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ผูม้�ประชุม

ลำ�ด ั
บที่

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

1. นายเสถยีร            
แหวนเงนิ

ประธานสภา
เทศบาล

เสถยีร          
แหวนเงนิ

2. นางอำาพร             
ปักกงัเวสงั

รองประธานสภาฯ อำาพร           ปัก
กงัเวสงั

3. นางสภุาพร           
เรยีงทอง

สมาชกิสภาเทศบาล สภุาพร          
เรยีงทอง

4. นางบรรจง            
แหวนวงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล บรรจง          
แหวนวงษ์

5. นายปรชีา             
เหลา่ดี

สมาชกิสภาเทศบาล ปรชีา            
เหลา่ดี

6. นายแดง               
จันทอง

สมาชกิสภาเทศบาล แดง             
จันทอง

7. นายเทพธนกลุ        
จันทรสาร

สมาชกิสภาเทศบาล เทพธนกลุ      
จันทรสาร

8. นายเส็ง                
คำาเสยีง

สมาชกิสภาเทศบาล เส็ง              
คำาเสยีง

๙. นายประวทิย ์        จัน
ทะวงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล ประวทิย ์       
จันทะวงษ์

1 ๐. นายสรัุฐ               
แสงสวา่ง

สมาชกิสภาเทศบาล สรัุฐ             
แสงสวา่ง

๑๑. นายธนวฒัน ์         
อสพิงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล ธนวฒัน ์        
อสพิงษ์



ผูไ้มม่�ประชุม
ลำ�ด ั
บที่

ชือ่ – สกลุ ตำ�แหนง่ ล�ยมอืชือ่ หม�ย
เหตุ
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/  ผูเ้ข�้รว่มประชุม...

ผูเ้ข�้รว่มประชุม

ลำ�ด ั
บที่

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

1. นายชวาลย ์         
ทองสงัข์

นายกเทศมนตรตีำาบล
ปรางคก์ู่

ชวาลย ์       
ทองสงัข์

2. นายจรีพงษ์          
อสพิงษ์

รองนายกเทศมนตรี จรีพงษ์        
อสพิงษ์

3. นายวรชยั            
กรงทอง

รองนายกเทศมนตรี วรชยั          
กรงทอง

4. นายประเสรฐิศลิป์  
แหวนวงษ์

เลขานุการนายก
เทศมนตรี

ประเสรฐิศลิป์ 
แหวนวงษ์

5. นายสรุศกัดิ ์         ส ิ
มาขนัธ์

ปลดัเทศบาล สรุศกัดิ ์       ส ิ
มาขนัธ์

6. นางวไิลวรรณ พาสดา หวัหนา้สำานักปลดั
เทศบาล

วไิลวรรณพาส
ดา

7 นายสริพิงษ์ชยั      
มั่นทรัพย์

หวัหนา้ฝ่ายแบบ
แผนฯ

สริพิงษ์ชยั    
มั่นทรัพย์

8. นางอรพันธ ์         
ศรรีะษา

หวัหนา้ฝ่ายอำานวย
การ

อรพันธ ์      ศรี
ระษา

9. นางสาวอษุณีย ์     
ศรลีาชยั

นักวเิคราะหน์โยบายและ
แผน ชก.

อษุณีย ์       ศรี
ลาชยั
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10. นางสาวเกษร        
วงศเ์ศษ

นติกิรปฏบิตักิาร เกษร        วงศ์
เศษ

11. นางวราภรณ์         
แหวนวงษ์

ผูช้ว่ยนักจัดการงาน
ทะเบยีนฯ

วราภรณ์      
แหวนวงษ์

๑ 2. นายชนิวตัร ์         
แหวนวงษ์

ผูช้ว่ยนักวเิคราะห์
นโยบายฯ

ชนิวตัร ์       
แหวนวงษ์

๑ 3. นางนุชจริา          
สงสยั

ผูช้ว่ยนักทรัพยากร
บคุคล

นุชจริา         
สงสยั

๑ 4. นางสาวมาลนิ ี      
แสงมาศ

ผูช้ว่ยเจา้พนักงาน
ธรุการ

มาลนิ ี         
แสงมาศ

เมือ่สมาชกิมาครบองคป์ระชมุแลว้  เลขาฯ ได ้
เชญิสมาชกิทกุทา่นเขา้หอ้ง ประชมุและแจง้ใหส้มาชกิ
ทกุทา่นลงลายมอืชือ่ในสมดุบนัทกึรายงานการ

ประชมุ และเชญิประธานจดุธปูเทยีนบชูาพระรัตนตรัย ไหวพ้ระ
สวดมนต์ แบบยอ่ เสร็จแลว้กลา่วเปิดประชมุตาม
ระเบยีบวาระตอ่ไป

ประธ�น ฯ เรยีนทา่นนายกเทศมนตร ี ทา่นสมาชกิผูท้รง
เกยีรต ิ ทา่นปลดัเทศบาล   เจา้หนา้ทีเ่ทศบาล
ทกุๆทา่น ทีไ่ดใ้หเ้กยีรตมิาเขา้รว่มการประชมุ
สภา 
ในวนันีเ้ป็นการประชมุสภาเทศบาลสมยัสามัญ 
สมัยที ่3 ประจำาปี 25 ๖๓เป็นสมัยที ่3 ของปี 
๒๕๖๓ มรีะเบยีบวาระการประชมุทัง้หมด 5 
ระเบยีบวาระการประชมุในวนันี ้ก็มรีะเบยีบวาระที่
จะแจง้ใหท้กุทา่นทราบ ดงันี ้

ระเบยีบว�ระที ่   1  เร ือ่ง   ประธ�นแจง้ทีป่ระชุมทร�บ
ประธ�น ฯ วนันี ้ อำาเภอปรางคก์ูข่องเราไดม้สีมาชกิวฒุสิภา

มาเยีย่มโรงเรยีนปรางคก์ู ่มามอบทนุการศกึษาที่
โรงเรยีนปรางคก์ู ่ก็จะออกไปมอบสิง่ของใหก้บั 
นักเรยีนทีป่ราสาทจานโง ทา่นชือ่ ทา่น สว.เฉลมิ
ชยั เฟ่ืองคอน  เมือ่กอ่นทา่นรับราชการทีน่ี ่เคย
เป็นปลดัทีอ่ำาเภอปรางคก์ู ่ออกจากปรางคก์ูไ่ป
ทา่นก็เจรญิกา้วหนา้เป็นรองผูว้า่ราชการจังหวดั
ศรสีะเกษ   ในสมัยทีผ่มกบัทา่น



ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง ไดรั้บเลอืกเป็นสมาชกิสภา
เทศบาล ทา่นทองคำา อสพิงษ์ กบัทา่นเฉลมิชยั 
ไดส้นทิกนัมาก ทา่นมาอยูศ่รสีะเกษก็ไดถ้ามถงึ
ทา่นทองคำา อสพิงษ์ หลงัจากนัน้ทา่นก็ไดข้ึน้
เป็นผูว้า่ราชการจังหวดัอตุรดติร ์แลว้ก็เกษียณอยู่
ทีน่ั่น ในขณะนีท้า่นก็ไดรั้บแตง่ตัง้เป็นสมาชกิ
วฒุสิภา มหีนา้ทีเ่ป็นประธานกรรมาธกิารการ
ศกึษา ทา่นมาทีป่รางคก์ูก็่มาเยีย่มเพือ่ทีจ่ะ
พัฒนาการศกึษาของชาตใิหเ้จรญิมากๆขึน้ วนันี้
ทางทา่นนายกกบักระผมก็ไดไ้ปตอ้นรับทา่นที่
โรงเรยีนปรางคก์ู ่แลว้ตอนเทีย่งก็จะมกีารเลีย้ง
ตอ้นรับทา่นทีโ่รงเรยีนปรางคก์ู ่ทางโรงเรยีนก็ได ้
เชญิผมกบัทา่นนายกไปดว้ย  ผมมเีรือ่งทีจ่ะแจง้
ใหท้ีป่ระชมุไดรั้บทราบเพยีงเทา่นีค้รับ 

ระเบยีบว�ระที ่    2   เร ือ่ง   รบัรองร�ยง�นก�รประชุมคร ัง้ที่
แลว้  (30 มถินุ�ยน 2563)
ประธ�นฯ ขอใหส้มาชกิผูท้รงเกยีรตไิดด้สูำาเนาบนัทกึการ

ประชมุตามทีเ่ทศบาลไดม้อบใหท้า่นไปแลว้ อกี
สกัครูก็่จะเปิดโอกาสใหท้า่นเสนอวา่มขีอ้ความ
ตรงไหนทีต่อ้งแกไ้ข ขอเชญิครับ ในขณะนี ้ไดม้ี
ทา่นสมาชกิสภามาครบ 11 ทา่นแลว้ ก็จะเปิด
โอกาสให ้ส.ท. ผูท้รงเกยีรต ิไดเ้สนอเรือ่งขัน้
ตอนในการประชมุวา่มขีอ้ความใด ระเบยีบวาระ
ใดไมถ่กูตอ้งจะแกไ้ขตรงไหนขอเชญิครับ  มี
ไหมครับ ถา้ไมม่ผีมถามมตทิีป่ระชมุเลยนะครับ 
ทา่นใดเห็นวา่รายงานการประชมุครัง้ทีแ่ลว้เมือ่
วนัที ่30 มถินุายน 2563 ทีผ่า่นมาถกูตอ้งครบ
ถว้น ควรรับรองกรณุายกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นชอบเป็นเอกฉนัท์

ประธ�นฯ                            ตอ่ไปเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่3 ครับ 

ระเบยีบว�ระที ่    3  เร ือ่ง  ญตัตนิ�ยกเทศมนตร ี เร ือ่ง ขออนมุตั ิ
ขย�ยระยะเวล�ก�รนำ�เสนอร�่งเทศบญัญตัิ

/พัฒนาการ
ศกึษา. . .

- 3 -



งบประม�รร�ยจ�่ยประจำ�ปีงบประม�ณ 
พ.ศ. 2564 

ประธ�นฯ ขอเชญิทา่นนายกครับ
น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  ญัตติ
นายกเทศมนตร ีเรือ่ง ขออนุมัตขิยาย ระยะเวลา
การนำาเสนอรา่งเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำาปี

งบประมาณ  พ.ศ.2564 ดว้ยนายกเทศมนตรตีำาบลปรางคก์ู่
มคีวาม ประสงคข์ออนุมัตติอ่สภาเทศบาลตำาบล
ปรางคก์ู ่เพือ่ขยายระยะเวลาการ นำาเสนอรา่ง
เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำาปี งบประมาณ  พ.ศ.

