
( ส ำเนำ ) 
บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
สภำเทศบำลต ำบลปรำงค์กู่ 

กำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๑/25๖2  
วันที่   ๑  มีนำคม   25๖๒  เวลำ  10.00  น. 

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

ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1. นายเสถียร            แหวนเงนิ ประธานสภาเทศบาล เสถียร          แหวนเงิน  

2. นางอ าพร             ปักกังเวสัง รองประธานสภาฯ อ าพร           ปักกังเวสัง  

3. นางสุภาพร           เรียงทอง สมาชิกสภาเทศบาล สุภาพร          เรียงทอง  

4. นางบรรจง            แหวนวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล บรรจง          แหวนวงษ ์  

5. นายปรีชา             เหล่าดี สมาชิกสภาเทศบาล ปรีชา            เหล่าดี  

6. นายแดง               จันทอง สมาชิกสภาเทศบาล แดง             จันทอง  

7. นายเทพธนกุล        จันทรสาร สมาชิกสภาเทศบาล เทพธนกุล      จันทรสาร  

8. นายเส็ง                ค าเสียง สมาชิกสภาเทศบาล เส็ง              ค าเสียง  

๙. นายประวิทย์         จันทะวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล ประวิทย์        จันทะวงษ์  

1๐. นายสุรัฐ               แสงสว่าง สมาชิกสภาเทศบาล สุรัฐ             แสงสว่าง  

๑๑. นายธนวัฒน์          อสิพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล ธนวัฒน์         อสิพงษ์  

 

ผู้ไม่มำประชุม 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

- - - - - 

                                                                                                                                                     
/  ผู้เข้ำร่วมประชุม... 

 

 

 



- 2 – 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1. นายชวาลย์          ทองสังข์ นายกเทศมนตรีต าบลปรางค์กู่ ชวาลย์        ทองสังข์  

2. นายจีรพงษ์          อสิพงษ์ รองนายกเทศมนตรี จีรพงษ์        อสิพงษ์  

3. นายวรชัย            กรงทอง รองนายกเทศมนตรี วรชัย          กรงทอง  

4. นายปาน             แหวนวงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปาน           แหวนวงษ ์  

5. นายสุรศักดิ์          สิมาขันธ์ ปลัดเทศบาล สุรศักดิ์        สิมาขันธ์  

6. นางวิไลวรรณ       ทองละมุล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล วิไลวรรณ     ทองละมุล  

๗. นายสิริพงษ์ชัย      มั่นทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สิริพงษ์ชัย    มั่นทรัพย์  

๘. นางอรพันธ์          ศรีระษา หัวหน้าฝ่ายปกครอง  อรพันธ์       ศรีระษา  

๙. นางสาวอุษณีย์      ศรีลาชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุษณีย์        ศรีลาชัย  

1๐. นางสาวเกษร        วงศ์เศษ นิติกร เกษร        วงศ์เศษ  

1๑. นางวราภรณ์         แหวนวงษ์ ผช.นักจัดการงานทะเบียนฯ วราภรณ์      แหวนวงษ์  

๑๒. นายชินวัตร์          แหวนวงษ์ พนักงานประชาสัมพันธ์ ชินวัตร์        แหวนวงษ์  

 เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขาฯ ได้เชิญสมาชิกทุกท่านเข้าห้องประชุมและแจ้งให้สมาชิก
ทุกท่านลงลายมือชื่อในสมุดบันทึกรายงานการประชุม และเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ
สวดมนต์แบบย่อ เสร็จแล้วกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ประธำน ฯ เรียนท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านปลัดเทศบาล   
เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกๆท่าน ที่ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมการประชุมสภา  
ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่  ๑ ของปี 25๖๒ มี
ระเบียบวาระการประชุม ๕ เรื่อง  ต่อไปผมขอด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระเลยนะครับ  

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่อง   ประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ     
ประธำน ฯ ในระเบียบวาระนี้ ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ เรื่องแรก การแข่งขันกีฬาสิงห์

