายกก็ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้พวกเรา
ทราบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดจ านวน  ๖ โครงการ ก่อนที จะมีการลงมติ
ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ด าเนินการ ผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกพิจารณา
ความเป็นไปได้ของโครงการ เริ มจากโครงการที  ๑ – โครงการที  ๖ เมื อ
ท่านได้อภิปรายครบทั้ง ๖ โครงการ ผมจะขอมติที ประชุมลงมติว่าโครงการ
ใดที ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย วันนี้จะไม่มีการพิจารณาวาระ ๒ วาระ ๓ 
แต่จะขอมติให้ความเห็นชอบ เริ มขอมติจากโครงการสุดท้ายคือโครงการที  
๖ ไปหาโครงการแรก เราปฏิบัติกันมาหลายปีแล้วนะครับ ต่อไปจะให้ท่าน
พิจารณาเริ มจากโครงการที  ๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเป็นผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 11 เชิญรอง  
อ าพร ปักกังเวสัง ครับ 

นำงอ ำพร ปักกังเวสัง รองประธำนฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ตามญัตติที ท่านนายกเสนอเข้าที ประชุม ส่วนมากเป็น
โครงการที อยู่ในชุมชนรักษ์ปรางค์กู่ ซึ งเป็นชุมชนที มีส่วนราชการหลายส่วน 
ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล ที ว่าการอ าเภอ สถานีต ารวจ และอีกหลายๆ
หน่วยงาน อีกทั้งเป็นศูนย์รวมของการจับจ่ายใช้สอย มีตลาดนัดต่างๆ เช่น
ตลาดคนเดิน ตลาดคลองถม มีตลาดสด เป็นชุมชนที มีผู้คนสัญจรผ่านเข้า
มาเป็นจ านวนมาก ท าให้ถนนเกิดการช ารุดและทรุดลง เสียหายและอีก
อย่างก็เป็นหน้าเป็นตาของเทศบาล ถนนเทศบาล ๑๒ และถนนเทศบาล 
๑๑ ที ท่านนายกเสนอเข้าที ประชุม เป็นถนนที มีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
และหลายคนก็ติติงมาว่าเมื อไหร่จะมีการซ่อมแซม อย่างถนนเทศบาล ๑๒
เริ มจากถนนเทศบาล ๑๑ มาหลังบ้านพักต ารวจ มีการช ารุดเสียหายลงมาก 
จึงขอฝากและหวังว่าที ประชุมคงจะพิจารณาให้ความเห็นชอบนะคะ  

ประธำนฯ ขอบคุณรองอ าพร ปักกังเวสัง มีท่านใดจะอภิปรายเชิญได้นะครับ ตอนนี้
เปิดโอกาสให้พวกเราพิจารณาและอภิปรายในโครงการที  ๑ ถ้าไม่มีผมขอ
อนุญาตผ่านไปที โครงการที  ๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
ถนนเทศบาล ๑๒ เชิญท่านรองอ าพร ครับ 

 
/ นำงอ ำพร ปักังเวสัง รองประธำนฯ... 

 

- ๑๙ - 



- ๒๐ - 
 

นำงอ ำพร ปักังเวสัง รองประธำนฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ อยากทราบว่า ถนนเทศบาล ๑๒ ใน
โครงการที  ๒ นี้ ใช่เส้นหลังห้องแถวต ารวจไหมคะ ดิฉันเห็นด้วยค่ะ เพราะ
ถนนเส้นนั้นช ารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก อยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขค่ะ 

ประธำนฯ ขอบคุณรองอ าพร ปักกังเวสัง เชิญ ส.ท.แดง จันทอง ครับ 
นำยแดง จันทอง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที เคารพ อยากทราบว่าจุดด าเนินการอยู่จุดไหนครับ หลัง

บ้านพักต ารวจหรือเปล่าครับ 
ประธำนฯ ขอให้เจ้าที ผู้เกี ยวข้องกับเรื องนี้มาอธิบายให้ที ประชุมทราบด้วยนะครับ 

เริ มต้นจากตรงไหนถึงตรงไหน บริเวณที จะด าเนินการอยู่จุดไหน ให้อธิบาย
ให้สมาชิกทราบด้วยนะครับ เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ 

นำยสุรัฐ  แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ โครงการที  ๒ นี้ อยู่ที แยกหอยจูบไปจนถึง 
ถนนเทศบาล ๑๑ จะผ่านสี แยกเทศบาลเก่า มาหลังโรงพักถึงสามแยกถนน
เทศบาล ๑๑ จุดที จะด าเนินการถ้าตามที ผมดูน่าจะเริ มจาก ถนนเส้น 
๒๑๖๗ หน้า กศน.ยาวมา แต่บริเวณหน้าศาลปู่พรหมจรรย์ไม่มี 

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่างครับ เชิญ ส.ท.แดง จันทองครับ 
นำยแดง จันทอง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ผมยังติดใจว่าท าไมไม่เชื อมต่อกัน จากหน้า 

กศน.ไปถึงฝั่งโน้น ถ้าเราไล่จากฝั่งโน้นมาทางนี้มันเหลือช่องโหว่ตรงกลาง 
มองดูแล้วไม่สวย การท างานน่าจะท าจากจุดใหญ่ไปหาจุดเล็ก แต่นี กลับ
เลือกเอาจุดเล็กไปหาจุดใหญ่ อยากทราบใครเป็นคนออกความคิดครับ ผม
ว่ามันมองดูไม่สวยงาม 

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.แดง จันทอง เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ 
นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ผมขออนุญาตพูดถึงโครงการที  ๑ นะครับ 

ถนนเทศบาล ๑๑ ที ว่าจะเอาราดยางไป ๔๐๐ เมตร ผมคิดว่าราดยางแค่
นั้นมันจะไม่ทน เนื องจากถนนเทศบาล ๑๑ จากหลังโรงพักจนถึงหลัง
โรงเรียนปรางค์กู่  การเอาราดยางไปแช่น้ ามันจะไม่ทนควรจะเอา
งบประมาณโครงการนี้ไปต่อที อื นให้มันจบ เช่น ถนนเทศบาล ๑๒  จาก
แยกหน้าโรงเรียนอนุบาล ถึงถนน ๒๑๖๗  และจากหน้า กศน.ถึงศาล      
ปู่พรหมจรรย์ 

ประธำนฯ เชิญ ส.ท.แดง จันทอง ครับ 
นำยแดง จันทอง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ผมเห็นด้วยกับ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง เห็นควร

พักโครงการถนนเทศบาล ๑๑ ไว้ก่อน เพราะเวลาฝนตกหนักน้ าจะท่วม 
และด าเนินการแค่นั้นมันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด หรือไม่ก็ควรหา
งบประมาณเข้าไปเสริมคอนกรีตก่อนค่อยเอาแอสฟัลท์ใส่ เพราะราดยาง
กับน้ ายังไงก็ไม่ทนอยู่แล้ว บริเวณนั้นจะเกิดน้ าท่วมทุกปี ถ้าจะเอางบตรงนี้
ไปลงเท่ากับเอาเงินไปละลายน้ าทิ้งครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.แดง จันทอง เชิญท่านรองจีรพงษ์ อสิพงษ์ ครับ 
/ นำยจีรพงษ์ อสิพงษ์ รองนำยกฯ... 



