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ผูม้�ประชุม

ลำ�ด ั
บที่

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

1. นายเทพธนกลุ       
จันทรสาร

ประธานสภา
เทศบาล

เทพธนกลุ       
จันทรสาร

2. นายปรชีา             
เหลา่ดี

รองประธานสภาฯ ปรชีา             
เหลา่ดี

3. นายแดง               
จันทอง

สมาชกิสภาเทศบาล แดง               
จันทอง

4. นายประวทิย ์        จัน
ทะวงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล ประวทิย ์        
จันทะวงษ์

5. นายจรัสพงษ์          
มว่งออ่น

สมาชกิสภาเทศบาล จรัสพงษ์          
มว่งออ่น

6. นายเส็ง                
คำาเสยีง

สมาชกิสภาเทศบาล เส็ง                
คำาเสยีง

7. นางสาวรัชน ี         
แหวนวงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล รัชน ี             
แหวนวงษ์

8. นางสนิ                
แหวนวงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล สนิ                
แหวนวงษ์

9. นางสาวสริเิรยีม      
อสพิงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล สริเิรยีม          
อสพิงษ์

10. นางสภุาพร           
เรยีงทอง

สมาชกิสภาเทศบาล สภุาพร          
เรยีงทอง

๑๑. นางไสว               
บญุหอม

สมาชกิสภาเทศบาล ไสว              
บญุหอม

12. นายวทิยา             
ไชยปัญญา

สมาชกิสภาเทศบาล วทิยา            
ไชยปัญญา



ผูไ้มม่�ประชุม
ลำ�ด ั
บที่

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

- - - -

ผูเ้ข�้รว่มประชุม

ลำ�ด ั
บที่

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

1. นายเทเวศน ์    มศีรี นายอำาเภอปรางคก์ู่ เทเวศน ์      มศีรี
2. นายชษิณุพงศ ์ รตนะ

กมลเศรษฐ์
นายกเทศมนตรี
ตำาบลปรางคก์ู่

ชษิณุพงศ ์   รตนะ
กมลเศรษฐ์

3. นายไพ           
บญุชว่ย

รองนายกเทศมนตรี ไพ           
บญุชว่ย

4. นายวจิติร        แหวน
วงษ์

รองนายกเทศมนตรี วจิติร        แหวน
วงษ์
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ลำ�ด ั
บที่

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

5. นายประเสรฐิ        
แหวนวงษ์

เลขานุการนายก
เทศมนตรี

ประเสรฐิ      แหวน
วงษ์

6. ร.ต.อ.อภชิาต ิ       
จวิขนุทด

ทีป่รกึษานายกเท
ทศมนตรี

อภชิาต ิ       จวิขนุ
ทด

7. นายสรุศกัดิ ์         ส ิ
มาขนัธ์

ปลดัเทศบาล สรุศกัดิ ์       สมิา
ขนัธ์

8. นางวไิลวรรณ        
พาสดา

หวัหนา้สำานักปลดั
เทศบาล

วไิลวรรณ     พาส
ดา

9. นายณัฐพงศ ์         
อสพิงษ์

ผูอ้ำานวยการกองการ
ศกึษา 

ณัฐพงศ ์      อสิ
พงษ์

10. นายสริพิงษ์ชยั       
มั่นทรัพย์

หน.ฝ่ายแบบแผน
และกอ่สรา้ง 

สริพิงษ์ชยั    มั่น
ทรัพย์

11. นางอรพันธ ์         หวัหนา้ฝ่ายอำานวย อรพันธ ์       ศรี



ศรรีะษา การ ระษา
12. นางสาวศศธิร        

ธรรมชาติ
นักวชิาการ

สาธารณสขุชก.
ศศธิร          
ธรรมชาติ

13. นางสาวประกาย    
ทองกิง่

นักวชิาการเงนิและ
บญัชชีก.

ประกาย       ทอง
กิง่

๑๔. จ.อ.ประวชิ          
บตุรงาม

จพง.ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ประวชิ        บตุร
งาม

๑๕. นางบญุนภสั        
พทุธจักร์

นักวชิาการจัดเก็บ
รายไดช้ก.

บญุนภสั       พทุธ
จักร์

๑๖. นางสาววฒันา      
แหวนวงษ์

นักพัฒนาชมุชน
ชำานาญการชก.

วฒันา          
แหวนวงษ์

๑๗. นางสาวอษุณีย ์     
ศรลีาชยั

นักวเิคราะหน์โยบาย
และแผนชก. 

อษุณีย ์        ศรลีา
ชยั

๑๘. นางสาวเกษร        
วงศเ์ศษ

นติกิรชำานาญการ เกษร           วงศ์
เศษ

๑๙. นางดวงพร           
เทยีมจติร

นักจัดการงานทั่วไป
ชำานาญการ

ดวงพร         
เทยีมจติร

๒๐. นายธรีวฒัน ์         
เตมิใจ

นักทรัพยากรบคุคล
ปฏบิตักิาร

ธรีวฒัน ์       เตมิ
ใจ

๒๑. นางวราภรณ์         
แหวนวงษ์

ผช.นักจัดการงานทะ
เบยีนฯ

วราภรณ์       
แหวนวงษ์

๒๒. นายชนิวตัร ์         
แหวนวงษ์

ผช.นักวเิคราะห์
นโยบายฯ

ชนิวตัร ์        
แหวนวงษ์

๒๓. นางนุชจริา           
สงสยั

ผูช้ว่ยนักทรัพยากร
บคุคล

นุชจริา          
สงสยั

24. นางสาวมาลนิ ี       
แสงมาศ

ผูช้ว่ยเจา้พนักงาน
ธรุการ

มาลนิ ี          แสง
มาศ

25. นางมาลา             
อสพิงษ์

ประธานชมุชนบอ่นำAา
ทพิย์

มาลา           อสิ
พงษ์

26. นางทองพันธ ์        
แหวนวงษ์

ประธานชมุชนเกษม
สขุ

ทองพันธ ์      
แหวนวงษ์

27. นางเพ็ญศร ี          
แหวนวงษ์

อ.ส.ม. เพ็ญศร ี        
แหวนวงษ์

28. นางสาวไิลพร         
แหวนวงษ์

อ.ส.ม. วไิลพร          
แหวนวงษ์



เมือ่สมาชกิมาครบองคป์ระชมุแลว้  เลขาฯ ไดเ้ชญิสมาชกิทกุทา่น
เขา้หอ้งประชมุและแจง้ใหส้มาชกิทกุทา่นลงลายมอืชือ่ในสมดุบนัทกึ
รายงานการประชมุ และเชญิประธานจดุธปูเทยีนบชูาพระรัตนตรัย ไหว ้
พระสวดมนตแ์บบยอ่  เสร็จแลว้กลา่วเปิดประชมุตามระเบยีบวาระตอ่ไป

