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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. นายเทพธนกลุ        
จันทรสาร

สมาชกิสภาเทศบาล เทพธนกลุ      
จันทรสาร

6. นายเส็ง                
คำาเสยีง

สมาชกิสภาเทศบาล เส็ง              
คำาเสยีง

7. นายธนวฒัน ์         
อสพิงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล ธนวฒัน ์        
อสพิงษ์

8. นายประวทิย ์        จัน
ทะวงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล ประวทิย ์       
จันทะวงษ์

9. นายสรัุฐ               
แสงสวา่ง

สมาชกิสภาเทศบาล สรัุฐ             
แสงสวา่ง

๑ 0. นางสภุาพร           
เรยีงทอง

สมาชกิสภาเทศบาล สภุาพร         
เรยีงทอง



ผูไ้มม่�ประชุม
ลำ�ด ั
บที่

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

1. นายแดง               
จันทอง

สมาชกิสภาเทศบาล                -

 
/  ผูเ้ข�้รว่มประชุม...

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       
ทองละมลุ

หวัหนา้สำานักปลดั
เทศบาล

วไิลวรรณ     
ทองละมลุ

8. นางอรพันธ ์         
ศรรีะษา

หวัหนา้ฝ่ายอำานวย
การ

อรพันธ ์      ศรี
ระษา

9. นางสาวศศธิร       
ธรรมชาติ

นวก.สาธารณสขุ
ชำานาญการ

ศศธิร         
ธรรมชาติ

 - 2 -



10. นางสาวอษุณีย ์     
ศรลีาชยั

นักวเิคราะหน์โยบายฯ
ชก. 

อษุณีย ์       ศรี
ลาชยั

11. นายสริพิงษ์ชยั      
มั่นทรัพย์

หน.ฝ่ายแบบแผน
และกอ่สรา้ง 

สริพิงษ์ชยั    
มั่นทรัพย์

12. นายณัฐพงศ ์        
อสพิงษ์

หน.ฝ่ายบรหิารการ
ศกึษา 

ณัฐพงศ ์      
อสพิงษ์

13. นางสาวเกษร        
วงศเ์ศษ

นติกิรปฏบิตักิาร เกษร          
วงศเ์ศษ

๑๔ นางวราภรณ์         
แหวนวงษ์

ผช.นักจัดการงานทะ
เบยีนฯ

วราภรณ์      
แหวนวงษ์

๑๕ นายชนิวตัร ์         
แหวนวงษ์

ผช.นักวเิคราะห์
นโยบายและแผน

ชนิวตัร ์       
แหวนวงษ์

16. นางนุชจริา           
สงสยั

ผูช้ว่ยนักทรัพยากร
บคุคล

นุชจริา         
สงสยั

17. นางสาวมาลนิ ี       
แสงมาศ

ผูช้ว่ยเจา้พนักงาน
ธรุการ

มาลนิ ี          
แสงมาศ 

เมือ่สมาชกิมาครบองคป์ระชมุแลว้  เลขาฯ ไดเ้ชญิสมาชกิทกุทา่น
เขา้หอ้งประชมุและแจง้ใหส้มาชกิทกุทา่นลงลายมอืชือ่ในสมดุบนัทกึ
รายงานการประชมุ    และเชญิประธานจดุธปูเทยีนบชูาพระรัตนตรัย 
ไหวพ้ระสวดมนตแ์บบยอ่ เสร็จแลว้กลา่วเปิดประชมุตามระเบยีบวาระตอ่
ไป

ประธ�น ฯ เรยีนทา่นนายกเทศมนตร ี ทา่นสมาชกิสภาผูท้รง
เกยีรต ิ ทา่นลดัเทศบาล   เจา้หนา้ทีเ่ทศบาล
ทกุๆ ทา่น ในวนันี้เป็นการประชมุสมัยสามัญ สมัย
ที ่๒ ของปี 25 ๖๓ ในการประชมุทกุครัง้ ผมเคย
พดูมาหลายครัง้แลว้ อยากใหเ้จา้หนา้ทีท่กุกอง
เขา้รว่มประชมุดว้ย โดยเฉพาะ ผอ.กอง หรอื
หวัหนา้สว่น  ซึง่การทำางานในปัจจบุนัเราจะตอ้ง
รูจั้กเชงิรกุ ไมใ่ชเ่ชงิรับอยา่งเดยีว ก็ขอฝากทา่น
นายกดว้ยนะครับ เพือ่เป็นการไมเ่สยีเวลาตอ่ไป
ขออนุญาตเขา้สูร่ะเบยีบวาระครับ  

ระเบยีบว�ระที ่   1  เร ือ่ง   ประธ�นแจง้ทีป่ระชุมทร�บ    
ประธ�น ฯ ทีผ่า่นมาผมตอ้งขอขอบคณุสมาชกิสภาทกุทา่น 

ทีอ่อกตดิตามการดำาเนนิงานของโครงการตา่งๆ 



และนำาเรยีนตอ่ผม และเสนอปลดั นายกไดแ้กไ้ข
ซึง่ในระเบยีบวาระอืน่ๆ จะเปิดโอกาสใหส้มาชกิที่
ไดต้ดิตามโครงการตา่งๆ มานำาเสนอครับ

มตทิีป่ระชุม ทร�บ
/ ประธ�นฯ...

- ๓ -

ประธ�นฯ ตอ่ไปขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่๒ ครับ

ระเบยีบว�ระที ่๒ เรือ่ง รบัรองร�ยง�นก�รประชุมคร ัง้ทีแ่ลว้ 
(๑๘  กมุภ�พนัธ ์ ๒๕๖๓)

ประธ�นฯ จะใหส้มาชกิทกุทา่นอา่น พจิารณารายงานการ
ประชมุ ๑๐ นาท ีเป็นเวลา
 พอสมควรแลว้ เชญิสมาชกินำาเสนอครับ 
รายงานการประชมุทีผ่า่นมา 
 มตีรงไหนทีส่มควรจะแกไ้ขปรับปรงุ เชญิทา่น 
ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง ครับ

น�ยสรุฐั แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ  ในรายงานการประชมุครัง้
ทีผ่า่นมา ผมไดเ้สนอกำาหนดสมัยประชมุ แตไ่มม่ี
ในบนัทกึการประชมุ ควร
จะเพิม่คำาวา่“สมัยประชมุสมัยแรกของปีถัดไป 
ควรจะเป็นเดอืนกมุภาพันธ”์

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่งครับ ซึง่ทา่นก็ได ้
ตรวจสอบดแูลว้ วา่ทา่นไดเ้สนอในการประชมุ
ครัง้ทีแ่ลว้ ทา่นเสนอมาแบบนัน้ แตใ่นบนัทกึ
รายงานการประชมุ ปรากฏวา่ไมม่ ีเชญิทา่นเลขา
ครับ