 
นำยจีรพงษ์ อสิพงษ์ รองนำยกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ในส่วนตรงนี้เราเคยคุยกันมาแล้วครั้งหนึ ง

เรื องการท าโครงการถนนเทศบาล ๑๑ ในระยะประมาณการตรงนี้ มีระยะ
ประมาณการไปถึงแค่ทางเข้าชุมชนหนองบัวบาน ยังไม่ถึงในส่วนที ลึก
เกินไปตรงนั้น สภาพถนนตรงนี้เคยคุยกันว่าน่าจะลงราดยางไว้ ในความคิด
ของคณะผู้บริหารและผู้จัดท าโครงการเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะท า โดย
ได้รับการร้องขอจากสมาชิกในเขตชุมชนรักษ์ปรางค์กู่ นี คือเหตุผลของการ
เกิดโครงการนี้ ส่วนที ประชุมจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรและพิจารณา
อนุมัติหรือนั้นก็สุดแท้แต่สมาชิกครับ ผมก็มีเหตุผลน าเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้
ครับ 

ประธำนฯ ขอบคณุท่านรองจีรพงษ์ อสิพงษ์ ครับ เชิญท่าน ส.ท.แดง จันทอง ครับ 
นำยแดง จันทอง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ตามที ท่านรองชี้แจงเมื อสักครู่ว่าเป็น

โครงการที สมาชิกในชุมชนรักษ์ปรางค์กู่ร้องขออยากให้ท า จริงๆแล้วทาง
สมาชิกสภานั้นไม่มีปัญหา เพียงแต่ผมเห็นว่า การที น าเอางบประมาณเพียง
แค่นั้นไปท าได้ปริมาณงานเพียงเล็กน้อย และดูแล้วเหมือนจะช่วยแก้ปัญหา
ได้ไม่ดีเท่าที ควร ผมว่าควรจะเอางบในส่วนนั้นไปท าที อื นที เราท าแล้วยัง
ขาด เพื อไปเสริมให้เต็มน่าจะดีกว่า ผมคิดว่าโครงการนี้เป็นบริษัทเดียวกัน
เราจะโยกไปท าตรงไหนก็ได้ ประมาณงานที ได้เท่ากัน แต่ถ้าเรายังคิดจะท า
ตรงนั้น เกิดท าไปแล้วแต่ปัญหายังเกิด ท่านจะรู้สึกเสียใจทีหลัง ถ้าท าแล้ว
ยังไม่ดีอย่าท า ตรงนั้นเราสามารถหางบประมาณใหม่มาท าได้ ท าให้ดีไปเลย 
ไม่ท าเพียงเพื อเอาเงินไปละลายน้ า ขอบคุณครับ 

ประธำนฯ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอไปที โครงการที  ๓ เลย
นะครับ โครงการที  ๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน
เทศบาล 7 เชิญ ส.ท สุรัฐ แสงสว่าง ครับ 

นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ โครงการที  ๓ อยู่ฝั่งทิศตะวันออกโรงเรียน
อนุบาล เริ มจากถนนพิมายไปจรดที ถนนเทศบาล ๑๒ ขับรถผ่านเมื อสักครู่
ก็ยังดูว่าคอนกรีตยังหนาแน่นอยู่ ทางที ช ารุดทรุดโทรมกว่านี้ยังมี น่าจะโยก
ไปท า ส่วนจุดนี้พักไว้ก่อนก็น่าจะดี ขอบคุณครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง เชิญ ส.ท.แดง จันทอง ครับ 
นำยแดง จันทอง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ โครงการที  ๓ นี้ ผมเห็นว่ามันดีอยู่นะครับ 

จุดด าเนินการบริเวณข้างโรงเรียน จุดที ช ารุดก็มี บางจุดมีหญ้าขึ้น บางจุดก็
ทรุดลงอาจจะไม่มาก แต่ก็ยังอยากให้ท าครับเด็กจะได้เดินสบายๆ หน่อย 

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.แดง จันทอง เชิญท่านรองวรชัย กรงทอง ครับ 
นำยวรชัย กรงทอง รองนำยกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน

ปลัดเทศบาล ท่านผู้บริหาร ในฐานะที ผมเคยได้รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ปกครองนักเรียน ตรงจุดนั้นจะมีรถมารับส่งนักเรียนจ านวนมาก ก็อยาก
ให้ถนนตรงนั้นเป็นหน้าตาของเทศบาลส าหรับผู้ปกครองที มารับส่ง 

/ บุตรหลาน... 

- ๒๑ - 



บุตรหลาน อยากให้มีถนนที สะอาดดูสวยงาม จึงขอฝากท่านสมาชิกช่วย
พิจารณาตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านรองวรชัย กรงทอง มีท่านใดจะอภิปรายอีก ถ้าไม่มีผมจะผ่าน
ไปโครงการที  ๔ นะครับ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต ถนน
เทศบาล 12 เชิญสมาชิกทุกท่านอภิปรายครับ เชิญท่าน ส.ท.แดง จันทอง 
ครับ 

นำยแดง จันทอง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ผมอยากทราบว่าความกว้างของถนนเส้น
นั้นกี เมตรครับ  

ประธำนฯ คงต้องให้ช่างเป็นผู้ตอบข้อสงสัยเรื องนี้ครับ เชิญท่านปลัดครับ 
นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที เคารพ พอดีช่วงบ่าย ช่างสิริพงษ์ชัย โทรมาขออนุญาต

เนื องจากมีงานเร่งด่วนและได้ขออนุญาตท่านนายกแล้ว หากมีข้อสงสัย
เกี ยวกับโครงการให้สามารถประสานทางโทรศัพท์ได้ครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านปลัด ก็เป็นการทรายกันดีนะครับว่า ช่างนั้นสุขภาพไม่ค่อย
แข็งแรง เข้ารับการรักษาตัวที โรงพยาบาลบ่อยครั้ง ท าให้เกิดปัญหาแบบนี้
นะครับ เวลาต้องการข้อมูลก็ขาดคนชี้แจงข้อมูล ก็ขอให้เข้าใจและเห็นใจ
ซึ งกันและกันนะครับ เรื องของสุขภาพ เรื องของการเจ็บป่วยเราห้ามกัน
ไม่ได้ มีท่านอื นจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านปลัดครับ 

นำยสุรศักดิ์ สิมขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ผมได้ประสานนายช่างทางโทรศัพท์แล้ว ได้
ค าตอบว่าความกว้างของถนนเส้นนั้นพ้ืนที จริงวัดได้ ๙ เมตรครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านปลัดครับ ท่าน ส.ท.แดง จันทอง ทราบแล้วนะครับ เชิญ ส.ท.
แดง  จันทอง ครับ 

นำยแดง จันทอง สมำชิกฯ เรียนทา่นประธานสภาที เคารพ ผมเคยเสนอที ประชุมหลายครั้งแล้วนะครับ
เรื องท าแอสฟัลท์ ผมสงสัยว่าท าไมท ากันไม่เสร็จสักที  ท าไม่เต็ม เอาแค่
ระยะทางไม่เอาความสวยงาม ท าเพื ออะไรครับ ที จริงโยกเอาโครงการที  ๑ 
มาท าให้เต็มให้ดูสวยงามยังได้เลยครับ  

ประธำนฯ ขบคุณท่าน ส.ท.แดง จันทอง ครับ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้า
ไม่มีผมจะขอผ่านไปโครงการที  ๕ ครับ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 16 เชิญ
ท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ 

นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ โครงการที  ๖ คอนกรีตถนนเทศบาล ๑๖ 
ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันแล้วว่าจะขอขยายที ยังไม่มีคอนกรีตช่วงจากถนน
เทศบาล ๑๑ ถึงถนนเทศบาล ๙ ควรจะเทคอนกรีตให้เสมอกันกับรั้วหน้า
ที ว่าการอ าเภอมาถึงถนนเทศบาล ๑๑ โครงการนี้ผมเห็นด้วยครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มี ผมขอผ่านไปโครงการที  ๖ ครับ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
โครงการเปลี ยนแนวต่อท่อระบายน้ าทิ้ง คสล. Ø 0.60 เมตร (บริเวณที ล้ า
แนวเขตที ดินส่วนบุคคล) เชิญท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ 

- ๒๒ - 
 

   / นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ... 



