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ผูม้�ประชุม

ลำ�ด ั
บที่

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

1. นางอำาพร             
ปักกงัเวสงั

รองประธานสภาฯ อำาพร           ปัก
กงัเวสงั

2. นางบรรจง            
แหวนวงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล บรรจง          
แหวนวงษ์

3. นายปรชีา             
เหลา่ดี

สมาชกิสภาเทศบาล ปรชีา            
เหลา่ดี

4. นายแดง               
จันทอง

สมาชกิสภาเทศบาล แดง             
จันทอง

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

10. นางสภุาพร           
เรยีงทอง

สมาชกิสภาเทศบาล สภุาพร         
เรยีงทอง



ผูไ้มม่�ประชุม
ลำ�ด ั
บที่

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

1 นายเสถยีร             
แหวนเงนิ

ประธานสภา
เทศบาล

- ลาประ
ชมุ
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ผูเ้ข�้รว่มประชุม

ลำ�ด ั
บที่

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

1. นายชวาลย ์         
ทองสงัข์

นายกเทศมนตรตีำาบล
ปรางคก์ู่

ชวาลย ์       
ทองสงัข์

2. นายจรีพงษ์          
อสพิงษ์

รองนายกเทศมนตรี จรีพงษ์        
อสพิงษ์

3. นายวรชยั            
กรงทอง

รองนายกเทศมนตรี วรชยั          
กรงทอง

4. นายประเสรฐิศลิป์  
แหวนวงษ์

เลขาฯนายก
เทศมนตรี

ประเสรฐิศลิป์ 
แหวนวงษ์

5. นายรจุรนิทร ์       
แสงมาศ

ทีป่รกึษานายกเททศ
มนตรี

รจุรนิทร ์     
แสงมาศ

6. นายสรุศกัดิ ์         ส ิ
มาขนัธ์

ปลดัเทศบาล สรุศกัดิ ์      ส ิ
มาขนัธ์

7. นางวไิลวรรณ       
พาสดา

หวัหนา้สำานักปลดั
เทศบาล

วไิลวรรณ     
พาสดา

8. นางอรพันธ ์         
ศรรีะษา

หวัหนา้ฝ่ายปกครอง อรพันธ ์      ศรี
ระษา

9. นางสาวศศธิร       นักวชิาการ ศศธิร         



ธรรมชาติ สาธารณสขุ ธรรมชาติ
10. นางสาวอษุณีย ์     

ศรลีาชยั
นักวเิคราะหน์โยบายฯ อษุณีย ์       ศรี

ลาชยั
11. นายสริพิงษ์ชยั      

มั่นทรัพย์
หน.ฝ่ายแบบแผน

และกอ่สรา้ง 
สริพิงษ์ชยั    
มั่นทรัพย์

12. นายณัฐพงศ ์        
อสพิงษ์

นักบรหิารงานการ
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. นางสาวนุชจริา      
สงสยั

ผูช้ว่ยนักทรัพยากร
บคุคล

นุชจริา        
สงสยั

17. นางสาวมาลนิ ี      
แสงมาศ

ผูช้ว่ยเจา้พนักงาน
ธรุการ

มาลนิ ี        
แสงมาศ

 เมือ่สมาชกิมาครบองคป์ระชมุแลว้  เลขาฯ ไดเ้ชญิสมาชกิ
ทกุทา่นเขา้หอ้งประชมุและแจง้ใหส้มาชกิทกุทา่นลงลายมอืชือ่ในสมดุ
บนัทกึรายงานการประชมุ   และเชญิประธานจดุธปูเทยีนบชูาพระ
รัตนตรัย ไหวพ้ระสวดมนตแ์บบยอ่  เสร็จแลว้กลา่วเปิดประชมุตาม
ระเบยีบวาระตอ่ไป

น�ยสรุศกัดิ ์ สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ วนันีไ้ดรั้บหนังสอืจากทา่นประธาน
สภา  ขอลาประชมุวนันี ้เนือ่งจากตดิ
 ภารกจิไมส่ามารถทีจ่ะเขา้รว่มประชมุได ้ จงึขอ
เรยีนเชญิทา่นรองอำาพร   
 ปักกงัเวสงั ทำาหนา้ทีป่ระธานในการดำาเนนิการ
ประชมุวนันี้
น�งอำ�พร  ปกักงัเวสงั  รองประธ�นฯ ทำ�หน�้ทีป่ระธ�นฯ   เรยีน

ทา่นนายกเทศมนตร ี ทา่นสมาชกิสภา   ผูท้รง
เกยีรต ิ ทา่นปลดัเทศบาล  เจา้หนา้ทีเ่ทศบาล
ทกุๆ ทา่น ในวนันี้เป็นการประชมุสมัยสามัญ สมัย
ที ่๓ ครัง้ที ่๒ ของปี 25 ๖๓ เพือ่เป็นการไมเ่สยี
เวลาตอ่ไปขออนุญาตเขา้สูร่ะเบยีบวาระค่ะ 



ระเบยีบว�ระที ่   1  เร ือ่ง   ประธ�นแจง้ทีป่ระชุมทร�บ    
ประธ�นฯ สำาหรับในระเบยีบวาระนี ้ดฉัินไมม่เีรือ่งอะไร

จะแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ ทา่นนายก ทา่นผูบ้รหิาร
มอีะไรจะเสนอทีป่ระชมุไหมคะ ทา่นสมาชกิทา่น
ใดมอีะไรจะเสนอทีป่ระชมุ เชญิไดน้ะคะ ถา้ไมม่ ี
ดฉัินจะขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่๒ ตอ่ไปคะ่

/ มตทิีป่ระชุม  ...  
- ๓ –

มตทิีป่ระชุม ทร�บ

ระเบยีบว�ระที ่ ๒ เรือ่ง รบัรองร�ยง�นก�รประชุมคร ัง้ทีแ่ลว้  
(๑๔ สงิห�คม  ๒๕๖๓)

ประธ�นฯ จะใหส้มาชกิทกุทา่นอา่น พจิารณารายงานการ
ประชมุ ๑๐ นาท ีเป็นเวลา
 พอสมควรแลว้ เชญิสมาชกินำาเสนอคะ่ เชญิทา่น
ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง คะ่

น�ยสรุฐั แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ  ในหนา้ที ่๓ บรรทัดที ่๘ จากลา่ง 
ทางหลวงจังหวดัศรสีะเกษ ถนนเสน้นีเ้ป็น
หมายเลข ๓๐๑๓ แตใ่นบนัทกึรายงานการประชมุ
พมิพต์วัเลขผดิไปหนึง่ตวั เป็น ๓๐๓ ขอใหแ้กไ้ข
ใหถ้กูตอ้งดว้ยครับ 

ประธ�นฯ  ขอบคณุทา่นส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่งคะ่ ดฉัินจะถาม
มตทิีป่ระชมุนะคะ
 สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ยกบัทา่นส.ท.สรัุฐ แสง
สวา่ง เสนอใหแ้กไ้ข
 ขอ้ความในบนัทกึรายงานการประชมุ กรณุา
ยกมอืขึน้คะ่

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ยเป็นเอกฉนัท์

ประธ�นฯ มทีา่นใดจะเสนอแกไ้ขอกีไหมคะ  ถา้ไมม่ดีฉัินจะ
ขอมตทิีป่ระชมุนะคะสมาชกิทา่นใดเห็นควร
รับรองรายงานการประชมุสภา สมยัสามัญ สมัยที่



3/๒๕๖ 3  เมือ่วนัที ่ 14 สงิหาคม  ๒๕๖ 3  
กรณุายกมอืขึน้ค่ะ

มตทิีป่ระชุม รบัรองเป็นเอกฉนัท์

ประธ�นฯ ตอ่ไปขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่๓ คะ่

ระเบยีบว�ระที ่    3  เร ือ่ง   ญตัตผิูบ้รหิ�ร เร ือ่ง ก�รพจิ�รณ�ร�่ง
เทศบญัญตังิบประม�ณร�ยจ�่ยประจำ�ปี  
พ.ศ.๒๕๖๔ ว�ระที ่๑ (ข ัน้รบัหลกัก�ร)

ประธ�น ฯ  กอ่นทีท่า่นนายกจะเสนอญัตต ิขอเชญิทา่นปลดั
ชีแ้จงระเบยีบขอ้กฎหมาย
 คะ่
น�ยสรุศกัดิ ์สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่

เคารพ ทา่นนายก ทา่นรองนายก พนักงาน เจา้
หนา้ทีท่กุทา่น สำาหรับวนันีเ้ป็นการประชมุเพือ่
พจิารณารา่งเทศบญัญัต ิ ในวาระขัน้รับหลกัการ 
ครัง้ที ่๑ ซึง่เราไดเ้ลือ่นมาจากสปัดาหท์ีแ่ลว้ ซ ึง่
เราขยายระยะเวลาเสนอรา่งเทศบญัญัต ิประชมุ
พจิารณาหลงัวนัที ่๑๕ และวนันีก็้วนัที ่๒๑ เราก็
เอารา่งเทศบญัญัตนิีเ้ขา้มาพจิารณา การจัดทำา
รา่งเทศบญัญัตก็ิเป็นไปตามระเบยีบกฎหมาย ใน
เรือ่งของงบประมาณ ก็เอาประมาณการรายรับ 
รายจา่ยใกลเ้คยีงกบัของปีทีผ่า่นมา สว่นในเรือ่ง
ของขอ้บงัคบัระเบยีบการประชมุ ก็จะดำาเนนิการ
ไปตามระเบยีบการประชมุสภา ก็คอื การ
พจิารณาวาระแรก ก็จะเปิดโอกาสใหส้มาชกิได ้
อภปิรายพอสมควร เมือ่ไมม่สีมาชกิทา่นใดจะ
อภปิรายแลว้ ทา่นประธานก็จะขอมตรัิบหลกัการ 
ขอบคณุครับ   

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดัคะ่  เชญิทา่นนายกเสนอญัตติ
ครับ 
น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ญัตติ

นายกเทศมนตร ี เรือ่ง   การพจิารณา
รา่งเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำา
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ขัน้
รับหลกัการ หลกัการ ดว้ยระเบยีบกระทรวง

                
/ประธ�นฯ. . .
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มหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีาร งบประมาณขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒ 541 แกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2543  ขอ้ 23  กำาหนดให ้
เสนอรา่งเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำาปี
ตอ่สภาทอ้งถิน่ ภายในวนัที ่ 15  สงิหาคม  และ
ขอ้  24 ในกรณีทีค่ณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่พจิารณา
แลว้เห็นวา่ ไมส่ามารถทีจ่ะนำารา่งงบประมาณราย
จา่ยประจำาปีเสนอตอ่สภาทอ้งถิน่ไดท้ันภายใน
ระยะเวลาทีก่ำาหนดไว ้ ใหเ้สนออนุมัตติอ่สภา
ทอ้งถิน่แลว้รายงานใหผู้ว้า่ราชการจังหวดัทราบ 
“สำาหรับเทศบาลรปูแบบนายกเทศมนตร ีหาก
นายกเทศมนตรพีจิารณาแลว้เห็นวา่จะไม่
สามารถนำารา่งงบประมาณรายจา่ยประจำาปีถัดไป
เสนอตอ่สภาเทศบาลไดท้นัภายในระยะเวลาที่
กำาหนดไว ้ใหช้ีแ้จงเหตผุลความจำาเป็นตอ่
ประธานสภาเทศบาลกอ่นวนัที ่15 สงิหาคมของ
ปีงบประมาณปัจจบุนั” นัน้ เทศบาลตำาบล
ปรางคก์ู ่ โดยนายกเทศมนตร ีไดข้ออนุมัตขิยาย
ระยะเวลาการนำาเสนอรา่งเทศ-บญัญัตงิบ
ประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564  ตอ่สภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ 
สมัยประชมุสามัญ  สมัยที ่3/2563  เมือ่วนัที ่ 
14  สงิหาคม  2563   โดยสภาเทศบาลมมีติ
เห็นชอบ อนุมัตใิหข้ยายระยะเวลาการนำาเสนอ
รา่งเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของเทศบาลตำาบล
ปรางคก์ู ่ ไปจนถงึวนัที ่ 30  กนัยายน  2563   
บดันี ้  ผูบ้รหิารทอ้งถิน่  ไดด้ำาเนนิการจัดทำารา่ง
เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำาปี  พ.ศ. 
2564 เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้  จงึขอนำาเสนอรา่ง
เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำาปี  พ.ศ. 
2564  ตอ่สภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่  ได ้
พจิารณาดงัตอ่ไปนี้

