
( ส ำเนำ ) 
บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
สภำเทศบำลต ำบลปรำงค์กู่ 

กำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3/25๖๒ (ครั้งที่ ๒) 
เมื่อวันที ่ ๓๐  สิงหำคม  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. นายประเสริฐศิลป์  แหวนวงษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ประเสริฐศิลป์ แหวนวงษ์  

5. นายปาน             แหวนวงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปาน           แหวนวงษ ์  

6. นายสุรศักดิ์          สิมาขันธ์ ปลัดเทศบาล สุรศักดิ์        สิมาขันธ์  

7. นางวิไลวรรณ       ทองละมุล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล วิไลวรรณ     ทองละมุล  

๘ นายสิริพงษ์ชัย       มั่นทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สิริพงษ์ชัย    มั่นทรัพย์  

๙. นางอรพันธ์          ศรีระษา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ อรพันธ์        ศรีระษา  

๑๐. นางสาวอุษณีย์      ศรีลาชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุษณีย์        ศรีลาชัย  

1๑. นางสาวเกษร        วงศ์เศษ นิติกรปฏิบัติการ เกษร          วงศ์เศษ  

1๒. นางวราภรณ์         แหวนวงษ์ ผช.นักจัดการงานทะเบียนฯ วราภรณ์      แหวนวงษ์  

๑๓. นายชินวัตร์          แหวนวงษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ ชินวัตร์        แหวนวงษ์  

 เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขาฯ ได้เชิญสมาชิกทุกท่านเข้าห้องประชุมและแจ้งให้สมาชิก
ทุกท่านลงลายมือชื่อในสมุดบันทึกรายงานการประชุม และเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ
สวดมนต์แบบย่อ เสร็จแล้วกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ประธำน ฯ เรียนท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านปลัดเทศบาล   
เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกๆท่าน ที่ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมการประชุมสภา  
ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 
25๖๒ เป็นการประชุมวาระที่ ๒ เป็นการประชุมเกี่ยวกับงบประมาณ
รายจ่าย ๒๕๖๓  ก่อนที่จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
วันนี้สมาชิกของเราครบองค์ประชุมนะครับ ต่อไปผมขอด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระเลยนะครับ  

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่อง   ประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ     
ประธำน ฯ ในระเบียบวาระนี้ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ครับ ทราบจากท่านนายก ท่าน

ปลัดว่า ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ จะมีคณะกรรมการมาประเมินโครงการ
ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด จึงขอเรียนให้ที่
ประชุมทราบ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ขอเชิญทุกท่านร่วมให้ก าลังใจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง การแต่งกายให้สวมชุดสุภาพ หรือไม่ก็ชุดสูทสี
ด า ขอร้องไม่สวมใส่เสื้อยืดนะครับ ท่านนายกมีอะไรจะเพ่ิมเติมไหมครับ 
เชิญครับ ส าหรับผมก็มีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้  

   / นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ... 



นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมขออนุญาตเพ่ิมเติมนะครับ ในส่วนของวันที่ 
๓ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น ก็จะมี อบต.ทั้ง ๑๐ อบต. มารวมกันที่นี่ มีการจัด
นิทรรศการหลายๆ อย่าง เราเป็นเจ้าภาพใหญ่และ อบต.ทุกแห่งเป็น
เจ้าภาพร่วมกัน ในการประชุมจริงๆนั้นที่ประชุมตั้งใจจะไปจัดที่ อบต.โพธ์
ศรี แต่มติที่ประชุมได้มีมติให้เราเป็นเจ้าภาพ ก็ด้วยความยินดี เราต้องท าให้
เต็มที่ อีกเรื่องหนึ่ง ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ในเดือนหน้านี้ จะมีการจัด
ฝึกอบรมป้องกันภัย อยู่ที่หน้าที่ว่าการอ าเภอปรางค์กู่ ตอนแรกเราจะเอา
ที่นี่ แต่พ้ืนที่ของเรานั้นอยู่ข้างใน การจัดท าแผนป้องกันอัคคีภัยนี้ อยากจะ
ให้พ่ีน้องหลายๆ ฝ่าย หลายๆ คนได้ดูได้เห็นทีมงานป้องกันภัยของเทศบาล
เรา และในวันนั้น รถดับเพลิงจาก อบต.ทุกแห่งก็จะมารวมตัวกันที่นั่น 
ยกเว้น อบต.สวาย รถดับเพลิงของ อบต.สวายนั้นก็คันใหญ่เท่าของเรา แต่
ว่าเขาซื้อเป็นรถของจีนแดง ชื่อ ตงฟง ระบบท างานต่างๆ มีปัญหาส่งซ่อม
บ่อย และใช้งานไม่ดี  ทราบว่าที่ผ่านมามีไฟไหม้แถวสวาย และแจ้ง
รถดับเพลิงของ อบต.สวายแต่ไม่สามารถใช้ได้ เพลิงได้ไหม้ทั้งรถของ
ชาวบ้านด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนป้องกันอัคคีภัยนั้นส าคัญ เวลามีปัญหา
ต ารวจก็จะประสานมาทางฝ่ายป้องกันเราและแจ้งไปยัง อบต.ต่างๆ 
เพ่ือที่จะให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยกัน  ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น จะ
เริ่มพิธีเปิดตั้งแต่ เวลา ๐๘ .3๐ น. โดยท่านนายอ าเภอปรางค์กู่ และมี
กิจกรรมทั้งวันครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายกครับ อย่าลืมนะครับ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในวัน
นั้น เทศบาลเราขอความร่วมมือจากทุกท่าน ขอเชิญทุกท่านร่วมในวันที่ ๓ 
กันยายน โดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกายก็สวมเสื้อสีด า ย้ าว่าชุดสุภาพนะ
ครับ เชิญ ส.ท.ธนวัฒน์ ครับ 

นำยธนวัฒน์ อสิพงษ์ สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ วัดระกามีสังฆทานในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
ขอฝากท่านประธานช่วยแจ้งให้สมาชิกและที่ประชุมทราบด้วยครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.ธนวัฒน์ อสิพงษ์ ขอแจ้งให้ที่ประชุมและสมาชิกทุกท่านทราบ
นะครับ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ วัดระกาก าหนดท าบุญมหาสังฆทาน 
เชิญทุกทา่นร่วมงานพร้อมกันในครั้งนี้ด้วยนะครับ เชิญท่านนายกครับ 

นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ขออนุญาตเพ่ิมเติมครับ วันนี้มีประชุม ๒ ที่ คือ 
ประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน ได้มอบหมายให้ท่านรองจีรพงษ์ อสิพงษ์ เข้าร่วม
ประชุม เพ่ือจะได้ประสานและประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีแซนโฎน
ตาอ าเภอปรางค์กู่ และปัญหาขยะนอกพ้ืนที่น ามาทิ้งในเขตเทศบาล ช่วงนี้
เราประสบปัญหาลักลอบน าขยะนอกเขตมาทิ้งในเขตเราเยอะมากครับ 
ส าหรับท่านรองวรชัย กรงทอง ผมได้มอบหมายให้ไปร่วมประชุมที่
สาธารณสุขอ าเภอเกี่ยวกับการจัดการขยะและโครงการที่จะมีขึ้นในวันที่ ๓ 
กันยายน ที่จะถึงนี้ครับ 

มติที่ประชุม    รับทรำบ 

- ๓ - 
 

            / ประธำนฯ . . . 



- ๔ – 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายกครับ มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะ
ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ ต่อไปครับ  

ระเบียบวำระท่ี   2             เรื่อง   รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  ( ๑๕  สิงหำคม  ๒๕๖๒ ) 
ประธำนฯ ให้สมาชิกได้พิจารณารายงานการประชุม ๑๐ นาทีนะครับ มีตรงไหน ส่วน

ใดที่จะปรับปรุงแก้ไข เชิญสมาชิกทุกท่านเสนอ มีท่านใดจะแก้ไขรายงาน
การประชุมไหมครับ เชิญ ส.ท.ธนวัฒน์ อสิพงษ์ ครับ 

นำยธนวัฒน์ อสิพงษ์ สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ หน้า ๑๒ ครับ ข้อความของผมที่ว่า “ผมขอ
เสนอ นางบรรจง  แหวนวงษ์” ผมขอให้แก้ไขด้วยครับ ในวันนั้นผมพูดว่า 
“ผมขอเสนอ ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์” ครับท่านประธาน 