2564 โดยมหีลกัการและเหตผุลดงันีห้ลกัการ ตาม
ระเบยีบกระทรวง มหาดไทย  วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 3 ขอ้ 23  ให ้

เจา้หนา้ทีง่บประมาณทำาการพจิารณา ตรวจสอบ วเิคราะห์
และแกไ้ข งบประมาณชัน้ตน้ แลว้เสนอตอ่คณะผู ้
บรหิารทอ้งถิน่ เมือ่คณะผูบ้รหิาร ทอ้งถิน่ไดพ้จิารณา
อนุมัตใิหต้ัง้เงนิงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ

ประจำาปีแลว้  ใหเ้จา้หนา้ทีง่บประมาณรวบรวม และจัดทำารา่งงบ
ประมาณ รายจา่ยเสนอคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่อกีครัง้
หนึง่ เพือ่คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ได ้ นำาเสนอตอ่สภา
ทอ้งถิน่ ภายในวนัที ่15 สงิหาคม และขอ้  24 ในกรณีที่

คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่พจิารณาแลว้เห็นวา่ ไม่
สามารถทีจ่ะนำารา่ง

งบประมาณรายจา่ยประจำาปีเสนอตอ่สภาทอ้งถิน่
ไดท้ันภายในระยะเวลาที่ กำาหนดไว ้ ใหเ้สนอ
อนุมัตติอ่สภาทอ้งถิน่แลว้รายงานใหผู้ว้า่ราชการจังหวดั

ทราบ “สำาหรับเทศบาลรปูแบบนายกเทศมนตร ีหากนายก
เทศมนตรี พจิารณาแลว้เห็นวา่จะไมส่ามารถนำารา่งงบ
ประมาณรายจา่ยประจำาปีถัดไป เสนอตอ่สภา
เทศบาลไดท้ันภายในระยะเวลาทีก่ำาหนดไว ้ใหช้ีแ้จงเหตผุล

ความจำาเป็นตอ่ประธานสภาเทศบาลกอ่นวนัที ่15 สงิหาคม 
ของ ปีงบประมาณปัจจบุนั” นัน้เหตผุลดว้ยนายก
เทศมนตร ีพจิารณาเห็นวา่ ประมาณการรายจา่ย
ประจำาปีงบประมาณพ.ศ.2564  ยังไมส่ามารถ

/งบประมาณราย
จา่ย. . .
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ดำาเนนิการใหแ้ลว้เสร็จได ้ เนือ่งจากการคำานวณงบประมาณใน
หมวดคา่ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้งยงัไมแ่ลว้เสร็จ 
ประกอบกบัโครงการทีจ่ะดำาเนนิการ กอ่สรา้งเป็น
โครงการทีเ่ป็นนโยบายของจังหวดั ซ ึง่ยงัอยูร่ะหวา่งการ

ออกแบบและการประมาณการ จงึเสนอรา่งเทศบญัญัตงิบ
ประมาณ รายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ไมท่ันภายในวนัที ่15 สงิหาคม จงึขออนุมัติ
ขยายระยะเวลาการนำาเสนอรา่งเทศบญัญัตงิบประมาณ

รายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาล
ตำาบลปรางคก์ู ่ ไปจนถงึวนัที ่30 กนัยายน  2563 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวง มหาดไทยวา่
ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2541 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 3
ขอ้ 23  และขอ้ 24 จงึเรยีนมาเพือ่สภาเทศบาล
ตำาบลปรางคก์ูพ่จิารณาอนุมัติ ครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายกครับ ก็ขออนุญาตเรยีนชีแ้จง
เรือ่งนีใ้หท้ีป่ระชมุไดรั้บทราบวา่ ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 
แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่2 และ 3  พ.ศ. 2543 
หมวด 3 วธิกีารงบประมาณ ขอ้ 22 ใหใ้ชแ้ผน
พัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เป็นแนวทาง
ในการจัดทำางบประมาณ ใหห้วัหนา้หน่วยงานจัด
ทำางบประมาณรายรับ-รายจา่ย และใหห้วัหนา้
หน่วยงานคลงัรวบรวมงานการเงนิและสถติติา่งๆ
ของหน่วยงาน  เพือ่ใชป้ระกอบการคำานวณขอตัง้
งบประมาณเสนอตอ่เจา้หนา้ทีง่บประมาณ ขอ้ 
23 ใหเ้จา้หนา้ทีง่บประมาณทำาการพจิารณา
ตรวจสอบวเิคราะห ์และแกไ้ข
งบประมาณในชัน้ตน้ แลว้ใหเ้สนอตอ่คณะผู ้
บรหิารทอ้งถิน่ เมือ่คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ได ้
พจิารณาอนุมัตใิหต้ัง้งบประมาณยอดใดเป็นงบ
ประมาณประจำาปีแลว้ ใหเ้จา้หนา้ทีง่บประมาณ
รวบรวมและจัดทำาเป็นรา่งงบประมาณรายจา่ย
เสนอตอ่คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่อกีครัง้หนึง่ เพือ่

/นายก
เทศมนตร.ี . .



คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ไดน้ำาเสนอตอ่สภาทอ้งถิน่ 
ภายในวนัที ่15 สงิหาคม ขอ้ 24 ในกรณีทีค่ณะ
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่พจิารณาแลว้เห็นวา่ ไมส่ามารถ
ทีจ่ะนำารา่งงบประมาณรายจา่ยประจำาปี เสนอตอ่
สภาทอ้งถิน่ไดท้ันภายในระยะเวลาทีก่ำาหนดไว ้
ใหเ้สนอขออนุมัตติอ่สภาทอ้งถิน่ แลว้รายงานให ้
ผูว้า่ราชการจังหวดัทราบ สำาหรับเทศบาลรปูแบบ
นายกเทศมนตร ีหากนายกเทศมนตร ีพจิารณา
แลว้เห็นวา่ จะไมส่ามารถนำารา่งงบประมาณราย
จา่ยประจำาปีถัดไปเสนอตอ่สภาเทศบาลไดท้ัน
ภายในระยะเวลาทีก่ำาหนดไว ้ใหช้ีแ้จงเหตผุล
ความจำาเป็นตอ่ประธานสภาเทศบาลกอ่นวนัที ่
15 สงิหาคม ของปีงบประมาณปัจจบุนั  ซ ึง่ทา่น
ผูบ้รหิารไดบ้นัทกึเสนอตอ่ประธานสภาตาม
ระเบยีบ คอืกอ่นวนัที ่15 สงิหาคม  2563 และ
ในวนันีท้างทา่นนายกก็ไดเ้สนอญัตตนิีแ้ละก็ได ้
ชีแ้จงเหตผุลไปแลว้วา่ การจัดทำางบประมาณใน
ปี 2564 นัน้ ยังมกีารตดิขดัอยู ่เกีย่วกบับางเรือ่ง
บางอยา่งทีท่า่นไดช้ีแ้จงมาครับ ประมาณการราย
จา่ยประจำาปีงบประมาณ 2564 ไมส่ามารถ
ดำาเนนิการใหแ้ลว้เสร็จไดเ้นือ่งจากการคำานวณ
หมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้งยังไมแ่ลว้เสร็จ 
ประกอบกบัโครงการทีจ่ะดำาเนนิการกอ่สรา้งเป็น
โครงการทีเ่ป็นนโยบายของจังหวดั ซ ึง่อยู่
ระหวา่งการออกแบบและการประมาณการ จงึ
เสนอรา่งเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไมท่ันภายวนัที ่15 
สงิหาคม  จงึขออนุมัตขิยายระยะเวลาการนำา
เสนอรา่งเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำาบล
ปรางคก์ู ่ไปจนถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 ใน
ญัตตนิีม้ทีา่นใดทีย่ังสงสยัหรอือยากจะทราบราย
ละเอยีดเพิม่ มไีหมครับ ถา้มก็ีขอเชญิครับ  เชญิ
ทา่นสรัุฐ แสงสวา่งครับ



น�ยสรุฐั แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ ทา่นสมาชกิ
ผูท้รงเกยีรตทิกุทา่น ทา่น
นายกเทศมนตร ีและคณะผูบ้รหิารญัตตขิออนุมัติ
ขยายระยะเวลาการนำาเสนอรา่งเทศบญัญัตงิบ
ประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 คอืตามระเบยีบก็ถกูตอ้งครับแตต่อ้งมาดู
ในเรือ่งทีข่อขยายระยะเวลาออกไป  ไปจนถงึวนั
ที ่30 กนัยายน 2563 คอืสมัยประชมุสามัญ 
สมัยที ่3 ของสภาเรา จะไปสิน้สดุวนัที ่30 
สงิหาคม 2563 ในเรือ่งขอขยายระยะเวลาไป
จนถงึวนัที ่30 กนัยายนนี ้ก็เลยกำาหนดเพราะ
สมัยประชมุของเราสิน้สดุ 30 สงิหาคม 2563 
แลว้สว่นทีเ่ลยไป และนำาเสนอไมท่ันจะมวีธิกีาร
อยา่งไร สงสยัขอ้นีค้รับ