น�ยสรุศกัดิ ์สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ ครับใน
รายงานการประชมุ ผมตรวจดแูลว้ไมม่ ีแตใ่นวนั
นัน้ทราบวา่ตอนทีผ่มไดก้ลา่วนำาเรยีนในทีป่ระชมุ
ถงึระเบยีบขอ้ที ่๗ วา่ ใหส้มาชกิสภาเทศบาลนำา
ปรกึษา วา่จะกำาหนดในหว้งเวลาใด และให ้
กำาหนดสมัยแรกของปีถัดไปดว้ย ในการกำาหนด



สมัยประชมุ ถา้มันตกหลน่เราสามารถทีจ่ะเอา
เขา้ไดท้กุสมัย สำาหรับบนัทกึรายงานการประชมุ
นัน้ทีว่า่มันตกหลน่ หรอืสมัยทีแ่ลว้เราลมื เราก็
กำาหนดในสมัยนีไ้ดเ้ลยครับ ตามระเบยีบขอ้ที ่๗ 
คอืใหท้า่น ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง เสนอขึน้มาแลว้
ใหท้ีป่ระชมุเห็นชอบครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดั ผมจำาไดว้า่ผมไดใ้หค้ณุวไิล
วรรณ นำาเสนอขอ้มลูในการกำาหนดสมัยประชมุ 
และคณุวไิลวรรณก็ไดเ้อาขอ้มลูเดมิมานำาเสนอ
ใหรั้บทราบและผมก็ไดถ้ามวา่เอาตามนัน้ไหม 
ผนวกกบัทีท่า่น ส.ท.สรัุฐ 
แสงสวา่ง นำาเสนอมา แตไ่มม่ใีนบนัทกึการ
ประชมุ ทางออกก็คอื ผมจะถามทีป่ระชมุวา่ เรา
จะเอาตามทีส่รัุฐเสนอมาตัง้แตค่รัง้แรกคราว
ประชมุสภาสมัยกอ่นหรอืไม ่เชญิ ส.ท.สรัุฐ แสง
สวา่ง ครับ

น�ยสรุฐั แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ผมขอ
ยนืยนัทีผ่มเสนอเมือ่ครัง้ประชมุสภาคราวทีแ่ลว้ 
ผมไดพ้ดูถงึการกำาหนดสมัยประชมุสภา สมยั
สามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ผมขอเสนอเป็น
เดอืนกมุภาพันธ ์ระยะเวลาประชมุ ๓๐ วนั 

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่น ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง ผมขอถามมติ
ทีป่ระชมุนะครับ สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ยกบัขอ้
เสนอของทา่นสรัุฐ ตามทีท่า่นไดย้นืยัน เสนอ
กำาหนดสมัยประชมุสภา สมัยสามัญ สมยัแรก
ของปี ๒๕๖๔ เป็นเดอืนกมุภาพันธ ์ระยะเวลา
ประชมุ ๓๐ วนั กรณุายกมอืขึน้ ครับ 

- ๔ –

มตทิีป่ระชุม เห็นชอบเป็นเอกฉนัท์

ประธ�นฯ ขอบคณุครับ ขอใหค้ณุวไิลวรรณ  ทองละมลุ 
กำาชบัเจา้หนา้ทีป่ระสาน

/ มตทิี่



ทา่น ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง เกีย่วกบัขอ้ความทีจ่ะ
แกไ้ขนะครับ มทีา่นใดจะเสนออะไรอกีไหมครับ 
ถา้ไมม่ผีมจะขอมตทิีป่ระชมุ สมาชกิทา่นใดเห็น
ควรรับรองรายงานการประชมุสภา สมัยสามัญ 
สมัยที ่๒/๒๕๖๓ เมือ่วนัที ่ 18  กมุภาพันธ ์ 
๒๕๖๓ กรณุายกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม รบัรองเป็นเอกฉนัท ์        

ประธ�นฯ ตอ่ไปขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่๓ ครับ

ระเบยีบว�ระที ่    3  เร ือ่ง   ญตัตนิ�ยกเทศมนตร ีเร ือ่ง ขออนมุตั ิ
โอนงบประม�ณร�ยจ�่ย
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในหมวด
ค�่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและส ิง่กอ่สร�้ง

ประธ�น ฯ  กอ่นอืน่ขอเชญิทา่นนายกแนะนำาเจา้หนา้ที ่
เพือ่นรว่มงานทีไ่ดม้โีอกาส
 รว่มงานกบัเทศบาลครับ เชญินอ้งเจา้หนา้ทีม่า
ใหมด่า้นหนา้ครับ 
 ขอตอ้นรับดว้ยความยนิด ีเชญิแนะนำาตวัครับ 
น�งส�วศศธิร  ธรรมช�ต ินวก.ส�ธ�รณสขุฯ  เรยีนทา่นประธาน
สภาเทศบาลทีเ่คารพ ทา่นนายกเทศมนตร ี
 ทา่นรองนายก ทา่นสมาชกิสภา และขอสวสัดพีี่ๆ
เพือ่นพนักงานทกุทา่น 
 ดฉัินนางสาวศศธิร  ธรรมชาต ิยา้ยมาดำารง
ตำาแหน่ง นักวชิาการสาธารณสขุ
 ชำานาญการ ยา้ยมาจากเทศบาลตำาบลบางพลบั 
อำาเภอปากเกร็ด จังหวดั
 นนทบรุ ีเมือ่วนัที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ก็ขอฝาก
เนือ้ฝากตวัดว้ยนะคะ 
 ขอบคณุคะ่
ประธ�นฯ ขอบคณุนางสาวศศธิร  ธรรมชาต ินักวชิาการ
สาธารณสขุชำานาญการ 
 ตอ่ไปก็จะไดร้ว่มงานกนัครับ เชญิทา่นนายก
เสนอญัตตคิรับ 



น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ญัตติ
นายกเทศมนตร ีเรือ่ง ขออนุมัตโิอน
 งบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ไปตัง้จา่ยเป็น
 รายการใหม ่ในหมวดคา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและส ิง่
กอ่สรา้ง ดว้ยนายกเทศมนตรี
 ตำาบลปรางคก์ู ่มคีวามประสงคข์ออนุมัตติอ่สภา
เทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ใน
 การโอนงบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ไปตัง้จา่ย
 เป็นรายการใหม ่ในหมวดคา่ครภุณัฑท์ีด่นิและส ิง่
กอ่สรา้ง  โดยมหีลกัการ
 และเหตผุลดงันี้  โครงก�รที ่   1      ดว้ยนายก
เทศมนตรตีำาบลปรางคก์ู ่ มี ความประสงคข์ออนุมัติ
ตอ่สภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ ในการโอน งบ
ประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ไปตัง้จา่ยเป็น