 1.  ประม�ณก�รร�ยรบัท ัง้ส ิน้  
45,566,000    บ�ท



 2.  งบประม�ณร�ยจ�่ยท ัง้ส ิน้    
45,566,000    บ�ท  

  โดยมรี�ยละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้
 ด�้นบรหิ�รท ัว่ไป

          1.  แผนงานบรหิารงานทั่วไป    ยอด
รวม  15,915,300    บาท

 2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอด

รวม    1,860,000    บาท

 ด�้นบรกิ�รชุมชนและสงัคม
 1.  แผนงานการศกึษา      ยอดรวม    

8,410,500   บาท
 2.  แผนงานสาธารณสขุ       ยอดรวม    

5,904,500   บาท
 3.  แผนงานเคหะและชมุชน   ยอดรวม    

2,332,000   บาท
 4.  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ    
 ยอดรวม      
1,440,000   บาท

ด�้นก�รเศรษฐกจิ
 1. อตุสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม       

878,700   บาท

ด�้นก�รดำ�เนนิง�นอืน่
 1.  แผนงานงบกลาง                    ยอดรวม    

6,519,000   บาท

 รวมประม�ณร�ยจ�่ยท ัง้ส ิน้      
43,260,000    บ�ท

 งบเฉพ�ะกจิก�รประป�
 1.  ประม�ณก�รร�ยรบัท ัง้ส ิน้     

2,306,000    บ�ท
 2.  งบประม�ณร�ยจ�่ยท ัง้ส ิน้     

2,306,000    บ�ท

  /ด�้นก�ร
เศรษฐกจิ. . .
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 โดยมรี�ยละเอยีดดงัตอ่ไปนี้

 1.   งบกลาง ยอดรวม       
425,000     บาท

 2.   งบบคุลากร   ยอดรวม       
856,000     บาท

 3.   งบดำาเนนิการ ยอดรวม     
1,025,000    บาท  

เหตผุล เพือ่ใชใ้นการดำาเนนิงานตามนโยบาย
ของคณะผูบ้รหิาร  ทีไ่ด ้วางแผนไวต้ามแผน
พัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) จงึเสนอ
รา่งเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ซึง่เป็นการตัง้งบ
ประมาณแบบสมดลุ  ดงัมรีายละเอยีดตามรา่ง
เทศบญัญัตทิีน่ำาเสนอมาพรอ้มนี ้จงึเรยีนมาเพือ่
โปรดพจิารณาใหค้วามเห็นชอบรับหลกัการตอ่
ไป

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก สมาชกิทา่นใดจะอภปิราย 
เชญิไดน้ะคะ เชญิ ส.ท. บรรจง  แหวนวงษ์ คะ่

น�งบรรจง  แหวนวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล
ทีเ่คารพ หนา้ ๓ ตามรา่งเทศบญัญัตงิบประมาณ
รายจา่ยประจำาปี ๒๕๖๔ คา่จา้งประจำาตำาแหน่ง 
นักการ ตัง้ไว ้๒๕๐,๐๐๐ บาท และ หนา้ ๔ คา่
จา้งประจำาตำาแหน่งภารโรง ตัง้ไว ้๑๑๐,๐๐๐  
บาท อยากราบวา่ สองตำาแหน่งนีเ้ป็นตำาแหน่ง
เดยีวกนัหรอืไมค่ะ ชว่ยอธบิายดว้ยคะ่ 

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์  คะ่ เชญิทา่น
ปลดัชีแ้จงคะ่

น�ยสรุศกัดิ ์สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ เชญิ
หวัหนา้สำานักปลดัชีแ้จงครับ

ประธ�นฯ เชญิคณุวไิลวรรณ  พาสดา หวัหนา้สำานักปลดั
ชีแ้จงคะ่

น�งวไิลวรรณ  พ�สด� หน.สป. เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  
สำาหรับตำาแหน่งนักการนี ้คอื ตำาแหน่งของนางรำา
พรรณ  เหมอืนตา ลกูจา้งประจำา ตัง้ไวท้ีส่ำานัก
ปลดั สว่นตำาแหน่ง ภารโรงนัน้ คอืตำาแหน่งของ



นางละมลุ  ทองกำา่ เป็นตำาแหน่งพนักงานจา้ง
ท่ัวไป ตัง้ไวท้ีส่ำานักปลดัเชน่กนั ซึง่สองตำาแหน่ง
นี ้เป็นตำาแหน่งนีไ้มใ่ชต่ำาแหน่งเดยีวกนั เรา
สามารถทีจ่ะตัง้ไดค้ะ่ 

ประธ�นฯ ทา่น ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์ พอจะเขา้ใจไหมคะ
น�งบรรจง แหวนวงษ์ เรยีนประธานสภาทีเ่คารพ  ดฉัินเขา้ใจ

ดแีลว้คะ่ 
ประธ�นฯ เชญิ ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง คะ่

         /น�ย
สรุฐั. . .
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น�ยสรุฐั  แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ เกีย่วกบังบประมาณรายจา่ยประจำาปี 
๒๕๖๔ ผมไดศ้กึษาดแูลว้ ผดิแปลกแตกตา่งจาก
ปี ๒๕๖๓ มากพอสมควร  เชน่ คา่ตอบแทนในปี 
๖๓  ตัง้ไวท้ี ่๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๖๔ ตัง้ไวท้ี ่
๑,๖๐๐,๐๐๐  บาท ซึง่เป็นการตัง้ทีถ่กูตอ้งทีส่ดุ
แลว้ จะไดเ้อางบประมาณสว่นทีเ่หลอืไปจัดทำา
โครงการอืน่ทีเ่หมาะทีค่วร เพือ่พัฒนาใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุ ผมขอชืน่ชมผูจั้ดทำางบประมาณ 
แตก็่มขีอ้ผดิพลาดอยูบ่า้ง ไมเ่ชงิผดิพลาด เพยีง
แตผ่ดิแปลกไปจากปี ๖๓ คอื ทีเ่พิม่มาก็ม ีและที่
ขาดหายไปก็ม ี ซึง่ผมจะไดอ้ภปิรายในขัน้ตอน
ตอ่ไปครับ

ประธ�นฯ มทีา่นใดจะอภปิรายอกีไหมคะ เชญิไดน้ะคะ เชญิ
ทา่น ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง คะ่

น�ยสรุฐั  แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีค่ารพ 
เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เกีย่วกบัคา่ใชส้อย 
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร ประเภทคา่จา้ง
เหมาบรกิาร เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารใน
การใหผู้รั้บจา้งทำาการอยา่งหนึง่อยา่งใด ซึง่มใิช่
เป็นการประกอบดดัแปลงตอ่เตมิครภุัณฑ ์หรอืส ิง่
กอ่สรา้งอยา่งใด และอยูใ่นความรับผดิชอบของ
ผูรั้บจา้ง ผมเปรยีบเทยีบปี ๖๓ กบัปี ๖๔ ใน
แผนการบรหิารทั่วไป ของปี ๖๓ หนา้ ๔ และ ปี 



๖๔ หนา้ ๖ มคีวามแตกตา่งกนั ในปี ๖๓ รายจา่ย
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร ประเภทคา่จา้งเหมา
บรกิาร ตัง้ไว ้๕๕๐,๐๐๐ บาท และ ปี ๖๔ ตัง้ไว ้
ที ่๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพิม่มา ๔๕๐,๐๐๐ บาท ตอ่
ไป งานคลงั ปี ๖๓ และ ๖๔ ตัง้ไวเ้ทา่เดมิ 
๒๕๐,๐๐๐ บาท งานการศกึษา หนา้ ๓๐ ปี ๖๓ 
ตัง้ไวท้ี ่๑๒๐,๐๐๐  บาท ปี ๖๔ ตัง้ไวท้ี ่
๒๕๐,๐๐๐ บาท ดา้นสาธารณสขุ หนา้ ๓๘ 
ประเภทคา่จา้งเหมาบรกิารเหมอืนกนั ปี ๖๔ ตัง้
ไว ้๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๖๓ ตัง้ไวท้ี ่๑,๐๐๐,๐๐๐
บาท เพิม่จากปี ๖๓ มา ๒๐๐,๐๐๐  บาท เคหะ
และชมุชน หนา้ ๔๙ ปี ๖๓ ตัง้ไว ้๖๐๐,๐๐๐ 
บาท ปี ๖๔ ตัง้ไว ้๓๐๐,๐๐๐ บาท ลดลงมาครึง่
หนึง่ สว่นแผนงานศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ มไีปเพิม่ทีง่านประเพณีลอยกระทง 
จาก ๘๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๐๐,๐๐๐  บาท นีเ่ป็น
คา่จา้งเหมาบรกิาร สว่นงานประเพณีนัน้ตา่งหาก
ผมไมไ่ดร้วม สรปุรวมประเภทคา่จา้งเหมาบรกิาร 
ปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ตา่งกนัอยูท่ี ่คอื มเีพิม่ขึน้
มา ๔๐๐,๐๐๐  บาท ซึง่จะไปพจิารณาอกีครัง้ใน
ขัน้แปรญัตต ิขอเรยีนทา่นประธานเทา่นีก้อ่นครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง มทีา่นใดจะ
อภปิรายอกี เชญินะคะ เชญิ ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง
คะ่ 

น�ยสรุฐั แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ งานบรหิารหนา้ ๘  มโีครงการ    คา่
ใชส้อยเพิม่มา ประเภทคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึก
อบรมป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ สรา้ง
ทัศนคตแิละจติสำานกึทีด่งีาม อนันีเ้พิม่มาใหม ่ใน
เทศบญัญัต ิปี ๖๔ เพราะ ในปี ๖๓ ไมม่ ีอนันี้
เรยีนใหท้ีป่ระชมุรับทราบ สว่นทีเ่พิม่มานีอ้ยาก
เรยีนถามทา่นประธาน ถงึคณะผูจั้ดทำางบ
ประมาณวา่ 
สว่นทีเ่พิม่มานีม้เีหตผุลใด อยา่งไรชว่ยตอบในที่
ประชมุสภาทราบดว้ย ในงานบรหิารทัว่ไปมอีกี 
หนา้ ๙ คา่ใชส้อย ประเภทคา่ใชจ้า่ยทีม่มีาใหม ่ 

    /สว่นทีเ่พิม่
มานี.้ . .
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คา่ใชส้อยประเภท คา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรม
คณุธรรมและจรยิธรรมของผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ
พนักงาน ลกูจา้งรว่มกบัประชาชนในเขตเทศบาล
ตำาบลปรางคก์ู ่ เพิม่มา ๒๐,๐๐๐  บาท กบั
โครงการปรับปรงุ/จัดประดบัตกแตง่สวน
สาธารณะและสถานทีใ่นเขตเทศบาลฯ เฉลมิพระ
เกยีรตฯิ เนือ่งในโอกาสงานรัฐพธิมีหามงคลพระ
ราชพธิวีนัสำาคญัของสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์ตัง้
ไว ้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท   งานบา้นงานครัว หนา้ ๑๐
วสัดงุานบา้นงานครัว เพือ่ใชจ้า่ยเป็นคา่วสัดงุาน
บา้นงานครัว เชน่ แปรง ไมก้วาด ถว้ย ชาม ชอ้น 
ถาด แกว้นำ้า ฯลฯ คอื แผนงานอืน่ก็ม ีและตัง้ไว ้
เหมอืนกนั มแีปรง มไีมก้วาด มถีว้ย มชีาม ผมมา
คดิด ูในปี ๖๓ ก็ตัง้ไว ้เหมอืนกนั เราจะมาใชข้อง
ใหมท่ัง้หมดหรอืไง ทีต่ัง้ไวจั้ดซือ้ปีทีแ่ลว้ทำาไม
ไมเ่อามาใช ้อนันีอ้ยากทราบทีต่ัง้ไวใ้ชห้มดหรอื
ใชเ้หลอื ชว่ยชีแ้จงใหท้ราบดว้ย งานบรหิาร
ท่ัวไป คา่จัดซือ้มหีลายอยา่ง อนันีไ้วพ้จิารณา
ตอนทีจ่ะแปรญัตตหิรอืไมแ่ปรญัตตก็ิแลว้แต ่
เพราะวา่ ในดา้นจัดซือ้ครภุณัฑ ์เปลีย่นแปลงเพิม่
ขึน้มาจากปี ๖๓ เยอะมาก ซำ้ากนัก็ม ีผมตัง้ขอ้
สงัเกตทีห่นา้ ๑๔ กบัหนา้ ๑๕ จัดซือ้เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์จำานวน ๒ เครือ่ง เป็นเงนิ ๔๖,๐๐๐ 
บาท หนา้ ๑๕ จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์จำานวน 
๓ เครือ่ง เป็นเงนิ ๖๖,๐๐๐  บาท ตา่งกนัอยู ่
๑,๐๐๐ บาท ในแตล่ะเครือ่ง ผมสงสยัอยูว่า่
เครือ่งคอมพวิเตอรท์ีจั่ดซือ้ มทีัง้ตัง้โตะ๊และแบบ
พกพา เหตผุลสำาหรับประมวนผล อยากใหผู้จั้ด
ทำางบประมาณชว่ยชีแ้จงดว้ยสำาหรับเหตผุลใน
การจัดซือ้ เพราะอะไร  อยา่งไร  ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ  ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง  เชญิทา่นปลดั
ชีแ้จงคะ่