- ๒๓ - 
 
นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ โครงการเปลี ยนแนวต่อท่อระบายน้ าทิ้ง 

คสล. ตรงนั้นมองภาพออกครับ และเข้าใจว่าล้ าที ส่วนบุคคล แต่ที ท้วงติง
เพราะ ในอดีตที ผ่านมาเคยเอาเข้าที ประชุมสภาแล้วครั้งหนึ ง แต่มีปัญหา
ติดที ขนาดของท่อ ผมอยากให้ท าครับเพียงควรจะเปลี ยนขนาดของท่อ ผม
ว่าขนาด ๖๐ ซม.ดูจะไม่ค่อยเหมาะควรจะเป็นท่อใหญ่กว่านี้วางเพื อ
อนาคตข้างหน้า เพราะถึงฤดูฝนน้ าก็ยังคงต้องท่วม และถ้าจะท าใหม่ขนาด
ท่อ ๘๐ ซม.ไม่ต้องรื้อท่อ ๖๐ ทิ้ง เพราะในแบบแปลนนี้ก าหนดตรงที หักงอ
คือตรงทางหลวง ๒๑๖๗ ประมาณ ๕ ท่อน ตรงนี้ควรจะเป็น ๑ เมตร และ
หักมาถนนเทศบาล ๗ นี้ ควรเป็น ๘๐ ซม.ถึงจะถูก ที ผมเสนอแบบนี้ก็เพื อ
เป็นการวางเพื ออนาคตข้างหน้าครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง เชิญ ส.ท.แดง  จันทอง ครับ 
นำยแดง จันทอง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ผมเห็นด้วยกับท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง 

ครับ ขนาดท่อที จะวางเส้นถนนทางหลวง ๒๑๖๗ ควรมีขนาด ๑ เมตร แต่
ถ้ายังจะดันลงท่อขนาดตามแบบผมว่าอย่าท าดีกว่า ท าไปแล้วก็เหมือนเอา
เงินไปทิ้งเปล่าๆ ไม่แน่ใจว่าช่างคิดค านวณผิดหรือเปล่า ผมเห็นด้วยกับ 
ส.ท.สุรัฐ แสงสว่างครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.แดง จันทอง เชิญ ส.ท.เส็ง ค าเสียง ครับ 
นำยเส็ง ค ำเสียง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ผมเห็นด้วยกับท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ท่อ

เก่าตรงนั้น เป็นท่อขนาด ๖๐ ซม.อยู่แล้ว ช่างอาจจะลืมหรือเปล่าถึงได้
ประมาณการขนาดท่อเท่าเดิม แต่ถ้าจะเปลี ยนเป็นท่อขนาด ๘๐ เหมือน
อย่างที ท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง เสนอก็จะเป็นการดีมาก และตรงหักโค้ง
ตรงนั้นเราวางท่อขนาด ๑๐๐ ซม.ก็ได้เผื ออนาคตข้างหน้าเพราะตรงนั้น
เป็นทางน้ าอยู่แล้วครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.เส็ง ค าเสียง เชิญ ท่านปลัด ครับ 
นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ผมได้ประสานช่างสิริพงษ์ชัยทางโทรศัพท์ 

และช่างได้ชี้แจงเหตุผลว่าท่อขนาด ๖๐ ซม.เอาไปต่อกับท่อเดิมต่อออกจาก
ชุมชนเป็นท่อ ๖๐ ซม. และเป็นงานที ต้องการแก้ไขเพื อเร่งเอาออกจากที 
ของเอกชนเท่านั้น ไม่ใช่งานถาวรครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านปลัด ก็หมายความว่าเป็นการแก้ไขปัญหาชั วคราว เป็นเหตุผล
ของช่าง  เชิญ ส.ท.แดง จันทอง ครับ 

นำยแดง จันทอง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ผมไม่เข้าใจว่าพ้ืนที ของเอกชนมาทับที ของ
เราหรือเปล่าครับท่านประธาน 

ประธำนฯ เราไปทับที ของเขาครับ เชิญท่านปลัดครับ 
นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัด เรียนท่านประธานที เคารพ ในกรณีนี้คือท่อระบายน้ าของเราไปวางในที ของ

เขาครับ 
/ ประธำนฯ... 



- ๒๔ - 
 
ประธำนฯ เชิญ ส.ท.แดง จันทอง ครับ 
นำยแดง จันทอง สมำชิก เรียนท่านประธานที เคารพ ผมฟังแล้วก็ยังงงๆ มันเป็นไปได้ยังไงครับ ที ว่า

เราไปทับที ของเขาตอนที เราท าถนน ตอนวางท่อก็ต้องมีเขตเส้นอยู่ แล้ว
ตอนนี้เจ้าของที เขาจะท ารั้วหรือครับ เราถึงต้องเร่งด าเนินการเอาท่อออก 
ผมว่าถ้ าการที เราท าเพียงเพื อแก้ ไขปัญหาแค่นี้  ท าไปแล้วมัน เสีย
งบประมาณ ท าไมเราไม่หางบประมาณมาท าตรงนี้ให้มันดีและถาวรไปเลย
ครับ เพราะเจ้าของที เขาก็ยังไม่รีบใช้ที ตรงนั้นอยู่ หรือไม่ถ้าเขาจะท ารั้ว
แนวเขตกั้น อันนั้นก็ว่าไปอย่าง แต่ตอนนี้ทราบว่าเจ้าของที ยังไม่มีโครงการ
จะด าเนินการกับที ตรงนั้น น่าจะชะลอไปก่อนครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.แดง จันทอง เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ 
นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ตัวโครงการนี้ผมอยากจะให้ท าจริงๆนะ

ครับ เพราะชาวบ้านตรงจุดนั้นประสบปัญหาเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 
ปัญหาเดือดร้อนของชาวบ้านตรงนั้นคือน้ าท่วม ทีนี้ปัญหาต่อไปคือท่อที เรา
วางไว้เดิมไปอยู่ในที ดินของส่วนบุคคล และเราต้องการจะเอาท่อเดิมที วาง
ออกจากที ส่วนบุคคล แต่สิ งที ยังติดใจก็คือ โครงการตัวนี้เป็นท่อขนาด ๖๐ 
ซม.ท าไปก็เสียงบประมาณทิ้ง ผมอยากให้ผู้บริหารเสนอเข้ามาใหม่ ขนาด
ท่อที จะวางในถนนเทศบาล ๗ นี้ ให้มีขนาด ๘๐ ซม. และวางระดับไว้ก่อน
ล่วงหน้าว่าจะท าขนาดเท่าไหร่ เพื อให้การท าต่อคราวหน้าสามารถที จะ
เชื อมต่อของเราได้ โครงการตัวนี้ท่อเดิมขนาด ๖๐ ซม.แล้ววางท่อขนาด 
๘๐ ซม.เชื อมต่อ ผมว่ามีปัญหาแน่นอน และตรงที โค้งงอขวามือไปทาง
หลวง ๒๑๖๗ ให้ต่อท่อ ๑๐๐ ซม. ลงไปความยาวถึงป่าช้าเพื ออนาคต
ข้างหน้า ผมเห็นด้วยที จะท า แต่อยากให้ผู้บริหารเขียนแบบเสนอญัตติ
โครงการเข้ามาใหม่ เงินจะเพิ มขึ้นก็ไม่เป็นขอให้แบบถูกต้องก็พอวางแผน
อนาคตข้างหน้าให้ดีเพื อผู้สัญจรจะได้สบายใจ ไม่ต้องรื้อ รื้อของทิ้งเสีย
งบประมาณเปล่าๆ ครับ  

ประธำนฯ ขอบคุณครับ ท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง เชิญท่านรองวรชัย กรงทอง ครับ 
นำยวรชัย กรงทอง รองนำยกฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขอเรียนชี้แจง

แนวเขตถนนเทศบาล ๗ ตรงปลายรั้วของท่านนายกครับ ถ้าสังเกตดีๆจะมี
เสาหมุดติดหลักปูนอันหนึ ง คือที เอกชนเขาได้ออกรางวัดที ดินตรงนั้นจะ
เป็นจุดหมุดของเขามีเสาสีแดงเกือบจะขึ้นถึงถนน ๒๑๖๗ ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไง
หลังจากที ออกรางวัด แนวเขตก็จะกินล้ าเส้นไปเลย จะมีเสาหมุดอีกต้นหนึ ง
อยู่ทางทิศใต้ และแนวท่อเก่าของเทศบาลจะอยู่แนวนั้นพอดีเลย ส าหรับที 
ท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง เสนอให้ผู้บริหารเสนอญัตติเข้ามาใหม่ สมัยหน้าก็
ก็น่าจะทันเป็นเดือนกุมภาพันธ์  ผมจึงอยากขอความกรุณาสมาชิกในเดือน
กุมภาพันธ์ เรามาพิจารณาว่าจะเอาโครงการนี้มาท ายังไงให้ดีๆ มีมาตรฐาน 
ขอบคุณครับ 

/ ประธำนฯ... 