สัมพันธ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ จะมีพิธีเปิดและปีในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ พิธี
เปิดตอนเช้า และพิธีปิดตอนเย็น ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ก็ขอเชิญ
ทุกท่านร่วมชมและเชียร์ให้ก าลังใจนักกีฬาเราด้วยนะครับ เรื่องที่สอง การ
สร้างศาลหลักเมืองอ าเภอปรางค์กู่ ที่ผ่านมาอ าเภอได้เชิญส่วนราชการ 
อบต.ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาข้อสรุปที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
มีการเสนอค าสั่ง/ประกาศให้ทราบ ที่ประชุมก็ได้ทบทวนเพ่ิมคนที่มี
ความสามารถเข้ามาเพ่ือช่วยให้การด าเนินการครั้งนี้ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ท่านนายอ าเภอ รวมทั้งท่านนายก ท่านปลัด ได้ไปดูความ
เรียบร้อย เราจะนิมนต์รองเจ้าคณะอ าเภอวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๒ อ าเภอได้มอบหมายให้สภาวัฒนธรรมประสานกรมศิลปากรวาง 

/ แบบแปลน. . . 
 



แบบแปลน โดยที่ประชุมเห็นว่า แบบแปลนของศาลหลักเมืองจังหวัด     
ศรีสะเกษสวยงาม จึงได้น าเอามาเป็นแบบและเสนอรายชื่อให้นายอ าเภอ
แล้ว อีกเรื่อง คือ การจัดงานแห่พระเวสเทศน์มหาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
เทศบาลซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณร่วมกับวัดศรีปรางค์กู่ เป็นเจ้าภาพใน
การจัดงาน ก าหนดจัดงานวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ก่อนประชุมผมได้
พูดคุยกับท่านปลัด ซึ่งท าให้เข้าใจการด าเนินงาน ที่ส าคัญคือ วัดระกาและ
วัดศรีปรางค์กู่นั้น อยู่นอกเขตเทศบาล ซึ่งนอกเขตความรับผิดชอบของเรา 
อาจท าให้ผิดระเบียบ หาก สตง.มีการตรวจสอบ จ าเป็นต้องรับผิดชอบ ซึ่ง
เรื่องนี้เราต้องหาทางออกร่วมกันต่อไป ส าหรับผมก็มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบเพียงเท่านี้ครับ ท่านนายกมีอะไรจะแจ้งที่ประชุมทราบเชิญได้นะครับ 
ท่านรองมีไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ ต่อนะครับ 

มติที่ประชุม   รับทรำบ 

ประธำนฯ    ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ ครับ 

ระเบียบวำระท่ี   2             เรื่อง   รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  ( ๒๘  ธันวำคม  ๒๕๖๑ ) 
ประธำนฯ ต่อไปจะให้ที่ประชุมเราได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม เมื่อครั้งที่

ผ่านมา สมาชิกท่านใดเห็นว่ารายงานประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ควรจะมีการแก้ไขตรงไหน เชิญเสนอได้ครับ เชิญ ส.ท.   
สุรัฐ  แสงสว่าง ครับ 

นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกสภำฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หน้า ๒๗ ญัตติ
นายกเทศมนตรี เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการวางท่อระบายน้ า
ทิ้ง ทางหลวงชนบทศรีสะเกษ หมายเลข ๓๐๓๙ – สายทางหลวง ๒๒๖ 
ทางไปวัดศรีปรางค์กู่ ฯ ทางหลวง หมายเลข ๓๐๓๙ เริ่มต้นจาก ๓๐๑๓ 
จากแยก ๒๑๖๒ ไปห้วยทับทัน ผมว่าใช้แค่ข้อความนี้ก็น่าจะได ้

ประธำนฯ เชิญท่านนายก ครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ขอให้ช่างอธิบายครับ 
ประธำนฯ เชิญช่างสิริพงษ์ชัย ครับ 
นำยสิริพงษ์ชัย ม่ันทรัพย์ หน.ฝ่ำยแบบแปลนฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ค าว่าทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๙ 