น�ยสรุศกัดิ ์สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ สำาหรับผมก็จดไดเ้ป็นบางขอ้ บางสว่น
เพราะเยอะมาก สำาหรับหลกัการขอใหส้มาชกิ
สภาไดอ้ภปิรายในภาพรวมกอ่น ซึง่ถา้จะเจาะลกึ



กวา่นีต้อ้งอยูใ่นขัน้แปรญัตต ิการตอบคำาถามที่
ทา่นสมาชกิถามมา จะขอไลเ่ป็นกองนะครับ 
เพราะอยูใ่นหลายสว่นหลายกอง สำาหรับคา่ใช ้
จา่ยตามโครงการฝึกอบรมป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติ สรา้งทัศนคตแิละจติสำานกึทีด่งีาม จะ
ใหเ้กษรชีแ้จง ซึง่โครงการนีอ้ยูส่ำานักปลดัครับ 

ประธ�นฯ เชญิ คณุเกษร  วงศเ์ศษ  คะ่
น�งส�วเกษร   วงศเ์ศษ นติกิร เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่

เคารพ ทา่นผูบ้รหิาร ทา่นสมาชกิสภา     ผูท้รง
เกยีรตทิกุทา่น สำาหรับคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึก
อบรมป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ สรา้ง
ทัศนคตแิละจติสำานกึทีด่งีาม ตัง้ไว ้๒๐,๐๐๐ 
บาท เทศบาลไมเ่คยมกีารจัดโครงการนีม้ากอ่น 
ทีอ่ืน่เขามกีารจัดโครงการนีม้าแลว้ สำาหรับ
เหตผุลในการจัดตัง้งบฯ ก็เกีย่วขอ้งกบัการตรวจ 
LPA คะ่

ประธ�นฯ ขอบคณุคณุเกสร  เชญิปลดัคะ่
น�ยสรุศกัดิ ์ สมิ�ขนัธ ์ ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่

เคารพ ขออนุญาตเพิม่เตมิครับ สำาหรับ LPA ก็
คอื การตรวจประเมนิสมรรถนะการบรหิารองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพือ่ประเมนิวา่เทศบาลมี
มาตรฐานขัน้ตำา่ในดา้นการบรกิารประชาชน
อยา่งไร ตวันีก็้คอืดา้นความโปรง่ใส ก็คอืตวัทีไ่ด ้
ใหส้มาชกิกรอกแบบประเมนิในไลน ์ โน๊ตบุค๊ 
ทางกรมหรอื ป.ป.ช.มโีครงการใหแ้ตล่ะหน่วย
งานจัดใหม้โีครงการอบรมในลกัษณะประเภทนี ้
เพือ่ความโปรง่ใสในการทำางานเพือ่บรกิาร
ประชาชน อนันีเ้กษร ไดไ้ปอบรมมาก็เลยเสนอ
เพือ่ขอตัง้โครงการ ตอ่ไปการอบรมคณุธรรมและ
จรยิธรรม เชญิคณุเกษร ชีแ้จงใหส้ภาทราบครับ

ประธ�นฯ เชญิคณุเกษร  วงศเ์ศษ ชีแ้จงรายละเอยีดให ้
สภาทราบคะ่

น�งส�วเกษร   วงศเ์ศษ นติกิร เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ สำาหรับโครงการอบรมคณุธรรมและ
จรยิธรรมของผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ พนักงาน 
ลกูจา้งรว่มกบัประชาชนในเขตเทศบาลตำาบล

              /น�ย
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ปรางคก์ู ่ ตัง้ไว ้ ๒๐,๐๐๐  บาท กรณีนี ้คอื ทาง
เทศบาลไมม่โีครงการดา้นนีเ้ลย ซ ึง่จะเกีย่วเนือ่ง
กบัการประเมนิ LPA เหมอืนกนั ซึง่เราจะไมม่ี
คะแนนประเมนิจากสว่นนีเ้ลย จงึเสนอขอจัดตัง้
โครงการนีข้ ึน้มา  ขอบคณุคะ่

ประธ�นฯ ขอบคณุคะ่ เชญิทา่นปลดัคะ่
น�ยสรุศกัดิ ์ สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่

เคารพ สำาหรับโครงการปรับปรงุ/จัดประดบั
ตกแตง่สวนสาธารณะและสถานทีใ่นเขตเทศบาล
เฉลมิพระเกยีรตฯิ เนือ่งในโอกาสงานรัฐพธิมีหา
มงคลพระราชพธิวีนัสำาคญัของสถาบนัพระมหา
กษัตรยิ ์ตัง้ไว ้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท เดมิเราตัง้ไวจั้ด
ซือ้เป็นครภุณัฑ ์ซึง่ใชย้าก จงึเอามาจัดตัง้เป็น
โครงการนี ้อยา่งวนัแมก็่จะใชด้อกไม ้ใชผ้า้
ประดบั หรอืไวนลิ วนัพอ่หรอืวนัปีใหม ่โครงการก็
จะปรับเปลีย่นไปครับ แตล่ะครัง้ก็จะใช ้๓๐,๐๐๐ 
หรอื ๔๐,๐๐๐ บาท แลว้แตร่ายการครับ ซ ึง่จะ
รวมอยูใ่นนีท้ัง้หมด จะตัง้รวมไวท้ีน่ีเ่ลย หน่วย
งานจะมงีานรัฐพธิเียอะ วนัสำาคญัเยอะ เชน่ ของ
ในหลวงรัชกาลที ่๑๐ รัชกาลที ่๙ หรอืวนัปิย
มหาราช  ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยและตอ้งจัดทำามา
ตลอด จงึไดจั้ดตัง้โครงการสำาหรับสว่นนีไ้ว ้
เฉพาะ เกีย่วกบัการประดบัตกแตง่ บางอยา่งก็
แพง เชน่ พระบรมสาทสิลกัษณ์ สญัลกัษณ์ตา่งๆ
สำาหรับประดบั จะเป็นวสัดชุนดิพเิศษ ซึง่มรีาคา
แพง สำาหรับวสัดงุานบา้นงานครัวขอใหก้องคลงั
ชีแ้จงครับ 

ประธ�นฯ ขอบคณุคะ่ เชญิคณุอรพันธ ์ ศรรีะษา ชีแ้จงคะ่
น�งอรพนัธ ์ศรรีะษ� รก.ผอ.กองคลงั เรยีนทา่นประธานสภาที่

เคารพ ทา่นผูบ้รหิาร สมาชกิสภาผูท้รงเกยีรตทิกุ
ทา่น ในสว่นของวสัดงุานบา้นงานครัวของสำานัก
ปลดั ทีจั่ดซือ้ในปีทีผ่า่นมา จะมจีาน แกว้ ซ ึง่จะ
ซือ้บอ่ย เพราะมกีารแตก ชำารดุ เพราะเรามกีาร
จัดกจิกรรมบอ่ย มนีำ้ายาลา้งจาน นำ้ายาเชด็กระจก
นำ้ายาถพูืน้ นำ้ายาลา้งหอ้งนำ้า ซึง่ใชส้ำาหรับหอ้งนำ้า
ในบรเิวณสำานักงานเทศบาล และหอ้งนำ้าที่

          /จะเป็น
ถงุดำา. . .



ฌาปนสถานบา้นพมิาย และศนูยเ์ด็กก็เอาจาก
ตรงนีไ้ปใช ้สำาหรับกองคลงั สว่นมากจะเป็นนำ้า
ดืม่ อาทติยล์ะ ๕๐๐ - ๖๐๐ บาท เฉพาะนำ้าดืม่
แบบถงั ไมร่วมเวลามกีจิกรรม บางอยา่งทีน่อก
เหนอืเราไมไ่ดเ้บกิจากโครงการก็ม ีเชน่ 
โครงการจติอาสา รวมพลกจิกรรมตา่งๆ สำาหรับ
ของกองสาธารณสขุ ก็จะเป็นไมก้วาด เขง่ 
ตะกรา้ รองเทา้บูท๊ ถงุมอื ถงุดำา ถงุขยะ ทีใ่ช ้
เยอะสดุก็
จะเป็นถงุดำา ไมก้วาด ทีต่กัขยะ เหล็กคราด 
ตะแกรง  EM สำาหรับใชใ้นการกำาจัดกลิน่รถ
บรรทกุขยะ  ผงซกัฟอกสำาหรับลา้งตลาด สบู่
เหลวลา้งมอื ซึง่เป็นประเภทวสัดทุีใ่ชแ้ลว้หมด 
จงึสิน้เปลอืงและใชเ้ยอะ ขอบคณุคะ่

ประธ�นฯ ขอบคณุคณุอรพันธ ์ ศรรีะษา  เชญิคณุวไิลวรรณ
พาสดา ชีแ้จงคะ่

น�งวไิลวรรณ พ�สด� หน.สป. เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ 
สำาหรับเครือ่งคอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊ ๒ เครือ่ง ตัง้ไว ้
สำาหรับของเกษร  วงศเ์ศษ ซึง่ไมเ่คยมเีครือ่ง
คอมใชเ้ลย และจา่เอกประวชิ  บตุรงาม เครือ่ง
คอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านอยูนั่น้ นานเป็นเวลาสบิปี
แลว้ จงึขอความอนุเคราะหส์ภาพจิารณาดว้ยคะ่  
สำาหรับโน๊ตบุค๊  ๓  เครือ่ง เครือ่งแรกเป็นของ
ทา่นปลดั เครือ่งใชเ้ฉพาะการจัดทำางบประมาณ
เทา่นัน้ ไวใ้ชล้งิคล์งโปรแกรมเกีย่วกบั e-LAAS 
คนทีจ่ะอนุมัตงิบประมาณไดก็้คอืทา่นปลดัเทา่นัน้
จะเป็นเครือ่งทีใ่ชเ้ฉพาะโปรแกรมนี ้เครือ่งเดมิที่
มอียูนั่น้ชำารดุ เพราะนานแลว้ อกีเครือ่งสำาหรับใช ้
ในการออกประชมุประชาคม หรอื สำาหรับการจัด
ประชมุตา่งๆ  สะดวกสำาหรับไวพ้กพาไปนอก
สถานที ่เชน่ การจัดประชมุในหอ้งประชมุนี ้เรา
ไมม่โีน๊ตบุค๊สำาหรับฉายโปรเจ็คเตอรน์ะคะ สว่น
อกีเครือ่งเป็นของดฉัินเอง เพราะเครือ่งทีใ่ชอ้ยู่
ในปัจจบุนั เป็นเครือ่งสว่นตวั  จงึขอความกรณุา
สภาพจิารณาดว้ยคะ่