ประธ�น ฯ เรยีนทา่นนายกเทศมนตร ี ทา่นสมาชกิสภาผูท้รง
เกยีรต ิ ทา่นปลดัเทศบาล   เจา้หนา้ทีเ่ทศบาล
ทกุทา่น ตลอดจนทา่นประธานชมุชนและอสม. 
ในวนันีAเป็นการประชมุสมัยสามัญ สมัยที ่๑ ครั Aงที่
๑ ของปี 25 ๖๔ เพือ่เป็นการไมเ่สยีเวลาตอ่ไป
ขออนุญาตเขา้สูร่ะเบยีบวาระครับ  

        

/ระเบยีบว�ระที ่  1. . .  
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ระเบยีบว�ระที ่   1  เร ือ่ง   ประธ�นแจง้ทีป่ระชุมทร�บ
ประธ�นฯ สำาหรับวนันีAสมาชกิมาครบทกุทา่นนะครับ ถอืวา่

ครบองคป์ระชมุ มทีา่นใดมเีรือ่งจะแจง้ใหท้ี่
ประชมุทราบไหมครับ  ถา้ไมม่ผีมขอเขา้สู่
ระเบยีบวาระที ่๒ ตอ่ไปนะครับ

มตทิีป่ระชุม ทร�บ

ระเบยีบว�ระที่      ๒  เร ือ่ง  รบัรองร�ยง�นก�รประชุมคร ัง้ทีแ่ลว้ 
ประธ�นฯ ในระเบยีบวาระที ่๒  ขอยกไปเป็นสมัยที ่๒ นะ

ครับ ตอ่ไปขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่ ๓

มตทิีป่ระชุม ทร�บ

ระเบยีบว�ระที ่    3  เร ือ่ง  ก�รแถลงนโยบ�ยของน�ยกเทศมนตรี
ตำ�บลปร�งคก์ู่

ประธ�นฯ เชญิทา่นนายกเทศมนตรคีรับ 
น�ยชษิณุพงศ ์รตนะกมลเศรษฐ ์น�ยกฯ  เรยีนทา่นประธานสภา

เทศบาลทีเ่คารพ  ทา่นสมาชกิสภาเทศบาล
ผูท้รงเกยีรต ิ ทา่นปลดัเทศบาล  ทา่นรองนายก 



ทา่นเลขา ทา่นทีป่รกึษา ตลอดจนพีน่อ้งจาก
ชมุชน ตอ่ไปเป็นการแถลงนโยบายของนายก
เทศมนตรตีำาบลปรางคก์ูค่รับ  เรยีน  ทา่นประธาน
สภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่สมาชกิสภาเทศบาล
ตำาบลปรางคก์ู ่ และผูท้รงเกยีรตทิีเ่คารพทกุทา่น
ตามทีเ่ทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ไดด้ำาเนนิการเลอืก
ตั Aงนายกเทศมนตรตีำาบลปรางคก์ู ่เมือ่วนัอาทติย์
ที ่28 มนีาคม 2564 ผลการเลอืกตั Aงสรปุไดว้า่ 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลปรางคก์ูไ่ดม้อบ
ความไวว้างใจ  ใหก้ระผมนายชษิณุพงศ ์รตนะ
กมลเศรษฐ ์ ดำารงตำาแหน่งนายกเทศมนตรตีำาบล
ปรางคก์ู ่ นั Aน
บดันีA  คณะกรรมการการเลอืกตั Aงไดป้ระกาศผล

การเลอืกตั Aงนายกเทศมนตรี ตำาบลปรางคก์ู ่เรยีบรอ้ย
แลว้  ตั Aงแตว่นัที ่ 22  เมษายน  2564  ตาม พระราช
บญัญัตเิทศบาล พทุธศกัราช  2496  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่14 

พทุธศกัราช 2562 มาตรา 48  ทศ วรรคแรกและ
วรรคสอง ไดบ้ญัญัตไิว ้ วา่ กอ่นนายกเทศมนตรี
เขา้รับหนา้ที ่ใหป้ระธานสภาเทศบาลเรยีกประชมุ

สภาเทศบาล เพือ่ใหน้ายกเทศมนตรแีถลงนโยบายตอ่สภา
เทศบาล โดยไมม่ี การลงมต ิ ทั AงนีA  ภายใน  30  
วนั   นับแตว่นัประกาศผลการเลอืกตั Aง นายก
เทศมนตร ี การประชมุเพือ่แถลงนโยบายของนายกเทศมนตร ีให ้

กระทำาโดยเปิดเผยโดยนายกเทศมนตร ีตอ้งจัดทำา
นโยบายเป็นลายลกัษณ์ อกัษร  แจกใหส้มาชกิ
สภาเทศบาล ทกุคนทีม่าประชมุดว้ย   ทา่นประธาน-

สภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ูท่ีเ่คารพครับ  ในการบรหิารงาน
เทศบาลตำาบล ปรางคก์ู ่กระผมจะปฏบิตัหินา้ทีแ่ละ
บรหิารงานในครั AงนีA โดยยดึมั่นตอ่การ ปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุและ

จะธำารงไวซ้ ึง่ความมั่นคงของชาต ิ จะจงรักภกัดตีอ่สถาบนั
พระมหากษัตรยิ ์ เชดิชทูำานุบำารงุศาสนา ประเพณีและ
วฒันธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่ จะ ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ย
ความซือ่สตัย ์ สจุรติ  ทั Aงจะรักษาและปฏบิตัติาม

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย เพือ่ประโยชนส์ขุของ
ประชาชนและ ประเทศชาตโิดยยดึหลกัการ “รว่มคดิ

    /เชดิชทูำานุ
บำารงุ. . .