ประธ�นฯ ขออนุญาตครับถา้ผมจะตอบไปกลวัไมถ่กูตอ้ง 
ขอเชญิเลขาสภาไดช้ว่ยเสรมิดว้ยครับ ตามทีผ่ม
ไดศ้กึษาก็มกีรณีหลายๆที ่ขอขยายระยะเวลา
เหมอืนเรา 
แตเ่ขาก็มทีางออก ถา้วา่ถงึวนัที ่30 ไมไ่ด ้จะ
ตอ้งประชมุในเดอืนกนัยายน โดยขอเปิดประชมุ
สมัยวสิามัญ ถา้เป็นเรือ่งเทศบญัญัตงิบประมาณ
รายจา่ยประจำาปี ก็ใหอ้ยู ่ไมม่เีหตผุลใดทีจ่ะไม่
อนุญาต มันเป็นบางที ่อยา่งเพือ่นผม ไปอบรม
ประธานสภารุน่เดยีวกนั เขาเป็นประธานสภาที่
จังหวดัตราด ทีพ่วกเราไปดงูาน ระหวา่งฝ่ายสภา
กบัฝ่ายบรหิารไมถ่กูกนั ทางฝ่ายสภาก็พยายาม
ดงึเกมสจ์นถงึสิน้กนัยายนก็ประชมุไมไ่ด ้ก็มกีาร
รอ้งเรยีนกนั มันเป็นเกมสก์ารเมอืงของฝ่ายสภา
และฝ่ายบรหิารไมถ่กูกนัสดุทา้ยทางจังหวดัก็ตอ้ง
ลงมาควบคมุจัดการใหด้ำาเนนิการประชมุใหไ้ด ้
ถา้ดำาเนนิการประชมุไมไ่ดก็้จะมปัีญหาในเรือ่งงบ
ประมาณประจำาปี อยา่งของเราไมม่ปัีญหา ทาง
ทา่นปลดัก็วา่โครงการทีก่ำาลงัทำาแบบแปลนเสร็จ
แลว้ก็สามารถดำาเนนิการประชมุได ้อาทติยห์นา้นี้
ก็ไมม่ปัีญหา จะเสร็จทนัตามระยะเวลา เหตผุลยัง
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นีพ้อไดไ้หมครับทา่นเลขา ทา่นก็อยูก่บักฎหมาย
ระเบยีบปฏบิตั ิก็ชว่ยชีแ้จงเพิม่เตมิใหค้วามรูซ้ ึง่
กนัและกนั เชญิครับ

น�ยสรุศกัดิ ์สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ทา่น
สมาชกิสภาเทศบาล ทา่นผูบ้รหิาร ตามทีท่า่น
สมาชกิสภาเทศบาลไดส้อบถาม ทางทา่น
ประธานสภาเทศบาลตวันีจ้ะเป็นไปตามกฎหมาย
อกีฉบบัหนึง่ ระเบยีบวธิกีารงบประมาณในขอ้แรก
ก็คอืให ้เจา้หนา้ทีง่บประมาณ รวบรวมงบ
ประมาณเสนอทา่นนายก เพือ่เสนอตอ่สภา
ภายในวนัที ่15 สงิหาคม ขอ้ 24 ระเบยีบดงั
กลา่วใหก้รณีทีเ่สนอไมท่ันก็ใหร้ายงานเขา้สูส่ภา
เทศบาล เพือ่เสนอขออนุมัตขิยายระยะเวลานำา
เสนอรา่ง  สว่นในเรือ่งสมยัประชมุตามระเบยีบ
แลว้เทศบาลมปีระชมุ 2 สมัย สามัญกบัวสิามัญ 
ถา้ไมท่ันสามัญขอใหเ้ปิดวสิามัญ แตว่า่ในวนันี้
ผมขอขยายเพราะวา่ในเรือ่งการทำาบอ่บำาบดัสิง่
ปฏกิลู ตอนแรกเราก็คดิวา่จะเอาแบบของเขามาส
รา้งเลย พอดเีอามาก็ตอ้งมาปรับเปลีย่นบาง
รายการ เชน่ การถมดนิบรเิวณกอ่สรา้ง ทราย
กรองก็ตอ้งเปลีย่น ก็เลยไมส่ามารถเอาแบบของ
เขามา 100 % ถา้ประมาณการเรยีบรอ้ยเราก็
สามารถประชมุภายในอาทติยห์นา้ไดเ้ลย ไมว่นั
พฤหสับดก็ีวนัศกุร ์จงึเรยีนใหท้ีป่ระชมุสภาทราบ
ครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดัครับ ยังมทีา่นใดทีย่ังสงสยัจะ
ซกัถามเรือ่งนีเ้ป็นความรูท้ีพ่วกเราจะตอ้งควรรู ้
เมือ่กีท้ีพ่วกเราไดไ้ปอบรมทีจั่งหวดัเลย เรือ่งการ
เสนอเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำาปี มี
ไหมครับ ทา่นส.ท.สรัุฐ เขา้ใจหรอืยังครับ ถา้
ไมม่อีะไรสงสยั ตดิใจ ทีจ่ะซกัถาม ก็จะขอ
อนุญาตถามมตเิลยนะครับ ตามทีท่า่นนายกขอ
อนุมัตขิยายระยะเวลาการนำาเสนอรา่งเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ออกไปจนถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 



ทา่นใดเห็นชอบใหข้ยายระยะเวลาการนำาเสนอ
รา่งนี ้กรณุายกมอืครับ

มตทิีป่ระชุมเอกฉนัท ์ เป็นอนัว�่  สภ�มมีตอินมุตัใิหข้ย�ยระยะ
เวล�ก�รนำ�เสนอร�่ง          เทศบญัญตังิบประม�ณ
ร�ยจ�่ยประจำ�ปีงบประม�ณ  พ.ศ.2564    
ออกไปจนถงึวนัที ่ 30  กนัย�ยน  2563

ประธ�นฯ                         ตอ่ไปเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่4 ครับ

ระเบยีบว�ระที ่๔ เรือ่ง ญตัตนิ�ยกเทศมนตร ี เร ือ่ง ขออนมุตั ิ
จ�่ยข�ดเงนิสะสม จำ�นวน 2 โครงก�ร 

ประธ�นฯ เชญิทา่นนายกครับ

/น�ยชว�ล
ย.์ . .

น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ ญัตตนิายกเทศมนตรเีรือ่ง  ขออนุมัติ
จา่ยขาดเงนิสะสมโครงก�รที ่  1  
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เรือ่ง  ขออนุมัตจิา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซอ่ม
-สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เหล็ก ชอยวชัรพล 1 เพือ่
ตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ดว้ยนายกเทศมนตรตีำาบล

ปรางคก์ูม่คีวามประสงคข์ออนุมัตติอ่สภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ูใ่น
การ จา่ยขาดเงนิสะสมเพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้ง
โครงการซอ่ม-สรา้งถนน คอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอย
วชัรพล 1 เพือ่ตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ โดยมี หลกัการ
และเหตผุลดงันี้หลกัก�รตามเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ไม่
ไดต้ัง้ งบประมาณโครงการซอ่ม – สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอยวชัรพล 1 ไว ้จงึขอ
เสนออนุมัตติอ่สภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ูใ่นการจา่ยขาดเงนิ

สะสม จำานวน  496,100 บาท (สีแ่สนเกา้หมืน่หกพันหนึง่
รอ้ยบาทถว้น) เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งโครงการซอ่ม
- สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอย วชัรพล 1  ดงั
มรีายละเอยีดตอ่ไปนีโ้ครงการซอ่ม – สรา้งถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็ก ซอยวชัรพล 1 ปรมิาณงาน พืน้ทีด่ำาเนนิการซอ่ม  
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว  255.00 เมตร  หนา 
0.12 เมตร รวมพืน้ทีด่ำาเนนิการไมน่อ้ย กวา่  
991.328  ตารางเมตร  (ตามแบบเทศบาลกำาหนด)



เหตผุลดว้ยนายกเทศมนตร ีพจิารณาเห็นวา่ 
ซอยวชัรพล 1 ชำารดุ เป็น หลมุเป็นบอ่ ยิง่ชว่งฤดฝูน
เกดิความยากลำาบากในการสญัจรไป - มา และ

อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่ชวีติและทรัพยส์นิ ดงันัน้  เพือ่แกไ้ข
ปัญหา ดงักลา่วจงึขออนุมัตจิา่ยขาดเงนิ
สะสมเพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งโครงการ ซอ่ม-สรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จำานวน  496,100 บาท (สีแ่สนเกา้

หมืน่หกพันหนึง่รอ้ยบาทถว้น)เพือ่ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวง มหาดไทย  วา่ดว้ยการจัดทำาแผน
พัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 
แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561  และระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ
การ เก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงนิขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึ(ฉบบัที ่4)พ.ศ. 2561 ขอ้ 89 (1) องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ อาจใชจ้า่ยเงนิสะสมไดโ้ดยไดรั้บอนุมัตจิาก
สภา ทอ้งถิน่ ภายใตเ้งือ่นไขดงัตอ่ไปนี ้คอื ใหก้ระทำา
ไดเ้ฉพาะกจิการซึง่อยูใ่น อำานาจหนา้ทีข่ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่เกีย่วกบัดา้นการบรกิาร

ชมุชนและสงัคม หรอืกจิการทีเ่ป็นการเพิม่พนูรายไดข้ององคก์ร
ปกครอง สว่นทอ้งถิน่  หรอืกจิการทีจั่ดทำาเพือ่บำาบดั
ความเดอืดรอ้นของประชาชน

จงึเรยีนมาเพือ่สภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู่
พจิารณาอนุมัตคิรับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก ทา่นนายกไดเ้สนอญัตต ิขอ
อนุมัตจิา่ยขาดเงนิสะสม โครงการซอ่ม-สรา้ง 
ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอยวชัรพล 1 เพือ่ตัง้
จา่ยเป็นรายการใหม ่ทา่นก็ไดน้ำาเรยีนเหตผุล
ความจำาเป็นทีข่ออนุมัตจิากสภา ในการนีข้อเชญิ
ส.ท.ผูท้รงเกยีรต ิทา่นใดมขีอ้เสนอแนะหรอืซกั
ถาม กอ่นทีจ่ะลงมตเิชญิครับ เชญิทา่น ส.ท.แดง
จันทอง ครับ

น�ยแดง  จนัทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ อยาก
ทราบวา่ ซอ่มแบบไหน เพราะวา่ในแบบก็เขยีน

/น�ยแดง   จนัทอง.
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วา่ซอ่ม แตม่นัจะมเีทคอนกรตีความหนา 12 ซม.
มันเทา่กบัทำาใหมเ่ลยนะ แตม่ันมบีอ่พักเกา่อยู่
แลว้ แตใ่นแบบเขยีนวา่ยกบอ่พักขึน้ 16 บอ่ ยก
ขึน้ยังไงครับ ผมอยากทราบวา่ยกใหเ้ทา่
คอนกรตีทีจ่ะเสรมิ ทีเ่ขาเทมันจะแน่นหนาไหม
ครับ ผมขอทราบแคน่ีค้รับ 

ประธ�นฯ ขอบคณุ ทา่น ส.ท.แดง  จันทอง ครับ เชญิทา่
นายกครับ

น�ยชว�ลยท์องสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานทีเ่คารพสกัครูน่ะ
ครับ เชญิชา่งตอบคำาถามครับ