ประธ�นฯ ขอบคณุคะ่  ตอ่ไปเชญิกองสาธารณสขุชีแ้จงคะ่
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น�งส�วศศธิร  ธรรมช�ต ินวก.ส�ธ�รณสขุฯ  เรยีนทา่นประธาน
สภาทีเ่คารพ ทา่นผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล
ผูท้รงเกยีรตทิกุทา่น สำาหรับกองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม จากการสอบถามแลว้ยังไมม่เีครือ่ง
คอมพวิเตอรไ์วใ้ชใ้นสำานักงาน สว่นเครือ่งทีเ่ห็น
อยูนั่น้ เป็นเครือ่งของนอ้งๆ ทีใ่ชโ้น๊ตบุค๊สว่นตวั
สำาหรับใชใ้นการทำางาน อกีเครือ่งหนึง่นัน้ ชำารดุ
ใชไ้มไ่ดแ้ลว้ จงึขอความกรณุาสภาชว่ยพจิารณา
ตัง้งบประมาณสว่นกลางสำาหรับจัดซือ้เครือ่ง
คอมพวิเตอรห์นึง่เครือ่งสำาหรับกองสาธารณสขุฯ 
ขอบคณุคะ่

ประธ�นฯ ขอบคณุเจา้หนา้ทีท่ีช่ว่ยชีแ้จงใหท้ีป่ระชมุสภา
ทราบถงึเหตผุลและความจำาเป็นในการจัดตัง้งบ
ประมาณในสว่นนี ้ เชญิ ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง คะ่ 

น�ยสรุฐั  แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ รา่ง
เทศบญัญัตใินสว่นของงานคลงั ผมยังไมไ่ด ้
อภปิราย ขอพดูถงึในสว่นของงานคลงั เงนิประจำา
ตำาแหน่ง ปี ๖๓ ไมม่ ีทีน่่าสงัเกตอกีอยา่งคอื 
เครือ่งปรับอากาศ ไมท่ราบวา่จะตดิตัง้ตรงไหน
ครับ หนา้ ๒๓ เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งปรับ
อากาศ แบบแยกสว่น(ราคารวมคา่ตดิตัง้แลว้) 
แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐  บทียีู
จำานวน ๒ เครือ่ง ตอ่ไป หนา้ ๒๔ จัดซือ้ตูบ้าน
เลือ่นผสม ๔ ฟตุ เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้ตูบ้าน
เหล็กเก็บเอกสาร (บานเลือ่นผสม ขนาด ๔ ฟตุ) 
จำานวน ๑ ตู ้ขนาดกวา้ง ๑,๒๐๐ ซม. ยาว ๔๕๗ 
ซม. สงู ๑,๘๓๐ ซม. ไมท่ราบวา่จะตัง้ตรงไหน
ครับ รูส้กึวา่ขนาดน่าจะไมม่ทีีว่างนะครับ

ประธ�นฯ เชญิคณุอรพันธ ์ ศรรีะษา  ชีแ้จงคะ่
น�งอรพนัธ ์ศรรีะษ� รก.ผอ.กองคลงั เรยีนทา่นประธานสภาที่

เคารพ สำาหรับหน่วยวดั ขอแกไ้ขนะคะ จาก 
ซม.เป็น มม.คะ่

/ประธ�นฯ. . .
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ประธ�นฯ เชญิ ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง คะ่



น�ยสรุฐั  แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ หนา้ 
๓๙ เพิม่ใหม ่๒ โครงการ คา่ใชจ้า่ยตามโครงการ
พระราชเสาวนยีข์องพระนางเจา้สริกิติพ์ระบรม
ราชนินีารถ พระบรมราชนนพัีนปีหลวง และคา่ใช ้
จา่ยตามโครงการคลองสวยนำ้าใส เพิม่มา
โครงการละ ๑๐,๐๐๐  บาท เขา้ใจวา่ผูจั้ดทำาคงมี
เหตผุลในการจัดตัง้และมทีีม่าทีไ่ป ผมก็แคแ่จง้
ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ ม ี๒ โครงการทีเ่พิม่ขึน้มา
ใหม ่สำาหรับกองสาธารณสขุฯ มหีลายโครงการที่
หายไปจะไมพ่ดูถงึนะครับ ก็ไมเ่ป็นไรเป็นการ
ประหยัดงบประมาณ  แตม่ขีอ้สงสยัคอื เรือ่งเวท ี
หนา้ ๔๓ คา่จัดซือ้จัดจา้งเวทพีืน้เหล็กพรอ้มตดิ
ตัง้  ตัง้ไว ้๕๕,๐๐๐  บาท ๑ เวท ี๑ ชัน้ ขนาดที ่
๑ ขนาดที ่ ๒ ชว่ยชีแ้จงดว้ยครับ 

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง เชญิทา่นปลดัคะ่ 
น�ยสรุศกัดิ ์ สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ อนันี้

เป็นเวทสีำาหรับสนับสนุนการออกกำาลงักาย  การ
เตน้แอโรบคิ ทีส่วนสระบวั สำาหรับทีว่า่ ขนาดที ่
๑ ก็คอื ยืน่ออกไปดา้นหนา้ ๒.๔  เมตร และ ๑.๒
เมตร สำาหรับดา้นขา้ง คอื เตน้เสร็จสามารถไปยนื
ดา้นหนา้โชวร์อบตวัได ้พอจะมองภาพออกไหม
ครับ ซึง่แบบจะคลา้ยตวั T เป็นคำาอธบิายของ
ชา่ง ซึง่เวทจีะมขีนาดไมเ่ทา่กนั จงึเป็นการ
อธบิายในสว่นของรายละเอยีด ยืน่ ๑.๒ เมตร 
และกวา้งออกไป ๒.๔  เมตร ครับ เป็นเวที
ธรรมดา เพยีงแตอ่อกแบบใหย้ืน่ออกไปดา้นหนา้
ขออนุญาตเรยีนใหท้ีป่ระชมุทราบเทา่นีค้รับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดั เชญิ ส.ท.ประวทิย ์ จันทะวงษ์
คะ่

น�ยประวทิย ์ จนัทะวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ 
หนา้ ๕๕ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรงุผวิจราจรถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กเป็นผวิจราจรแอสฟัลท์
คอนกรตี ถนนเทศบาล ๖ ตัง้ไว ้๔๙๔,๗๐๐  
บาท การทีเ่ราไปลงพืน้ที ่ไปวดัด ูความกวา้ง  ๖ 
เมตร บางจดุกวา้ง ๗ เมตร สำาหรับความยาวของ



โครงการผมไปวดั ๒ ครัง้ ทา่น ส.ท.ปรชีา  เหลา่
ด ีไปวดัเมือ่วนักอ่น จากจดุเริม่ของโครงการและ
จดุสิน้สดุโครงการ อยูท่ี ่๒๒๐  เมตร จะอยู่
บรเิวณเลยบา้นนายสมเกยีรต ิเลยทางทีจ่ะไป
บา้นทา่นทีป่รกึษานายก ทา่นรจุรนิทร ์ แสงมาศ 
เลยไปประมาณ ๓๐ เมตร แตถ่า้เราดปูระมาณ
การราคา การกอ่สรา้ง หนา้ผังบรเิวณปรับปรงุผวิ
จราจร ถา้ดจูรงิๆ จากโครงการ มันจะไมใ่ช ่
เหมอืนวา่ไมใ่ชจ่ดุทีเ่ราไปวดั ซึง่จรงิๆ มันตอ้ง
เลยสามแยก อนันีค้อืถา้เราดตูามแผน ขอใหน้าย
ชา่งสริพิงษ์ชยั มั่นทรัพย ์ชว่ยชีแ้จงใหท้ีป่ระชมุ
ทราบดว้ยครับ

ประธ�นฯ เชญินายชา่ง สรพิงษ์ชยั  มั่นทรัพย ์ ชีแ้จงใหท้ี่
ประชมุทราบคะ่

น�ยสริพิงษช์ยั ม ัน่ทรพัย ์หน.ฝ่�ยแบบแผนฯ  เรยีนทา่นประธาน
สภาทีเ่คารพ คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล
ผูท้รงเกยีรตทิกุทา่น จดุโครงการที ่ทา่น 
ส.ท.ประวทิย ์สงสยั คอืจดุเริม่ตน้โครงการ คอื 
จดุ ๐๐ อยูท่ีข่อบถนนของเทศบาล ๗ คอื สาม
แยกเทศบาล ๗ เชือ่มตอ่ไปถงึเทศบาล ๖ ไลไ่ป
ถงึเทศบาล ๕ จดุตรงนัน้อยูท่ีป่ระมาณ ๙๐ เมตร 
คอืความยาวจากเทศบาล ๗ ไปชนเทศบาล ๕ 
และเวน้ตรงเทศบาล ๕ คอืความกวา้งของ
เทศบาล ๕ กวา้งเทา่ไหรก็่จะเวน้เทา่นัน้ และตอ่
จากขอบของเทศบาล ๕ อกีฝ่ังหนึง่ น่ันคอืฝ่ังทศิ
ตะวนัออก ออกไปอกีรวมความยาวแลว้ใหไ้ดอ้ยู่
ที ่๒๒๐ เมตร ความกวา้ง ๖ เมตร  ทีท่า่น 
ส.ท.เขา้ใจไปเปิดดแูผนผังบรเิวณวา่มันไมต่รงใน
วงกลมเป๊ะๆ อยา่งทีท่า่นพดู จรงิครับไมต่รง
แน่นอนหรอกครับ เพราะวา่ในผังบรเิวณบอกวา่ 
โนสเกล คอืความยาวจะอยูบ่รเิวณนัน้ โนสเกลก็
คอื ไมไ่ดเ้ทา่ขนาดสเกลทีแ่ทจ้รงิ เป็นการเขยีน
แผนผังครา่วๆ วา่ จดุเริม่ตน้อยูต่รงนี ้และจดุส ิน้
สดุคอืความยาว ในประมาณการคอื กวา้ง ๖ เมตร
ยาว ๒๒๐ เมตร จดุส ิน้สดุโครงการก็จะอยูต่รงนัน้
โครงการนี ้การปรับปรงุผวิจราจรมันไมต่ลอดเสน้

   /ประมาณ 90 
เมตร. . .



ขอชีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบเพยีงเทา่นีค้รับ 
ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุนายชา่งสริพิงษ์ชยั  ม่ันทรัพย ์ เชญิ 
ส.ท.แดง  จันทอง คะ่

น�ยแดง  จนัทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ เกีย่ว
โครงการนี ้บางทสีมาชกิเขาก็อาจไมเ่ขา้ใจ ผม
สงสยัเรือ่งความกวา้ง บางจดุ ๖ เมตร บางจดุ ๗ 
เมตร การเทคอนกรตีนีเ่ราจะเทเต็มไหม หรอื
อยา่งไรครับ คอืบางทกีารทีพ่ืน้ทีเ่ป็นแบบนีว้ดั
ออกมาแลว้อาจไมถ่งึ ๒๒๐ เมตร  ก็อยากใหช้า่ง
ชีแ้จงหน่อยครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.แดง  จันทอง เชญินายชา่งชีแ้จง
คะ่

น�ยสริพิงษช์ยั ม ัน่ทรพัย ์หน.ฝ่�ยแบบแผนฯ  เรยีนทา่นประธาน
สภาทีเ่คารพ  ผวิถนนคอนกรตีเดมิตอนนีม้ันกวา้ง
กวา่ ๖ เมตรอยูแ่ลว้ครับ บางจดุ ๗ เมตร บางจดุ 
๘ เมตร จรงิ ครับ ตามแบบทีว่า่  ผวิจราจรกวา้ง 
๖ เมตร นีค่อื ผวิจราจรทีเ่ป็นแอสฟันท ์ไมใ่ชผ่วิ
จราจรคอนกรตีเดมิครับ คอืแอสฟันทก์วา้ง ๖ 
เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุนายชา่ง สริพิงษ์ชยั  ม่ันทรัพย ์มสีมาชกิ
ทา่นใดยังสงสยั หรอืจะอภปิรายเรือ่งใดอกีหรอื
ไม ่เชญิ ส.ท.แดง จันทอง คะ่

น�ยแดง  จนัทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ เรา
ปรับลดใหม้ันกวา้งเต็มเลยไดไ้หม เพราะถา้เหลอื
ขา้งละ ๓๐ – ๔๐ ซม. ไมรู่จ้ะเหลอืไวท้ำาไม จะ
ทำาใหม้องดไูมส่วยงาม ขอใหพ้จิารณาดว้ยครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.แดง จันทอง เชญิทา่นนายกคะ่
น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ทกุ