- ๒๕ - 
 
ประธำนฯ ขอบคุณท่านรองวรชัย กรงทอง เชิญ ท่านรองจีรพงษ์ อสิพงษ์ ครับ 
นำยจีรพงษ์ อสิพงษ์ รองนำยกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ในส่วนตรงนี้ต้องเห็นใจข้าราชการที ท า

หน้าที ตรงนี้ ซึ งไม่สามารถที จะเข้าร่วมประชุมเพื อให้เหตุผลแก่ที ประชุมได้ 
ผมเองก็ท าหน้าที แทนท่านนายก ก็ไม่สามารถที จะชี้แจงเหตุผลตรงนี้ได้
ชัดเจน เมื อสักครู่ท่านเลขาก็ได้ประสานไปยังนายช่าง และได้ทราบเหตุผล
ที ท าเช่นนี้เพื อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน และทั้งนี้ทั้งนั้นการแก้ปัญหาก็
ย่อมมีการเสียงบประมาณ ก็น่าเห็นใจ ส าหรับผมก็แล้วแต่ที ประชุมจะ
เห็นสมควรเป็นประการใด ขอบคุณครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านรองจีรพงษ์ อสิพงษ์ เชิญ ส.ท.แดง  จันทอง ครับ 
นำยแดง  จันทอง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที เคารพ ผมว่าให้ท่านนายกเสนอญัตติเข้ามาใหม่ในสมัย

หน้าเลยดีกว่าครับ ตัวท่อเดิมถ้าเราไว้เหมือนเดิมแบบนี้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิม 
ฝนตกมาก็ยังพอระบายได้ดี และถ้าหากท าแล้วมีการรื้อใหม่อีก ผมไม่อยาก
ให้ท าครับ เสียดายงบประมาณ อยากให้ท่านผู้บริหารพิจารณาใหม่ ผมก็
อยากขอสมาชิกนะครับ ส าหรับโครงการนี้ขออย่าได้ลงมติเห็นชอบนะครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธำนฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ผมเสียดายนะครับถ้าโครงการตัวนี้ต้องตก
ไป ผมพยายามอย่างที สุดแล้วที จะให้ถนนเทศบาล ๗ ได้มีการแก้ไข แต่ต้อง
มาชะงักทุกครั้งไป แต่ก็ไม่เป็นไรครับ หวังว่าสมัยหน้าสมาชิกทุกท่านคงจะ
เห็นใจ ขอบคุณครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.เส็ง ค าเสียง ต้องเข้าใจนะครับ ทุกอย่างว่ากันด้วยเหตุด้วยผล 
อยากให้ทุกๆที ได้มีการแก้ไขปัญหาให้บรรเทาความเดือดร้อนลง แต่ในบาง
สิ งบางเรื องบางอย่าง พวกเราก็อยู่ในพ้ืนที กันทุกคน เราก็มองเห็นตรงไหน
มันควรหรือไม่ควร อย่างไรก็มาพูดมาอภิปรายกัน ผู้บริหารก็ยอมให้เป็น
ดุลพินิจของพวกเรา แล้วแต่พวกเราจะพิจารณากัน พวกเราก็ได้อภิปราย
กันแล้วทั้ง ๖ โครงการ ประเด็นไหนที ข้องใจและสงสัยก็ยกมาอภิปรายจน
เข้าใจกันดีแล้ว เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ 

นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ถนนสุขาภิบาล ๗ หรือ เทศบาล ๗ นี้ ผม
อยากเสนอแนะผู้ที จะท าโครงการต่อไป ท่อที ถนนเทศบาล ๗ ขอให้เป็น
ขนาด ๘๐ ซม. และท่อที ถนนทางหลวง ๒๑๖๗ ขอให้เป็นขนาด ๑๐๐ ซม. 
และท ายกสูงเผื อวางไว้จับระดับสโลปออกไปหาท่อ ๖๐ เดิม ผมคิดว่าน่าจะ
เป็นอย่างนัน้ได้ครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ เชิญท่านรองอ าพร ปักกังเวสัง ครับ 
นำงอ ำพร ปักกังเวสัง รองประธำนฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ถนนเทศบาล ๗ ทราบจากพี น้องที มี

บ้านเรือนอยู่บริเวณนั้นว่า ช่วงหน้าฝนที ผ่านมา น้ าท่วมก็จริง แต่น้ า
สามารถที จะระบายได้เร็วไม่ท่วมขังเหมือนเมื อก่อน นับตั้งแต่ที เรามีการ
ลอกท่อระบายน้ า เราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เบื้องต้นแล้ว เพียงแต่ต้อง

/ วางท่อระบายน้ าใหม่... 



วางท่อระบายน้ าใหม่ และก็อยากเสนอว่า ถ้าจะมีการเสนโครงการเข้ามา
ใหม่อยากให้เสนอเข้ามาให้เร็วหน่อยอยากให้มีการด าเนินการก่อนฤดูฝนค่ะ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านรองอ าพร ปักกังเวสังครับ ทุกอย่างก็ขอให้เป็นดุลพินิจของ
สมาชิกในที ประชุมนะครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปรายอีกผมก็จะขอถามมติ
ที ประชุมนะครับ ในช่วงบ่ายนี้เราขาดสมาชิกไป 1 ท่าน คือ ส.ท.เทพธนกุล  
จันทรสาร ท่านไม่เข้าประชุมในช่วงบ่ายนะครับ  เชิญท่านรองอ าพร       
ปักกังเวสัง ครับ  

นำงอ ำพร  ปักกังเวสัง รองประธำนฯ เรียนท่านประธานที เคารพ ดิฉันขอเสนอให้พักก่อนลงมติค่ะ 
ประธำนฯ ขอบคุณครับ ท่านรองอ าพร ปักกังเวสัง เสนอให้พักก่อนลงมตินะครับ พัก 

๑๕ นาทีครับ ครับพวกเราก็ได้พักกันไปแล้วต่อจากนี้เป็นช่วงเวลาที ส าคัญ
ที จะให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการที ท่านนายก
ได้เสนอญัตติเข้ามา จ านวน  ๖  โครงการ  ผมขออนุญาตถามมติโครงการที  
๖ ก่อนนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการเปลี ยนแนวต่อท่อระบายน้ าทิ้ง คสล. Ø 0.60 เมตร (บริเวณที ล้ า
แนวเขตที ดินส่วนบุคคล) กรุณายกมือขึ้นครับ  

มติที่ประชุม เห็นด้วย  ๒ เสียง 
 ไม่เห็นด้วย ๖ เสียง 
 งดออกเสียง ๒ เสียง 

ประธำนฯ ต่อไปเป็นโครงการที  ๕ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีการอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 16 
กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย  ๘ เสียง 
 ไม่เห็นด้วย - เสียง 
 งดออกเสียง ๒ เสียง 

ประธำนฯ ต่อไปเป็นโครงการที  ๔ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีการอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร 
แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 12 กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย  ๕ เสียง 
 ไม่เห็นด้วย - เสียง 
 งดออกเสียง ๕ เสียง 

ประธำนฯ ต่อไปเป็นโครงการที  ๓ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีการอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 7  กรุณายกมือขึ้นครับ 

 

- ๒๖ - 

  / มติที่ประชุม. . . 