ประธ�นฯ ขอเชญิชา่งสริพิงษ์ชยั มั่นทรัพย ์ครับ ทา่น 
ส.ท.แดง จันทอง ทา่นสงสยัโครงการซอ่ม-สรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอยวชัรพล 1 วา่
ลกัษณะงานมนัเป็นอยา่งไร 

น�ยสริพิงษช์ยั ม ัน่ทรพัย ์เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ สมาชกิ
ผูท้รงเกยีรต ิทา่นผูบ้รหิาร คอืถนนวชัรพล 1 
สว่นทีฝ่ั่งหนึง่มันชำารดุเราปรับแตง่จะเทพืน้
คอนกรตี และปรับแตง่ใหไ้ดร้ะดบัเดยีวกนั สว่น
บอ่พัก เมือ่เทคอนกรตีแลว้จะทำาใหต้ำา่ ก็ยกขอบ
บอ่พักขึน้มาใหเ้สมอพืน้ผวิจราจร ความยาว
ทัง้หมด 255 เมตร กวา้ง 4 เมตร หนา 12 
เซนตเิมตร ครับ

ประธ�นฯ เชญิทา่น ส.ท.แดง จันทองครับ
น�ยแดง  จนัทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ บอ่พักตวั

เกา่นีจ้ะยกขึน้เลยใชไ่หม หรอืจะเปลีย่นใหมค่รับ
น�ยสริพิงษช์ยั ม ัน่ทรพัย ์          เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ตวั

เป็นบอ่พักเราจะสกดัขอบเหล็กขอบปากบอ่ แลว้
ตอ่ขอบบอ่ขึน้มาใหม้ันเสมอผวิจราจร พดูงา่ยๆ 
คอื ถนนสงู 12 เซนตเิมตร แลว้ยกขอบบอ่ขึน้มา
อกี 12 เซนตเิมตร เพือ่ทีจ่ะใหเ้สมอพืน้ผวิจราจร
ครับ

ประธ�นฯ เชญิทา่น ส.ท.แดง จันทอง ครับ
น�ยแดง  จนัทอง สม�ชกิฯ        สงสยัวา่ถา้รือ้ทางเดมิชำารดุ ในแบบ

คา่แรงมันจะพอไหม



น�ยสริพิงษช์ยั ม ัน่ทรพัย ์         ขอชีแ้จงหน่อยครับ คา่แรงถา้เราไป
ดแูบบปร.4 คอืคา่วสัดผุูท้ีด่ำาเนนิการคดิใหแ้คบ่อ่
ละ 100 คอืใชเ้หล็กฉาบเดมิ ฝาคอนกรตีเดมิ 
เพยีงแตเ่ราตอ้งไปเสยีคา่แรงไปสกดัขอบยก
ระดบัขึน้มางา่ยๆคอื ลกัษณะเดยีวกนักบัซอย 
เทศบาล 17 คอื เราจะสกดัขอบบอ่ ยกเหล็ก
ฉาบ เพือ่ทีจ่ะใหม้ันเสมอกบัพืน้จราจรคอนกรตี 
คา่วสัดใุหแ้ค ่100 บาท ตอ่บอ่ครับ สว่นใหญจ่ะ
เป็นคา่เชือ่มประมาณนีค้รับ 

ประธ�นฯ                             มทีา่นใด มขีอ้สงสยัอกีไหมครับ ขอ
เชญิ ทา่น ส.ท.เทพธนกลุ  จันทรสาร ครับ

น�ยเทพธนกลุ จนัทรส�ร สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ 
คณะผูบ้รหิาร โครงการนีพ้ืน้ผวิจราจรถา้เททับ
มันจะมปัีญหาเหมอืนกบัซอยเทีย่งธรรม ทีม่ันไม่
เต็มขา้งในเมือ่เททับมันจะเกดิการทรดุ เหมอืน
กบัซอยเทีย่งธรรมปัญหามันจะบานปลาย ทำาไม
ไมท่บุแลว้ก็เทใหมผ่มเป็นหว่งตรงนีค้รับ 

ประธ�นฯ         ทา่นนายกครับ ทา่น ส.ท.เทพธนกลุ จันทรสาร เป็น
หว่งในเรือ่งทีท่า่นไดช้ีแ้จงมา เชญิครับ

น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ นายชา่งสริพิงษ์ชยั มั่นทรัพย ์เชญิ
ชีแ้จงครับ

น�ยสริพิงษช์ยั ม ัน่ทรพัย ์         ในกรณีนีน้ะครับ ถนนของเราทิง้ชว่ง
มาระยะหนึง่แลว้โดนฝน การทรดุตวัแลว้ไปปรับ
เกลีย่ใหม ่ตกแตง่ใหม ่ไมใ่ชว่า่เราจะไมท่ำาอะไร
เลย ก็คอืหนา้ดนิตอ้งตกแตง่ใหมอ่ยูแ่ลว้ครับ 
เพราะวา่ขอบหรอืสว่นจราจรทีเ่ป็นคอนกรตียังอยู่
ทีม่ันแตกหกัผวิหนา้ดนิมันก็ตา่งกนั เราตอ้ง
ทำาการปรับเกลีย่ใหมก่อ่นทีจ่ะดำาเนนิการเทผวิ
จราจรคอนกรตีอยูแ่ลว้ครับผม

ประธ�นฯ ขอบคณุนายชา่งสริพิงษ์ชยั  ม่ันทรัพย ์ครับขอ
เชญิทา่น ส.ท.แดง จันทอง ครับ

น�ยแดง จนัทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ผม
สงสยัตรงบอ่พักนีแ้หละครับ อยากใหช้า่งควบคมุ
ดแูลใหด้ ีเพราะวา่อยากใหเ้ขาสกดัหลมุลงไป
ลกึๆ การเชือ่มตอ่จะไดแ้ข็งแรง ถา้เราเอา

/น�ยชว�ลย.์ .
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ประมาณ 5 - 12 เซนตเิมตร จะทำาใหบ้อ่พักทรดุ
ได ้ผมอยากใหช้า่งไปคมุงานแบบจรงิๆหน่อย
ครับขอบคณุครับ

ประธ�นฯ   ขอบคณุทา่น ส.ท.แดง จันทองครับ ทา่นอืน่ๆมี
อะไรจะอภปิรายเรยีนเชญิครับ เรยีนเชญิทา่น 
ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง ครับ

น�ยสรุฐั แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพความจรงิ
ตัง้แตว่างทอ่มา ตอนแรกนกึวา่จะไดว้างขา้งนอก
แตเ่กดิปัญหาก็เลยไดร้ือ้ถนนวางทอ่ พอรือ้ถนน
วางทอ่ตรงแนวทีว่างทอ่มันไมม่ขีอบ ผมเห็นวา่
เพือ่ใหง้านออกมาดคีวรจะทบุปนูใหแ้ตกแลว้เท
ใหม ่เขา้ใจวา่ยังก็ตอ้งผดิแบบแปลนแน่ๆ แตเ่พือ่
ความคงทนถาวรผมขอเสนอควรทบุปนู และเท
ใหมค่รับ

ประธ�นฯ   ขอบคณุทา่น ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่งครับ ถา้หากวา่
ทำาตามทีท่า่นสรัุฐวา่ ก็จะตอ้งเปลีย่นแปลงราย
ละเอยีดของโครงการใหม ่ใชไ่หมครับชา่ง อยาก
ใหพ้วกเราไดพ้จิารณารว่มกนั ก็คงคดิวา่ทางฝ่าย
บรหิารก็คงจะรับฟังพวกเราครับ ขอใหช้ว่ยกนั
สะทอ้นความคดิใหผู้บ้รหิารไดรั้บทราบนะครับ 
พอดวีา่ผมไดซ้อ่มพืน้โรงรถทีบ่า้นผม เทซเีมนต์
ทับซเีมนตเ์กา่รอ่นจรงิๆเห็นไดช้ดัเลย ทา่นผู ้
บรหิารก็รับฟังอยูค่รับ ทา่นอืน่มอีะไรทีจ่ะเพิม่เตมิ
ไหมครับ ถา้ลกัษณะตามทีท่า่น ส.ท.สรัุฐแนะนำา
ไป ทา่นนายกจะมปัีญหาไหมครับ วา่จะทบุของ
เกา่แลว้ราดซเีมนตใ์หมเ่ลย เพือ่ความมั่นคง เพือ่
ประโยชนข์องพีน่อ้งเรา เชญิทา่นายกครับ

น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ ขอเรยีน
กบัทา่นสมาชกิครับวา่ การเทคอนกรตี 12 เชนติ
เมตร ซึง่เททับตวัเดมิทีท่า่นคดิวา่มันจะรอ่น ผม
ขอรับประกนัวา่จะไมร่อ่น เพราะวา่เขาก็ทำากนัอยู่
เสมอมาถงึขณะนี ้อบต.ตา่งๆ ถนนคอนกรตีตวั
เดมิมันใชม้าหลายปีปรากฏวา่รอ่นตามสภาพ 
แลว้พอเขาเทคอนกรตีตวัใหมท่บัไปแค ่8-10 



เซนตเิมตรก็ไมเ่คยรอ่น  แตว่นันีก็้ขอทราบจาก
ชา่งสริพิงษ์ชยัครับวา่จะรอ่นอยา่งทีว่า่ไหมครับ

น�ยสริพิงษช์ยั ม ัน่ทรพัย์ ถนนคอนกรตีของเราตอนนีน้ะครับ ใน
สภาพถนนคอนกรตีทีม่อียูค่รึง่หนึง่ มสีภาพทีห่กั
แลว้ มันมผีวิจราจรทีข่รขุระอยูแ่ลว้ ในสว่นอกีฝ่ัง
หนึง่มันก็จะวางบนพืน้ดนิทีเ่ราจะทำาการปรับเกรด
ใหม ่ก็เทา่กบัวา่ผวิจราจรคอนกรตีเดมิมันมผีวิที่
แตกหกัมผีวิทีห่ยาบอยูแ่ลว้อกีฝ่ังหนึง่มันก็วางอยู่
บนพืน้ผวิของถนนดนิ มันจะมกีารยดึเกาะกนัได ้
ตวัเกา่กบัตวัใหม ่ตวัเกา่ทีม่ันเป็นคอนกรตีทีช่ำารดุ
และหกัอยูแ่ลว้  สว่นการผรุอ่นถา้หนา้ผวิจราจร
เกนิ 10 เซนตเิมตรขึน้ไป ตามทีท่า่นนายกได ้
อธบิายไปเมือ่กี ้ผมรับประกนัไดว้า่ถนนใหมข่อง
เรามันจะหนาขึน้ และอกีฝ่ังหนึง่วางอยูบ่นดนิ 
ภาษาชา่งเรยีกวา่กาวคอืวางอยูบ่นดนิก็อกีสว่น
หนึง่ก็จะวางบนพืน้คอนกรตีทีม่กีารแตกหกัเพราะ
มผีวิหยาบอยูแ่ลว้  มันตวัยดึเกาะกนัได ้และ
ความหนาของเรามันหนาถงึ 12 เซนตเิมตร