รว่มทำา รว่มพัฒนา” ภายใตแ้นวคดิ “บา้นของเรา 
อนาคตของเรา” เพือ่ทีจ่ะสรา้งความมั่นคงแข็งแรง ใหก้บั

สงัคม ในเขตเทศบาลตำาบลปรางคก์ูข่องเรา โดยทศิทางของการ
พัฒนา จะ ยดึหลกัความตอ้งการของประชาชนเป็น
ศนูยก์ลางของการพัฒนา รวมไปถงึ เปิดโอกาสให ้
ประชาชนมสีว่นรว่มการจัดทำาแผนพัฒนา โดยไดส้ะทอ้นจาก

ปัญหา และความตอ้งการของชมุชนในเขตเทศบาลทีไ่ด ้
เสนอนโยบายไว ้ โดยผลสดุทา้ยประชาชนจะ
ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์ โดยตรงจากการ

บรหิารโครงการนัAนๆ จงึกำาหนดกรอบนโยบายการพัฒนา 3 
นโยบายหลกั และอกี 6 ภารกจิ ดงันีA

1.นโยบ�ยในก�รบรหิ�รจดัก�รองคก์ร

เพือ่สนับสนุนนโยบายในการพัฒนาทอ้งถิน่ให ้
ประสบความสำาเร็จอยา่งดี และมปีระสทิธภิาพ 
จำาเป็นทีจ่ะตอ้งพัฒนาองคก์รใหม้ศีกัยภาพทีจ่ะรองรับ

นโยบายไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลสำาเร็จตามเป้าหมาย อยา่งมคีณุภาพ
จงึกำาหนด นโยบายบรหิารจัดการไวด้งันีA

1.1 ด�้นบคุล�กร
1) การพัฒนาบคุลากรใหม้คีวามสามารถเหมาะ

สมกบัตำาแหน่งหนา้ที ่โดย การฝึกอบรมหรอื
สนับสนุนใหศ้กึษาตอ่ในระดบัสงู

2) การสง่เสรมิใหบ้คุลากรมคีวามเจรญิกา้วหนา้
ตามตำาแหน่งหนา้ทีแ่ละมี ความรูค้วามสามารถ

3) การสรา้งระเบยีบวนัิยและวฒันธรรมในองคก์ร
ใหท้กุคนยดึถอืปฏบิตัิ อยา่งเครง่ครัด

4) การบรหิารงานบคุลากรโดยใชร้ะบบคณุธรรม 
ผูท้ำาความดมีผีลงานเป็น ทีป่ระจักษ์จะไดรั้บการสง่
เสรมิ

1.2 ด�้นก�รบรหิ�รก�รคลงั
1) จะปรับปรงุระบบการจัดเก็บรายไดใ้หม้ี

ประสทิธภิาพเพิม่มากขึAน ภายใตร้ะเบยีบ
กฎหมายกำาหนดไวด้ว้ยความเป็นธรรม

2) จะรักษาและเสรมิสรา้งวนัิยทางการคลงั โดย
ใชจ้า่ยงบประมาณอยา่ง ประหยัดคุม้คา่และเกดิ
ประโยชนส์งูสดุตอ่ประชาชน

1.3 ด�้นก�รบรหิ�รจดัก�ร
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1) จะนำาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) เขา้
ชว่ยในการบรหิารจัดการ เพือ่ใหเ้กดิความ
สะดวกรวดเร็วแมน่ยำาทันตอ่เหตกุารณ์

2) จะสง่เสรมิใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ใหเ้ขา้มามี
สว่นรว่มในการทำา แผนพัฒนาทอ้งถิน่

3) จะพัฒนาคณุภาพการจัดบรกิารสาธารณะสขุ
ของเทศบาลตำาบลปรางคก์ู่ ใหไ้ดม้าตรฐาน

4) จะแสวงหาความรว่มมอืในการพัฒนาทอ้งถิน่
จากทกุภาคสว่น

2. นโยบ�ยก�รปฏบิตังิ�น
การปฏบิตังิานตามอำานาจหนา้ทีข่องเทศบาลจะ

ยดึมั่นในหลกัดงันีA
1) เพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน
2) ใชว้ธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี
3) คำานงึถงึการมสีว่นรว่มทกุระดบัและทกุภาค

สว่นทั Aงภาครัฐ ทอ้งถิน่ ประชาชน ชมุชนและภาค
ประชาสงัคม

3.  นโยบ�ยก�รพฒัน�ทอ้งถิน่
การกำาหนดนโยบายพัฒนาของเทศบาลตำาบล

ปรางคก์ู ่เป็นผลจากการ สะทอ้นปัญหาความ
ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่ แผนพัฒนาจังหวดั

และนโยบายแหง่รัฐจงึกำาหนดกรอบนโยบายการพัฒนาให ้
ครอบคลมุ ภ�รกจิหลกั 6 ด�้น ไดแ้ก่

ด�้นที ่1 ก�รพฒัน�โครงสร�้งพืน้ฐ�น
มุง่พัฒนาโครงสรา้งพืAนฐานและสภาพแวดลอ้ม

ของชมุชน เพือ่เสรมิสรา้ง คณุภาพชวีติของ
ประชาชน และสรา้งความเขม้แข็งแกเ่ศรษฐกจิทอ้งถิน่ 

ดงันีA 
1.1 ปรับปรงุระบบนำAาประปาไฟฟ้าสอ่งสวา่งให ้

ทัว่ถงึ
1.2 กอ่สรา้ง ปรับปรงุ ซอ่มแซมถนนทางเทา้

และทอ่ระบายนำAาใหม้สีภาพ สมบรูณ์ใชง้านไดค้รบทกุ
ชมุชน

1.3 ขดุลอกคลองระบายนำAาสาธารณะในเขต
เทศบาลตำาบลปรางคก์ู่

    /4) จะ
แสวงหา. . .
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1.๔ พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะ และบำาบดันำAา
เสยีใหถ้กูสขุลกัษณะ

1.๕ พัฒนาตลาดสด สถานประกอบการทกุแหง่
ในเขตเทศบาลใหถ้กู สขุลกัษณะ สะอาด มี
คณุภาพ โดยใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการบรหิาร

จัดการและดแูลรักษา
1.๖ พัฒนา ปรับปรงุทีส่าธารณะ และภมูทิัศน์

ฌาปนสถาน
1.7 ปรับปรงุงานหอกระจายขา่ว ในเขตเทศบาล

ใหม้ปีระสทิธภิาพ
1.8 ตดิตั Aงระบบสญัญาณไฟจราจร ในจดุทีเ่สีย่ง

ตอ่การเกดิอบุตัเิหตุ
ด�้นที ่2 ก�รสง่เสรมิคณุภ�พชวีติ
2.1 สง่เสรมิพัฒนาอาชพี เพือ่สรา้งรายไดแ้ก่

ชมุชนในทอ้งถิน่
         2.2 สง่เสรมิโครงการชมุชนน่าอยู ่และ
ดำาเนนิชวีติตามแนวปรัชญา เศรษฐกจิพอเพยีง
        2.3 สง่เสรมิและสนับสนุนสภาองคก์ร
ชมุชน สภาเด็กและเยาวชน และ องคก์รภาคประชา
สงัคม