- ๒๗ - 

มติที่ประชุม เห็นด้วย  ๙ เสียง 
 ไม่เห็นด้วย - เสียง 
 งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธำนฯ ต่อไปเป็นโครงการที  ๒ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีการอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๒ กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย  ๕ เสียง 
 ไม่เห็นด้วย - เสียง 
 งดออกเสียง ๕ เสียง 

ประธำนฯ ต่อไปเป็นโครงการที  ๑  สมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีการอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร 
แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 11  กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย  ๕ เสียง 
 ไม่เห็นด้วย ๑ เสียง 
 งดออกเสียง ๔ เสียง 
ประธำนฯ ขอบคุณครับเราได้ลงมติกันไปเรียบร้อย สรุปก็คือมติไม่เห็นชอบโครงการที  

๖ เพียงโครงการเดียวนะครับ เชิญท่านรองอ าพร ปักกังเวสัง ครับ 
นำงอ ำพร ปักกังเวสัง รองประธำนฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ คณะผู้บริหารทุกท่าน ส าหรับโครงการที 

ไม่ผ่าน คือ โครงการที  ๖ ขอฝากคณะผู้บริหารให้เสนอญัตติเข้าที ประชุม
อีกครั้งในสมัยประชุมหน้าค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านรองอ าพร ปักกังเวสัง ครับ ก็เป็นความตั้งใจของสมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านที จะร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนั้น เพียงแต่ว่ามี
การติติงในเรื องรายละเอียดโครงการ บังเอิญว่าช่างไม่อยู่และท่านนายกก็
ไม่อยู่ เราเลยไม่ได้ข้อมูลที ชัดเจน เป็นเหตุผลให้การลงมติออกมาเป็นแบบ
นั้น ก็ขอฝากท่านนายกนะครับ ส าหรับโครงการที ไม่ผ่านท่านยังมีโอกาส
ปรึกษาหารือกับสมาชิกสภาว่าเราจะท าอะไรอย่างไร จะใช้งบประมาณ
เท่าไหร่มันถึงจะมีการด าเนินการได้และเกิดประโยชน์ ซึ งก่อนที จะมีการลง
มติที ประชุมได้ทราบเหตุผลของโครงการคือ เพื อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
เลยท าให้เกิดความไม่มั นใจท าให้มติที ประชุมออกมาเป็นแบบนั้น เราอยาก
ให้เป็นการแก้ไขปัญหาจริงๆ ไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ 
ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับ เมื อสักครู่ท่านปลัดได้มาบอกผมว่ามีโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี เพื อให้ที ประชุมพิจารณา ขอเชิญคุณณัฐพงศ์  อสิพงษ์ ครับ 

 
/ นำยณัฐพงษ์ อสิพงษ์... 



- ๒๘ - 
 
นำยณัฐพงษ์ อสิพงษ์ รก.ผอ.กองกำรศึกษำ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่าน

คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักและเจ้าหน้าที ทุก
ท่านครับ กระผมนายณัฐพงศ์ อสิพงษ์ ต าแหน่ง นักบริหารการศึกษา กอง
การศึกษาเทศบาลต าบลปรางค์กู่ สืบเนื องจากจังหวัดศรีสะเกษ มีหนังสือ 
แจ้งให้เทศบาลด าเนินการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที กรม
ส่งเสริมมอบหมายให้จังหวัดด าเนินการ และจังหวัดแจ้งประสานมายัง
เทศบาล และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นทุกแห่งให้ด าเนินการ
สมัครโครงการ ส าหรับ เทศบาลเรานั้น ได้สมัครไปแล้ว แต่ยั งขาด
องค์ประกอบหลักคือมติของที ประชุมสภา ส าหรับองค์ประกอบที จะต้อง
น าส่งก็จะมีหนังสือน าส่ งผู้อ านวยการโครงการ  อพ.สธ.อันนี้ เราได้
ด าเนินการแล้ว และข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ น ก็
ด าเนินการแล้ว แบบสอบถามก็ด าเนินการแล้ว แผนที ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ นก็ด าเนินการแล้ว ยังขาดเพียงรายงานการประชุมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ นในส่วนของสภา คือต้องมีมติที ประชุมให้ผ่านการ
อนุมัติจากสภาจึงจะสามารถส่งโครงการนี้ได้ เพราะฉะนั้นในวันนี้จึ งขอ
เรียนน าเสนอโครงการนี้เข้าที ประชุมเพื อสภามีมติเห็นชอบอนุมัติให้ด าเนิน
โครงการ เอกสารจะได้สมบูรณ์ ขอบคุณครับ  

ประธำนฯ ขอบคุณหัวหน้าณัฐพงศ์ อสิพงษ์ ครับ ก่อนที สมาชิกจะมีการลงมติ 
อยากจะทราบว่าโครงการนี้มีงบประมาณด าเนินการหรือไม่ และระยะเวลา
ในการด าเนินการ บุคคลเป้าหมาย และจะด าเนินการตรงไหนบ้าง รบกวน
ชี้แจงให้ที ประชุมทราบด้วยนะครับ 

นำยณัฐพงศ์ อสิพงษ์ รก.ผอ.กองกำรศึกษำ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ในส่วนของรายละเอียดโครงการ
นี้  ทางจั งหวัดได้ ให้ เราด าเนิ นการส่ งโครงการเข้ าไปก่อน ส่ วนใน
รายละเอียดระยะเวลาและงบประมาณนั้นทางจังหวัดยังไม่ได้ก าหนด เป็น
ระเบียบให้เราสมัครเข้าไปก่อน แล้วจะมีแนวทางการด าเนินงานแจ้งมาอีก
ครั้งหนึ ง และในรายละเอียดของงบประมาณก็ยังไม่มีครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณครับ ในส่วนของผู้รับผิดชอบก็คือเทศบาลใช่ไหมครับ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ  

นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ เอกสารที เจ้าหน้าที ถ่ายส่งให้สมาชิกมันดูไม่
ชัด ข้อมูลรายละเอียดไม่สามารถที จะบอกได้ ไม่ใช่ว่าดูแค่หัวเรื องข้างบน
แล้วก็อนุมัติเลย อยากให้ผู้ที รับผิดชอบได้ชี้แจงในส่วนของรายละเอียดพอ
สังเขป 

ประธำนฯ ขอบคุณท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง เชิญ คุณณัฐพงศ์ อสิพงษ์ ครับ 
 

/ นำยณัฐพงศ์ อสิพงษ์... 