น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ ขออนุญาตเพิม่เตมิครับ ก็ตามทีน่าย
ชา่งไดเ้รยีนกบัทา่นสมาชกิใหท้ราบนะครับวา่ 
ความหนาทีเ่กนิ 8-10 เซนตเิมตร ขึน้ไป โอกาส
ทีม่ันจะรอ่นนีเ้ป็นไปไมไ่ดแ้น่ ยกเวน้วา่เวลาเรา
ราดคอนกรตีตรงหนึง่อาจจะหนาและตรงขอบๆจะ
บาง ถา้เป็นลกัษณะนีไ้มต่ดิแน่ โอกาสทีจ่ะรอ่นมี
รอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ผมขอยนืยันในทีป่ระชมุครับวา่ไม่
รอ่นแน่ ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ   ขอบคณุทา่นนายกครับ ผมอยากใหท้า่นนายก
และชา่งไดไ้ปดแูลควบคมุจรงิๆ ผูรั้บเหมาบาง
รายไมค่อ่ยใสใ่จรายละเอยีดตรงนี ้จงึขอฝาก
ทา่นนายกดว้ยนะครับ ขอเชญิทา่น ส.ท.เทพธน
กลุ  จันทรสาร ครับ

น�ยเทพธนกลุ จนัทรส�ร สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  
โครงการการนีเ้ป็นความเดอืดรอ้น ผมก็อยากให ้
ทำา แตข่อใหม้กีารดแูลควบคมุงานใหด้ ีอยา่งที่
นายชา่งไดพ้ดูและนายกรับรอง เพราะงานนีท้ี่
ตกลงจา้งไมเ่กนิ 500,000 บาท ตามทีไ่ดเ้คย

/ถนนดนิ มันจะมี
การ. . .
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คยุกนัไปแลว้ วา่จะไมเ่อา หจก.ทวนทองกอ่สรา้ง
เพราะวา่โครงการทีผ่า่นมาไมโ่อเทา่ไหร ่อยาก
ฝากทา่นประธานวา่ขอใหค้วบคมุดแูลดว้ยครับ 
อยา่ใหเ้หมอืนทีผ่า่นมาขอบคณุครับ

ประธ�นฯ   ขอบคณุทา่น ส.ท.เทพธนกลุ จันทรสาร เมือ่สกั
ครู ่ผมไดฝ้ากคณะผูบ้รหิารไปแลว้ การกอ่สรา้งก็
ขอใหค้วบคมุดแูลใหด้ ีเพือ่ใหง้านมคีณุภาพเกดิ
ประโยชนแ์กพ่ีน่อ้งประชาชน ทา่นอืน่มอีะไรเสรมิ
อกีไหมครับ

น�ยสรุฐั แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ กอ่นทีจ่ะ
มกีารเทคอนกรตี เนือ่งจากพืน้มทีีต่ำา่ทีส่งู จงึ
อยากใหท้บุและเกลีย่พืน้ใหเ้สมอกนั แลว้คอ่ยเท
คอนกรตี ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ   ขอบคณุทา่น ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง เชญิทา่น 
ส.ท.แดง จันทอง ครับ

น�ยแดง จนัทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ผม
อยากทราบวา่เอาอะไรเป็นเกณฑ ์12 เซนตเิมตร
มันจะมจีดุสงู จดุตำา่ ความหนาไมเ่ทา่กนัอยูแ่ลว้ 
ผมอยากใหเ้ชค็ระดบัใหด้ ีมันไมร่อ่นครับแตผ่ม
กลวัรา้วขอบคณุครับ

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

ขอบคณุทา่นสมาชกิครับ ทีถ่ามไถด่ว้ยความเป็น
หว่ง ผมขอเรยีนเบือ้งตน้วา่ในตรงจดุทีเ่ราจะเอา
เป็นเกณฑนั์น้ ก็คอืถา้ไมท่บุคอนกรตีนัน้ถอืวา่
เป็นคอนกรตีพืน้ฐานเดมิมคีวามมั่นคงถา้เราจะ
เอาระดบัคอนกรตีเดมิ เวลาเราจะดำาเนนิการกอ่น
ทีจ่ะเทนัน้ นายชา่งจะตอ้งไปเชค็ระดบั ถา้เราเอา
คอนกรตีเดมิทีเ่หลอือยูข่า้งหนึง่ประมาณ 2 เมตร
ทางฝ่ังดนิ ก็จะเชค็ใหไ้ดเ้ทา่ระดบัคอนกรตี
ปัจจบุนั ชา่งผูค้วบคมุหลงัๆ มานีก็้ไดด้แูลเกีย่ว
กบัความหนาเรือ่งความรอ่นผมเชือ่วา่ไมม่แีน่ๆ 
ตอนนีใ้ชค้อนกรตีแพน้ตป์นูทีไ่ดม้าตรฐานเสต็ง 
240 มั่นใจวา่ไมร่อ่นแน่ จงึขอฝากทา่นประธาน
ไปถงึทา่นสมาชกิทีเ่ป็นหว่งครับ ขอบคณุครับ

/หลงัๆ มานี้
ก็ได.้ . .



ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก เชญิ ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง 
ครับ

น�ยสรุฐั แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพผมคดิได ้
อกีเรือ่งหนึง่ขอเสรมิเรือ่งถนนตอ่ถนนระดบัไม่
เทา่กนั อยา่สรา้งใหส้งูและสโลปลงเขา้ถนนไทย
สะเทอืน เพราะจะทำาใหเ้กดิถนนตา่งระดบั 
ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง  เชญิ ทา่น
นายกครับ

น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพขอ
เชญินายชา่งชีแ้จงครับ

น�ยสริพิงษช์ยั ม ัน่ทรพัย์ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  ตามทีท่า่น
สมาชกิไดพ้ดูถงึวา่มตีวัหกัตา่งระดบั ตรงนีจ้ะมี
การปรับระดบัไมน่อ้ยกวา่ 10 เมตร  ก็คอืเราจะ
รือ้ถนนออกชว่ง 10 เมตร เพือ่ทีจ่ะใหม้ันลาด
เอยีงเชือ่มตอ่กบัถนนไทยสะเทอืน จะเป็น
ลกัษณะเดยีวกนักบัซอย 17 ทีท่ำาใหม ่ของใหม่
มาตอ่ของเดมิ ก็คอืปรับความลาดเอยีง 10 เมตร
ครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุนายชา่งสริพิงษ์ชยัครับทา่นอืน่มอีะไรจะ
เสนออกีหรอืไมค่รับ ทา่นนายกไดรั้บรองไปแลว้
วา่จะดำาเนนิงานโครงการนีไ้มไ่หเ้กดิปัญหาตามที่
หลายๆฝ่ายไดก้งัวล ชา่งก็ออกมาชีแ้จงแลว้จะ
ดแูลควบคมุโครงการนีไ้มใ่หเ้กดิปัญหาใดๆ จงึ
ขอฝากทา่นนายกและนายชา่ง ชว่ยกนัดแูลอยา่ง
ทีท่า่น ส.ท.เทพธนกลุ จันทรสาร เป็นหว่งได ้
ผูรั้บจา้งทีเ่คยมปัีญหาจงึอยากใหด้แูลเป็นกรณี
พเิศษ เชญิทา่น ส.ท.ประวทิย ์จันทะวงษ์

น�ยประวทิย ์จนัทะวงษ ์สม�ชกิฯเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ 
โครงการซอ่มสรา้งคอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอย
วชัรพล 1 ในแบบ ปร.4 คอืรือ้ถนนเดมิทีช่ำารดุ 
ผมอยากทราบจดุเริม่ตน้ของโครงการกบัจดุส ิน้
สดุของโครงการอยูต่รงไหนครับขอเชญิชา่ง
ชีแ้จงครับ
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ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.ประวทิย ์จันทะวงษ์ ขอเชญินาย
ชา่งครับ

น�ยสริพิงษช์ยั ม ัน่ทรพัย์ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  จดุเริม่ตน้
อยูท่ีจ่ากกโิลเมตรที ่0 ยาว 10 เมตร กวา้ง 4 
เมตร เป็นการปรับระดบัความลาดเอยีงและจาก 
10 เมตร ตรงนีค้อืจดุเริม่ตน้ เรือ่ยมาจนถงึ 250 
เมตร ก็จะเป็นจดุสิน้สดุโครงการ อยูต่รงนัน้ครับ 

ประธ�นฯ ขอบคณุนายชา่งสริพิงษ์ชยั มั่นทรัพย ์ครับ ขอ
เชญิ ส.ท.แดง จันทอง ครับ

น�ยแดง จนัทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ชว่ง
รอยตอ่ 10 x 10 เมตร ทา่นสโลปยังไงถงึจะไม่
เป็น ผมวา่ยังไงมนัก็เป็นเหมอืนเดมิ ทำาไมทา่น
ไมส่โลปใหม้ันยาวกวา่นี้

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.แดง จันทอง ขอเชญินายชา่งสริิ
พงษ์ชยั มั่นทรัพย ์ครับ

น�ยสริพิงษช์ยั ม ัน่ทรพัย์ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ขอชีแ้จง 
ส.ท.แดง จันทอง ครับ ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 
10 เมตร  หรอื 40 ตารางเมตร น่ันคอื การขดุ
เนือ้คอนกรตีเดมิออกเลย เราวดัจากขอบถนน
ไทยสะเทอืน 10 เมตร ถงึตรงไหนก็รือ้ตรงนัน้
ออก แลว้ปรับระดบัความลาดเอยีงไปใหผ้วิ
จราจรคอนกรตี มันไปเสมอกบัผวิถนนไทย
สะเทอืน จะทำาใหป้รับระดบัความลาดเอยีงได ้
เวลาขบัรถจะไมเ่กดิการสะดดุ ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุนายชา่งสริพิงษ์ชยั มั่นทรัพย ์ครับ
น�ยแดง จนัทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ อยาก