– สายทางหลวง ๒๒๖ เป็นชื่อสายทายทางครับ ซึ่งพ้ืนที่ที่เราด าเนินการก็
ก าหนดไว้ให้ทราบชัดเจนอยู่แล้ว แต่ชื่อโครงการตามญัตติเป็นชื่อของสาย
ทางท่ีมีการเชื่อมต่อระหว่างสายทางหลวง ครับ 

ประธำนฯ เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๙ เริ่มต้นจากแยกไป

ทางวัดศรี ซึ่งจะไปจรดที่หนองห้าง ผมว่า ถ้ายังคงข้อความเดิมไว้ก็น่าจะไม่
มีปัญหาอะไรนะครับท่านประธาน  

/ ประธำนฯ. . . 
 

- ๓ – 
 



- ๔ – 
 

ประธำนฯ ขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น ต่อไปผมจะขอถามมติที่ประชุมนะ
ครับ จะถาม ๒ มติ คือ แก้ไขกับไม่แก้ไข สมาชิกท่านใดเห็นว่าข้อความที่
ท่านนายกยื่นญัตติ (หน้า ๒๗) และเห็นด้วยกับ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ที่เสนอ
ให้ตัดค าว่า “สายทางหลวงหมายเลข ๒๒๖” ทิ้ง ท่านใดเห็นด้วยกรุณายก
มือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย  ๑ เสียง 
 ไม่เห็นด้วย ๔  เสียง 
 งดออกเสียง ๖ เสียง 

ประธำนฯ   สมาชิกท่านใดเห็นควรให้คงข้อความเดิมไว้ กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย  ๔ เสียง 
งดออกเสียง ๗ เสียง 

ประธำนฯ เป็นอันว่าที่ประชุมให้คงไว้ตามเดิมนะครับ มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่
ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดจะเสนออะไรอีก ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิก
ท่านใดเห็นว่าควรรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/
๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑  กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม           รับรองเป็นเอกฉันท์              

ประธำนฯ ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๓ ครับ 

ระเบียบวำระท่ี   3 เรื่อง   กำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประธำนฯ  ขอเชิญปลัดครับ 
นำยสุรศักดิ์  สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบ

วาระนี้ เป็นการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๒ ในสมัยแรก เรา
ได้ก าหนดปีที่แล้วว่าเดือนกุมภาพันธ์ ในสมัยประชุมนี้จะต้องก าหนดอีก ๓ 
สมัย ตามระเบียบการก าหนดสมัยประชุมในสมัยสามัญประจ าปี ให้หารือใน
ที่ประชุม ในสมัยหนึ่ง ไม่เกิน ๓๐ วัน แต่ผมขอเสนอเพ่ิมเติมเพ่ือทราบ คือ
ในเดือนสิงหาคมท่ีส าคัญเพราะอะไรนั้น เชิญคุณวิไลวรรณ ทองละมุลครับ  

ประธำนฯ เชิญคุณวิไลวรรณ ทองละมุลครับ 
นำงวิไลวรรณ ทองละมุล หน.ส ำนักปลัด เรียนท่านประธานที่เคารพ ส าหรับปีที่แล้ว เราก าหนด สมัยที่ ๑ 

เดือนกุมภาพันธ์ สมัยที่ ๒ เดือนมิถุนายน สมัยที่ ๓  เดือนสิงหาคม และ
สมัยที่  ๔ เดือนตุลาคม ในปีนี้อยากขอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นเดือน 
มิถุนายน สิงหาคม และธันวาคม ซึ่งในสมัยที่แล้ว เราขอเปิดสมัยวิสามัญใน
เดือนธันวาคม ซึ่งได้มีการเปิดประชุมรายงานการติดตามผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ค่ะ 

/นำยสุรัฐ  แสงสว่ำง. . . 
 