รายการใหม ่ในหมวดคา่ครภุณัฑ ์ โดยมหีลกัการ
และเหตผุลดงันี้ หลกั  ก�ร  

ตามเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำา
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เทศบาลตำาบล
ปรางคก์ูไ่มไ่ดต้ัง้งบประมาณ ค�่ครภุณัฑ ์ค�่จดัซือ้เครือ่ง

ปรบัอ�ก�ศ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 ไว ้จงึขอ
โอนงบประมาณ เพือ่ตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ดงัมรีาย
ละเอยีดตอ่ไปนี้

ด�้น/แผน/ง�น/
หมวด

งบ
ประม�

ณ
อนมุตั(ิ
บ�ท)

โอนลด โอนเพิม่ 
ร�ยก�ร

แผนง�น  บรหิาร
งานท่ัวไป
ง�น  บรหิารงาน
คลงั
หมวด  คา่ครภุณัฑ์

86,80
0

แผนง�น บรหิารงาน
ท่ัวไป
ง�น บรหิารท่ัวไป
หมวด  คา่ตอบแทน 
ใชส้อยและวัสดุ
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบั
การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย

- ค�่จดัซือ้เครือ่งปรบัอ�ก�ศ 
จำ�นวน  2  เครือ่ง   ต ัง้ไว ้  
86,800  บ�ท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่ง
ปรับอากาศ แบบแยกสว่น แบบ
ตัง้พืน้หรอืแบบแขวน  (ระบบ  
Inverter)   ขนาด  24,000  
บทียี ูคณุลกัษณะเฉพาะสงัเขป

/ ปรบั
อ�ก�ศ. . .
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หมวดอืน่ๆ
- คา่ใชส้อย  ประเภทคา่
ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้/เลื
อกตัง้ซอ่ม  หรอืกรณี
ตำาแหน่งทีว่า่ง ตัง้ไว ้ 
500,000 บาท

คงเหลอืกอ่นโอน       
500,000  บ.โอนลด
คร ัง้นี ้            
86,800  บ.คงเหลอื
หลงัโอน       
413,200  บ

1) ขนาดทีก่ำาหนดเป็นขนาดไม่
ตำา่กวา่  24,000 บทียีู
2) ราคาทีก่ำาหนดเป็นราคาทีร่วม
คา่ตดิตัง้
3) เครือ่งปรับอากาศทีม่คีวาม
สามารถในการทำาความเย็น 
ขนาดไมเ่กนิ  40,000 บทียี ู
ตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5
4) ตอ้งเป็นเครือ่งปรับอากาศที่
ประกอบสำาเร็จรปูทัง้ชดุ ทัง้
หน่วยสง่ความเย็นและหน่วย
ระบายความรอ้นจากโรงงาน
เดยีวกนั
5) มคีวามหน่วงเวลาการทำางาน
ของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซือ้เครือ่งปรับอากาศ
ขนาดอืน่ๆ (นอกจากขอ้ 3) นอก
เหนอืจากการพจิารณาดา้นราคา
แลว้  เพือ่เป็นการประหยัด
พลงังาน  ควรพจิารณาจัดซือ้
เครือ่งปรับอากาศทีม่คีา่
ประสทิธภิาพพลงังานตาม
ฤดกูาล (SEER) สงูกวา่
7) การตดิตัง้เครือ่งปรับอากาศ
   (1) แบบแยกสว่น ประกอบ
ดว้ยอปุกรณ์ ดงันี ้สวติซ ์1 ตวั 
ทอ่ทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวน
ยาว  4  เมตร  สายไฟยาว ไม่
เกนิ 15  เมตร  
(เป็นราคาตามบญัชรีาคา
มาตรฐานครภุณัฑ ์ ฉบบัเดอืน
ธันวาคม  2562 กำาหนด) 

                               เหตผุล  เนือ่งจากเครือ่งปรับอากาศของ
หอ้งกองคลงั ชำารดุ  ไดป้รับปรงุ ซอ่มแซมหลายครัง้
แลว้ แตก่ารใชง้านก็ไมด่เีทา่ทีค่วร ประกอบกบัอายกุาร

ใชง้านนานมากแลว้ การซอ่มจงึเป็นสิง่ทีไ่มคุ่ม้คา่  ผูบ้รหิารทอ้ง

          /บรหิาร
งานทัว่ไป. . .



ถิน่  พจิารณาแลว้เห็นวา่ มคีวามจำาเป็นตอ้งจัด
ซือ้เครือ่งปรับอากาศมาใชใ้นหอ้ง ดงักลา่ว ซึง่เทศ
บาลฯ ไมไ่ดต้ัง้งบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ในหมวดคา่ครภุณัฑ ์คา่จัดซือ้เครือ่งปรับอากาศ ใน
แผนงาน บรหิารงานทัว่ไป  งานบรหิารงานคลงัไว ้ 
จงึขออนุมัตโิอนไปตัง้จา่ยเป็น รายการใหม ่ 
จำานวน  2  เครือ่ง เป็นเงนิ  86,800 บาท (แปดหมืน่หก

พันแปดรอ้ยบาทถว้น)  
   เพือ่ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  

วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ ขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่

3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ้ 27 การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ย
ในหมวด คา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้งทีท่ำาให ้
ลกัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่น หรอืโอนไปตัง้จา่ย
เป็นรายการใหม ่ ใหเ้ป็นอำานาจอนุมัตขิองสภาทอ้งถิน่

จงึเรยีนมาเพือ่สภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ูพ่จิารณาอนุมัติ
ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก เชญิสมาชกิสภาเทศบาล

ผูท้รงเกยีตทิกุทา่น ไดพ้จิารณา หรอืจะอภปิราย
เชญิไดน้ะครับ  มทีา่นใดจะอภปิรายหรอืไม ่ถา้
ไมม่ผีมจะขอมตทิีป่ระชมุ สมาชกิสภาเทศบาล
ทา่นใดเห็นควรอนุมัตโิอนงบประมาณรายจา่ย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตัง้จา่ยเป็น
รายการใหม ่ในหมวดคา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและส ิง่
กอ่สรา้ง เพือ่เป็นคา่จัดซือ้เครือ่งปรับอากาศ
จำานวน  2  เครือ่ง  กรณุายกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นชอบเป็นเอกฉนัท์