- ๒๙ - 
 

นำยณัฐพงศ์ อสิพงษ์ รก.ผอ.กองกำรศึกษำ เรียนท่านประธนที เคารพ ส าหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็น
โครงการที จังหวัดจะด าเนินการตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.ระยะที  ๕ ปีที  
๖ ครับ คือ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – เดือน กันยายน ๒๕๖๔ คือ จะ
ให้องค์กรกครองส่วนท้องถิ นทุกแห่งสมัครเข้าร่วมโครงการภายในปี ๒๕๖๒ 
โดยปกติ ตามที ผมแจ้งไปแล้วว่าเราได้ด าเนินการสมัครไปแล้วเพียงแค่ยัง
ขาดเอกสารในส่วนของรายงานการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น
ที มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ด าเนินโครงการ การสมัครจึงจะสมบูรณ์ได้ครับ 
ส าหรับรายละเอียดลงลึก ทางกรมส่งเสริมยังไม่แจ้ง ตอนนี้เพียงแค่ต้องการ
ยอดการสมัครก่อนครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณหัวหน้าณัฐพงศ์ อสิพงษ์ ส าหรับรายละเอียดต่างๆ นั้นยังไม่ชัดเจน
นะครับ  เพียงแต่หน่วยงานต้นสังกัดนั้นต้องการให้ที ประชุมเราได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการเพื อให้เอกสารการสมัครสมบูรณ์แบบ
สามารถส่งจังหวัดได้ ผมก็จะขอถามมติที ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใด
เห็นด้วยกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ 

ประธำนฯ ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที  ๘ 

ระเบียบวำระท่ี ๘ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธำนฯ เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที เคารพ ที ผ่านมาผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที ให้

ความส าคัญและร่วมพัฒนาเทศบาลของเรา ส าหรับโครงการที  ๖ ผมขอ
เรียนถามว่าจะให้แก้ไขอย่างไร ในตัวโครงการนี้รายละเอียดท่อเดิมก็คือ
ขนาด ๖๐ ซม. ถ้าเราจะวางต่อมีขนาดใหญ่กว่านั้นก็จะไม่เท่ากันอันนี้คือใน
ความคิดเห็นของผม ขอทราบรายละเอียดเหตุผลครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายก ขอเชิญสมาชิกที เข้าใจบริบทพ้ืนที ตรงนั้นช่วยชี้แจง
รายละเอียดให้ที ประชุมทราบอีกครั้ง เพื อที ท่านนายกและคณะผู้บริหารจะ
ได้ทราบเพื อที ท่านจะได้น าไปปรับปรุงแก้ไขโครงการเข้าสู่ที ประชุมสมัย
หน้าถูกต้องครับ เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ 

นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ส าหรับในโครงการที  ๖ ผมได้ชี้แจงในที 
ประชุมสภาไปแล้วว่า ถนนเทศบาล ๗ ที มีการวางท่อขนาด ๖๐ ซม.ผมคิด
ว่ามันมีขนาดเล็กเกินไป ผมพิจารณาแล้ว ควรวางแผนเพื ออนาคตข้างหน้า
ควรวางท่อขนาดท่อขนาด ๘๐ ซม. และถ้าเอาไปต่อท่อขนาด ๖๐ ซม.
น่าจะไม่มีปัญหา หากน าไปต่อบริเวณบ่อพัก และวางแผนยกระดับให้สูงขึ้น 

/ โดยวางแผนในอนาคตข้างหน้า... 



โดยวางแผนในอนาคตข้างหน้าเราจะยกระดับให้สูงเท่าไหร่ในความ
เหมาะสม และตรงส่วนที งอเข้าไปยังถนนทางหลวง ๒๑๖๗ ควรวางท่อ
ขนาด ๑๐๐ ซม. เผื ออนาคตข้างมีการวางท่อแนวขนานไปกับถนนทาง
หลวง ๒๑๖๗ ในแนวยาว ควรวางแผนให้ได้ระยะที น้ าไหลสะดวกและควร
เป็นขนาด ๑๐๐ ซม.ยาวตลอดทั้งแนว ขอให้ผู้บริหารเสนอญัตตินี้เข้าที 
ประชุมใหม่ ผมยินดีด้วยที จะให้ท าแต่ต้องเป็นแบบที ผมอธิบายและชี้แจงไป
แล้ว โดยให้มีท่อขนาด ๘๐ ซม. และ ๑๐๐ ซม.เข้ามาด้วย ผมยินดีที จะให้มี
โครงการนี้เกิดขึ้นขอบคุณท่านประธาน ครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำล ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที เคารพ ด้วยเหตุด้วยผลและมติที ประชุมผมยินดียอมรับ

และไม่ว่ากันครับ แต่การแก้ไขปัญหาจากนี้ไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ ถ้าเกิด
เจ้าของที เขาถมที มาปิดตรงนั้น และในระยะนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ เกิดฝน
ตก ผมไม่ทราบว่าเราจะแก้ไขปัญหากันยังไง เพราะตรงจุดนั้นมันจะไป
ตรงที ของเขาเลย จึงขอเรียนท่านประธานสภาไปยังสมาชิกว่า เราจะแก้ไข
ปัญหายังไง ขอบคุณครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณครับท่านนายก ท่านสมาชิกที ได้อภิปรายไปแล้วมีอะไรจะชี้แจงก็
ขอเชิญครับ เชิญท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ  

นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ส าหรับโครงการที  ๖ ทางสมาชิกทุกท่าน
นั้นไม่มีปัญหาและยินดีที จะเห็นชอบโครงการ เพียงแต่อยากให้ผู้บริหาร
เสนอญัตติเข้ามาใหม่ เปลี ยนแปลงเฉพาะท่อ คือขนาดของท่อ ให้เพิ ม
ขนาดของท่อเข้ามาและเพิ มงบประมาณในการด าเนินการ เสนอเข้าที 
ประชุมเราจะอนุมัติให้ทันวันที  ๓๐ นี้ ส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับ
แบบที จะเสนอครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ขออนุญาตถามท่านเลขาครับตามที ท่าน 
ส.ท.สุรัฐน าเสนอมา พอจะเป็นไปได้หรือไม่ ระยะเวลาที เหลือจากนี้ก็เหลือ
อีกไม่กี วันก็จะถึงวันหยุดแล้ว เชิญท่านปลัดครับ 

นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ เกี ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมนั้น ต้องดู
ยอดเงินสะสมที เหลือหากมียอดเงินสะสมเหลือพอก็สามารถท าได้ และใน
ระเบียบก็ไม่ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดหรือไม่หยุด ส าคัญที ว่า ช่างจะสามารถ
เขียนแบบให้เราได้ทันหรือไม่ เพราะวันนี้ก็วันที  ๒๗ แล้ว พรุ่งนี้ก็เป็น
วันหยุด คงจะติดต่อช่างไม่ได้  

ประธำนฯ ขอบคุณท่านปลัด เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ส าหรับผมนั้นเคารพความคิดเห็นของที 

ประชุม เคารพความคิดเห็นของท่านสมาชิกนะครับ แต่ส าหรับการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนนี อยากจะแก้มาก แต่ขอเรียนให้ที ประชุมทราบว่า 
จริงอยู่ตรงนั้นมีท่อระบาย ๒ ข้าง แต่การไหลหรือการระบายของน้ าไหล
ออกท่อเดียวคือ ท่อ ๖๐ ซม. เท่านั้น ตรงนี้จึงอยากน าเรียนถามว่าเราจะ

- ๓๐ - 
 

/ ท าอย่างไรต่อ... 