2.4 สง่เสรมิโครงการปลกูผักสวนครัวรั Aวกนิได ้
เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยของ ครัวเรอืน
        2.5 สงเคราะหเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส 
คนพกิารและผูส้งูอายใุหม้ี คณุภาพชวีติทีด่ขี ึAน

2.6 สรา้งปอดชมุชน สวนสาธารณะ และสถานที่
ออกกำาลงักาย

2.7 สง่เสรมิและสนับสนุนทางดา้นกฬีาทกุเพศ
ทกุวยั

2.8  จัดระเบยีบตลาดนัด สถานทีจ่ำาหน่ายสนิคา้
OTOP ใหเ้หมาะสมเพือ่ ไมใ่หเ้กดิผลกระทบตอ่
การคา้ขายในทอ้งถิน่

ด�้นที ่3 ก�รพฒัน�ก�รศกึษ�
3.1 สรา้งโอกาสทางการศกึษาทีด่แีละมี

คณุภาพเทา่เทยีมกนั
3.2 สง่เสรมิและสนับสนุนการบรหิารจัดการศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กใหม้ี คณุภาพ

      /2.8 จัด
ระเบยีบ. . .
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3.3 สง่เสรมิการสรา้งจติสำานกึในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ สิง่แวดลอ้ม

3.4 สง่เสรมิการปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรม
3.5 สง่เสรมิการฝึกฝนทักษะและปลกูฝัง

ทัศนคตทิีด่ใีนการทำางานทีเ่ป็น พืAนฐานอาชพีใหแ้ก่
เด็กและเยาวชน

3.6 สง่เสรมิใหผู้ป้กครองและชมุชนมสีว่นรว่มใน
การจัดการศกึษา

3.7 สง่เสรมิบคุลากรดา้นการศกึษาใหม้คีวามรู ้
ความสามารถดา้นวชิาการ เพือ่เพิม่พนูวทิยฐานะ

3.8 สง่เสรมิโครงการศกึษาดงูานนอกสถานที ่
เพือ่นำามาปรับปรงุทอ้งถิน่

ด�้นที ่4 ก�รส�ธ�รณสขุ
4.1 สรา้งเสรมิสขุภาพการป้องกนัโรคและการ

รักษาพยาบาลเบืAองตน้โดย การออกบรกิาร ตรวจคดั
กรองสขุภาพและบรกิารดา้นอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งใหก้บั

ประชาชนทีม่ภีาวะเสีย่งตอ่การเจ็บป่วย อาท ิเชืAอไวรัสโคโรน่า(โค
วดิ 19) โรคความดนัโลหติสงู โรคเบาหวาน ภาวะ
โลหติจาง ภาวะไขมันในเลอืดสงู ปัญหาสขุภาพฟัน
และพฤตกิรรมการดำารงชวีติประจำาวนัทีไ่มถ่กูตอ้ง ทีไ่ม่

เป็นผลดตีอ่สขุภาพซึง่อาจนำาไปสูปั่ญหาสขุภาพของประชาชนใน
อนาคต

4.2 สง่เสรมิโครงการหว่งใย ใสใ่จประชาชนลกู
เกดิรอดแมป่ลอดภยั

4.3 สนับสนุนการดำาเนนิงานโครงการชว่ยเหลอื
ผูเ้จ็บป่วย
          4.4 สง่เสรมิการคุม้ครองผูบ้รโิภค โดยรว่ม
มอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและ การมสีว่นรว่มของ
ประชาชน

ด�้นที ่5 ก�รจดัระเบยีบชุมชน สงัคมและ
ก�รรกัษ�คว�มสงบเรยีบรอ้ย

5.1 สง่เสรมิการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
5.2 สง่เสรมิการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ

ตดิ
5.3 สง่เสรมิการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ

จราจรและลดอบุตัเิหตุ



5.4 สง่เสรมิการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย และ
ความปลอดภยัในชวีติและ ทรัพยส์นิ

ด�้นที ่6 ด�้นศลิปวฒันธรรม จ�รตีประเพณี
และภมูปิญัญ�ทอ้งถิน่

6.1 สง่เสรมิการฟืAนฟวูฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่
6.2 สง่เสรมิงานประเพณีทอ้งถิน่อสีาน
6.3 สง่เสรมิการจัดกจิกรรมเพือ่พัฒนาจติใจตาม

แนวทางของพทุธศาสนา ใหแ้กเ่ยาวชน ประชาชน
ทกุเพศทกุวยั

  /6.4  สง่เสรมิการ
จัดการ. . .
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6.4 สง่เสรมิการจัดการศกึษาใหเ้ด็ก เยาวชน 
และประชาชน  มคีวามรู ้คู่ คณุธรรม  มเีอกลกัษณ์
และคา่นยิมความเป็นไทย เห็นคณุคา่และอนุรักษ์

ภมูปัิญญาทอ้งถิน่
กระผมและคณะผูบ้รหิารมคีวามเชือ่มั่นวา่นโย

บายทีไ่ดร้ว่มกนักำาหนดขึAน จะสามารถตอบสนองตอ่
ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่ ได ้
หลากหลาย โดยเฉพาะปัญหาทีส่ำาคญัเรง่ดว่นจะไดรั้บการแกไ้ขและ
การ ดำาเนนิงานทกุอยา่งของเทศบาลตำาบลปรางคก์ู่
จะมคีณุภาพไดม้าตรฐาน การบรหิารจัดการจะเป็น
ไปตามหลกัธรรมาภบิาล  มคีวามโปรง่ใส  มี

ประสทิธภิาพและรับผดิชอบตอ่ประชาชนเพิม่ขึAน   รวมทั Aงสง่เสรมิ
ให ้ ประชาชนและชมุชนมสีว่นรว่มในดา้นตา่งๆ
และรว่มตรวจสอบตดิตาม ประเมนิผล

สดุทา้ยนีA  กระผมและคณะผูบ้รหิารหวงัเป็นอยา่ง
ยิง่วา่  พีน่อ้งประชาชน ชาวเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่จะ
ไดรั้บประโยชนจ์ากการพัฒนาและมคีณุภาพ ชวีติดี
ขึAนและขอรับรองวา่ คณะผูบ้รหิารทกุทา่นมคีวามจรงิใจ มจีติใจตั Aงมั่น

และมุง่มั่นทีจ่ะรว่มกนัทำางานเพือ่ประโยชนส์ขุของ
ประชาชนชาวเทศบาล ตำาบลปรางคก์ู ่ ขอบคณุครับ
ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายกครับ ทา่นนายกก็ไดแ้ถลง