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.ธนวัฒน์  อสิพงษ์ เจ้าหน้าที่แก้ไขรายงานการประชุมด้วยนะ
ครับ ข้อความค าพูดของ ส.ท.ธนวัฒน์  อสิพงษ์ จาก “ผมขอเสนอ นาง
บรรจง  แหวนวงษ์”แก้เป็น “ผมขอเสนอ ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์” ครับ มี
ท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 
๓/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒  กรุณายกมือขึ้น
ครับ 

มติที่ประชุม   รับรองเป็นเอกฉันท์ 

ประธำนฯ ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๓ ครับ 

ระเบียบวำระท่ี   3 เรื่อง กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓  วำระท่ี  ๒  (ขั้นรับพิจำรณำ) 

ประธำนฯ เชิญ ส.ท.สุรัฐ  แสงสว่าง ครับ 
นำยสุรัฐ  แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่ เคารพ ค าแถลงงบประมาณของคณะกรรมการ 

แปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  เรียน 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่  ตามที่สภา
เทศบาลต าบลปรางค์กู่ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่
3/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 
2563 ซึ่งประกอบด้วย 1.) นายสุรัฐ แสงสว่าง เป็นประธานกรรมการ 2.)
นางบรรจง แหวนวงษ์ เป็นกรรมการ และ 3.)นายประวิทย์ จันทะวงษ์ เป็น
กรรมการและเลขานุการฯ พร้อมกันนี้ที่ประชุมสภาได้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 
2562 จนถึงวันที่  20 สิงหาคม 2562 เวลา 16 .30 น. นั้น  บัดนี้ 
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีการประชุมพิจารณาการแปรญัตติร่าง 

   / เทศบัญญัติงบประมาณฯ... 



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2563 เมื่อวันที่  22 
สิงหาคม 2562 แล้ว ไม่ปรากฏมีผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาล
เสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอรายงานผลการ
ประชุมต่อสภาเทศบาลพร้อมเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตามร่างเดิม เรียนมายังท่านประธานสภาเทศบาล
ต าบลปรางค์กู่ ได้พิจารณาน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาต่อไป                                                                                          

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่างครับ ในการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ขั้นแปรญัตติ กรรมการไม่มีการแปรญัตตินะครับ ยืนตามร่างเดิม 
เสนอตามระเบียบขั้นตอนเพ่ือพิจารณาต่อไป ในวาระที่ ๒ นี้ ผ่านพ้นไป
เรียบร้อยแล้ว ต่อไปขอเข้าสู่วาระที่ ๓ ขั้นให้ความเห็นชอบ ในวาระนี้จะไม่
มีการแปรญัตติแต่อยา่งใด เชิญ ส.ท.ธนวัฒน์ อสิพงษ์ ครับ 

นำยธนวัฒน์ อสิพงษ์ สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมขอเสนอให้ท่านประธานถามมติเลยครับ 
ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.ธนวัฒน์ อสิพงษ์ เชิญ ท่านรองอ าพร  ปักกังเวสัง ครับ 
นำงอ ำพร  ปักกังเวสัง รองประธำนฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันขอสนับสนุนข้อเสนอของ ส.ท.ธนวัฒน์  

อสิพงษ์ ค่ะ 
ประธำนฯ ขอบคุณท่านรองอ าพร  ปักกังเวสัง ครับ เชิญ ส.ท.แดง จันทอง ครับ 
นำยแดง จันทอง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมขอเสนอให้ท่านประธานสั่งพักก่อนลงมติ

ครับ 
ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.แดง จันทอง ผมขอสั่งพักการประชุม  ๑๕ นาที ครับ 
ประธำนฯ ต่อไปเราก็จะลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๖3 เชิญเลขาเช็คฝ่ายสภาด้วยครับ ว่ามาครบหรือยัง 
ปลัดเทศบำล เลขำฯสภำ เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกครบแล้วครับ 
ประธำนฯ ขอบคุณเลขาฯ ครับ  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ ครับ 

ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่อง  กำรให้ควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วำระท่ี ๓ (ขั้นให้ควำมเห็ชอบ) 

ประธำนฯ ในระเบียบวาระนี้ ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็น
ควรที่จะให้มีการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์   

ประธำนฯ ขอบคุณครับ ต่อไปจะขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕ ครับ 

ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่อง  ญัตตินำยกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