ท าอย่างไรต่อ อยากให้เร่งแก้ไขปัญหา เกรงว่าเกิดมีฝนตกขึ้นมาในเร็ววัน
จะท าให้พี น้องเราเดือดร้อน จึงรบกวนเรียนปรึกษาที ประชุมครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายก ตามที ท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง เสนอว่าให้เอาเข้าในห้วง
สิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้  คงไม่ทันเพราะเป็นวันหยุด และบางท่านคง
อยากจะกลับไปเยี ยมบ้านหรือมีโปรแกรมที จะเดินทาง ผมจึงอยากให้ท่าน
นายกแก้ไขตามที ประชุมได้อภิปรายกันเข้ามา คงต้องเป็นแบบนั้นนะครับ
ท่านนายก 

นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที เคารพ ส าหรับผมไม่ขัดข้องครับเพียงแต่อยากจะแก้ไข
ปัญหาตรงจุดนั้น ขอเรียนกับที ประชุมตรงนี้ ว่า หากช่วงนี้ถึงเดือน
กุมภาพันธ์เกิดมีฝนตกต้องรบกวนทุกท่านช่วยไปชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจว่า
สาเหตุเพราะอะไรจึงไม่สามารถด าเนินโครงการได้ หากเขาถมที ขึ้นมาอย่าง
ที ผมได้น าเรียนว่าปัญหาความเดือดร้อนต้องเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้อง
ขอให้ท่านสมาชิกไปยืนยันว่าก็เพราะอย่างนี้จึงไม่สามารถด าเนินการได้ 
ขอบคุณครับ    

ประธำนฯ ครับขอบคุณท่านนายก ด้วยความยินดีครับ ทางฝ่ายสภาก็ไม่ได้ปิดกั้น เรา 
ยินดีที จะร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี น้องประชาชน เพียงแค่ขอให้
ท่านนายกแก้ไขเปลี ยนแปลงขนาดท่อระบายน้ าจากท่อขนาด ๖๐ ซม. เป็น
ท่อขนาด ๑๐๐ ซม.ส าหรับเรื องฟ้าฝน เป็นเรื องของดินฟ้าอากาศ เอา
แน่นอนไม่ได้ แต่เมื อมติที ประชุมออกมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับมติ จะ
เปลี ยนแปลงไม่ได้ นะครับท่านนายกมีอะไรที อยากจะชี้แจงที ประชุมอีก
ไหมครับ เชิญครับ  

นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ด้วยความยินดีครับ ส าหรับผมก็ไม่เป็นไร 
หากที ประชุมต้องการให้ท าญัตติเสนอเข้าที ประชุมใหม่ผมก็ยินดีที จะท า
โครงการนี้เสนอเข้าที ประชุมอีกครั้ง ท่อระบายน้ านี้จะให้เปลี ยนเป็นขนาด
เท่าไหร่ยังไงครับ  

ประธำนฯ เชิญท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ 
นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ส าหรับท่อที เราจะให้แก้ไขเปลี ยนแปลงคือ

ขอให้เป็นท่อ ขนาด ๘๐ ซม. และ ๑๐๐ ซม.ถนนเทศบาล ๗ ขอให้เป็นท่อ
ขนาด ๘๐ ซม. และ ถนนทางหลวง ๒๑๖๗ เป็นท่อขนาด ๑๐๐ ซม.และให้
ยกระดับสูงขึ้นมาครับ  

ประธำนฯ มีท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ที ผ่านมาก็

ขอขอบคุณเกี ยวกับเรื องกีฬา ทั้งกีฬาชุมชน ทั้งกีฬาสิงห์สัมพันธ์ ท่าน
สมาชิกหลายๆ ท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กีฬาชุมชนนั้นนับว่าเป็น
กีฬาที เราให้ความส าคัญ เช่นเดียวกัน กีฬาสิงห์สัมพันธ์เราก็ให้ความส าคัญ
แต่การที จะประสบความส าเร็จนั้นต้องมีหลายๆอย่างประกอบกัน เหตุที 
กีฬาสิงห์สัมพันธ์เราแพ้ อบต.สวายในรอบ ๘ ทีมสุดท้ายเพราะ อบต.สวาย 

- ๓๑ - 
 

/ ไม่เอานักกีฬาตามโควตา... 



 ไม่เอานักกีฬาตามโควตา ๒ ต าแหน่ง ผู้รักษาประตูเขานั้น เอาคนนอกมา 
เรายิงยังไงก็ไม่เข้าหรอกครับ ที เราแพ้ ๑-๐ เพราะเราแพ้ลูกฟรีคิกนอกเขต
โทษ คนที ยิงเข้าของ อบต.สวายนั้น ก็เป็นคนนอกโควตา เป็นครูที อายุไม่ถึง 
ส่วนนักกีฬาของเรานั้น อยู่ในโควตาทั้งหมด แม้แต่ท่านปลัดเองก็เตรียมตัว
ที จะลง และจ่าเอกประวิชก็เช่นกันไม่ได้ซ้อมมาแต่ก็เตรียมพร้อมและลงเล่น 
ทั้งผู้ช่วยค ารณ ผู้ใหญ่ทูล ก็ไม่ได้ซ้อมแต่ก็ยังลงเล่น เพราะฉะนั้นโควตาของ
เราสะอาดจริงๆ เราแพ้ก็เนื องจากอย่างที ผมได้เรียนไปแล้ว ก็ไม่เป็นไรครับ
จึงเรียนให้ที ประชุมทราบ ขอบคุณทุกท่านที ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ส าหรับในการประชุมในวันนี้ ก็ขอขอบคุณอีกครั้งที ทุกท่านให้ความส าคัญ 
ด้วยเหตุด้วยผลในการที เข้าร่วมประชุม ถึงแม้ว่าโครงการที  ๖ ไม่ผ่าน ผม
เองก็รับฟังด้วยเหตุด้วยผลเช่นกัน ขอบคุณที ให้ค าแนะน า ส่วนช่างถ้าเขา
จะประมาณการราคาผมก็จะเชิญท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่างเข้ามาร่วมให้
ค าปรึกษาอีกครั้ง เมื อช่วงบ่ายหลังเสร็จจากไปขอพรปีใหม่จากท่านผู้ว่าฯ
ผมก็รีบเร่งมาเพื อให้ทันเข้าร่วมประชุมกับทุกท่าน ในวันนี้ก็ขอขอบคุณอีก
ครั้งครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายก เชิญท่านรองจีรพงษ์ อสิพงษ์ ครับ 
นำยจีรพงษ์ อสิพงษ์ รองนำยกฯ  เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ผมมีเรื องหนึ งที จะขอขอบคุณ โดยเฉพาะ

ท่านประธานสภา ท่านพระครูภัทรนันทโกวิท เจ้าอาวาสวัดพิมาย ได้ไปรับ
สันนิบัตรพัดยศชั้นเอก ท่านได้หารือว่าขอความร่วมมือจากสภาเทศบาล
ต าบลปรางค์กู่ช่วยแต่งชุดปกติขาวเพื อร่วมพิธีตามที ระเบียบก าหนดไว้ผม
ได้น าเรียนท่านประธานสภา ท่านเองก็ไม่ขัดข้อง ทั้งท่านอาจารย์สมหมาย 
และเจ้าหน้าจากเทศบาลเรา คือ นักทรัพยากรบุคคลก็ได้แต่งชุดปกติขาวไป
ร่วมพิธีในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลหลายอย่าง ท่านรองวรชัย 
ก็ไป เมื อวานนี้เรากลับมาถึงก็เกือบ ๒ ทุ่ม ขอบคุณที มีพวกเราได้ให้ก าลังใจ
มีท่านนายกเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ผมในนามของวัดพิมายก็ขอกราบ
ขอบพระคุณท่าน ที อนุเคราะห์ ทั้งท่านนายก ท่านประธานสภา ท่าน
สมาชิก พนักงานเจ้าหน้าที  ที ให้ เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ ด้วย ต้อง
ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ งครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านรองจีรพงษ์ อสิพงษ์ จะสิ้นปีแล้ว ท่านเลขาก็เข้ามารับ
ต าแหน่งยังไม่ได้พบปะสมาชิกสภาเทศบาลอย่างเป็นทางการ มีอะไรจะ
พบปะก็ขอเชิญครับ 

นำยประเสริฐศิลป์ แหวนวงษ์ เลขำฯ  เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านยก
เทศมนตรี ท่านรองนายก ท่านปลัด และสวัสดีพนักงานเจ้าหน้าที ทุกท่าน 
อย่างที ผมได้เคยน าเรียนไปตั้งแต่ครั้งแรกที มารับต าแหน่ง ก็ด้วยความยินดี
ที ได้มาร่วมงานกับทุกท่าน ส าหรับวันนี้ตั้งแต่ที เริ มประชุมตั้งแต่ต้นจนจบ 
ฟังสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายแต่ละโครงการแต่ละญัตติที ท่านนายก
เสนอเข้ามา ผมคิดว่าหลายท่านต่างยินดีที จะร่วมแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพี น้องประชาชนในเขตพ้ืนที  เพื อให้บรรเทาเบาบางลง  

- ๓๒ - 
 

/ จากการนั งฟังการอภิปราย... 