นโยบายทั Aง ๖ ดา้น ใหท้ีป่ระชมุทราบแลว้ มทีา่น



ใดจะเสนออะไรหรอืไมค่รับ ถา้ไมม่ผีมขอเขา้สู่
ระเบยีบวาระที ่๔  ตอ่ไปครับ

มตทิีป่ระชุม ทร�บ

ประธ�นฯ ตอ่ไปขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่๔  

ระเบยีบว�ระที ่ 4 เร ือ่ง  ก�รคดัเลอืกสม�ชกิสภ�เทศบ�ล  รว่ม
เป็นคณะกรรมก�รพฒัน�เทศบ�ล ต�ม
ระเบยีบกระทรวงมห�ดไทยว�่ดว้ยก�รจดัทำ�
แผนพฒัน�ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ.๒๕๔๘ แกไ้ขเพิม่เตมิจนถงึ (ฉบบัที ่๓)
พ.ศ.๒๕๖๑
๔.๑  คณะกรรมก�รพฒัน�เทศบ�ล ๓ คน
๔.๒  คณะกรรมก�รตดิต�มและประเมนิผล
แผนพฒัน�เทศบ�ล  ๓ คน

ประธ�นฯ ตามทีเ่จา้หนา้ทีไ่ดจั้ดสง่ระเบยีบกระทรวง
มหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนาฯ มทีา่น
ใดยังสงสยัหรอืยังไมเ่ขา้ใจบา้งครับ  ผมจะได ้
เชญิทา่นปลดัชีAแจงรายละเอยีดใหท้ีป่ระชมุได ้
ทราบอกีท ี เชญิทา่นปลดัครับ

น�ยสรุศกัดิ ์ สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เลข�นกุ�รสภ�ฯ เรยีนทา่นประธาน
สภาเทศบาลทีเ่คารพ สมาชกิสภาผูท้รงเกยีรต ิ
สำาหรับในระเบยีบวาระนีA เกีย่วกบัเรือ่งการจัดทำา
แผนพัฒนาเทศบาล ตามระเบยีบกระทรวง
มหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนาของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๘ สำาหรับ
การจัดทำาแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ จะประกอบดว้ยคณะกรรมการ ๒ ชดุ คอื 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนาเทศบาล สำาหรับ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ภายใตข้อ้
กฎหมาย ใหม้ไีดส้ามคน สมาชกิสภาเทศบาล
สามารถเสนอชือ่ไดท้า่นละหนึง่คนและใหม้ผีูรั้บ
รองสองคน หากการเสนอชือ่มเีทา่จำานวนทีจ่ะ
เลอืก ก็เป็นอนัวา่ ผูท้ีไ่ดรั้บเสนอชือ่ไดรั้บเลอืก
เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลโดยไมต่อ้งมกีารลง

  /คณะกรรมการ



คะแนนแตอ่ยา่งใด  สำาหรับการดำาเนนิงานของ
เทศบาล การทีจ่ะสามารถพัฒนาเทศบาลได ้
จำาเป็นจะตอ้งมแีผนพัฒนา ซึง่เทศบาลจะตอ้งใช ้
แผนเป็นเครือ่งมอืในการพัฒนา แผนเป็นเรือ่ง
สำาคญั จะทำาอะไรทกุโครงการตอ้งมใีนแผน 
คณะกรรมการอกีชดุหนึง่ทีนั่บวา่สำาคญั คอื คณะ
กรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนาเทศบาล
มหีนา้ทีใ่นการกำาหนดแนวนโยบายการจัดทำา
แผน คณะกรรมการทั Aง ๒ ชดุนีA เราจะทำาการคดั
เลอืกจากสมาชกิสภาเทศบาล สำาหรับการเลอืก
และการเสนอชือ่ก็ทำาเหมอืนกนัทั Aง ๒ ชดุ 
สมาชกิเสนอและใหม้ผีูรั้บรอง ๒ คน  ขอบคณุ
ครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดั  ผมขอใหส้มาชกิสภาเสนอนะ
ครับ ยกมอืแลว้เสนอชือ่พรอ้มใหม้ผีูรั้บรอง   ๒ 
คน   อนัดบัแรกเราจะเลอืกคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลกอ่นนะครับ  เชญิเสนอชือ่ครับ  เชญิ 
ส.ท.ประวทิย ์ จันทะวงษ์ ครับ

น�ยประวทิย ์จนัทะวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ  ผมขอเสนอ  น�ยเทพธนกลุ จนัทร
ส�ร  ครับ
ผูร้บัรอง ๑. น�งสภุ�พร   เรยีงทอง

๒. น�ยแดง       จนัทอง
ประธ�นฯ เชญิ  ส.ท.แดง  จันทอง  ครับ
น�ยแดง จนัทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่

เคารพ   ผมขอเสนอ  น�ยปรชี�  เหล�่ด ีครับ
ผูร้บัรอง ๑. น�ยประวทิย ์   จนัทะวงษ์

๒. น�ยจรสัพงษ ์   มว่งออ่น
ประธ�นฯ เชญิ ส.ท.สริเิรยีม  อสพิงษ์ ครับ
น�งส�วสริเิรยีม อสพิงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่

เคารพ  ดฉัินขอเสนอ  น�ยจรสัพงษ ์
มว่งออ่น  คะ่
ผูร้บัรอง ๑. น�ยแดง     จนัทอง

๒. น�งสนิ       แหวนวงษ์
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ประธ�นฯ มทีา่นใดจะเสนออกีไหมครับ ถา้ไมม่เีป็นอนัวา่ ผู ้
ถกูเสนอชือ่ทั Aง ๓ ทา่น ไดรั้บการคดัเลอืกเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ซ ึง่มดีงันีA
คณะกรรมก�รพฒัน�เทศบ�ล
๑. นายเทพธนกลุ   จันทรสาร  
๒. นายปรชีา         เหลา่ด ี 
๓. นายจรัสพงษ์     มว่งออ่น

มตทิีป่ระชุม ทร�บ

ประธ�นฯ ตอ่ไปจะเป็นการคดัเลอืกคณะกรรมการตดิตาม
และประเมนิผลแผนพัฒนา เทศบาล  เชญิสมาชกิ
เสนอครับ  เชญิ ส.ท.สภุาพร  เรยีงทอง  ครับ 
น�งสภุ�พร  เรยีงทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล

ทีเ่คารพ สมาชกิสภาผูท้รงเกยีรต ิ ดฉัินขอเสนอ 
น�ยวทิย�   ไชยปญัญ�  คะ่
ผูร้บัรอง ๑. น�งไสว        บญุหอม