ประธำนฯ ขอบคุณคุณวิไลวรรณ ทองละมุล เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่างครับ 
นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมขอเสนอเป็น  
  สมัยที่  2 เดือน มิถุนายน  ตั้งแต่วันที่  ๑ - ๓๐ มิถุนายน 
 สมัยที่  3 เดือน สิงหาคม  ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓0 สิงหาคม 
 สมัยที่  4 เดือน ธันวาคม  ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐ ธันวาคม 
ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ผมขอถามมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใด

เห็นด้วยกับ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง กรุณายกมือขึ้นครับ  

มติที่ประชุม   เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ 

ประธำนฯ   ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ 

ระเบียบวำระท่ี   ๔ เรื่อง ญัตตินำยกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ประธำนฯ เชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ 
นำยชวำลย์  ทองสังข์ นำยกฯ ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยนายกเทศมนตรีต าบล
ปรางค์กู่  มีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่  ในการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักกำร 

    ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    เทศบาลต าบลปรางค์กู่  ได้ตั้งงบประมาณ  ค่ำครุภัณฑ์  ค่ำจัดซื้อเครื่อง
    คอมพิวเตอร์ ในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
    ไว้  แตข่้อความเดิมท่ีตั้งไว้ไม่ตรงกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
    พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่ง
    ท าให้ไม่สามารถจัดซื้อได้  จึงได้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  
    ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 

 

 

            /ด้ำน/แผนงำน. . . 

- ๕ – 
 



     

    
 
 

                   / เหตุผล . . . 
 
 

ด้ำน/แผนงำน/งำน/หมวด 
งบประมำณ 

อนุมัต ิ
(บำท) 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ 

 
ด้ำน  บริการชุมชนและสังคม 
แผนงำน  การศึกษา 
งำน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  
  การศึกษา 
หมวด   ค่าครุภัณฑ ์

 
60,000 

 
- ค่ำจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  
จ ำนวน 2 เครื่อง  ต้ังไว้  60,000  บำท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In one ส าหรับส านักงาน แบบท่ี2   
คุณลักษณะพ้ืนฐำน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 
แกนหลัก (4 Core) หรือ 4 แกนเสมือน (4 
Thread) 
โดย มีความเร็วนาฬิกาพื้นฐานไมน่้อยกว่า 3.2 
GHz  จ านวน 1 หนว่ย 
- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Drive) ชนิด 
SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 2 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจ าไม่
น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Bese-T 
หรือดึกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส ์
- มีจอภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, 
ac,) และ Bluetooth 
เป็นเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561  
ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561  
 

 
-  ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
จ ำนวน 2 เครื่อง  ต้ังไว้ 60,000 บำท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) 
 คุณลักษณะพื้นฐำน 
- มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4  แกน
หลัก ( 4 core) จ านวน 1 หน่วย  มหีนว่ยความจ าแบบ 
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  
- มีหนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอยา่งหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1.) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกวา่ 2 GB หรือ  
2.) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3.) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่ีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB  
- มีความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกวา่ 8 GB  
- มีหนว่ยจัดเกบ็ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATAหรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 2 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 240 GB จ านวน 
1 หน่วย 
- มี DVD–RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network  
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่
น้อยกว่า 600 : 1 และมขีนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ 
จ านวน 1 หนว่ย 
เป็นเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
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    เหตุผล 

    เนื่องจากเทศบาลต าบลปรางค์กู่  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
    ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาไว้ ไ ม่ ต ร ง กั บ
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ 
    กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ไม่สามารถจัดซื้อได้  จึงมี
    มติขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน  2 เครื่อง  เป็นเงิน  60,000 บาท 
       เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
    3)  พ.ศ.  2543  หมวด  4  ข้อ  27  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
    งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้
    ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
    เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงเรียนมาเพ่ือสภาเทศบาลต าบล 
    ปรางค์กู่พิจารณาอนุมัต ิ
ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายกสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญ ส.ท.สุรัฐ  

แสงสว่าง ครับ 
นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ญัตติที่ท่านนายกเสนอมามีงบประมาณเท่าเดิม 

ประมาณงานเท่าเดิม เห็นควรสนับสนุนครับ 
ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง เชิญท่านปลัดครับ 
นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ตามที่ท่านนายกเสนอญัตติมา ผมดูๆ แล้วก็ยัง