ทราบวา่ตรงทีร่ือ้ความหนา 12 เซนตเิมตร หรอื
ไม ่ทีจ่รงิความหนาทีร่ือ้น่าจะเอาใหไ้ด ้15 
เซนตเิมตร เพราะวา่สามารถทีจ่ะบดอดัใหแ้น่น
ได ้แตท่ีผ่า่นๆมาไมม่กีารบดอดั แคถ่มดนิแลว้ก็
เทคอนกรตีเลย ตามหลกัการจะตอ้งบดอดัให ้
แน่นกอ่นจะดำาเนนิโครงการและจดุส ิน้สดุตอ้งรือ้
ดว้ยไหม

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.แดง  จันทอง เชญินายชา่งสริพิงษ์
ชยั มั่นทรัพย ์ครับ

/เสมอกบัผวิถนน. . .-12-



น�ยสริพิงษช์ยั ม ัน่ทรพัย์ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพจดุส ิน้สดุไม่
ตอ้งรือ้ครับ จดุส ิน้สดุของเราเผือ่การเชือ่มตอ่
อนาคตขา้งหนา้ มันจะมาเชือ่มกบัซอยกูภ้ยั ถา้
เรามงีบประมาณดำาเนนิการ ก็จะมาเชือ่มตอ่ให ้
สโลปเชือ่มกบัถนนซอยกูภ้ยั ตรงจดุส ิน้สดุจะ
ลงหนิคลกุไว ้เพือ่ป้องกนัรถทีว่ ิง่ไมใ่หเ้กดิการ
สะดดุ ตรงจดุสิน้สดุบรเิวณแนวตา่งระดบัครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุนายชา่งสริพิงษ์ชยั มั่นทรัพย ์ครับมทีา่น
ใดจะอภปิรายอกีไหมครับ ถา้ไมม่ผีมขอมตทิี่
ประชมุสมาชกิทา่นใดเห็นดว้ยกบัญัตตนิายก
เทศมนตรเีรือ่ง ขออนุมตจิา่ยขาดเงนิสะสม 
โครงการซอ่ม-สรา้ง ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 
ซอยวชัรพล 1 เพือ่ตัง้จา่ยเป็นรายการใหมก่รณุา
ยกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เอกฉนัท ์เป็นอนัว�่สภ�มมีตอินมุตัใิหจ้�่ย
ข�ดเงนิสะสม โครงก�รซอ่ม – สร�้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอยวชัรพล 1 จำ�นวน
เงนิงบประม�ณ  496,100  บ�ท 

ประธ�นฯ เชญิทา่นนายกเสนอญัตตติอ่ไปครับ

น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ โครงก�รที ่   2      ญัตตนิายกเทศมนตรี
เรือ่ง  ขออนุมัตจิา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซอ่ม
พรอ้มปรับระดบัความลาดเอยีงถนนคอนกรตีเส
รมิเหล็กถนชมุชนหนองบวับานเชือ่มทางหลวง
ชนบทจังหวดัศรสีะเกษเพือ่ตัง้จา่ยเป็นรายการ
ใหม ่  ดว้ยนายกเทศมนตรตีำาบลปรางคก์ูม่คีวาม
ประสงคข์ออนุมัตติอ่สภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่
ในการจา่ยขาดเงนิสะสมเพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้ง
โครงการซอ่มพรอ้มปรับระดบัความลาดเอยีง
ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กชมุชนหนองบวับาน
เชือ่มทางหลวงชนบทจังหวดัศรสีะเกษ  เพือ่ตัง้
จา่ยเป็นรายการใหม ่ โดยมหีลกัการและเหตผุล
ดงันีห้ลกัก�รตามเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำาบล
ปรางคก์ู ่ไมไ่ดต้ัง้งบประมาณโครงการซอ่ม

/ถว้น เพือ่จา่ยเป็น.
. .



พรอ้มปรับระดบัความลาดเอยีงถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กชมุชนหนองบวับานเชือ่ม
ทางหลวงชนบทจังหวดัศรสีะเกษ ไว ้ จงึขอ
เสนออนุมัตติอ่สภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ูใ่นการ
จา่ยขาดเงนิสะสม จำานวน 80,300 บาท (แปด
หมืน่สามรอ้ยบาทถว้น)  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่ม
พรอ้มปรับระดบัความลาดเอยีงถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กชมุชนหนองบวับานเชือ่ม
ทางหลวงชนบทจังหวดัศรสีะเกษดงัมรีาย
ละเอยีดตอ่ไปนีโ้ครงการซอ่มพรอ้มปรับระดบั
ความลาดเอยีงถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กชมุชน
หนองบวับานเชือ่มทางหลวงชนบทจังหวดั
ศรสีะเกษ ปรมิาณงาน  ขยายถนนกวา้งเฉลีย่  
4.00  เมตร ยาว  30.50 เมตร  หนา 0.15 
เมตร รวมพืน้ทีด่ำาเนนิการไมน่อ้ยกวา่  129.60 
ตารางเมตร  (ตามแบบเทศบาลกำาหนด)เหตผุล
ดว้ยนายกเทศมนตร ีพจิารณาเห็นวา่ ถนนทาง
เขา้ชมุชนหนองบวับาน บรเิวณขา้งป๊ัมนำ้ามัน
บางจาก ความสงูตำา่ของถนนเชือ่มยังไมไ่ดร้ะดบั
อกีทัง้ผวิถนนบรเิวณดงักลา่วเป็นหลมุเป็นบอ่ 
เกดิความยากลำาบากในการสญัจรไป - มา และ
อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่ชวีติและทรัพยส์นิ ดงั
นัน้  เพือ่แกไ้ขปัญหาดงักลา่วจงึมมีตขิออนุมัติ
จา่ยขาดเงนิสะสมเพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มพรอ้มปรับ
ระดบัความลาดเอยีงถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
ชมุชนหนองบวับานเชือ่มทางหลวงชนบทจังหวดั
ศรสีะเกษจำานวน  80,300 บาท (แปดหมืน่สาม
รอ้ยบาทถว้น)เพือ่ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจัดทำาแผน
พัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 
2548 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561
และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงนิ
การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงนิ 
และการตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 



2561 ขอ้ 89 (1)  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
อาจใชจ้า่ยเงนิสะสมไดโ้ดยไดรั้บอนุมัตจิากสภา
ทอ้งถิน่ ภายใตเ้งือ่นไขดงัตอ่ไปนี ้คอื ใหก้ระทำา
ไดเ้ฉพาะกจิการซึง่อยูใ่นอำานาจหนา้ทีข่อง
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซ ึง่เกีย่วกบัดา้นการ
บรกิารชมุชนและสงัคม หรอืกจิการทีเ่ป็นการ
เพิม่พนูรายไดข้ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
หรอืกจิการทีจั่ดทำาเพือ่บำาบดัความเดอืดรอ้นของ
ประชาชนจงึเรยีนมาเพือ่สภาเทศบาลตำาบล
ปรางคก์ูพ่จิารณาอนุมัตคิรับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย
เชญิไดน้ะครับ เชญิทา่น ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง 
ครับ

น�ยสรุฐั แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ชือ่
โครงการบอกวา่เชือ่มทางหลวงจังหวดั    
ศรสีะเกษผมเคยบอกแลว้วา่ทางหลวงจังหวดั
ศรสีะเกษเสน้ทางนีเ้ป็นเสน้ทาง หมายเลข 303 
แตเ่จา้หนา้ทีก็่ยังใชช้ือ่เดมิ ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่งอนันีเ้ป็นขอ้
เสนอแนะเพิม่เตมิจากทา่น ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง 
วา่อยากจะใหท้างผูจั้ดทำาโครงการพมิพช์ือ่ถนน
ใหถ้กูตอ้งและใหจั้ดพมิพร์ายละเอยีดชือ่ถนนให ้
ชดัเจนทา่นอืน่มอีะไรจะเพิม่เตมิไหมครับ เชญิ
ทา่น ส.ท.แดง จันทองครับ

น�ยแดง จนัทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ผม
อยากทราบวา่ปีกถนนทีข่ยายออกดา้นขา้ง ฝ่ัง
หนึง่จะเป็นบอ่ลกึ ถา้ทำาไปแลว้เกรงวา่ดนิมันจะ
ทรดุ ทา่นจะเอาอะไรรับรองวา่มันไมเ่กดิปัญหา 
เพราะตรงนัน้มันเป็นบอ่นำ้า ยงัไงมันตอ้งทรดุ
เพราะไมม่อีะไรกัน้ และดนิทีถ่มตรงจดุนีย้ังไม่
แน่นยังไงตอ้งทรดุเพราะเป็นหนา้ฝน เกรงจะเกดิ
อบุตัเิหตเุวลามรีถผา่น ขอใหช้า่งชีแ้จงดว้ยครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.แดง จันทอง ขอเชญินายชา่งสริิ
พงษ์ชยั มั่นทรัพยค์รับ
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น�ยสริพิงษช์ยั ม ัน่ทรพัย์ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ คอืสว่นทีม่ี
ปีกจรงิๆจะอยูท่ีบ่รเิวณสว่นของถนนทีล่าดลงมา 
มันจะเป็นปีกสว่นตรงถนนคอนกรตี สว่นทีเ่ป็น
โครงมันขยับตำา่มาอกี ตรงนัน้ผมมดีนิใหเ้ขาถม
แลว้ปรับขึน้มาใหถ้งึตวัสโลปของถนนทาง
ลาดยาง แลว้คอ่ยทำาการปรับผวิคอนกรตีใหเ้กดิ
ความลาดเอยีง ยาว 30.50 เมตร  ครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุครับ ขอเชญิทา่นนายกครับ
น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ขอ

เสรมินายชา่ง ในสว่นของไหลถ่นนดา้นขา้งผมจะ
ใหผู้รั้บจา้งดำาเนนิการจัดทำาสโลปไหลถ่นนดา้น
ขา้งเพือ่ปิดกัน้ดนิไหล

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก ขอเชญิทา่น ส.ท.แดง จัน
ทองครับ

น�ยแดง จนัทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ เพราะ
วา่ในแบบไมม่คีรับ

ประธ�นฯ                            ขอบคณุครับ ส.ท.แดง  จันทอง ขอเชญิ
ทา่นนายกครับ