ทา่นทราบดนีะครับวา่ ถนนทกุเสน้แตล่ะจดุจะไม่
เทา่กนั บางจดุกวา้ง ๗-๘ เมตร บางจดุ ๖ เมตร 
ซึง่ในการดำาเนนิการนี ้ผมไดค้ดิไวแ้ลว้ ไมอ่ยาก
ปใูหเ้ต็มพืน้ทีเ่หตผุลเพราะ เราตอ้งการปรมิาณ
ความยาวเพิม่ขึน้ สำาคญัก็คอื ถนนความกวา้ง ๖ 
เมตร น่าจะเหมาะสมกบัถนนในเขตเทศบาลทกุ
เสน้อยูแ่ลว้ เพราะในการจราจร รถสวนกนัใน
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ระยะความกวา้ง ๖ เมตร นี ้ดนู่าจะเหมาะสม ชว่ง
นีจ้งึอยากขอปรมิาณความยาวเพิม่ขึน้ เนือ่งจาก
งบประมาณเรามนีอ้ย จงึอยากดแูลตรงนัน้จดุนีใ้ห ้
ท่ัวถงึกนั  จงึขอความกรณุาแจง้ถงึความประสงค์
ของโครงการถนนแอสฟันทใ์หท้ีป่ระชมุไดรั้บ
ทราบ ขอบคณุครับ 

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก เชญิ ส.ท.ประวทิย ์จันทะ
วงษ์ คะ่

    /น�ย
ประวทิย.์ . .
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น�ยประวทิย ์จนัทะวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ 
ทา่นนายกขอความยาว ผมก็จะขอความยาว
เหมอืนกนั โครงการถนนเสน้นี ้ความยาววดัแลว้ 
ไมถ่งึ ๒๒๐ เมตร ถา้สงสยัอะไรยงัไง ก็ใหช้า่ง
ออกไปวดัดดูว้ยกนัเลยก็ได ้หลงัประชมุเสร็จ ซ ึง่
ก็ไมม่ปัีญหาครับ 

ประธ�นฯ ขอบคณุ  ส.ท.ประวทิย ์ จันทะวงษ์  เชญิทา่น
นายกคะ่

น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ 
ขอบคณุทา่นสมาชกิทีไ่ดท้ว้งตงิมา เพือ่ตอ้งการ
ความชดัเจน ทางสมาชกิจงึอยากขอใหน้ายชา่ง
ไปทำาการวดัระยะความยาวความกวา้งของถนนที่
ดำาเนนิโครงการมาใหม ่เพือ่ใหไ้ดค้วามชดัเจนที่
แน่นอนครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก เชญินายชา่งสริพิงษ์ชยั  มัน่
ทรัพย ์คะ่

น�ยสริพิงษช์ยั ม ัน่ทรพัย ์หน.ฝ่�ยแบบแผนฯ  เรยีนทา่นประธาน
สภาทีเ่คารพ จดุประสงคท์ีท่า่น ส.ท.อยากใหไ้ป
วดั ผมอยากทราบเหตผุลวา่เพราะอะไร  เพือ่
อะไรครับ

ประธ�นฯ เชญิทา่น ส.ท.แดง จันทอง คะ่
น�ยแดง จนัทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ อยา่ง

ทีผ่มไดพ้ดูไปแลว้ วา่บางทสีมาชกิเขาไมเ่ขา้ใจ 
ผมจงึอยากใหท้า่นไดท้บทวนไปวดัดใูหม ่หรอืวา่
ทา่นยังไมไ่ดเ้ชค็ระยะ ความยาวความกวา้งมนัไม่



เต็มอยา่งที ่ส.ท.ประวทิย ์พดูอยูแ่ลว้ ใจจรงิของ
ผมอยากใหเ้ทเต็มมากกวา่ เพือ่ความสวยงาม 
ทา่นนายกบอกอยากไดค้วามยาว แตค่วาม
สวยงามมันไมไ่ด ้ดยูังไงก็ดไูมส่วยจรงิๆครับ 

ประธ�นฯ เชญิ ส.ท.บรรจง แหวนวงษ์ คะ่
น�งบรรจง แหวนวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ตอนนี้

เรายังอยูใ่นชว่งของการพจิารณารา่งเทศบญัญัต ิ
อยากใหท้ีป่ระชมุพดูถงึเรือ่งงบประมาณกอ่นคะ่ 
สมาชกิบางทา่นก็อยากอภปิราย เรามาพจิารณา
กนัตรงนีก้อ่นดกีวา่ไหม วา่จะรับหลกัการหรอืไม่
รับหลกัการ ขอบคณุคะ่

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.บรรจง แหวนวงษ์ เรือ่งทีเ่รากำาลงั
คยุกนัก็เป็นเรือ่งในเทศบญัญัต ิก็อยากใหท้กุ
ทา่นไดท้ำาความเขา้ใจ และอภปิรายกนั มขีอ้
สงสยัตรงจดุไหนใหน้ำามาคยุใหเ้ขา้ใจกนัในที่
ประชมุสภาตรงนี ้กอ่นทีจ่ะพจิารณา   รับหลกัการ
คะ่ เชญิ ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง คะ่

น�ยสรุฐั  แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ 
สำาหรับถนนเทศบาล ๖ ผมดแูลว้ปรมิาณที ่ทา่น 
ส.ท.ประวทิย ์จันทะวงษ์ ทว้งตงิมันก็จรงิ สำาหรับ
ความยาว ๒๒๐ x ความกวา้ง ๖ เมตร จะได ้
ประมาณพืน้ทีท่ัง้หมด ๑,๓๒๐ ตารางเมตร ให ้
ผูรั้บจา้งทำาใหเ้ต็มพืน้ทีใ่นปรมิาณ ๑,๓๒๐ ตาราง
เมตร มันจะออกมาสวยกวา่ น่าจะไมม่ปัีญหา 
ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุคะ่ เชญิ ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์ คะ่
น�งบรรจง แหวนวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ คา่

ใชส้อยประเภทคา่ใชจ้า่ยในการจัดงานเทศกาล 
หนา้ ๕๔ ตัง้ไว ้๒๕๐,๐๐๐ อยากใหช้ีแ้จงทีม่าที่
ไป ตัง้ไวส้ำาหรับการจัดงานเทศกาลอะไรคะ 
เพราะไมม่รีายละเอยีดแจง้ไวค้ะ่ จากทีด่ใูนรา่ง

       
/เทศบญัญัต.ิ . .
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เทศบญัญัต ิบญุบัง้ไฟก็มแีลว้ ประเพณีสงกรานต์
ก็มตีัง้ไวแ้ลว้ แตใ่นสว่นนีไ้มไ่ดแ้จง้รายละเอยีด
ไว ้ อยากทราบรายละเอยีดการจัดงานคะ่

น�ยสรุศกัดิ ์ สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ คณะ
ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรตทิกุ
ทา่น ในสว่นของงานประเพณีตรงนี ้เป็นเรือ่งของ
การจัดงานประเพณีแซนโฎนตา เป็นประเพณี
ประจำาปี กอ่นนัน้เป็นงานเทศกาลปลาดกุเผา
สะเดาหวาน ตอนนีเ้รามาเปลีย่นเป็นการจัดงาน
ประเพณี
แซนโฎนตาครับ  ซึง่เราตัง้ไวส้ำาหรับการจัดงาน
ประเพณีประจำาปี ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุคะ่ มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายอกีหรอื
ไมค่ะ เชญิ ส.ท.เส็ง คำาเสยีงคะ่ 

น�ยเส็ง คำ�เสยีง สม�ชกิฯเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ในรา่ง
เทศบญัญัตนิี้ ดแูลว้ไมม่ถีนนเทศบาล ๗ อยาก
ใหม้รีาดยางจากสีแ่ยกไปถงึบา้นอาจารยว์ทิยา 
ไชยปัญญา ขอใหส้ภาพจิารณาดว้ยครับ

ประธ�นฯ ขบคณุ ทา่น ส.ท.เส็ง คำาเสยีง เชญิทา่นนายกคะ่
น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ดว้ย

งบประมาณทีจ่ำากดั อยา่งทีท่กุทา่นทราบ เรามี
งบประมาณคอ่นขา้งทีจ่ะนอ้ย จงึไมส่ามารถทีจ่ะ
จัดสรรดแูลไดท้ั่วถงึ  ไวปี้งบประมาณหนา้  ผมจะ
พจิารณาจัดตัง้ไวใ้หค้รับ 

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก ขอพัก ๕ นาทกีอ่นทีจ่ะ
พจิารณารับหลกัการคะ่ หลงัจากทีเ่ราไดพั้กไป ๕
นาท ีสมาชกิทกุทา่นก็พรอ้มแลว้นะคะ ดฉัินจะขอ
ถามมตทิีป่ระชมุ ตามญัตตนิายกเทศมนตร ีเรือ่ง 
การพจิารณารา่งเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย
ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ สมาชกิทา่น
ใดเห็นควรรับหลกัการ  กรณุายกมอืขึน้คะ่

มตทิีป่ระชุม เห็นชอบเป็นเอกฉนัท์

ประธ�นฯ เป็นอนัวา่ทีป่ระชมุรับหลกัการแหง่รา่ง
เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำา
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นทีเ่รยีบรอ้ย ตอ่



ไปเราจะมาทำาการเลอืกคณะกรรมการแปรญัตต ิ
ซึง่จะขอใหท้า่นปลดัไดช้ีแ้จงรายละเอยีดใหท้ี่
ประชมุทราบคะ่ เชญิทา่นปลดัคะ่

น�ยสรุศกัดิ ์สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ หลงั
จากทีเ่รารับหลกัการเสร็จก็จะเป็นการเลอืกคณะ
กรรมการแปรญัตต ิในเรือ่งของการตัง้คณะกรรม
การฯ คอื ไมน่อ้ยกวา่ ๓ และไมเ่กนิ ๗ คน แลว้
แตส่ภาจะเลอืก และใหก้รรมการแปรญัตตไิป
เลอืกประธาน  รองประธาน  เลขา และนัดประชมุ
เพือ่กำาหนดวนัแปรญัตต ิกำาหนดวนัประชมุคณะ
กรรมการแปรญัตต ิคอืเราจะใหค้ณะกรรมการชดุ
ทีรั่บเลอืกไปประชมุกนักอ่น หลงัจากประชมุเสร็จ
ใหผู้ท้ีไ่ดรั้บเลอืก  ไปประชมุกนัเลอืกประธาน  
รองประธาน  และจะรับคำาแปรกีว่นั  แปรญัตตวินั
ไห น แลว้เสนอใหป้ระธานสภาทราบ ขอบคณุ
ครับ
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ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดั เชญิ ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง คะ่
น�ยสรุฐั แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ การเลอืก

กรรมการแปรญัตต ิผมขอเสนอ ๕ คนครับ 
เหตผุลทีว่า่ ๕ คน เพราะวา่ ปีทีแ่ลว้ เราม ี๓ คน 
รูส้กึวา่นอ้ยเกนิไป และ ไมเ่สนอ ๗ คน เพราะเรา
มจีำานวนสมาชกินอ้ย สมาชกิ ๑ คน สามารถ
รับรองไดแ้คค่รัง้เดยีว ทนีีต้อ้งขออนุเคราะหจ์าก
ทา่นประธานใหช้ว่ยรับรองดว้ยในฐานะสมาชกิ 
ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง เชญิ ส.ท.ธนวฒัน์
อสพิงษ์ คะ่

น�ยธนวฒัน ์อสพิงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ผมขอ
เสนอเลอืกคณะกรรมการแปรญัตต ิ๓ คน เหตผุล
เพราะ สมาชกิเรามนีอ้ย ก็เลยขอเสนอ ๓ ทา่น
ครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุคะ่ มทีา่นใดเสนอเป็นอยา่งอืน่ไหมคะ 
ถา้ไมม่ดีฉัินจะขอมตทิีป่ระชมุนะคะ สมาชกิทา่น