ประธำนฯ เชิญท่านนายกครับ 

/ นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ… 

- ๕ - 
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นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลปรางค์กู่  มีความประสงค์
ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่  ในการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๒  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   
256๒  เทศบาลต าบลปรางค์กู่ ไม่ ได้ตั้ งงบประมาณ   ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลต าบลปรางค์กู่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้  จึงขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
   

ด้ำน/แผน/งำน/หมวด งบประมำณ 
อนุมัติ(บำท) 

โอนลด รำยกำรใหม ่

แผนงำน อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
งำน   ก่ อ ส ร้ า งโค ร งส ร้ า ง
พื้นฐาน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  
รำยกำร  สิ่งก่อสร้าง 

583,000 แผนงำน   บริหารงานท่ัวไป 
งำน  บริหารทั่วไป 
หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้  
2,500,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนของประธานสภา   รอง
ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

คงเหลือก่อนโอน    1,354,600  บ.
โอนลดครั้งน้ี            583,000 บ.
คงเหลือหลังโอน       771,600  บ. 
 

- โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเก็บของเทศบำลต ำบล
ปรำงค์กู่   ต้ังไว้  583,000  บำท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาล
ต าบลปรางค์กู่  โดยมปีริมาณงาน  อาคาร คสล.  
กว้าง  5.00 เมตร  ยาว  24.00  เมตร   หรือมี
พื้นที่ท้ังหมด  จ านวน  120.00   ตารางเมตร    
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลปรางค์กู่  
  

เหตุผล เนื่องจากเทศบาลต าบลปรางค์กู่  ยังไม่มีห้องส าหรับเก็บพัสดุต่างๆ 
ของเทศบาล  ไม่ว่าจะเป็นเอกสารต่างๆ ของส านัก/กอง ต่างๆ วัสดุ 
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ ท าให้พัสดุบางอย่างอายุการใช้งานสั้นกว่าที่ควรจะเป็น
เพราะไม่มีห้องส าหรับเก็บพัสดุดังกล่าว ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็น
ว่า  มีความจ าเป็นต้องก่อสร้างห้องเก็บของเทศบาลฯ  แต่เทศบาลต าบล
ปรางค์กู่  ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานไว้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องเก็บของเทศบาลต าบลปรางค์กู่ 
โดยมีปริมาณงาน อาคาร คสล.กว้าง 5.00 เมตรยาว 24.00 เมตร  หรือ

/ มีพื้นที่ท้ังหมด... 



มีพ้ืนทีท่ั้งหมด จ านวน 120.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปรางค์กู่ เป็นเงิน  583,000  บาท  (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3 ) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ  27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท า ให้
ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึ งเรียนมาเพ่ื อสภาเทศบาลต าบล
ปรางค์กู่พิจารณาอนุมัต ิ

ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายก เชิญ ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์ ครับ 
นำงบรรจง  แหวนวงษ์ สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ตามที่ท่านนายกเสนอญัตติมา คือรายการที่จะ

สร้างอาคารที่เก็บของ เท่าที่พิจารณาดูแล้ว ดิฉันเห็นว่ายังไม่มีความจ าเป็น
อันควร อยากให้เอางบส่วนนี้ไปปรับปรุงต่อเติมฌาปนสถานบ้านพิมาย ท า
ตรงนั้นให้เรียบร้อยกว่านี้  ตามเสียงเรียกร้องของชาวบ้านของพ่ีน้อง
ประชาชนค่ะ  

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์ ที่เสนอความคิดเห็น เชิญ ส.ท.สุภาพร 
เรียงทอง ครับ 

นำงสุภำพร  เรียงทอง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันเห็นด้วยกับ ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์ ค่ะ 
ในช่วงที่ผ่านมาได้ไปร่วมงานศพ ๒-๓ งาน ได้สังเกตเห็นพื้นของโดมที่สร้าง
ให้ต่างระดับกนั เห็นแล้วดูไม่สวยงามค่ะ 

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.สุภาพร เรียงทอง เชิญ ส.ท.เส็ง  ค าเสียง ครับ 
นำยเส็ง  ค ำเสียง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ เห็นด้วยกับ ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์ ครับ 
ประธำนฯ เชิญ ส.ท.แดง  จันทอง ครับ 
นำยแดง  จันทอง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมอยากทราบโครงการห้องเก็บของจะสร้าง

ตรงไหนครับ 
ประธำนฯ เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ บริเวณที่จะสร้างผมคิดไว้ ด้านหลังห้องประชุม