ไม่เข้าใจ ตัวโครงการเดิมกับตัวใหม่ มีข้อความตรงไหนที่ต่างกัน อยากให้
เจ้าของงานช่วยอธิบายด้วยครับ 

ประธำนฯ เชิญคุณอุษณีย์ ศรีลาชัยครับ 
น.ส.อุษณีย์ ศรีลำชัย นักวิเครำะห์ฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ตามญัตติที่ท่านนายกเสนอ คือ ชื่อโครงการก็

เหมือนเดิม ตัวงานเท่าเดิม เพียงแค่ปริมาณงานเดิมนั้นผิด ง่ายๆคือสเปค
เดิมผิดค่ะ ตัวสเปคเดิมจะราคาต่ ากว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ส่วนตัวสเปคใหม่
นี้ราคาจะเท่ากับงบประมาณที่ท่านนายกเสนอญัตติค่ะ 

ประธำนฯ ขอบคุณครับ ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตติ
นายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ 

ประธำนฯ ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕  

                /ระเบียบวำระท่ี 5. . . 
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ระเบียบวำระท่ี   5 เรื่อง   อ่ืนๆ 
ประธำนฯ ในเรื่องนี้เห็นคุณวิไลวรรณ บอกว่ามีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญคุณ

วิไลวรรณ ทองละมุล ครับ 
นำงวิไลวรรณ ทองละมุล หน.ส ำนักปลัด เรียนท่านประธานที่เคารพ ในระเบียบวาระนี้ กองการศึกษามีเรื่อง

จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ คุณวัฒนา แหวนวงษ์ ค่ะ 
ประธำนฯ เชิญคุณวัฒนา แหวนวงษ์ ครับ 
นำงสำววัฒนำ แหวนวงษ์ เรียนท่านประธานที่เคารพ กองการศึกษามีเรื่องที่จะน าเรียนให้ที่ประชุม

ทราบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเบี้ยผู้พิการ ซึ่งที่ผ่านมานั้น ตามระเบียบก็คือ
เราจะรับขึ้นทะเบียนผู้พิการในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และจะเบิกจ่าย
เบี้ยให้แก่ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณถัดไป แต่ตามมติ ครม.ที่มีมา
ใหม่ คือขึ้นทะเบียนเดือนนี้ จะรับเงินเบี้ยผู้พิการเดือนหน้า เทศบาลเรา
ได้รับขึ้นทะเบียนผู้พิการ ๑๗ ราย มีงบประมาณโอนมาให้ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ท าให้เบิกจ่ายเงินแก่ผู้พิการไม่เพียงพอ เทศบาลจึงได้ท าเรื่องของบฯ ซึ่งมีงบ
ตกมาเมื่อปลายเดือนกันยายน ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ท าให้เบิกจ่ายเงินไม่ทัน
และตกเป็นเงินสะสม ตามหนังสือสั่งการได้ให้เราท าหนังสือเพ่ือขอยกเว้น
ระเบียบฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งผู้ว่าได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว จึงน าเรียน
ต่อสภาทราบเพ่ือขอใช้เงินสะสมเบิกจ่ายให้ผู้พิการต่อไป ขอบคุณค่ะ  

ประธำนฯ ขอบคุณคุณวัฒนา แหวนวงษ์ ก็เป็นเรื่องการเบิกจ่ายเงินเบี้ยผู้พิการ ซึ่งมี
หนังสือสั่งการ มีระเบียบให้ปฏิบัตินะครับ กองการศึกษาก็ได้น าเรียนให้ที่
ประชุมทราบ ไม่ได้ขอมติแต่อย่างใด มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ เชิญ 
ส.ท.แดง  จันทอง ครับ 

นำยแดง  จันทอง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ มีพ่ีน้องในชุมชนเที่ยงธรรมฝากบอกให้ไปตัดต้น
มะพร้าวข้างบ้านคุณรุจรินทร์ แสงมาศ ประธานสหกรณ์ฯครับ 