ประธ�นฯ ขอเชญิทา่นนายกเสนอญัตตโิอนงบประมาณราย
จา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการที ่ 
2 ครับ 
น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  ญัตติ
นายกเทศมนตร ีเรือ่ง ขออนุมัตโิอน
 งบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ไปตัง้จา่ยเป็น
 รายการใหม ่ในหมวดคา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและส ิง่
กอ่สรา้ง ดว้ยนายกเทศมนตรี
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 ตำาบลปรางคก์ู ่มคีวามประสงคข์ออนุมัตติอ่สภา
เทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ใน
 การโอนงบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ไปตัง้จา่ย
 เป็นรายการใหม ่ในหมวดคา่ครภุณัฑท์ีด่นิและส ิง่
กอ่สรา้ง  โดยมหีลกัการ
 และเหตผุลดงันี้ 

โครงก�รที ่  2    
 หลกัก�ร  ตามเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.  
 2563  เทศบาลตำาบลปรางคก์ูไ่มไ่ดต้ัง้งบ
ประมาณ  คา่ครภุณัฑ ์ รายจา่ย
 เพือ่ซอ่มแซมบำารงุรักษาโครงสรา้งของครภุณัฑ์
ขนาดใหญ ่ (คา่ปรับปรงุ
 ซอ่มแซมซุม้เฉลมิพระเกยีรตฯิ)  ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว ้ จงึ
 ขอโอนงบประมาณเพือ่ตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ 
ดงัมรีายละเอยีดตอ่ไปนี้

/ด�้น/แผน/ง�น. .
.
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ด�้น/แผน/ง�น/
หมวด

งบ
ประม�

ณ
อนมุตั(ิ
บ�ท)

โอนลด ร�ยก�รใหม่

แผนง�น   
อตุสาหกรรมและ
การโยธา
ง�น  กอ่สรา้ง

175,9
00

แผนง�น   บรหิารงาน
ท่ัวไป
ง�น  บรหิารท่ัวไป
หมวด  เงนิเดอืน (ฝ่าย

- ค�่ครภุณัฑ ์  ร�ยจ�่ยเพือ่
ซอ่มแซมบำ�รงุรกัษ�
โครงสร�้งของครภุณัฑข์น�ด
ใหญ ่ (ค�่ปรบัปรงุซอ่มแซม



โครงสรา้งพืน้ฐาน
หมวด   คา่
ครภุณัฑ ์ทีด่นิและ
สิง่กอ่สรา้ง
ร�ยก�ร   คา่
ครภุณัฑ์

การเมอืง)
- เงนิคา่ตอบแทน
สมาชกิสภาองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่   
ตัง้ไว ้ 2,500,000 
บาท   เพือ่จา่ยเป็นเงนิ
คา่ตอบแทนของประธาน
สภา   รองประธานสภา 
สมาชกิสภาเทศบาลฯ 

คงเหลอืกอ่นโอน      
837,980  บ.โอนลด
คร ัง้นี ้         175,900 
บ.คงเหลอืหลงัโอน     
662,080  บ.

ซุม้เฉลมิพระเกยีรตฯิ ) ต ัง้ไว ้
175,900  บ�ท
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรับปรงุ
ซอ่มแซมซุม้เฉลมิพระเกยี
รตฯิ โดยมรีายละเอยีด  ดงันี ้
-  จัดทำาตราสญัลกัษณ์พระ
ราชพธิบีรมราชาภเิษก  
ขนาด 300 x 250 ซม. 
จำานวน  ๒  แผน่
-  ซอ่มสซีุม้พระบรม
สาทสิลกัษณ์  ขนาด 200 x
๑๕๐ ซม.  จำานวน  ๔  ดา้น
-  จัดทำาเทวดาถอืธง ประดบั
ซุม้ ขนาดสงู ๑๕๐  ซม. 
จำานวน  ๔  แผน่
-  ลายไทยประดบัตน้เสา  
ขนาด ๑๗๐ x ๔๐  ซม. 
จำานวน  ๔  ดา้น
-  เปลีย่นแผน่กระเบือ้ง
บรเิวณสว่นคาน เป็นแผน่พ
ลาสวดู ยาว ๑,๑๐๐ ซม. ทำา
สทีองสลบัแดง จำานวน  ๒  
ดา้น
-  ลายกระจังประดบัซุม้ 
ขนาด ๒๐ x ๒๐  ซม. 
จำานวน  ๑๖  ชิน้
-  ทำาสเีสาทัง้สองขา้งดว้ยสี
เหลอืงทอง
-  ป้ายชือ่หน่วยงานทรง
รบิบิน้ ยาว ๓๐๐ ซม. 
จำานวน  ๒  แผน่

เหตผุล เนือ่งจากซุม้เฉลมิพระเกยีรตฯิ หนา้
ทางเขา้สำานักงานเทศบาล ชำารดุ สซีดีจางตาม
กาลเวลา ทำาใหด้ไูมส่วยงาม สมพระเกยีรต ิ
ประกอบกบัอายกุารใชง้านนาน สว่นประกอบ
ตา่งๆ จงึเสือ่มสภาพลงตามอายกุารใชง้าน  ผู ้

     /-จัดทำาตรา
สญัลกัษณ์. . .



บรหิารทอ้งถิน่  พจิารณาแลว้เห็นวา่  มคีวาม
จำาเป็นตอ้งปรับปรงุซอ่มแซมซุม้เฉลมิพระเกยี
รตฯิ เพือ่เป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึความจงรักภกัดี
ตอ่สถาบนัพระมหากษัตรยิ ์ แตเ่ทศบาลตำาบล
ปรางคก์ู ่ ไมไ่ดต้ัง้งบประมาณรายจา่ยประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในหมวดคา่ครภุณัฑ ์
รายจา่ยเพือ่ซอ่มแซมบำารงุรักษาโครงสรา้งของ
ครภุณัฑข์นาดใหญ่  (คา่ปรับปรงุซอ่มแซมซุม้
เฉลมิพระเกยีรตฯิ)  ในแผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานไว ้
ทำาใหไ้มส่ามารถปรับปรงุซอ่มแซมได ้ จงึขอ
อนุมัตโิอนงบประมาณไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่
เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรับปรงุซอ่มแซมซุม้เฉลมิพระ
เกยีรตฯิ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
- จัดทำาตราสญัลกัษณ์พระราชพธิบีรมราชาภเิษก

ขนาด 300 x 250 ซม. 
   จำานวน  ๒  แผน่

-  ซอ่มสซีุม้พระบรมสาทสิลกัษณ์  ขนาด 200 
x ๑๕๐ ซม. จำานวน  ๔  
    ดา้น
                     -  จัดทำาเทวดาถอืธง ประดบัซุม้ ขนาดสงู ๑๕๐ 
ซม. จำานวน  ๔  แผน่

          -  ลายไทยประดบัตน้เสา  ขนาด ๑๗๐ x 
๔๐  ซม. จำานวน  ๔  ดา้น

-  เปลีย่นแผน่กระเบือ้งบรเิวณสว่นคานเป็นแผ่
นพลาสวดู ยาว ๑,๑๐๐ ซม. 
    ทำาสทีองสลบัแดง จำานวน  
๒  ดา้น

 -  ลายกระจังประดบัซุม้ ขนาด ๒๐ x ๒๐  ซม.
จำานวน  ๑๖  ชิน้

-  ทำาสเีสาทัง้สองขา้งดว้ยสเีหลอืงทอง
-  ป้ายชือ่หน่วยงานทรงรบิบิน้ ยาว ๓๐๐ ซม.