ใดเห็นวา่ควรใหม้คีณะกรรมการแปรญัตตจิำานวน 
๕ คน  ตามที ่ส.ท.สรัุฐ   แสงสวา่ง เสนอมา 
กรณุายกมอืขึน้คะ่

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย    ๗ เสยีง

ประธ�นฯ สมาชกิทา่นใดเห็นควรใหม้คีณะกรรมการแปร
ญัตต ิจำานวน ๓ คน ตามที ่ส.ท.ธนวฒัน ์ อสิ
พงษ์ เสนอมา  กรณุายกมอืขึน้คะ่

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย    ๒ เสยีง

ประธ�นฯ เป็นอนัวา่เราจะทำาการเลอืกคณะกรรมการแปร
ญัตต ิจำานวน  ๕  คน เชญิคณุวไิลวรรณ  พาสดา
คะ่

น�งวไิลวรรณ  พ�สด� หน.สป.เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ดฉัิน
อยากขอนำาเรยีนทีป่ระชมุ ในกรณีเลอืกคณะ
กรรมการแปรญัตต ิ จำานวน  ๕  คน  ในระเบยีบ
ใหเ้ลอืกกรรมการ   ทลีะคน ทัง้นีเ้พือ่เป็นการงา่ย
ตอ่การเลอืกคะ่ ใหเ้ลอืกจบไปทลีะคนจนครบ
ตามจำานวนทีก่ำาหนด  ขอบคณุคะ่

ประธ�นฯ ขอบคณุหวัหนา้สำานักปลดั ตอ่จะเป็นการเลอืก
คณะกรรมการแปรญัตตคินที ่๑  สมาชกิทา่นใด
จะเสนอ  เชญิไดค้ะ่  เชญิ ส.ท.บรรจง  แหวน
วงษ์ คะ่

น�งบรรจง  แหวนวงษ ์สม�ชกิฯ  เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ
ดฉัินขอเสนอกรรมการแปรญัตตคินที ่๑ เสนอ  
ทา่น ส.ท.สรุฐั  แสงสว�่ง  ผูรั้บรอง ๑. 
ส.ท.สภุาพร  เรยีงทอง 
๒. ส.ท.เส็ง  คำาเสยีง

ประธ�นฯ ตอ่ไปกรรมการคนที ่๒  เชญิ ส.ท.ธนวฒัน ์ อสิ
พงษ์ คะ่

น�ยธนวฒัน ์ อสพิงษ ์สม�ชกิฯเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  ผม
ขอเสนอ ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ ์ 
ผูรั้บรอง  ๑. ส.ท.แดง  จันทอ ง  ๒. ส.ท.เทพ
ธนกลุ  จันทรสาร

ประธ�นฯ ตอ่ไปคณะกรรมการคนที ่ ๓  เชญิ ส.ท.สรัุฐ 
แสงสวา่ง คะ่



น�ยสรุฐั แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีค่ารพ ผมขอ
เสนอ ส.ท.ประวทิย ์ จันทะวงษ์ 
ผูรั้บรอง ๑. ส.ท.ปรชีา  เหลา่ด ี  ๒. ส.ท.ธน
วฒัน ์ อสพิงษ์

ประธ�นฯ เชญิ ส.ท.ประวทิย ์ จันทะวงษ์ คะ่
    /น�ย
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น�ยประวทิย ์ จนัทะวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  
ผมนายประวทิย ์ จันทะวงษ์ ขอถอนตวัครับ

ประธ�นฯ ส.ท.ประวทิย ์ จันทะวงษ์  ขอถอนตวั  เราจะ
เลอืกกรรมการแปรญัตตคินที ่๓  ใหมน่ะ เชญิ
สมาชกิเสนอคะ่  เชญิ ส.ท.เทพธนกลุ  จันทร
สาร คะ่

น�ยเทพธนกลุ  จนัทรส�ร สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ ผม
ขอเสนอ ส.ท.สภุาพร  เรยีงทอง  ครับ

ประธ�นฯ เชญิ ส.ท.สภุาพร  เรยีงทอง คะ่ 
น�งสภุ�พร เรยีงทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  ดฉัิน

ขอถอนตวัคะ่ เนือ่งจากมภีาระตอ้งดแูลแม ่อาจ
จะทำางานไดไ้มเ่ต็มทีค่ะ่

ประธ�นฯ ส.ท.สภุาพร  เรยีงทอง ขอถอนตวั เราจะเลอืก
กรรมการคนที ่๓ ใหมน่ะคะ เชญิ ส.ท.บรรจง  
แหวนวงษ์ คะ่

น�งบรรจง  แหวนวงษ ์สม�ชกิฯ  เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ
ดฉัินขอเสนอ ส.ท.เส็ง  คำ�เสยีง  ผูรั้บรอง 
๑. ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง   ๒. ส.ท.ธนวฒัน ์ อสิ
พงษ์ 

ประธ�นฯ ตอ่ไปกรรมการคนที ่๔ เชญิ ส.ท.ประวทิย ์ จัน
ทะวงษ์ คะ่

น�ยประวทิย ์จนัทะวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ผม
ขอเสนอ ส.ท.ธนวฒัน ์ อสพิงษ ์
ผูรั้บรอง ๑. ส.ท.ปรชีา  เหลา่ด ี ๒. ส.ท.สภุาพร 
เรยีงทอง

ประธ�นฯ ตอ่ไปกรรมการคนที ่๕ เชญิ ส.ท.เทพธนกลุ  
จันทรสาร 



น�ยเทพธนกลุ  จนัทรส�ร สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ ผม
ขอเสนอ ส.ท.ปรชี�  เหล�่ด ี ครับ

 ผูรั้บรอง ๑.รองอำาพร  ปักกงัเวสงั   ๒. 
ส.ท.ประวทิย ์ จันทะวงษ์

ประธ�นฯ เป็นอนัวา่ ตอนนีเ้ราไดค้ณะกรรมการแปรญัตติ
ครบทัง้ ๕ คนแลว้ ดงันี้
๑. ส.ท.สรุฐั  แสงสว�่ง
๒. ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์
๓. ส.ท.เส็ง  คำ�เสยีง
๔. ส.ท.ธนวฒัน ์ อสพิงษ์
๕. ส.ท.ปรชี�  เหล�่ดี
ตอ่ไปจะขอพักการประชมุทานมือ้เทีย่ง เราจะมา
เขา้ประชมุอกีครัง้ในรอบบา่ย หลงัทานขา้วเทีย่ง
เสร็จ ขอใหค้ณะกรรมการแปรญัตตทิัง้ ๕ ทา่น 
ทำาการเลอืก ประธาน รองประธาน และเลขามา
ใหเ้รยีบรอ้ย แลว้มานำาเรยีนใหท้ีป่ระชมุทราบ  ใน
ชว่งบา่ยนะคะ  ขอพักการประชมุคะ่
หลงัจากทีเ่ราพักรับประทานอาหารเทีย่ง
เรยีบรอ้ยแลว้ จะใหค้ณะกรรมการแปรญัตตเิสนอ
ตอ่ทีป่ระชมุนะคะ วา่คณะกรรมการทัง้ ๕ ทา่นได ้
ทำาการคดัเลอืกประธาน รองประธาน เลขาแลว้
เสนอใหท้ีป่ระชมุทราบ เชญิ 
ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง คะ่

น�ยสรุฐั  แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพ  
ตามทีค่ณะกรรมการแปรญัตตไิดรั้บเลอืกมาแลว้  
๕ คน  และทางทีป่ระชมุใหค้ณะกรรมการประชมุ
คดัเลอืกประธาน รองประธาน และเลขา นัน้ ผล
การคดัเลอืกดงันีค้รับ ประธานคณะกรรมการแปร
ญัตต ิ คอื  ส.ท.สรัุฐ   แสงสวา่ง  รองประธาน  
คอื 

       /
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ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์  และเลขานุการ คอื 



ส.ท.ปรชีา  เหลา่ด ี นอกนัน้เป็นกรรมการแปร
ญัตต ิ รวม  ๕  คน  ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง ทีป่ระชมุก็ไดท้ราบ
ผลแลว้นะคะ ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิคอื
ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง รองประธาน คอื 
ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์   และเลขานุการ คอื 
ส.ท.ปรชีา  เหลา่ด ีตอ่ไปจะขอหารอืวนัรับคำา
แปรญัตต ิ เชญิทา่นปลดัชีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบ
คะ่

น�ยสรุศกัดิ ์สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  เมือ่
ทีป่ระชมุสภาไดเ้ลอืกกรรมการแปรญัตตแิลว้ ให ้
ทีป่ระชมุสภาหารอืวา่กำาหนดระยะเวลาเสนอคำา
แปรญัตตดิว้ย วนันีก็้เลยตอ้งเรยีนเชญิทา่น
ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุเสนอวา่จะเอากีว่นั แต่
สำาหรับสมัยประชมุเรา จะหมดในวนัที ่๓๐ ตรงกบั
วนัอาทติย ์เพราะฉะนัน้เราจะประชมุวาระ ๒ และ 
๓ ในวนัที ่๒๘  สงิหาคม ๒๕๖๓ ครับ สว่น
กฎหมายเกีย่วกบัการยืน่ญัตต ิระยะเวลาแปร
ญัตตก็ิคอืวา่ ใหย้ืน่ไดไ้มน่อ้ยกวา่ยีส่บิสีช่ัว่โมง 
หลงัจากมกีารรับหลกัการ ซึง่เรารับหลกัการเมือ่
เชา้นีก็้ประมาณเกอืบเทีย่ง พรุง่นีก็้ยืน่ได ้แตว่า่
เป็นวนัหยดุ วนัหยดุสว่นมากก็จะไมท่ำางานกนั 
ถามวา่กฎหมายหา้มหรอืไม ่ก็ไมไ่ดห้า้มนะครับ 
สามารถออกคำาสัง่ได ้เพราะฉะนัน้เราจะมเีวลายืน่
คำาแปรญัตต ิ๒ วนั คอื วนัที ่๒๔ และ ๒๕ 
สงิหาคม และวนัที ่๒๖ เป็นการประชมุคณะ
กรรมการแปรญัตตแิบบนีก็้ได ้เพราะในกฎหมาย
กำาหนดไวว้า่ ใหค้ณะกรรมการแปญัตตเิสนอรา่ง
ทีม่กีารแกไ้ขและรา่งเดมิใหป้ระธานสภากอ่นการ
ประชมุสภาไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิสีช่ัว่โมง คอืเราจะ
ประชมุวนัที ่๒๘ สงิหาคม เพราะฉะนัน้ วนัที ่๒๖ 
ก็ไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิสีช่ัว่โมงอยูแ่ลว้ เพราะวนัที ่๒๗
สงิหาคม เวน้ไปวนัหนึง่ กอ่นทีจ่ะประชมุวาระ ๒ 
– ๓ ไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิสีช่ัว่โมง กฎหมายกำาหนด
แคนั่น้ เพราะฉะนัน้ จะยืน่ ๒๔ สงิหาคม วนัเดยีว 
แลว้ประชมุ ๒๕ สงิหาคม หรอื ยืน่ ๒๔ – ๒๕ 



สงิหาคม แลว้ประชมุ ๒๖ สงิหาคม ก็ได ้แลว้ ๒๖
สงิหาคม ชว่งบา่ยก็ทำารายงานประชมุเสนอ
ประธาน ประธานก็จะเอาไปใหเ้ลขาแจกสมาชกิ
ทกุคนประชมุวนัที ่๒๘  สงิหาคม อนันีค้อืระยะ
เวลาตามกฎหมายครับ จงึเรยีนทีป่ระชมุทราบ
เกีย่วกบัระยะเวลาการยืน่คำาแปรญัตตเิพยีงเทา่นี้
ครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดัคะ่ เชญิทา่น ส.ท.สรัุฐ แสง
สวา่ง คะ่

น�ยสรุฐั แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ตามที่
ทา่นเลขาไดน้ำาเรยีนทีป่ระชมุทราบเมือ่สกัครู ่
คณะกรรมการแปรญัตตเิห็นดว้ยตามนัน้ครับ คอื
กำาหนดวนัรับคำาแปรญัตต ิ24  สงิหาคม  2563 
ถงึวนัที ่๒๕  สงิหาคม  เวลา ๑ 2.๐๐ น. ณ หอ้ง
ประชมุสภาเทศบาล วนัที ่๒๖ สงิหาคม ประชมุ
คณะกรรมการแปรญัตต ิประชมุเสร็จก็จะนำาญัตติ
คณะกรรมการแปรญัตตยิืน่ตอ่ประธานสภา คงจะ
ทันเรยีกประชมุในวนัที ่๒๘ สงิหาคม ครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง เชญิ ส.ท.ประวทิย ์
จันทะวงษ์ คะ่