ประธำนฯ เชิญ ส.ท.สุภาพร เรียงทอง ครับ 
นำงสุภำพร เรียงทอง สมำชิกฯ  เรียนท่านประธานที่เคารพ ปีนี้เราจะไปศึกษาดูงานมั้ยคะ 
ประธำนฯ เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ในปีนี้ผมตั้งใจอยากพาทุกท่านไปศึกษาดูงาน

ทางภาคใต้ ผมกับท่านปลัดจะไปประชุมสันนิบาตเทศบาลที่จังหวัดกระบี่ 
เร็วๆ นี้ ซึ่งเงินที่ใช้เป็นเงินของสมาคมสันนิบาตเทศบาล และในครั้งนี้ก็จะ
ถือโอกาสไปดูพื้นท่ีส าหรับพาคณะเราไปศึกษาดูงานครับ 

ประธำนฯ เชิญท่านรองจีรพงษ์ อสิพงษ์ครับ 
นำยจีรพงษ์  อสิพงษ์ รองนำยกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ สืบเนื่องจากการจัดงานประเพณีแห่พระเวส

เทศน์มหาชาติ ที่ผ่านมาเรามีการด าเนินการอาจไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
อย่างที่ท่านประธานได้น าเรียนให้ทราบแล้วเบื้องต้น วัดศรีปรางค์กู่และวัด
ระกา อยู่นอกเขตเทศบาล นั่นก็หมายความว่านอกเขตรับผิดชอบของ
เทศบาล เพราะฉะนั้นเราก็จะได้หารือเกี่ยวกับ การจัดตั้งงบประมาณในปี

 /ต่อไป ส าหรับในปีนี้. . . 



ต่อไป ส าหรับในปีนี้เราคงจะต้องด าเนินการตามที่วางไว้ก่อน ส่วนปีหน้า
ค่อยว่ากันใหม่ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านรองจีรพงษ์ อสิพงษ์ เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ เกี่ยวกับศาลหลักเมือง ใกล้จะด าเนินการสร้าง

แล้ว ให้แจ้งไฟฟ้าย้ายเสา ๒ ต้นด้วยนะครับ 
ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายก เชิญท่านปลัด ครับ 
นำยสุรศักดิ์  สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ปีนี้เราไม่มีงบประมาณ

จัดซื้อเต๊นท์ ต้องอาศัยการโอน เหล็กเต๊นท์เรายังดีพอใช้ได้ ๑๐ หลัง ใช้
งบประมาณ ๗ หมื่น ส าหรับซื้อผ้าคลุมเหล็กเดิม และการโอนงบประมาณก็
ต้องขอมติที่ประชุม  

ประธำนฯ ขอบคุณท่านปลัดครับที่ประชุมรับทราบนะครับ  

มติที่ประชุม   รับทรำบ 

ประธำนฯ มีท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมต้องขอขอบคุณสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่าน ขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านปลัด พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุม
ครับ 

 
                               ปิดประชุมเวลำ     1๒.00   น. 

 
 
 (ลงชื่อ)          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางวราภรณ์   แหวนวงษ)์ 
                                          ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
 

(ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจบันทึกรายการการประชุม 
        (นางวิไลวรรณ   ทองละมุล) 
         หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
 
(ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
        (นายสุรศักดิ์    สิมาขันธ์) 
       ปลัดเทศบาลต าบลปรางค์กู่ 

 
(ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายเสถียร    แหวนเงิน) 
 ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่ 

/ คณะกรรมการสามัญได้. . . 
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คณะกรรมการสามัญได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมเมื่อวันที่  ๑  มีนาคม  25๖๒  แล้วถูกต้อง 
 
 

 

(ลงชื่อ)                                 (ลงชื่อ)                                 (ลงชื่อ) 
         (นายสุรัฐ   แสงสว่าง)                (นายธนวัฒน ์    อสิพงษ์)            (นางบรรจง   แหวนวงษ์) 
    ประธานคณะกรรมการสามัญฯ               กรรมการสามัญฯ                       กรรมการสามัญฯ 
 
 
 
 
 
 