จำานวน  ๒  แผน่
(เป็นราคาตามทอ้งตลาด) ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เป็นเงนิ  175,900 บาท  (หนึง่
แสนเจ็ดหมืน่หา้พันเกา้รอ้ยบาทถว้น)  เพือ่ให ้
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เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิี
การงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2541 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) 
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ้ 27 การโอนเงนิงบ
ประมาณรายจา่ยในหมวดคา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและ
สิง่กอ่สรา้งทีท่ำาใหล้กัษณะ ปรมิาณ คณุภาพ
เปลีย่น หรอืโอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ ให ้
เป็นอำานาจอนุมัตขิองสภาทอ้งถิน่       จงึเรยีน
มาเพือ่สภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ูพ่จิารณา
อนุมัติ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก เชญิสมาชกิสภาเทศบาล
ผูท้รงเกยีตทิกุทา่น ไดพ้จิารณา หรอืจะอภปิราย
เชญิไดน้ะครับ สำาหรับซุม้ประตเูฉลมิพระเกยีรตนิี้
เป็นซุม้ประตตูัง้แตส่มัยทา่นนายกวชัรพล  มว่ง
ออ่น ซึง่ก็สรา้งมาหลายปีแลว้ ขณะนีส้ภาพเกา่
มาก ดแูลว้ทรดุโทรมไมส่มพระเกยีรต ิจรงิๆ ผม
อยากใหต้ัง้งบประมาณสรา้งขึน้ใหมด่ว้ยซำ้า ไมใ่ช่
ปรับปรงุแบบนี ้แตต่ดิทีง่บประมาณ งบประมาณ
เรามนีอ้ย มจีำากดั จงึไดท้ำาโครงการสำาหรับ
ซอ่มแซมปรับปรงุ เชญิทา่น ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง 
ครับ

น�ยสรุฐั  สงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ ผมเห็นดว้ยกบัญัตตนิี้ เห็นดว้ยกบัการเอา
งบจากแผนงานบรหิารทั่วไป หมวดเงนิเดอืน 
(ฝ่ายการเมอืง) เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มาตัง้จา่ยเป็น
รายการใหม ่เป็นคา่ครภุณัฑ ์รายจา่ยเพือ่
ซอ่มแซมบำารงุรักษา ซุม้เฉลมิพระเกยีรตคิรับ 

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง ครับ มทีา่นใดจะ
อภปิรายอกีหรอืไม ่ถา้ไมม่ผีมจะขอมตทิีป่ระชมุ 
สมาชกิสภาเทศบาลทา่นใดเห็นควรอนุมัตโิอนงบ
ประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ในหมวดคา่
ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง กรณุายกมอืขึน้
ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นชอบเป็นเอกฉนัท์



ประธ�นฯ ตอ่ไปขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่๔ ครับ
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ระเบยีบว�ระที ่ 4 เร ือ่ง  ญตัตนิ�ยกเทศมนตร ีเร ือ่ง ขออนมุตั ิ
จ�่ยข�ดเงนิสะสม จำ�นวน ๔  โครงก�ร 

ประธ�นฯ ในระเบยีบวาระนี ้ผมจะใหท้า่นนายกเสนอญัตต ิ
แลว้ใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเป็นโครงการๆ ไปนะ
ครับ เชญิทา่น ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง ครับ

น�ยสรุฐั แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ ตามญัตตทิีผู่บ้รหิาร เสนอตอ่ทีป่ระชมุ
สภา ทัง้หมด ๔ โครงการ ผมไดต้รวจสอบดแูลว้
ปรากฏวา่ มโีครงการทีไ่มม่ใีนแผนพัฒนาทอ้งถิน่
จำานวน ๓ โครงการ คอื โครงก�รที ่๑ โครงการ
ซอ่ม-สรา้ง ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ถนนใน
ชมุชนวชัรพล โครงก�รที ่๓ โครงการซอ่ม
พรอ้มปรับระดบัความลาดเอยีง ถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ถนนในชมุชนหนองบวับาน 
เชือ่มทางหลวงชนบทจังหวดั      ศรสีะเกษ  
และโครงก�รที ่๔ โครงการวางทอ่ระบายนำ้าทิง้
คอนกรตีเสรมิเหล็ก Ø ๐.๓๐ เมตร แบบครึง่ทอ่
และแบบเต็มทอ่ มโีครงก�รที ่๒ เพยีงโครงการ
เดยีวทีม่อียูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่  น่ันก็คอื
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ถนน
บา้นสโุขเชือ่มทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 
๒๑๖๗ จงึเรยีนตอ่ทา่นประธานสภาเทศบาลวา่ 
เห็นสมควรนำาโครงการที ่๒ ยกขึน้มาพจิารณา
เพยีงโครงการเดยีว ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง  สำาหรับญัตตทิี่
ทา่นนายกเสนอมาเพือ่สภาพจิารณาอนุมัตจิา่ย
ขาดเงนิสะสม จำานวน ๔ โครงการตามทีท่า่น 
ส.ท.สรัุฐ ไดเ้รยีนตอ่ทีป่ระชมุแลว้วา่  มเีพยีง
โครงการที ่๒ เทา่นัน้ ทีม่บีรรจอุยูใ่นแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่ ทีเ่ราจะสามารถนำามาพจิารณาอนุมัตไิด ้
สว่นโครงการที ่๑ โครงการที ่๓ และโครงการที ่
๔ นัน้ ไมไ่ดม้บีรรจไุวอ้ยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่

  /ระเบยีบว�ระที่
4 . . .