    /น�ย
ประวทิย.์ . .
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น�ยประวทิย ์จนัทะวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ผม
เห็นดว้ยกบัทา่นปลดั และทา่น ส.ท.
สรัุฐ  แสงสวา่ง  เสนอมาครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุคะ่ ตามที ่ทา่น ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง 
เสนอมามสีมาชกิทา่นใดเห็นตา่งจากนีไ้หมคะ ถา้
ไมม่เีป็นอนัวา่กำาหนดใหม้กีารยืน่คำาแปรญัตตใิน
วนัที ่๒๔ –๒๕ สงิหาคม ถงึเวลา ๑ 2.๐๐ น. ณ 
หอ้งประชมุสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ และวนัที่
๒๖  สงิหาคม  เป็นวนัประชมุคณะกรรมการแปร
ญัตต ิคะ่

ทีป่ระชุม รบัทร�บ



ประธ�นฯ ตอ่ไปขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่๔ คะ่                  

ระเบยีบว�ระที ่  4 เร ือ่ง   ญตัตนิ�ยกเทศมนตร ี เร ือ่ง  ขอ
อนมุตัโิอนงบประม�ณร�ยจ�่ยประจำ�ปี งบ
ประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปต ัง้จ�่ยเป็น
ร�ยก�รใหม ่ในหมวดค�่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและ
สิง่กอ่สร�้ง

ประธ�น ฯ เชญิทา่นนายกเสนอญัตตคิะ่
น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ  ญัตติ

นายกเทศมนตร ี  เรือ่ง  ขออนุมัตโิอน งบ
ประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563 ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ในหมวดคา่
ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง ดว้ยนายก
เทศมนตรตีำาบลปรางคก์ู ่ มคีวามประสงคข์อ
อนุมัตติอ่สภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ ในการ
โอนงบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ใน
หมวดคา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  โดยมี
หลกัการและเหตผุลดงันี ้หลกั  การ   ตาม
เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำา
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เทศบาลตำาบล
ปรางคก์ูไ่มไ่ดต้ัง้งบประมาณ คา่ทีด่นิและสิง่
กอ่สรา้ง โครงการปรับปรงุภมูทิัศนส์วนสาธารณะ
สระบวัเฉลมิพระเกยีรต ิประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ไว ้จงึขอโอนงบประมาณเพือ่ตัง้
จา่ยเป็นรายการใหม ่ดงัมรีายละเอยีดตอ่ไปนี้

ด�้น/แผน/ง�น/
หมวด

งบ
ประม�

ณ
อนมุตั(ิ
บ�ท)

โอนลด โอนเพิม่ 
ร�ยก�ร

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

498,0
00

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

- โครงก�รปรบัปรงุภมูทิศัน์
สวนส�ธ�รณะ    สระบวั
เฉลมิพระเกยีรต ิ   ต ัง้ไว ้  
498,000 บ�ท
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรับปรงุภมูิ
ทัศนส์วนสาธารณะสระบวั



เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ
- คา่ใชส้อย  ประเภทคา่
ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้/เลื
อกตัง้ซอ่ม  หรอืกรณี
ตำาแหน่งทีว่า่ง ตัง้ไว ้ 
500,000 บาท

คงเหลอืกอ่นโอน      
413,200  บ.โอนลด
คร ัง้นี ้          
400,000  บ.คง
เหลอืหลงัโอน         
13,200  บ.

แผนง�น การรักษา
ความสงบภายใน
ง�น บรหิารท่ัวไปเกีย่ว
กบัการรักษาฯ
หมวด  คา่ตอบแทน 
ใชส้อยและวัสดุ
รายจา่ยเกีย่วกบัการ
รับรองและพธิกีาร
- ชว่ยเหลอืและ
สงเคราะหร์าษฎร ผู ้
ประสบภยัตา่งๆ   ตัง้ไว ้ 
200,000 บาท

คงเหลอืกอ่นโอน      
200,000   บ.โอนลด
คร ัง้นี ้           98,000
บ.คงเหลอืหลงัโอน    
102,000   บ.

เฉลมิพระเกยีรต ิ  ปรมิาณงาน  

1.  เครือ่งออกกำาลงักาย  6  ชดุ
2.  ลานคอนกรตีเสรมิเหล็ก  
จำานวน  345.00 ตารางเมตร 
3.  ปลกูตน้ไม ้ (บานบรุ)ี 
จำานวน  2,024 ตน้ 
4.  งานกอ่บล็อคปลกูตน้ไม ้ 
0.50 เมตร  ยาว  253.00 
เมตร สงู  0.20  เมตร  
ตามแบบเทศบาลฯ กำาหนด

เหตผุล เนือ่งดว้ยจังหวดัศรสีะเกษไดรั้บแจง้
จากกระทรวงมหาดไทยวา่  ไดรั้บมอบหมายให ้
เป็นหน่วยงานหลกัในการดำาเนนิโครงการและ
กจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต ิเนือ่งในโอกาสมหา
มงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก ซึง่อำาเภอ

/3.ปลกู
ตน้ไม.้ . .
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ปรางคก์ู ่ไดค้ดัเลอืกใหเ้ทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่
ดำาเนนิโครงการสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ
เนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรม
ราชาภเิษก เทศบาลไดเ้ลอืกสวนสขุภาพสระบวั
เป็นโครงการสวนสาธารณะ  เฉลมิพระเกยีรต ิ 
ประกอบกบัสวนสขุภาพสระบวั เป็นสถานทีพั่ก
ผอ่นหยอ่นใจ มปีระชาชนไปใชบ้รกิารอยา่ง
สมำา่เสมอ ไมว่า่จะเป็นการพักผอ่นหยอ่นใจ ออก
กำาลงักายเชา้ – เย็น รวมถงึการจัดกจิกรรมตา่งๆ 
ดงันัน้  เพือ่ปรับปรงุภมูทิัศนส์วนสาธารณะสระบวั
ใหเ้ป็นสถานทีพั่กผอ่นหยอ่นใจ ทัง้ยังเป็นการ
เฉลมิพระเกยีรต ิเนือ่งในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพธิบีรมราชาภเิษก  ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
พจิารณาแลว้เห็นวา่ มคีวามจำาเป็นตอ้งปรับปรงุ  
ภมูทิัศนข์องสวนสาธารณะสระบวั  ซึง่เทศบาลฯ 
ไมไ่ดต้ัง้งบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ในหมวดคา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและส ิง่
กอ่สรา้ง  ในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน รายการโครงการ
ปรับปรงุภมูทิัศนส์วนสาธารณะสระบวั
เฉลมิพระเกยีรต ิไว ้จงึขออนุมัตโิอนไปตัง้จา่ย
เป็นรายการใหม ่ เป็นเงนิ  498,000 บาท (สี่
แสนเกา้หมืน่แปดพันบาทถว้น) เพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยวธิกีาร
งบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2541 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) 
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ้ 27 การโอนเงนิงบ
ประมาณรายจา่ยในหมวดคา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและ
สิง่กอ่สรา้งทีท่ำาใหล้กัษณะ ปรมิาณ คณุภาพ
เปลีย่น หรอืโอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ ให ้
เป็นอำานาจอนุมัตขิองสภาทอ้งถิน่ จงึเรยีนมาเพือ่
สภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ูพ่จิารณาอนุมัติ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก เชญิสมาชกิอภปิรายไดค้ะ่ 
เชญิ ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์
 คะ่
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น�งบรรจง  แหวนวงษ ์สม�ชกิฯ  เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ
สำาหรับโครงการทีจ่ะไปพัฒนาสระ
 หนองบวั ดฉัินเห็นดว้ย สำาหรับเครือ่งออกกำาลงั
กายทีน่ำาไปตดิตัง้ อยาก
 เสนอใหม้เีจา้หนา้ทีไ่ปดแูลหน่อย เพราะเป็น
สถานทีอ่อกกำาลงักาย มี
 ประชาชนไปใชบ้รกิารเป็นจำานวนมาก ถา้จะมงีบ
ประมาณไปปรับปรงุภมูิ
 ทัศนใ์นสว่นนัน้ ดฉัินก็เห็นดว้ยเป็นอยา่งยิง่  
เพยีงแตอ่ยากใหม้เีจา้หนา้ทีไ่ป
 ดแูล เชน่ ทีส่ระหนองเตา่ไมม่คีนดแูลรับผดิชอบ
เลย ทำาใหช้ำารดุผพัุงเร็ว 
 ไมส่ามารถใชก้ารได ้ขอบคณุคะ่
ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์ เชญิทา่นนายก
คะ่
น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ 
ขอบคณุสำาหรับคำาแนะนำาดีๆ จากทา่น 
 สมาชกิ เมือ่มกีารปรับปรงุภมูทิัศนใ์หด้แีลว้ 
เทศบาลก็จะไดจั้ดเจา้หนา้ทีใ่ห ้
 ลงไปดแูลประจำา อยา่งนอ้ยหนึง่คน เพราะวา่ เรา
เป็นสวนเฉลมิพระเกยีรติ
 แลว้ เพือ่ความสวยงาม ก็จะจัดพนักงานไปดแูล
เป็นกรณีพเิศษ 
 ขอบคณุครับ
ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก เชญิ ส.ท.แดง  จันทอง คะ่
น�ยแดง  จนัทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ ผมสงสยั
งานกอ่อฐิบล็อก มันไมม่คีานรองรับ
 เลย กอ่อฐิบล็อกยาว ๒๕๓ เมตร สงู ๒๐ 
เซนตเิมตร ผมเกรงวา่ถา้เราเอา
 ปนูไปกอ่บนดนิจะไมก่อ่ใหเ้กดิความแข็งแรง 
น�ยสริพิงษช์ยั  ม ัน่ทรพัย ์หน.ฝ่�ยแบบแผนฯ เรยีนทา่นประธาน
สภาทีเ่คารพ ถา้เป็นตวัทีก่อ่อฐิ จะไมม่คีาน
 ครับ คอืเราจะขดุดนิลงไป แลว้เทปนูทราย ๑๐ x
๑๐ แลว้กอ่อฐิ วางอฐิ
 บล็อกบนปนูใหเ้ป็นกระถางสำาหรับปลกูตน้ไม ้
ไมม่เีทคานคอนกรตีครับ



ประธ�นฯ ขอบคณุนายชา่งสริพิงษ์ชยั  มั่นทรัพย ์มสีมาชกิ
ทา่นใดจะอภปิรายอกี หรอืไมค่ะ ถา้ไมม่ ีดฉัินจะ
ขอมตทิีป่ระชมุ สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ยกบัญัตติ
นายกเทศมนตร ีเรือ่ง ขออนุมัตโิอนงบประมาณ
รายจา่ยประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ไปตัง้
จา่ยเป็นรายการใหม ่ในหมวดคา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิ
และสิง่กอ่สรา้ง โครงการปรับปรงุภมูทิัศนส์วน
สาธารณะสระบวัเฉลมิพระเกยีรต ิ กรณุายกมอื
ขึน้คะ่

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ย ๘ เสยีง
ไมเ่ห็นดว้ย ๐ เสยีง
งดออกเสยีง ๑ เสยีง

ประธ�นฯ เป็นอนัวา่สภามมีตเิห็นชอบใหโ้อนไปตัง้จา่ยเป็น
โครงการปรับปรงุภมูทิัศนส์วนสาธารณะสระบวั
เฉลมิพระเกยีรต ิตอ่ไปจะขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่
๕

    
/ระเบยีบว�ระ. . .
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ระเบยีบว�ระที ่๕ เรือ่ง  ญตัตนิ�ยกเทศมนตร ีเร ือ่ง ขอ
อนมุตัจิ�่ยข�ดเงนิสะสม จำ�นวน ๑ 
 โครงก�ร
ประธ�นฯ  เชญิทา่นนายกเสนอญัตตคิะ่ 
น�ยชว�ลย ์ ทองสงัข ์น�ยกฯ ญัตตนิายกเทศมนตร ี เรือ่ง  ขอ

อนุมัตจิา่ยขาดเงนิสะสม โครงการวางทอ่ ระบาย
นำ้าทิง้  คสล. Ø 0.30 เมตร  แบบครึง่ทอ่ และ
แบบเต็มทอ่  เพือ่ตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ดว้ย
นายกเทศมนตรตีำาบลปรางคก์ู ่ มคีวามประสงค์
ขออนุมัตติอ่สภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ในการ
จา่ยขาดเงนิสะสม  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้ง
โครงการวางทอ่ระบายนำ้าทิง้ คสล. Ø 0.30 
เมตร แบบครึง่ทอ่และแบบเต็มทอ่  เพือ่ตัง้จา่ย
เป็นรายการใหม ่ โดยมหีลกัการและเหตผุลดงันี้ 

        
/ประธ�นฯ. . .