๒. น�งส�วรชัน ี  แหวนวงษ์
ประธ�นฯ เชญิ ส.ท.ประวทิย ์  จันทะวงษ์  ครับ
น�ยประวทิย ์จนัทะวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่

เคารพ ผมขอเสนอ น�ยปรชี� เหล�่ด ีครับ
ผูร้บัรอง ๑. น�งสนิ           แหวนวงษ์

๒. น�ยจรสัพงษ ์   มว่งออ่น
ประธ�นฯ เชญิ ส.ท.รัชนี   แหวนวงษ์ ครับ
น�งส�วรชัน ี แหวนวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่

เคารพ ดฉัินขอเสนอ น�งสภุ�พร  
เรยีงทอง  คะ่
ผูร้บัรอง ๑. น�งส�วสริเิรยีม    อส ิ
พงษ์

๒. น�ยประวทิย ์      จนัทะวงษ์

ประธ�นฯ มสีมาชกิทา่นใดจะเสนอชือ่อกีหรอืไมค่รับ ถา้
ไมม่สีมาชกิทา่นใดเสนอชือ่อกีเป็นอนัวา่ ผูถ้กู
เสนอชือ่ทั Aง ๓ ทา่น ไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นคณะ
กรรมก�รตดิต�มและประเมนิผลแผนพฒัน�
เทศบ�ล  ซึง่ไดแ้ก่
๑. นายวทิยา    ไชยปัญญา

    
/ประธ�นฯ. .
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๒. นายปรชีา    เหลา่ดี
๓. นางสภุาพร  เรยีงทอง

มตทิีป่ระชุม ทร�บ

ประธ�นฯ ตอ่ไปขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่๕ ครับ

ระเบยีบว�ระที ่๕ เรือ่ง  ก�รคดัเลอืกคณะกรรมก�รกองทนุ
หลกัประกนัสขุภ�พเทศบ�ลตำ�บลปร�งคก์ู ่ 
จำ�นวน  ๒  คน

ประธ�นฯ ในระเบยีบวาระนีA จะเป็นการคดัเลอืกคณะ
กรรมการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพเทศบาล
ตำาบลปรางคก์ู ่จำานวน ๒ คน  ซึง่บทบาทหนา้ที่
ของคณะกรรมการชดุนีA ก็คอื มหีนา้ทีพ่จิารณา
อนุมัตแิผนการเงนิประจำาปีของกองทนุหลกั
ประกนัสขุภาพ พจิารณาอนุมัตโิครงการ หรอื
กจิกรรมใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องกองทนุ 
รวมทั Aงมหีนา้ออกระเบยีบทีจ่ำาเป็นเพือ่
ประสทิธภิาพในการบรหิารกองทนุ และยังมหีนา้
ทีส่นับสนุนใหบ้คุคลในทอ้งถิน่สามารถเขา้ถงึ
บรกิารสาธารณสขุทั Aงทีบ่า้น ในชมุชน หรอืหน่วย
บรกิารไดอ้ยา่งทั่วถงึและมปีระสทิธภิาพ ใหค้ำา
แนะนำาในการจัดทำาขอ้มลูและโครงการ หรอื
กจิกรรมทีเ่กีย่วกบังานสาธารณสขุของกลุม่เป้า
หมาย แกห่น่วยงาน องคก์รหรอืกลุม่ประชาชน 
และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มหีนา้ที่
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการดำาเนนิ
งาน รายงานการรับเงนิ การจา่ยเงนิ และเงนิคง
เหลอืของกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ กอ่นจะให ้
สมาชกิเสนอชือ่เพือ่คัดเลอืก ผมขอเชญิทา่น
ปลดัชีAแจงรายละเอยีดเกีย่วกบัการคดัเลอืกคณะ
กรรมการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ เชญิทา่น
ปลดัครับ

น�ยสรุศกัดิ ์ สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เลข�นกุ�รสภ�ฯ เรยีนทา่นประธาน
สภาเทศบาลทีเ่คารพ สมาชกิสภาเทศบาล 
ผูท้รงเกยีรต ิสำาหรับบทบาทหนา้ทีข่องคณะ
กรรมการสนับสนุนกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ

           /หนา้ที่
พจิารณาให.้ . .

- 
10 



เทศบาล ทา่นประธานสภาก็ไดก้ลา่วไปแลว้ โดย
หลกัการจะใหเ้ทศบาลรว่มมอืกบักลุม่องคก์รใน
พืAนที ่ซ ึง่ก็ไดแ้ก ่สาธารณสขุ โรงพยาบาล 
สำาหรับงบประมาณในการบรหิาร ก็จะไดม้าจาก
การสนับสนุนของสำานักงานหลกัประกนัสขุภาพ
แหง่ชาต ิรอ้ยละ ๑๐ และใหเ้ทศบาลสมทบอกี 
๕๐ % ซึง่ในการบรหิารก็จะเป็นไปตามหลกั
เกณฑท์ีก่ำาหนด คณะกรรมการชดุนีAก็จะม ีผู ้
บรหิารเทศบาล ซึง่ก็คอืทา่นนายกเทศมนตร ี
เป็นประธานโดยตำาแหน่ง มผีูท้รงคณุวฒุใินทอ้ง
ถิน่ ๒ ทา่น เป็นผูท้ีท่า่นนายกเลอืก และมี
สมาชกิสภาเทศบาล ๒ ทา่น ซึง่ก็คอืทีเ่ราจะ
ทำาการคดัเลอืกในวนันีA สำาหรับคณะกรรมการใน
ชดุทีเ่หลอืนัAน รายละเอยีดจะอยูใ่นเอกสารทีเ่จา้
หนา้ทีไ่ดส้ำาเนาสง่ใหท้า่นไปแลว้ สำาหรับการคดั
เลอืกก็ใหส้มาชกิยกมอืเสนอชือ่ขึAนมา และมผีูรั้บ
รอง ๒ ทา่น รายละเอยีดหลกัเกณฑก็์ตามนีAครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดั  มทีา่นใดสงสยัจะสอบถามอกี
หรอืไม ่ ถา้ไมม่ผีมขอเชญิสมาชกิเสนอชือ่ครับ  
เชญิ ส.ท.สริเิรยีม  อสพิงษ์  ครับ

น�งส�วสริเิรยีม  อสพิงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ ในกรณีทีเ่ป็น อสม.ไดรั้บเลอืกแลว้จะรับ
เลอืกในชดุของ ส.ท.อกี ไดห้รอืไมค่ะ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.สริเิรยีม อสพิงษ์ เชญิทา่นปลดั
ชีAแจงรายละเอยีดใหท้ีป่ระชมุทราบครับ