แตอ่ยา่งใด  ซึง่ไมส่ามารถทีจ่ะนำามาพจิารณา
อนุมัตไิด ้ผมจงึอยากปรกึษาทา่นนายกตอ่ที่
ประชมุวา่ ทา่นจะถอนญัตตแิละปรับปรงุแผนใหม่
เพือ่ทำาการบรรจโุครงการทีไ่มม่ใีนแผนพัฒนา 
และเราจะนำามาพจิารณาใหมใ่นคราวประชมุสภา
สมัยหนา้ แบบนัน้ดหีรอืไม ่เชญิทา่นนายกครับ

น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ผมขอ
เรยีนใหท้ีป่ระชมุสภาทราบครับ สำาหรับโครงการ
ทีไ่มม่บีรรจไุวใ้นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่
โครงการที ่๑ โครงการที ่๓ และโครงการที ่๔ 
ตามทีท่า่น ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง ไดน้ำาเรยีนตอ่ที่
ประชมุแลว้นัน้ ผมขอถอนญัตตคิรับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก เชญิทา่นนายกเสนอญัตตติอ่
เลยครับ 



น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ ญัตตนิายกเทศมนตร ีเรือ่ง ขออนุมัติ
จา่ยขาดเงนิสะสม โครงการ
 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กถนนบา้นสโุข
เชือ่มทางหลวงแผน่ดนิ 
 หมายเลข  2167  เพือ่ตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่
ดว้ยนายกเทศมนตรี
 ตำาบลปรางคก์ู ่ มคีวามประสงคข์ออนุมัตติอ่สภา
เทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่
 ในการจา่ยขาดเงนิสะสม  เพือ่จา่ยเป็นคา่
กอ่สรา้งโครงการกอ่สรา้งถนน
 คอนกรตีเสรมิเหล็กถนนบา้นสโุขเชือ่มทางหลวง
แผน่ดนิ หมายเลข 
 2167 เพือ่ตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ โดยมหีลกั
การและเหตผุลดงันี ้   
 หลกัการ  ตามเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2563 เทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ไมไ่ดต้ัง้งบ
ประมาณโครงการกอ่สรา้งถนน
 คอนกรตีเสรมิเหล็กถนนบา้นสโุขเชือ่มทางหลวง
แผน่ดนิ  หมายเลข 2167  
 ไว ้ จงึขอเสนออนุมัตติอ่สภาเทศบาลตำาบล
ปรางคก์ู ่ ในการจา่ยขาด
 เงนิสะสม จำานวน  67,200 บาท (หกหมืน่เจ็ด
พันสองรอ้ยบาทถว้น)  เพือ่
 จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กถนน
บา้นสโุขเชือ่มทางหลวง
 แผน่ดนิ หมายเลข  2167  ดงัมรีายละเอยีดตอ่
ไปนี ้โครงการกอ่สรา้งถนน
 คอนกรตีเสรมิเหล็กถนนบา้นสโุขเชือ่มทางหลวง
แผน่ดนิ หมายเลข 2167  
 ปรมิาณงาน  ขยายถนนกวา้งเฉลีย่  4.00  เมตร
ยาว  13.70 เมตร  
 หนา 0.15 เมตร รวมพืน้ทีด่ำาเนนิการไมน่อ้ยกวา่
95.90  ตารางเมตร  
 (ตามแบบเทศบาลกำาหนด)  

        
/คอนกรตีเสรมิเหล็ก
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 เหตผุล ดว้ยนายกเทศมนตร ีพจิารณาเห็นวา่ 
ถนนบา้นสโุขยงัไมเ่ชือ่มกบั
 ถนนทางหลวงแผน่ดนิ หมายเลข 2167  ซึง่ผวิ
ถนนบรเิวณดงักลา่วเป็น
 หลมุเป็นบอ่ เกดิความยากลำาบากในการสญัจร
ไป - มา และอาจกอ่ใหเ้กดิ
 อนัตรายตอ่ชวีติและทรัพยส์นิ ดงันัน้  เพือ่แกไ้ข
ปัญหาดงักลา่ว  จงึมมีตขิอ
 อนุมัตจิา่ยขาดเงนิสะสมเพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้ง
โครงการกอ่สรา้งถนน
 คอนกรตีเสรมิเหล็กถนนบา้นสโุขเชือ่มทางหลวง
แผน่ดนิ หมายเลข 2167 
 จำานวน  67,200 บาท (หกหมืน่เจ็ดพันสองรอ้ย
บาทถว้น)

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยการจัดทำา
 แผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 
 (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561 และระเบยีบกระทรวง
มหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงนิ 
 การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ  การเก็บรักษาเงนิ  
และการตรวจเงนิของ
 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 
 2561 ขอ้ 89 (1)  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
อาจใชจ้า่ยเงนิสะสมได ้
 โดยไดรั้บอนุมัตจิากสภาทอ้งถิน่ ภายใตเ้งือ่นไข
ดงัตอ่ไปนี้  คอื ใหก้ระทำาได ้
 เฉพาะกจิการซึง่อยูใ่นอำานาจหนา้ทีข่ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  ซึง่
 เกีย่วกบัดา้นการบรกิารชมุชนและสงัคม หรอื
กจิการทีเ่ป็นการเพิม่พนู
 รายไดข้ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  หรอื
กจิการทีจั่ดทำาเพือ่บำาบดัความ
 เดอืดรอ้นของประชาชน  จงึเรยีนมาเพือ่สภา



เทศบาลตำาบลปรางคก์ู่
 พจิารณาอนุมัติ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก เราจะพักรับประทานอาหาร
เทีย่งกอ่น หลงัจากนัน้จะ
 มาขอมตทิีป่ระชมุนะครับ 

ทีป่ระชุม รับทราบ

ประธ�นฯ หลงัจากเรารับประทานอาหารเทีย่งแลว้ เรามา
ประชมุตอ่นะครับ กอ่นอืน่
 ผมจะใหส้มาชกิอภปิรายกอ่นลงมตทิีป่ระชมุ 
สมาชกิทา่นใดจะอภปิราย
 เชญินะครับ ถา้ไมม่ทีา่นใดอภปิราย ผมจะขอมติ
ทีป่ระชมุนะครับ สมาชกิ
 สภาเทศบาลทา่นใดเห็นดว้ยกบัญัตตนิายก
เทศมนตร ีเรือ่ง ขออนุมัติ
 จา่ยขาดเงนิสะสม โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กถนน
 บา้นสโุขเชือ่มทางหลวงแผน่ดนิ หมายเลข  
2167  เพือ่ตัง้จา่ยเป็น
 รายการใหม ่ กรณุายกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย ๖ เสยีง

ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง

งดออกเสยีง ๓ เสยีง

ประธ�นฯ เป็นอนัวา่ มตทิีป่ระชมุเห็นชอบนะครับ เชญิทา่น
นายกครับ
น�ยชว�ลย ์ ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ กอ่นอืน่
ผมอยากใหเ้จา้หนา้ทีว่เิคราะหฯ์ชว่ย
 ชีแ้จงเกีย่วกบัโครงการทีไ่มม่ใีนแผนดว้ยครับ
ประธ�นฯ เชญิคณุอษุณีย ์  ศรลีาชยั ครับ
น�งส�วอษุณีย ์ ศรลี�ชยั นกัเคร�ะหฯ์ เรยีนทา่นประธานสภาที่
เคารพ ตอ้งขออภยัทีผ่ดิพลาดนะคะ 
 เขา้ใจวา่ น่าจะมาจากความเขา้ใจผดิ จากการ
ประสานงานกบักองชา่งคะ่
ประธ�นฯ เชญิทา่นนายกครับ