หลกัการ ตามเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาล
ตำาบลปรางคก์ู ่ไมไ่ดต้ัง้งบประมาณโครงการวาง
ทอ่ระบายนำ้าทิง้ คสล. Ø 0.30 เมตร แบบครึง่
ทอ่และแบบเต็มทอ่ ไว ้ จงึขอเสนออนุมัตติอ่
สภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ ในการจา่ยขาดเงนิ
สะสม  จำานวน  53,300 บาท (หา้หมืน่สามพัน
สามรอ้ยบาทถว้น)  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้ง
โครงการวางทอ่ระบายนำ้าทิง้ คสล. Ø 0.30 
เมตร แบบครึง่ทอ่และแบบเต็มทอ่ ดงัมรีาย
ละเอยีดตอ่ไปนีโ้ครงการวางทอ่ระบายนำ้าทิง้ 
คสล. Ø 0.30 เมตร แบบครึง่ทอ่และแบบเต็ม
ทอ่ ปรมิาณงาน วางทอ่ระบายนำ้าทิง้ คสล. Ø 
0.30  เมตร  แบบครึง่ทอ่ยาว  45.00  เมตร  
แบบเต็มทอ่ยาว  25.00  เมตร  รวมความยาว  
70.00  เมตร  (ตามแบบเทศบาลกำาหนด)  
เหตผุล  ดว้ยนายกเทศมนตร ี พจิารณาเห็นวา่  
ชว่งฤดฝูนถนนภายในชมุชนหนองบวับานนำ้าทว่ม
ขงั  นำ้าไหลไมส่ะดวก เกดิความยากลำาบากใน
การสญัจรไป - มา และอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่
ชวีติและทรัพยส์นิ ดงันัน้  เพือ่แกไ้ขปัญหาดงั
กลา่ว  จงึมมีตขิออนุมัตจิา่ยขาดเงนิสะสมเพือ่
จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งโครงการวางทอ่ระบายนำ้าทิง้ 
คสล. Ø 0.30 เมตร แบบครึง่ทอ่และแบบเต็ม
ทอ่ จำานวน  53,300 บาท (หา้หมืน่สามพันสาม
รอ้ยบาทถว้น) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจัดทำาแผน
พัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 
2548 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561
และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการรับ
เงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ  การเก็บรักษา
เงนิ  และการตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
4) พ.ศ. 2561 ขอ้ 89 (1)  องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ อาจใชจ้า่ยเงนิสะสมได ้โดยไดรั้บ
อนุมัตจิากสภาทอ้งถิน่ ภายใตเ้งือ่นไขดงัตอ่ไปนี้



คอื ใหก้ระทำาไดเ้ฉพาะกจิการซึง่อยูใ่นอำานาจ
หนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ซึง่เกีย่ว
กบัดา้นการบรกิารชมุชนและสงัคม หรอืกจิการที่
เป็นการเพิม่พนูรายไดข้ององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  หรอืกจิการทีจั่ดทำาเพือ่บำาบดัความ
เดอืดรอ้นของประชาชน จงึเรยีนมาเพือ่สภา
เทศบาลตำาบลปรางคก์ูพ่จิารณาอนุมัติ
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ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย 
เชญิไดน้ะคะ เชญิ ส.ท.
สรัุฐ   แสงสวา่ง

น�ยสรุฐั  แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  ผม
เห็นดว้ยกบัญัตตทิา่นนายกเทศมนตร ีผมอยาก
ใหท้ำาตัง้นานแลว้ ใจจรงิอยากใหผ้า่นตัง้แตค่รัง้
แรกทีเ่สนอเขา้มาเมือ่รอบทีแ่ลว้ แตว่า่เป็น
โครงการทีไ่มม่ใีนแผน จงึไมส่ามารถทีจ่ะดำาเนนิ
การได ้ ก็เลยไดเ้รยีนกบัทา่นนายกวา่ใหเ้สนอ
เขา้มาใหมก็่แลว้กนั วนันีก็้เห็นดว้ยครับ 

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่น ส.ท.สรัุฐ   แสงสวา่ง มสีมาชกิ
ทา่นใดจะอภปิรายอกีหรอืไมค่ะ ถา้ไมม่ดีฉัินจะ
ขอมตทิีป่ระชมุเลยนะคะ สมาชกิทา่นใดเห็นดว้ย
กบัญัตตนิายกเทศมนตร ี เรือ่ง  ขออนุมัตจิา่ย
ขาดเงนิสะสม โครงการวางทอ่ ระบายนำ้าทิง้ 
คสล. Ø 0.30 เมตร  แบบครึง่ทอ่ และแบบเต็ม
ทอ่  เพือ่ตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ กรณุายกมอืขึน้
คะ่

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ยเป็นเอกฉนัท ์ 

ประธ�นฯ ตอ่ไปจะขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่๖ 

ระเบยีบว�ระที ่  6  เร ือ่ง  อืน่ๆ
ประธ�นฯ  ทา่นนายกมเีรือ่งอะไรจะแจง้ทีป่ระชมุไหมคะ 

เชญิคะ่
น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ สบื

เนือ่งจากวา่เทศบาลจะไดพ้ากลุม่ อสม.ในเขต
เทศบาลทัง้ ๑๐ ชมุชน ไปศกึษาดงูาน โดยในวนั



ที ่๓๐ นัน้ จะมกีารประชมุอบรมทีส่ำานักงาน
เทศบาล ในภาคกลางวนั และเดนิทางออกจากที่
นีใ่นเวลา ๒๐.๐๐ น. ถงึเชา้วนัที ่๓๑ ที่
สมทุรสาคร จะไปดงูานทีน่ั่น ๒ ที ่หลงัจากดงูาน
ทีส่มทุรสาครเสร็จ วนัที ่๑ กนัยายน ก็จะเดนิทาง
ไปทีช่ะอำาไปอยูท่ีน่ั่น ๒ คนื และจะดงูานที่
ประจวบ จะกลบัถงึปรางคก์ูว่นัที ่๒ ก็ขอเชญิ
สมาชกิสภาทกุทา่นนะครับ เพราะจากสำารวจราย
ชือ่ในครัง้นี ้รูส้กึวา่สมาชกิสภาเราจะรว่มเดนิทาง
ไปกนันอ้ยมาก ก็จะมทีา่นแรกคอื ทา่นรอง
ประธานสภา ซึง่เป็น อสม. และ ส.ท.เส็ง  คำา
เสยีง และอกีทา่นหนึง่คอื ทา่นประธานฯ เสถยีร 
แหวนเงนิ รว่มเดนิทางไปดว้ย ในสว่นของเจา้
หนา้ทีข่องเราก็จะมทีา่นปลดั กองสาธารณสขุ 
และกองคลงั สำาหรับในสว่นของสมาชกิ คณะผู ้
บรหิารและพนักงานเจา้หนา้ทีเ่ทศบาลนัน้ จะจัด
ไปดงูานชว่งไหน อยา่งไร จะไดไ้ปหรอืไมนั่น้ ก็
คงตอ้งขออนุญาตใหท้า่นปลดัไดช้ีแ้จงนำาเรยีน
ตอ่ทีป่ระชมุ  ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก เชญิทา่นปลดัคะ่
น�ยสรุศกัดิ ์สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่

เคารพ กอ่นอืน่ผมขอเพิม่เตมิในสว่นของการแปร
ญัตตกิอ่นนะครับ แบบเสนอคำาขอแปรญัตตจิะให ้
ทางสำานักปลดั ทำาไว ้และวนัที ่๒๔ และ ๒๕ 
สงิหาคม ทัง้ ๕ ทา่นตอ้งมาประจำาอยูท่ีน่ี ่เพือ่รอ
รับคำาแปรญัตต ิและวนัที ่๒๖ ก็ขอเชญิประชมุนะ
ครับ ถา้มคีนแปรญัตตใินสว่นของกองไหน เชน่ 
สำานักปลดั ก็ตอ้งเชญิคณะผูบ้รหิารและเจา้
หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้ง มาชีแ้จงขอ้มลู วา่ตัง้ไวเ้พือ่
อะไร มอีะไรบา้ง การแปรญัตตริายการไหนที่
เกีย่วกบัสำานักปลดั ก็ตอ้งเชญิฝ่ายบรหิารมา
ชีแ้จง เชญิหวัหนา้สำานักปลดัมาทำาการชีแ้จงดว้ย
นะครับ  แบบเสนอคำาขอแปรญัตตไิปรับไดท้ี่
สำานักปลดันะครับ ถา้มสีมาชกิทา่นใดจะยืน่แปร
ญัตต ิจะตอ้งม ี     ผูรั้บรอง จำานวน  ๒  ทา่น 

    /ญัตตใิน
สว่นของ. . .



ครับ สำาหรับเรือ่งไปดงูาน เราจะคยุกนันอกรอบ
ไมต่อ้งบนัทกึนะครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดัคะ่ มสีมาชกิทา่นใดจะเสนอ
อะไรอกีหรอืไมค่รับ เชญิทา่นเลขาฯคะ่

น�ยประเสรฐิศลิป์ แหวนวงษ ์เลข�น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาที่
เคารพ ทา่นคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา  ผูท้รง
เกยีรต ิและขอสวสัดพีนักงานเจา้หนา้ทีท่กุทา่น 
ผมขอชืน่ชมทัง้สองฝ่าย ชืน่ชมสมาชกิทกุทา่น
วนันีท้า่นทำาหนา้ทีไ่ดด้มีากครับ แตอ่ยากฝาก
เรือ่งไมลแ์ละอา่งลา้งมอืรูส้กึจะสงูไปสกันดินะ
ครับ ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นเลขา มทีา่นใดจะเสนออะไรอกีหรอื
ไม ่ถา้ไมม่ดีฉัินตอ้งขอขอบคณุสมาชกิสภา
เทศบาลทกุทา่น ขอบคณุทา่นนายก คณะผู ้
บรหิาร ทา่นปลดั พนักงานเจา้หนา้ทีท่กุคน ที่
สละเวลามารว่มประชมุในวนันี ้ดฉัินขอปิดประชมุ
คะ่

                             ปิดประชุมเวล�    1 ๕.๐๐   น.

(ลงชือ่) ผูจ้ดบนัทกึรายงาน
การประชมุ
         (นางวราภรณ์   แหวนวงษ์)

                                             ผูช้ว่ยนักจัดการงานทะเบยีนและ
บตัร

(ลงชือ่)                               ผูต้รวจบนัทกึ
รายการการประชมุ
        (นางวไิลวรรณ     พาสดา)
        หวัหนา้สำานักปลดัเทศบาล

(ลงชือ่)                               ผูต้รวจบนัทกึ
รายงานการประชมุ
          (นายสรุศกัดิ ์  สมิาขนัธ)์

- 22 
-



        ปลดัเทศบาลตำาบลปรางคก์ู่

(ลงชือ่)                               ผูต้รวจบนัทกึ
รายงานการประชมุ
         (นายเสถยีร    แหวนเงนิ)
 ประธานสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู่

   /คณะ
กรรมการ. . .
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คณะกรรมการสามัญไดต้รวจบนัทกึรายงานการประชมุเมือ่วนัที ่ ๒๑
สงิหาคม  25 ๖๓  แลว้ถกูตอ้ง

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

กรรมการสามัญฯ
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