น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพอนันี้
คอืปัญหาแตถ่งึอยา่งไรผมจะแจง้ใหผู้รั้บจา้ง
ดำาเนนิการให ้ไมต่อ้งเป็นหว่งตรงนีค้รับ ผมขอ
ยนืยันวา่จะดำาเนนิการใหท้ัง้หมดตามทีส่มาชกิ
เสนอมา

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก ทา่นนายกก็ไดย้นืยันตอ่ที่
ประชมุแลว้ความวติกความกงัวลของสมาชกิ ตรง
นีท้า่นนายกไดเ้ล็งเห็นและรับรองแลว้วา่จะ
ดำาเนนิการให ้สว่นการจะดำาเนนิโครงการตา่งๆให ้
ทัว่ถงึนัน้ ตอ้งอาศยัสมาชกิผูท้รงเกยีรตสิะทอ้น
ปัญหาสภาพถนนแตล่ะสายวา่เป็นอยา่งไร เวลา
มโีครงการเขา้สภาถา้ทา่นเห็นวา่ตรงไหนเป็นจดุ
ออ่นหรอืขอ้บกพรอ่ง ก็ตอ้งนำาเสนอกนัอยา่งนี ้
เพือ่ใหผู้บ้รหิารไดเ้ล็งเห็นและเกดิประโยชนต์อ่พี่
นอ้งประชาชนสงูสดุ มทีา่นใดจะอภริายเพิม่เตมิ
หรอืไมค่รับ ถา้ไมม่ผีมขอมตทิีป่ระชมุสมาชกิ
ทา่นใดเห็นดว้ยกบัญัตตนิายกเทศมนตรเีรือ่ง ขอ
อนุมัตจิา่ยขาดเงนิสะสม โครงการซอ่มพรอ้ม



ปรับระดบัความลาดเอยีงถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
ถนนชมุชนหนองบวับานเชือ่มทางหลวงชนบท
จังหวดัศรสีะเกษ เพือ่ตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่
กรณุายกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม เอกฉนัท ์ เป็นอนัว�่  สภ�มมีตอินมุตัจิ�่ย
ข�ดเงนิสะสม โครงก�รซอ่มพรอ้มปรบัระดบั
คว�มล�ดเอยีงถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 
ถนนชุมชนหนองบวับ�นเชือ่มท�งหลวง
ชนบทจงัหวดัศรสีะเกษ  จำ�นวนเงนิ 
80,300  บ�ท

ประธ�นฯ สรปุการจา่ยขาดเงนิสะสมทีผ่า่นมา มจีำานวน 2 
โครงการ  รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้ 576,400 บาท 
ตอ่ไปผมจะขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่๕นะครับ

ระเบยีบว�ระที ่๕ เรือ่งอืน่ๆ
ประธ�นฯ ทา่นใดมอีะไรจะเสนอตอ่ทีป่ระชมุไหมครับ เชญิ

ทา่นรองจรีพงษ์ อสพิงษ์ครับ
น�ยจรีพงษ ์อสพิงษ ์รองฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ผมมี

เรือ่งทีจ่ะเสนอ 2 เรือ่ง  เรือ่งแรกสบืเนือ่งจาก
เทศบาลไดท้ำาโดมศาลาพักญาตทิีฌ่าปนสถาน
บา้นพมิายและมพีีน่อ้งประชาชนอยากใหท้ำาบญุ
ฉลอง ทแีรกคดิวา่จะจัดในวนัที ่14 สงิหาคม 
2563 ก็คอืวนันี้ แตเ่นือ่งจากเรามกีารประชมุ
สภา จงึเลือ่นเป็นวนัที ่19 สงิหาคม 2563 มี
การนมินตพ์ระสงฆ ์มาเจรญิพระพทุธมนตแ์ละ
ทำาบญุตกับาตร แตเ่นือ่งจากเราไมม่งีบประมาณ
ในการดำาเนนิการ เราไดรั้บการสนับสนุนอาหาร
จากพีน่อ้งในชมุชน ผมจงึขอบอกบญุทกุทา่น
รว่มทำาบญุฉลองโดมศาลาพักญาตทิี่
ฌาปนสถานบา้นพมิายดว้ยกนัในวนัที ่19 
สงิหาคม 2563 นะครับ เรือ่งที ่2 การจัดงาน
ประเพณีแซนโฎนตา ทางเจา้หนา้ทีไ่ดป้รกึษา
หารอืวา่จะดำาเนนิการอยา่งไรในปีนี ้เนือ่งจากมี
ปัญหาเรือ่งโควดิ ชว่งนีจ้ะซาแลว้ก็ใหด้ำาเนนิการ
จัดงานได ้โดยตกลงกนัวา่ถา้จัดงานใหล้ด

/ระเบยีบว�ระที ่  5   .
. .
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กจิกรรมบางอยา่งลง เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัการเฝ้า
ระวงัก็ไดก้ำาหนดไวใ้นวนัที ่15 กนัยายน 2563 
ทา่นใดมคีวามเห็นอยา่งไรบา้งครับ ทกุทา่นชว่ย
เสนอแนะดว้ยครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นรองฯ จรีพงษ์  อสพิงษ์  ครับ 
สำาหรับเรือ่งแซนโฎนตาก็อยา่งทีท่า่นรองวา่ 
กำาลงัตดิเรือ่งโควดิ ก็เห็นดว้ยทีเ่ราจะลดกจิกรรม
ใหส้ัน้ลงบา้ง สว่นทีส่ำาคญัก็คงไว ้คดิวา่ตอ้ง
ประชมุกนัหลายฝ่าย รวมทัง้อำาเภอดว้ย

น�ยจรีพงษ ์อสพิงษ ์รองฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพคอื
อยา่งนีค้รับผมไดค้ยุกบัทา่น ผอ.กองการศกึษา
วา่ทีป่ระชมุเห็นควรจัดงาน ทีเ่ราจัดมาตลอดถา้
เราหยดุจะขาดตอนไป ถา้ใหค้วามเห็นชอบในที่
นีแ้ลว้ก็จะเรยีนเชญิชมุชน มาประชมุปรกึษา
หารอืกนัวา่จะดำาเนนิการอยา่งไร รปูแบบไหน ที่
แน่นอนทีส่ดุปีนีค้งจะไมจั่ดใหญ ่คงมพีธิกีรรมที่
หนา้ศาลตามปกต ิไมม่ขีบวนแห ่หลงัจากประชมุ
ประธานชมุชนเสร็จก็จะประชมุกบัทางอำาเภออกี
รอบหนึง่

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นรองฯ จรีพงษ์  อสพิงษ์  ครับ ทา่น
อืน่มอีะไรทีเ่สนอไหมครับ เชญิทา่น ส.ท.บรรจง 
แหวนวงษ์ ครับ

น�งบรรจง แหวนวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ฝาก
ไปถงึทา่นนายกดว้ยคะ่ บอ่พักหนา้บา้นนายเซน็ 
คอืไปซอ่มแลว้แตม่รีถไปเหยยีบแตกอกีแลว้คะ่ 
ฝากฝ่ายบรหิารดว้ยคะ่ และอกีเรือ่งหนึง่ ตลาด
เขาฝากบอกมาวา่เรือ่งหอ้งนำ้าเวลาเทนำ้าไปจะไม่
ไหลชว่ยดแูลตรงนีด้ว้ยคะ่ 

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.บรรจง แหวนวงษ์ ครับเรือ่งบอ่พัก
หนา้บา้นนายเซน็      ชำารดุอยูแ่ลว้  แลว้ก็
หอ้งนำ้าตลาดผมก็ไปดเูรือ่ยๆ รูส้กึเวลาราดนำ้ามัน
ไมล่งนำ้าซมึออกมา ขอฝากทา่นนายกดว้ยครับจะ
แกปั้ญหาอยา่งไรมพีีน่อ้งทีเ่ชา่อาคารพาณชิยใ์น
ตลาดก็ไปพดูใหฟั้งวา่หลงัคาร่ัวใหเ้ขาซอ่มเอง
หรอืทางเทศบาลจะซอ่มให ้และอกีเรือ่งหนึง่ถงั
ขยะหนา้บา้นเกา่และแตกแลว้ฝากทา่นรองวรชยั 
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กรงทอง ดำาเนนิการใหด้ว้ยครับ ทา่นอืน่มอีะไร
ไหมครับ ขอเชญิทา่นรองจรีพงษ์  อสพิงษ์ ครับ

น�ยจรีพงษ ์อสพิงษ ์รองฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ สบื
เนือ่งจากวา่อาทติยท์ีแ่ลว้ไดป้ระชมุหวัหนา้สว่น
สถานศกึษาของโรงเรยีนอนุบาลปรางคก์ู ่ผู ้
อำานวยการโรงเรยีนอนุบาลปรางคก์ู ่จะเกษียณ
อายรุาชการ แนวรัว้ทีท่า่นไดอ้นุมัตใิหส้รา้งใหก้ัน้
ไวม้เีสาทีท่า่นนำามากัน้ไว ้ใหท้างเทศบาลไปกัน้
ไวป้ระมาณ 2 เมตร ขอฝากกองชา่งดว้ยครับ 
เนือ่งจากวนัที ่22 สงิหาคม 2563 เป็นงานบญุ
สงัฆทานวดัพมิายครัง้ที ่5 ในรอบปีที ่11 จงึขอ
ฝากบอกบญุดว้ยครับ 

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นรองฯ จรีพงษ์  อสพิงษ์  ครับ ขอ
เชญิทา่น ส.ท.สภุาพร เรยีงทองครับ

น�งสภุ�พร เรยีงทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ อยาก
จะฝากทา่นประธานเรือ่งหอ้งนำ้าที่
ฌาปนสถานบา้นพมิาย มันสกปรกมาก และประตู
ชำารดุ อยากฝากทา่นประธานไปยังผูบ้รหิารดว้ย
คะ่

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นส.ท.สภุาพร เรยีงทองครับขอเชญิ
ทา่นนายกครับ