        /สภาเทศบาล
ทา่นใด. . .
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น�ยชว�ลย ์ ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ผม
อยากทราบวา่ เมือ่เหตกุารณ์แบบนี้
 เกดิขึน้แลว้ เจา้หนา้ทีค่นไหนจะเป็นผูรั้บผดิชอบ
และมหีนา้ทีต่รวจสอบ
 ขอ้มลูกอ่นทีจ่ะนำาเขา้สภาครับ
ประธ�นฯ เชญิคณุวไิลวรรณ  ทองละมลุ หวัหนา้สำานักปลดั
เทศบาล ครับ
น�งวไิลวรรณ ทองละมลุ หน.สป. เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ ตอ้งกราบขออภยัในความ
 ผดิพลาดทัง้หมดในครัง้นีน้ะคะ หนา้ทีก่ารตรวจ
สอบขอ้มลูกอ่นทีจ่ะนำาเขา้
 สภา เป็นหนา้ทีข่องดฉัินคะ่ ตอ้งขออภยัเป็น
อยา่งสงู ตอ่ไปจะไมใ่หเ้กดิ
 เหตกุารณ์แบบนีข้ ึน้อกีคะ่
ประธ�นฯ ตอ่ไปจะขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระอืน่ๆ และผมก็มธีรุะ
ทีจ่ำาเป็นและดว่นมาก 
 ขออนุญาตนะครับ เชญิทา่นรองอำาพร  ปักกงั
เวสงั ดำาเนนิการประชมุตอ่
 เลยครับ

ระเบยีบว�ระที ่๕ เรือ่ง  อืน่ๆ
น�งอำ�พร ปกักงัเวสงั รองประธ�นฯ ทำ�หน�้ทีป่ระธ�นฯ   ใน

ระเบยีบวาระนี ้มทีา่นใดจะเสนออะไรไหมคะ 
เชญิทา่นรองจรีพงษ์  อสพิงษ์ คะ่

น�ยจรีพงษ ์ อสพิงษ ์รองน�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล
ทีเ่คารพ ผมมเีรือ่งทีจ่ะนำาเรยีนใหท้ีป่ระชมุทราบ 
๒ เรือ่ง เรือ่งแรก ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กตน้แบบ
เทศบาลจะทำาการตรวจในวนัพรุง่นี ้ซ ึง่ขณะนีเ้รา
มเีด็กทัง้หมด ๓๒ คน นัดผูป้กครองมาสง่เด็กใน
วนัที ่๑ เรือ่งที ่๒ วนัอาสาฬหบชูาทีจ่ะถงึนี ้
เทศบาลไดจั้ดกจิกรรม ๓ วดัจะทำาการถวายตน้
เทยีนพรรษา เจา้หนา้ทีไ่ดเ้ตรยีมตัง้ตน้ดอกไมไ้ว ้
รับบรจิาคปัจจัยทำาบญุ จงึถอืโอกาสนีบ้อกบญุ
ทกุทา่นดว้ยนะครับ

น�งอำ�พร ปกักงัเวสงั รองประธ�นฯ ขอบคณุทา่นรองจรีพงษ์ อสิ
พงษ์ ทกุปีเราตอ้งมหีนังสอืแจง้สมาชกิไหมคะ 
เกีย่วกบัการทำาบญุวนัอาสาฬหบชูา



     /น�ยจี
รพงษ.์ . .
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น�ยจรีพงษ ์ อสพิงษ ์รองน�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล
ทีเ่คารพ ไมม่คีรับ จะประชาสมัพันธบ์อกกนัแบบ
นีค้รับ

น�งอำ�พร ปกักงัเวสงั รองประธ�นฯ ขอบคณุทา่นรองจรีพงษ์ อสิ
พงษ์ เชญิ ส.ท.ธนวฒัน ์อสพิงษ์ คะ่

น�ยธนวฒัน ์อสพิงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ มพีี่
นอ้งชาวตลาดฝากถามวา่ เมือ่ไหรจ่ะดำาเนนิการ
สรา้งหอ้งฝ่ังทศิตะวนัออกครับ

น�งอำ�พร ปกักงัเวสงั รองประธ�นฯ เชญิทา่นประธานเสถยีร แหวน
เงนิคะ่

น�ยเสถยีร แหวนเงนิ ประธ�นฯเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ขณะ
นีปั้ญหาหอ้งนำ้าตลาดสดทำาไมเต็มเร็วจัง และ
เวลาราดนำ้าจะไดย้นิเสยีงทกุหอ้ง ควรจะหาทาง
แกไ้ขนะครับ

น�งอำ�พร ปกักงัเวสงั รองประธ�นฯ เชญิทา่นนายกคะ่
น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ 

สำาหรับหอ้งฝ่ังทศิตะวนัออก เราไดผู้รั้บจา้งแลว้ 
เหตทุีล่า่ชา้เพราะตอ้งทำาหนังสอืไปยังธนารักษ์ 
สำาหรับปัญหาหอ้งนำ้าตลาดสด ผมจะใหช้า่งไปดู
นะครับ

น�งอำ�พร ปกักงัเวสงั รองประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายกคะ่ ขอถาม
ทา่นปลดั กรณีรา้นกระจกตน้โชค ขอใหเ้ทศบาล
เก็บขยะทีร่า้นอาทติยล์ะหนึง่ครัง้ และรา้นจะมคีา่
จัดเก็บให ้ทางเทศบาลจะวา่ยังไงคะ

น�ยสรุศกัด ์สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ กรณี
นีเ้ราเคยไปจัดเก็บแลว้ครัง้หนึง่ เรือ่งนีต้อ้งให ้
ทา่นนายกพจิารณา เพราะอยูน่อกเขตพืน้ทีรั่บผดิ
ชอบ

น�งอำ�พร ปกักงัเวสงั รองประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดั เชญิทา่น
นายกคะ่

น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ เรือ่งนี้
เป็นเรือ่งคอ่นขา้งลำาบากใจนะครับ เทศบาลไม่
อยากไปเก็บนอกพืน้ทีรั่บผดิชอบ เฉพาะในเขต



เทศบาล เราก็รับผดิชอบมากพอแลว้ นอกจากวา่
จะมคีา่จัดเก็บพเิศษทีม่ากพอสำาหรับภาระคา่ใช ้
จา่ย