จากการนั งฟังการอภิปรายของแต่ละท่าน ต่างคนต่างมุมมองที แตกต่างกัน 
แต่ด้วยเหตุด้วยผล ของแต่ละโครงการที เสนอเข้ามา มีหลายโครงการที ผม
เห็นด้วย และมีบางโครงการที สมาชิกบางท่านอภิปรายไม่เห็นด้วยเพราะ
เหตุผลประการใดนั้น ฟังดูแล้วก็มีเหตุมีผล และผมเห็นว่าบางโครงการที ยัง
ไม่ผ่านแต่ก็ยังไม่สายที จะเสนอเข้ามาใหม่ เพื อที จะแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด 
ผมขอฝากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านร่วมกันแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของพี น้องประชาชนในเขตเทศบาลเราให้ดีขึ้นต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านเลขานายกครับ ส าหรับผมขอขอบคุณทุกท่าน เราอยู่ด้วยกัน 
ร่วมงานกันมา ปี ๒๕๖๒ ก็จะสิ้นปีกันแล้ว ก็ในโอกาสสิ้นปี ๒๕๖๒ ปี หมู
ทอง ย่างสู่ปีพญาหนู ก็ขอพูดสิ งใดที เราได้ท างานร่วมกันหากมีสิ งใด
ผิดพลาด ผมก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านในที นี้  ทั้งฝ่ายผู้บริหารฝ่าย
สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการ ขอให้พวกเราอโหสิต่อกัน เราจะต้อง
ได้ร่วมมือกันท างานในปี ๒๕๖๓ ต่อไป ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้พี น้องชาวเทศบาลต าบลปรางค์กู่
ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ โรคภัยไข้เจ็บอย่าได้เบียดเบียน 
ครอบครัวอบอุ่น คิดท าการสิ งใดก็ขอให้สมความมุ่งมาสปรารถนาทุก
ประการครับ เชิญ ท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ  

นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ ถนนเทศบาล ๔ ฝาบ่อพัก ชุมชนก้าวหน้า 
ถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ฝาบ่อพักฝั่งซ้าย เขาเปิดฝาไว้ยังไม่ได้ปิด
ประมาณ ๒-๓ บ่อ ผมเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ครับ และถนนเทศบาล 
๕ มีฝาบ่อพักทะลุ เห็นปักเสาธงหลายวันแล้วครับ น่าจะเกือบครึ งเดือน
แล้วอีกเรื องที ผมสงสัย ก่อนการแข่งขันกีฬา มีการท าสนามวอลเล่ย์บอล 
เห็นเทปูนอยู่ตรงนั้น มีคนถามว่าเอางบประมาณจากส่วนไหนมาท า อีก
เรื องคือไฟส่องสว่างตรงสี แยกไฟแดง อยากรู้ว่าท่านเอางบประมาณ 
ส่วนไหนไปท า อีกเรื องที เราต้องคุยกันคือ เรื องไปอบรมที เชียงใหม่จะ
เดินทางกันยังไง เดินทางโดยพาหนะอะไร วันนี้เป็นโอกาสดีที เราได้ร่วม
ประชุมและพร้อมหน้า เราน่าจะได้คุยกันและตกลงกันว่าจะเดินทางอย่างไร
ในส่วนของรายละเอียด  

ประธำนฯ เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์  ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ เนื องจากว่าสนามวอลเล่ย์ ได้รับการร้องขอ

จากลูกน้องในเทศบาล ว่าขอให้ผมท าให้ โดยเราเทขนาดบางๆ โดยใช้
ลูกน้องในเขตเทศบาลเป็นช่าง ส าหรับไฟส่องสว่าง เสาที เราเอาไปติดตั้งนั้น 
เป็นเสาเก่า ส่วนไฟฟ้าใช้เงินงบประมาณในการซื้อ ไฟและสาย งบในส่วน
ของไฟฟ้า ส่วนฝาบ่อพักถนนเทศบาล ๔ หน้าบ้านท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง 
จ านวน ๓ บ่อ และถนนเทศบาล ๑๒ หน้าบ้านตาเล็ม และหน้าบ้านตาลุน
ฝาแตก คือย่างนี้นะครับ ส าหรับฝาบ่อพักเราได้จัดซื้อจัดจ้างและได้
ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว ทีนี้เขาท าเสร็จเป็นบางอัน ส่วนหนึ งก็ยังไม่เสร็จ 
ตอนนี้เขาโดนปรับไปประมาณ ๔๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ แล้ว เราตามจนไม่รู้

- ๓๓ - 
 

/ จะตามยังไง... 



จะตามยังไง สุดท้ายเขาบอกว่าเงินหมดไม่มีเงินที จะท า ส่วนบ่อพักที ท า
เสร็จแล้ว ประมาณ ๖-๗ ฝา นั้นอยู่ที บ้านของเขา ในส่วนนี้จะรับไป
ด าเนินการต่อครับ เรื องเดินทางไปเชียงใหม่ ครั้งแรกนั้นว่าจะเดินทางโดย
เครื องบิน ซึ งท่านปลัดก็ได้แจ้งมาว่าค่าเดินทางโดยเครื องบินประมาณ 
๔๐๐,๐๐๐ บาท ท่านปลัดก็เลยแนะน าว่าถ้าไปโดยรถยนต์ก็จะประหยัดลง
มาก จากครั้งแรกเราได้จ านวนผู้ที จะไป ๒๒ ท่าน แต่พอเปลี ยนเป็น
เดินทางโดยรถยนต์ เหลือผู้ที จะไปเพียง ๑๖ ท่าน มีเจ้าหน้าที  ๔ คน เดือน
ทางวันที  ๔ กุมภาพันธ์ ประชุมถึงวันที  ๗ ผมเคยเสนอต่อสันนิบาตว่า
อยากจะไปช่วงเดือนมกราคม หรือไม่ก็ก่อนปีใหม่ ปรากฏว่าติดงานกันหมด
จึงไม่สามารถเดินทางไปได้ สุดท้ายตกผลึกอยู่ที  ๔ - ๗ กุมภาพันธ์    

 ประธำนฯ ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอบคุณท่านนายก คณะ 
ผู้บริหาร ท่านปลัด พนักงานเจ้าหน้าที ทุกคน ทุกท่านที สละเวลามาร่วม 
ประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุมครับ 

 
                                ปิดประชุมเวลา     1๖.๐๐   น. 
 
 

 
 (ลงชื อ)          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางวราภรณ์   แหวนวงษ์) 
                                          ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
 
 

(ลงชื อ)                               ผู้ตรวจบันทึกรายการการประชุม 
        (นางวิไลวรรณ   ทองละมุล) 
         หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 
 

(ลงชื อ)                               ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
        (นายสุรศักดิ์    สิมาขันธ์) 
       ปลัดเทศบาลต าบลปรางค์กู่ 

 
 
 
 
 

/ (ลงชื อ)... 

- ๓๔ - 
 



- ๓๕ - 
 

 
 
 

(ลงชื อ)                               ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายเสถียร    แหวนเงิน) 
 ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่ 

 
 

คณะกรรมการสามัญได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมเมื อวันที   ๒๗  ธันวาคม  25๖๒  แล้วถูกต้อง 
 
 

 
(ลงชื อ)                                 (ลงชื อ)                                 (ลงชื อ) 
         (นายสุรัฐ   แสงสว่าง)                (นายธนวัฒน ์    อสิพงษ์)            (นางบรรจง   แหวนวงษ์) 
     ประธานคณะกรรมการสามัญฯ               กรรมการสามัญฯ                     กรรมการสามัญฯ 
 