น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพคอื
อยา่งนีน้ะครับตัง้แตง่านศพไมว่า่ศพไหน สว่น
ใหญจ่ะใชเ้ฉพาะงานศพ ชว่งนีม้คีนงานที่
ศาลหลกัเมอืง ซึง่ประธานสภาวฒันธรรม ไดข้อ
อนุญาตใชห้อ้งนำ้า จงึไดแ้จง้ฝ่ายป้องกนัใหเ้อา
นำ้าไปเตมิอยา่ใหข้าด ทนีีใ้นการรักษาความ
สะอาดก็คงจะเกีย่วกบัคนไปใชเ้ยอะ มแีตค่นใช ้
ไมม่คีนรักษา ก็เป็นปัญหาอยู ่ถา้แกไ้ขปัญหาคง
ตอ้งแจง้ฝ่ายเลขาใหใ้ครไปดแูลหอ้งนำ้า ขอบคณุ
ครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก  ในเรือ่งหอ้งนำ้าชา่งทีม่าสรา้ง
ศาลหลกัเมอืงตอนแรกพวกผมก็ไดไ้ปขอใชก้บั
เสีย่วทิย ์พอทางเสีย่วทิยส์รา้งบา้นก็เลยรือ้
หอ้งนำ้าออก จงึไดข้ออนุญาตเทศบาลใชห้อ้งนำ้า 
ทีส่ภาวฒันธรรมไมส่รา้งหอ้งนำ้าเองเพราะตรงนัน้
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เป็นทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ ไมค่วรจะมหีอ้งนำ้าขอบคณุทา่น
นายกทีเ่อือ้เฟ้ือหอ้งนำ้าครับ ขอเชญิทา่น 
ส.ท.เส็ง คำาเสยีง ครับ

น�ยเส็ง  คำ�เสยีง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพผม
อยากถามทา่นประธานวา่โครงการวางทอ่ถนน
เทศบาล 7 ผมเลยไปดทูอ่ทีช่นกนัมันไมต่ดิกนั
ครับทา่น          ประธาน ขอใหท้า่นประธานชว่ย
ไปดแูล ทีเ่ขาวางทอ่สงูเชือ่มกนั เพราะชาวบา้น
เขาแจง้มาครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.เส็ง  คำาเสยีง เรยีนเชญิ ส.ท.แดง 
จันทอง ครับ

น�ยแดง จนัทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ใน
เรือ่งบอ่พักกบัทอ่ทีผ่มไดไ้ปดเูมือ่เชา้กบัทา่น 
ส.ท.เส็ง คำาเสยีง ดไูมไ่ดเ้ลยมันทรดุมากปนูที่
กอ่ไมไ่ดก้าวไว ้ไปจับมันก็หลดุรอ่น ชาวบา้นที่
เดอืดรอ้นแจง้มา จงึขอฝากใหท้า่นนายกกบัชา่ง
ลงไปตรวจสอบหน่อยครับอกีเรือ่งหนึง่ครับ ถนน
หนา้วดับา้นพมิาย บอ่พักผมเห็นมไีมปั้กไว ้รถวิง่
ไปมาไมส่ะดวก อยากทราบวา่สญัญาจา้งหมดรึ
ยังครับ ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุครับ ส.ท.แดง  จันทอง ตรงถนน
เทศบาล 7 ผมไดไ้ปด ูการวางทอ่ เป็นจรงิ
เหมอืนทีท่า่น ส.ท.แดง วา่ ก็ฝากทา่นนายกชว่ย
ใหผู้รั้บเหมาดแูลดว้ย ขอเชญิทา่นนายกครับ

น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพขอ
เชญินายชา่งสริพิงษ์ชยั มั่นทรัพย ์อธบิายทัง้ 2 
เสน้ ครับ

น�ยสริพิงษช์ยั ม ัน่ทรพัย ์หน.ฝ่�ยแบบแผนฯเรยีนทา่นประธานสภา
ทีเ่คารพ เรือ่งของถนนเทศบาล 7 บางทีท่ีว่า่นำ้า
ไมไ่หล คอืทางผูรั้บจา้งเขาไดเ้อาดนิลงไปปิด
เพือ่สบูนำ้าเป็นชว่งๆออกไป ตอนนีย้ังไมไ่ดเ้อา
ออก ผมจะแจง้ใหเ้ขาเอาดนิออก เพือ่ใหน้ำ้าไหล
ไดส้ะดวกขึน้ แลว้ถนนหนา้วดัพมิายทีฝ่าทอ่แตก
ผมไดท้ำาหนังสอืแจง้ผูรั้บจา้งใหม้าซอ่มแลว้ และ
จะทำาหนังสอืแจง้ใหเ้ขามาซอ่มอกีทหีนึง่ครับ
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ประธ�นฯ ขอบคณุชา่งสริพิงษ์ชยั  มั่นทรัพย ์เชญิ ทา่น
นายกครับ

น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพตามที่
ทา่น ส.ท.แดง จันทอง ไดถ้ามเรือ่งบอ่พัก ปนู
ไมค่อ่ยไดม้าตรฐานพอแกะมนัก็หลดุรอ่นไม่
ทราบวา่ปนูมันเป็นยังไงครับ 

น�ยสริพิงษช์ยั ม ัน่ทรพัย ์หน.ฝ่�ยแบบแผนฯเรยีนทา่นประธานสภา
ทีเ่คารพ สว่นตรงทีเ่ทบอ่พักชว่งทีเ่ขาเททกุครัง้
ทีผ่มไปดกูารผสมเนือ้ปนูก็ใชไ้ดอ้ยูน่ะครับ ทีเ่อา
มอืไปจับเขาเพิง่ถอดแบบใหมห่รอืเปลา่ครับมัน
ถงึหลดุรอ่น เพราะบางทปีนูยังไมเ่ซท็ตวั

น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพขอ
อนุญาตเพิม่เตมิครับ เรยีนทา่นสมาชกิครับวา่ 
ทา่น ส.ท.แดง จันทอง ก็เป็นนายชา่งใหญ ่ก็
ขอบคณุทีไ่ปตรวจสอบ ขอบคณุ ส.ท.เส็ง คำา
เสยีง ดว้ย ถา้ปนูมันแหง้แลว้ไปจับดคูงไมแ่ตก
อยา่งทีว่า่ เหมอืนนายชา่งสริพิงษ์ชยั วา่ เทปนู
ใหมแ่ลว้ไปแกะมันก็แตกอยูแ่ลว้ ไมว่า่ทีไ่หน
ก็ตาม เรยีนทา่นประธานฝากทา่นสมาชกิครับ 

ประธ�นฯ ขอบคณุ ทา่นนายกครับ  ขอเชญิทา่น ส.ท.เส็ง  
คำาเสยีงครับ
น�ยเส็ง  คำ�เสยีง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพตามที่

นายชา่งวา่ผมก็ไมไ่ดว้า่อะไร แตต่รงทอ่มันไมต่ดิ
กนัเลย จงึอยากใหท้า่นประธาน ทา่นนายก และ
สมาชกิทกุทา่นไดไ้ปดพูรอ้มกนัครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.เส็ง  คำาเสยีง เรยีนเชญิ ส.ท.แดง 
จันทอง ครับ

น�ยแดง จนัทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ทีว่า่
ปนูมันหลดุตรงทีผ่มไปจับตรงทีข่อบมันหกัพอดี
ขอบทอ่ตรงบอ่พักมันหกัพอด ีขอบคณุครับ

น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพหลงั
จากประชมุนีเ้สร็จนายชา่งออกไปตรวจสอบเลย
นะครับ วา่เป็นอยา่งไร ไมอ่ยากใหม้ปัีญหาอกี 
ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายกครับ มทีา่นใดเพิม่เตมิอกีไหม
ครับขอเชญิทา่นนายกครับ 



น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพอาคาร
เชา่ทีท่า่นประธานถามมาถา้เขาประสงคท์ีจ่ะซอ่ม
เอง ก็มายืน่ขออนุญาตทีเ่ทศบาล รบกวนแจง้เขา
ดว้ยครับขอบคณุครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายกครับ  เขาวา่แจง้มาทีเ่ทศบาล
แลว้เจา้หนา้ทีไ่ปถา่ยรปูแลว้ไมม่กีารดำาเนนิการ 
เชญิทา่น ส.ท.เทพธนกลุ จันทรสารครับ

- 18 -

น�ยเทพธนกลุ จนัทรส�ร สม�ชกิฯเรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ 
หจก.ทวนทองนีม้ปัีญหามามากแลว้ครับ อยาก
ฝากทา่นประธานวา่งาน 2 โครงการนี ้ไมเ่อา 
หจก.ทวนทองครับ เพราะวา่มปัีญหามาก รบกวน
ทา่นประธานพจิารณาดว้ยครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.เทพธนกลุ  จันทรสาร ครับ ผมคง
ไมม่อีำานาจขนาดนัน้ จงึขอฝากทา่นนายกครับ มี
ทา่นใดจะเพิม่เตมิไหมครับ มอีะไรก็ใหบ้อกกลา่ว
กนั 
ตอ้งขอขอบคณุสมาชกิสภาเทศบาลทกุทา่น 
ขอบคณุทา่นนายก คณะ
ผูบ้รหิาร ทา่นปลดั พนักงานเจา้หนา้ทีท่กุคน ทกุ
ทา่นทีส่ละเวลามารว่ม
ประชมุในวนันี ้มทีา่นใดจะเสนออะไรอกีหรอืไม่
ครับ ถา้ไมม่ใีครเสนออะไรอกีผมขอปิดประชมุ
ครับ

ปิดประชมุเวลา 12.00 น.

(ลงชือ่)  ผูจ้ดบนัทกึรายงานการ
ประชมุ
  (นางวราภรณ์   แหวนวงษ์)

    ผูช้ว่ยนักจัดการงานทะเบยีนและบตัร

(ลงชือ่)                               ผูต้รวจบนัทกึ
รายการการประชมุ

/น�ยเทพธน
กลุ. . .



        (นางวไิลวรรณพาสดา)
หวัหนา้สำานักปลดัเทศบาล

(ลงชือ่)                               ผูต้รวจบนัทกึ
รายงานการประชมุ
        (นายสรุศกัดิ ์   สมิาขนัธ)์
       ปลดัเทศบาลตำาบลปรางคก์ู่

(ลงชือ่)                               ผูต้รวจบนัทกึ
รายงานการประชมุ
         (นายเสถยีร    แหวนเงนิ)
 ประธานสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู่

คณะกรรมการสามัญไดต้รวจบนัทกึรายงานการประชมุเมือ่วนัที่
14 สงิหาคม  25 ๖๓  แลว้ถกูตอ้ง

(ลงชือ่)                                 (ลงชือ่)                                 (ล
งชือ่)
 (นายสรุ ัฐ   แสงสวา่ง)                (นายธนวฒัน ์    อสพิงษ์)
(นางบรรจง   แหวนวงษ์)
ประธานคณะกรรมการสาม ัญฯ               กรรมการสาม ัญฯ

กรรมการสามัญฯ
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