น�งอำ�พร ปกักงัเวสงั รองประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก เชญิทา่น 
ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง คะ่

น�ยสรุฐั แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ เรือ่ง
ขยะนอกเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบ เราไมค่วรทีจ่ะ
กา้วกา่ยนะครับ ขอใหเ้ขาตดิตอ่ อบต.พมิาย
เหนอื เป็นหน่วยงานรับผดิชอบโดยตรง

น�งอำ�พร ปกักงัเวสงั รองประธ�นฯ ขอบคณุทา่น ส.ท.สรัุฐ  แสง
สวา่ง คะ่ มสีมาชกิและนอ้งๆ ฝากถามเรือ่งการ
ไปทัศนศกึษาดงูาน ปีนีเ้ราจะมทีัศนศกึษาดงูาน
ไหมคะ เชญิทา่นปลดัคะ่

น�ยสรุศกัดิ ์สม�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  เรือ่ง
ทัศนศกึษาดงูานคงตอ้งพักไวก้อ่น ขณะนี้
สถานการณ์โควดิยังไมป่กต ิยังไงก็คงตอ้งรอดู
หนังสอืสัง่การกอ่นนะครับ

น�งอำ�พร ปกักงัเวสงั รองประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดั เชญิคณุ
อษุณีย ์ศรลีาชยั คะ่

น�งส�วอษุณีย ์ศรลี�ชยั นกัเคร�ะหฯ์ เรยีนทา่นประธานสภาที่
เคารพ เกีย่วกบัเรือ่งปรับปรงุแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 
สำาหรับโครงการทีไ่มม่บีรรจไุวใ้นแผนพัฒนา เรา
ยังไมไ่ดบ้ทสรปุเกีย่วกบัชือ่ถนนนะคะ จงึอยาก
นำาเรยีนปรกึษาทีป่ระชมุเกีย่วกบัการตัง้ช ือ่ถนน  
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น�งอำ�พร ปกักงัเวสงั รองประธ�นฯ ขอบคณุคณุอษุณีย ์ ศรลีาชยั 
เชญิทา่น ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง คะ่

น�ยสรุฐั แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ สำาหรับเรือ่งตัง้ชือ่ถนนแตล่ะเสน้นัน้ ผม
เห็นวา่เราควรทีจ่ะใหเ้กยีรตเิจา้ของพืน้ที ่ผูท้ีเ่ขา
บรจิาคทีด่นิดกีวา่นะครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่น ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง เชญิทา่น
นายกคะ่

น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ 
สำาหรับเรือ่งการเปลีย่นแปลงแกไ้ขการตัง้ช ือ่
ถนนในชมุชน ผมวา่เราควรทีจ่ะมกีารประชาคม

 /น�งอำ�พร  ปกั
กงัเวสงั. . .



ในชมุชนกอ่น เพือ่ขอความคดิเห็นจะดกีวา่นะ
ครับ

น�งอำ�พร ปกักงัเวสงั รองประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก เชญิ ส.ท.สุ
รัฐ  แสงสวา่ง คะ่

น�ยสรฐั  แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ 
สำาหรับชือ่ถนนทีเ่ราจะตัง้โครงการปรับปรงุบรรจุ
ไวใ้นแผน เราควรตัง้กวา้งๆ ไวก้อ่นจะเป็นการดี
นะครับ เชน่ ถนนในเขตชมุชนวชัรพล ซึง่การตัง้
ไวแ้บบนีจ้ะครอบคลมุถนนทกุสายในเขตของ
ชมุชนวชัรพล ครับ  

น�งอำ�พร ปกักงัเวสงั รองประธ�นฯ เชญิทา่นประธานคะ่
น�ยเสถยีร  แหวนเงนิ ประธ�นฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ 

สำาหรับการเปลีย่นแปลงชือ่ถนนในเขตชมุชนนัน้ 
เป็นสิง่สำาคญั อยา่งทีท่า่นนายกพดูไปแลว้ เรา
ควรจะทำาการประชาคม สอบถามความคดิเห็น
ของพีน่อ้งในเขตชมุชนดนูะครับวา่ ถา้จะมกีาร
เปลีย่นชือ่ถนน ควรจะเปลีย่นเป็นชือ่อะไรด ีชือ่
นัน้สำาคญัครับหากจะมกีารเปลีย่นแปลงควรจะได ้
รับการยอมรับจากพีน่อ้งในชมุชน ขอบคณุครับ

น�งอำ�พร ปกักงัเวสงั รองประธ�นฯ ขอบคณุทา่นประธานเสถยีร  
แหวนเงนิ มทีา่นใดจะเสนออะไรอกีหรอืไม ่ถา้
ไมม่ดีฉัินตอ้งขอขอบคณุสมาชกิสภาเทศบาลทกุ
ทา่น ขอบคณุทา่นนายก คณะผูบ้รหิาร ทา่นปลดั
พนักงานเจา้หนา้ทีท่กุคน ทีส่ละเวลามารว่ม
ประชมุในวนันี ้ ดฉัินขอปิดประชมุคะ่

                             ปิดประชุมเวล�    1 ๕.๒๐   น.

(ลงชือ่)         ผูจ้ดบนัทกึรายงาน
การประชมุ
         (นางวราภรณ์   แหวนวงษ์)

                                             ผูช้ว่ยนักจัดการงานทะเบยีนและ
บตัร

(ลงชือ่)                               ผูต้รวจบนัทกึ
รายการการประชมุ



        (นางวไิลวรรณ     พาสดา)
           นักบรหิารงานทั่วไป  

(ลงชือ่)                               ผูต้รวจบนัทกึ
รายงานการประชมุ
          (นายสรุศกัดิ ์  สมิาขนัธ)์
        ปลดัเทศบาลตำาบลปรางคก์ู่
                 - 14 -

(ลงชือ่)                               ผูต้รวจบนัทกึ
รายงานการประชมุ
         (นายเสถยีร    แหวนเงนิ)
 ประธานสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู่

คณะกรรมการสามัญไดต้รวจบนัทกึรายงานการประชมุเมือ่วนัที ่ ๓๐
มถินุายน  25 ๖๓  แลว้ถกูตอ้ง

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

กรรมการสามัญฯ

                       /
(ลงชือ่). . .
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	เหตุผล ด้วยนายกเทศมนตรี พิจารณาเห็นว่า ถนนบ้านสุโขยังไม่เชื่อมกับ ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2167 ซึ่งผิวถนนบริเวณดังกล่าวเป็น หลุมเป็นบ่อ เกิดความยากลำบากในการสัญจรไป - มา และอาจก่อให้เกิด อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีมติขอ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านสุโขเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2167 จำนวน 67,200 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)