น�ยสรุศกัดิ ์ สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เลข�นกุ�รสภ�ฯ เรยีนทา่นประธาน
สภาเทศบาลทีเ่คารพ  สมาชกิสภาเทศบาล 
ผูท้รงเกยีรต ิ ในกรณีทีเ่ป็น อสม.และไดรั้บเลอืก
เป็นคณะกรรมการแลว้ หากจะรับเลอืกในชดุของ
สมาชกิสภาเทศบาล จำาเป็นตอ้งมกีารลาออก
ครับ เพราะระเบยีบไมไ่ดก้ำาหนดใหเ้ป็นได ้ ดงั
นัAน หากจะรับเลอืกในกรณีนีA ตอ้งลาออกกอ่น
ครับ  จงึจะสามารถรับเลอืกได ้ขอบคณุครับ 

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดั  เชญิ ส.ท.จรัสพงษ์  มว่ง
ออ่น ครับ



น�ยจรสัพงษ ์ มว่งออ่น สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิผมขอ
เสนอ  น�งส�วสริเิรยีม   อสพิงษ ์ ครับ 
ผูร้บัรอง ๑.น�งสนิ         แหวนวงษ์

๒.น�งส�วรชัน ี  แหวนวงษ์
ประธ�นฯ เชญิ  ส.ท.สริเิรยีม   อสพิงษ์  ครับ
น�งส�วสริเิรยีม อสพิงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่

เคารพ สมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ิดฉัินขอ
เสนอ น�งสนิ    แหวนวงษ ์ คะ่
ผูร้บัรอง ๑.น�ยจรสัพงษ ์ มว่งออ่น   
๒.น�ยแดง   จนัทอง

ประธ�นฯ มสีมาชกิทา่นใดจะเสนออกีหรอืไมค่รับ ถา้ไมม่ี
เป็นอนัวา่  ผูถ้กูเสนอชือ่ทั Aง ๒  ทา่น  เป็นคณะ
กรรมก�รกองทนุหลกัประกนัสขุภ�พ
เทศบ�ลตำ�บล-       ปร�งคก์ู ่  ประกอบดว้ย
๑. น�งส�วสริเิรยีม   อสพิงษ์
๒. น�งสนิ     แหวนวงษ์

มตทิีป่ระชุม ทร�บ

ประธ�นฯ ตอ่ไป เชญิ ส.ท.ประวทิย ์ จันทะวงษ์ ครับ

น�ยประวทิย ์จนัทะวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ ผมขอเสนอใหพั้กการประชมุ ๑๐ 
 นาทคีรับทา่นประธาน

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.ประวทิย ์ จันทะวงษ์  ผมขอพัก
การประชมุ ๑๐ นาทนีะครับ
 หลงัจากพัก ๑๐ นาท ีเราจะมาเขา้สูร่ะเบยีบวาระ
ที ่๖ กนัตอ่ครับ เชญิพัก
 ไดค้รับ

ระเบยีบว�ระที ่   ๖  เรือ่ง อืน่ๆ

ประธ�นฯ กอ่นเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่๖  ขอใหเ้จา้หนา้ทีไ่ด ้
แจกเทศบญัญัตใิหก้บัสมาชกิทกุทา่นดว้ยนะครับ
และใหท้กุทา่นไดศ้กึษาด ูตอ่ไปมสีมาชกิสภา
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เทศบาลทา่นใดจะเสนออะไรหรอืไมค่รับ เชญิ 
ส.ท.ประวทิย ์ จันทะวงษ์ ครับ

น�ยประวทิย ์จนัทะวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ ทีผ่มจะพดูตอ่ทีป่ระชมุ ก็เป็นเรือ่งความ
เดอืดรอ้นของพีน่อ้งในหลายๆ ชมุชน โดยเฉพาะ
เรือ่งไฟสอ่งสวา่งสระหนองเตา่ ชมุชนเทีย่งธรร
รม  เมือ่เชา้ผมเห็นไฟดบั ๒ - ๓ จดุ ครับ  
รบกวนขอฝากเรือ่งนีAใหท้า่นประธานนำาเสนอ
คณะผูบ้รหิารดว้ยครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.ประวทิย ์จันทะวงษ์  ในสว่นของ
ผมขอฝากของชมุชนหนองบวับานดว้ยครับ ถนน
เสน้บา้นสโุข - โรงเรยีนบา้นเหล็ก จากสามแยก
ชมุชนหนองบวับาน - โรงเรยีนบา้นเหล็ก ถนน
เสน้นีA มพีีน่อ้งใชใ้นการสญัจรมาก ขอให ้
พจิารณาดว้ยครับ  เชญิ ส.ท.รัชนี  แหวนวงษ์ 
ครับ

น�งส�วรชัน ีแหวนวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ 
ดฉัินขอเสนอถนนเสน้บา้นสโุข – โรงเรยีนบา้น
เหล็ก ถนนเป็นหลมุเป็นบอ่ เสน้นีAมคีนสญัจรเป็น
จำานวนมาก ขอใหพ้จิารณาปรับปรงุซอ่มแซม
ดว้ยคะ่ และอกีจดุหนึง่ คอื โคง้เสน้บา้นนายมว่ง 
สดีำา จดุนีAเป็นทางโคง้เป็นจดุอบั จะมองไมเ่ห็น
หากมรีถสวนทาง ขอใหต้ดิสญัญาณไฟชะลอ
ความเร็วดว้ยคะ่ 

ประธ�นฯ เชญิ ส.ท.แดง  จันทอง ครับ
น�ยแดง  จนัทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่

เคารพ ผมตั Aงขอ้สงัเกตตน้ยคูาตามขา้งเสน้
ทางในชมุชน รูส้กึวา่เริม่จะตน้ใหญแ่ผก่ิง่กา้น 
ทำาใหก้ดีขวางการจราจร กอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่
ชวีติและทรัพยส์นิ ซึง่อาจทำาใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้
ในเวลากลางคนื จะสญัจรลำาบากมากครับ โดย
เฉพาะหากมรีถวิง่สวนทางกนั แทบจะสวนทาง
กนัไมไ่ด ้ตอ้งหาทีช่ะลอหลบใหอ้กีคนัขบัสวนไป
กอ่น ยังไงก็ขอฝากเรือ่งนีAดว้ยครับ 

       /แทบจะสวน
ทาง. . .



ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.แดง  จันทอง  ผมขอฝากทา่น
นายกดว้ยนะครับ สำาหรับปัญหาทีส่มาชกิเสนอ
ในทีป่ระชมุ เชญิ ส.ท.วทิยา ไชยปัญญา  ครับ

น�ยวทิย�  ไชยปญัญ� สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล
ทีเ่คารพ ผมมปัีญหา ๒ เรือ่ง ทีช่าวบา้นฝากมา 
เรือ่งแรกซอยบา้นผม ถนนเทศบาล  ๗ ปัญหา
นำAาทว่ม ถา้วนัไหนฝนตกนำAาทว่มทันท ีและทว่ม
นาน ระบายชา้ ถนนเสน้นีAเป็นปัญหามานานแลว้ 
ฤดฝูนรถไมส่ามารถสญัจรไดเ้ลย ชาวบา้นใน
ชมุชนเดอืดรอ้นมาก ขอฝากเรือ่งนีAใหท้า่น
พจิารณาดว้ยนะครับ  อกีเรือ่งหนึง่ทีพ่ีน่อ้งฝาก
มาคอืเมร ุขอฝากเรือ่งปรับปรงุทางเขา้
ฌาปนสถาน เพราะเวลานำาศพไปเผา หรอื
ประชมุเพลงินัAน ลำาบากมาก จงึฝากเรือ่งนีAดว้ยนะ
ครับ ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ เชญิ ส.ท.รัชนี  แหวนวงษ์ ครับ
น�งส�วรชัน ีแหวนวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่

เคารพ ดฉัินขอเสนอคะ่ ชมุชนหนองบวับาน
อยากไดถ้นนสายใหมโ่คกเจรญิ คะ่

ประธ�นฯ ขอบคณุทีส่ะทอ้นปัญหาความเดอืดรอ้นของพี่
นอ้งประชาชน เชญิ ส.ท.ไสว บญุหอม ครับ 

น�งไสว  บญุหอม สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ ถนนเสน้หนา้บา้นผูช้ว่ยแถม บา้นป้าลนุ 
หนา้ฝนนำAาจะทว่มขงั อยากใหท้ำาเป็นลกูรังเขา้ไป
เพือ่แกไ้ขปัญหาตรงนีAคะ่

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.ไสว  บญุหอม เชญิ ส.ท.วทิยา 
ไชยปัญญา ครับ

น�ยวทิย� ไชยปญัญ� สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล
ทีเ่คารพ ผมขอเสนอจดุทีเ่กดิอบุตัเิหตบุอ่ย คอื
ตรงจดุสีแ่ยกบา้นสโุข อยากใหม้กีารตดิสญัญาณ
ไฟกระพรบิ เพือ่ชะลอความเร็ว หรอือาจเป็น
ชัว่โมงเรง่ดว่นจัดใหม้กีารจัดจราจรตรงนั Aน 
ขอบคณุครับ 

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.วทิยา  ไชยปัญญา มสีมาชกิทา่น
ใดจะเสนออะไรอกีหรอืไมค่รับ ถา้ไมม่ผีมขอเชญิ
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ทา่นนายอำาเภอไดก้ลา่วกบัทีป่ระชมุสกัเล็กนอ้ย 
เชญิทา่นนายอำาเภอครับ

น�ยเทเวศน ์มศีร ีน�ยอำ�เภอฯ เรยีนทา่นประธานสภเทศบาล ทา่น
นายกเทศมนตร ีทา่นรองนายกเทศมนตร ีคณะผู ้
บรหิาร สมาชกิสภาเทศบาล ทา่นปลดั และเจา้
หนา้ทีท่กุทา่น วนันีAตอ้งขอบคณุทา่นประธาน
สภา ทีเ่ชญินายอำาเภอรว่มรับฟังการประชมุสภา
สมัยแรก สมยัที ่๑ ประจำาปี ๒๕๖๔ วนันีA ขอ้มลู
คำาแถลงทีน่ายกไดแ้ถลงไปและกลา่วสรปุวา่จะ
ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยใจตั Aงมั่นและมุง่มั่นรว่มกนั
ทำางานเพือ่ประโยชนส์ขุของพีน่อ้งประชาชนชาว
เทศบาลตำาบลปรางคก์ูเ่ป็นหลกั ผมหวงัอยา่งยิง่
วา่จะเห็นเทศบาลตำาบลปรางคก์ูเ่ตบิโตและเห็น
ความเจรญิกา้วหนา้ของเทศบาล แผนไมใ่ช่
ความตอ้งการ แตค่อืปัญหา คอืลำาดบัความ
สำาคญัของปัญหาในการทีจ่ะดงึมาแกไ้ขใหต้รง
จดุ แกไ้ขความเดอืดรอ้นของพีน่อ้งประชาชน 
สดุทา้ยนีAขอขอบคณุทา่นประธานสภาเทศบาล 
ทา่นรองประธานสภา ทา่นนายก และคณะผู ้
บรหิาร ผมเชือ่วา่สภาในยคุนีA จะตอ้งพัฒนา
เทศบาลอยา่งกา้วหนา้ จะตดิตามและรอชืน่ชม 
ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายอำาเภอปรางคก์ู ่ มทีา่นใดจะ
เสนออะไรอกีหรอืไมค่รับ ถา้ไมม่ผีมตอ้งขอ
ขอบคณุสมาชกิสภาเทศบาลทกุทา่น  ขอบคณุ
ทา่นนายอำาเภอ  ขอบคณุทา่นนายก  คณะผู ้
บรหิาร ทา่นปลดั พนักงานเจา้หนา้ทีท่กุคน  ที่
สละเวลามารว่มประชมุในวนันีA  ผมขอปิดประชมุ
ครับ

                              ปิดประชุมเวล�    1 ๑.๓๐   น.

(ลงชือ่) ผูจ้ดบนัทกึรายงาน
การประชมุ
         (นางวราภรณ์   แหวนวงษ์)

       /ผมเชือ่วา่
สภา. . .
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                                             ผูช้ว่ยนักจัดการงานทะเบยีนและ
บตัร

 (ลงชือ่)                               ผูต้รวจบนัทกึ
รายการการประชมุ
         (นางวไิลวรรณ     พาสดา)
          หวัหนา้สำานักปลดัเทศบาล

(ลงชือ่)                                ผูต้รวจบนัทกึ
รายงานการประชมุ
          (นายสรุศกัดิ ์   สมิาขนัธ)์
         ปลดัเทศบาลตำาบลปรางคก์ู่

(ลงชือ่)                                ผูต้รวจบนัทกึ
รายงานการประชมุ
       (นายเทพธนกลุ   จันทรสาร)
 ประธานสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู่

คณะกรรมการสามัญไดต้รวจบนัทกึรายงานการประชมุเมือ่วนัที ่ ๑๒
พฤษภาคม  ๒๕๖๔  แลว้ถกูตอ้ง

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

กรรมการสามัญฯ
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