ครับ 
ประธำนฯ เชิญ ส.ท.แดง  จันทอง ครับ  
นำยแดง  จันทอง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ถ้าจะถมดินด้วย ผมคิดว่างบประมาณตั้งไว้ 

๕๐๐,๐๐๐ บาท น่าจะไม่พอครับ  
ประธำนฯ เชิญท่านปลัดครับ 
นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ตามแบบที่ช่างเขียนมา และคุยกับช่างแล้วไม่มี

งบถมดิน และไม่ได้ก าหนดว่าจะสร้างตรงไหน แต่ที่ท่านนายกคิดไว้คือ
ด้านหลังห้องประชุม ซึ่งถ้าสร้างที่ตรงนั้น ผมมองว่าไม่สะดวกส าหรับการ
น าเอาเอกสารส าคัญไปจัดเก็บไว้ และอีกอย่างคือ ช่วงที่มี สตง.ลงตรวจ 
เอกสารส าคัญต่างๆที่จะต้องเตรียมไว้รอรับตรวจ จะต้องมีการรื้อค้น ถ่าย
เอกสารให้ สตง.ถ้าหากว่าเขาต้องการ ซึ่งจะเป็นการยุ่งยากล าบาก ดังนั้น 

- ๗ – 
 

/ เพื่อความสะดวกต่อการรื้อค้น... 



เพ่ือความสะดวกต่อการรื้อค้นและการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ผมจึงเห็นว่า 
พ้ืนที่ข้างอาคารห้องประชุม ที่เป็นคลอง ถ้าถมดินจนได้ระดับขนาดที่
ต้องการ ผมว่าตรงนั้นจะเหมาะสมกว่าครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านปลัด เชิญ ส.ท.แดง จันทอง ครับ 
นำยแดง จันทอง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมอยากทราบอยากจะถามช่าง ตามแบบที่

เขียนมีงบถมดินไหมครับ 
นำยสิริพงษ์ชัย ม่ันทรัพย์ หน.ฝ่ำยแบบแผนฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ตามแบบที่เขียนไม่มีงบส าหรับถม

ดินครับ 
ประธำนฯ เชิญ ส.ท.แดง จันทอง ครับ 
นำยแดง จันทอง สมำชิกฯ ถ้าเป็นแบบนี้ เราจะท ายังไงครับ แบบออกมาให้สภาอนุมัติโดยที่ไม่มีเงินท า  
นำยสิริพงษ์ชัย ม่ันทรัพย์ หน.ฝ่ำยแบบแผนฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ตามแบบที่เขียนประมาณการครั้ง

แรก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สถานที่ก่อสร้าง คือด้านหลังอาคารห้อง
ประชุม แต่ปลัดบอกว่าถ้าหากสร้างตรงนั้น มันจะไกลจากส านักงาน 
ล าบากต่อการค้นเอกสาร และดินที่ เราจะเอาถมก็คือดินที่ได้จากการ
ก่อสร้างอาคารต่างๆ ซึ่งเรามีการก่อสร้างประจ าอยู่แล้ว และการสร้างก็
ไม่ใช่ว่าจะถมแล้วสร้างเลย แต่เราจะถมและทิ้งไว้ให้พ้ืนแข็งแรงเสียก่อน 
เพ่ือที่ไม่ให้มีการยุบตัว อย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นแล้ว การสร้างต้องใช้
เวลาครับ  

นำยแดง  จันทอง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ จากแบบที่ผมได้ดู น่าจะไม่มีการตอกเสาเข็ม 
และถ้าถมดินสูงขนาด ๕ เมตร มันจะอยู่ไหมครับถ้าไม่มีการตอกเสาเข็ม 
และการถมดินเพ่ือสร้างมันต้องใช้เวลาหลายปี 

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.แดง จันทอง เชิญ ส.ท.เทพธนกุล จันทรสาร ครับ 
นำยเทพธนกุล จันทรสำร สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมว่าถ้าไม่เร่งด่วน ก็ให้โครงการนี้ตกไป ถ้า

พร้อมตอนไหนก็ค่อยเสนอเข้ามาใหม่ครับ 
ประธำนฯ เชิญรองอ าพร  ปักกังเวสัง ครับ 
นำงอ ำพร  ปักกังเวสัง รองประธำนฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันเห็นด้วยกับ ส.ท.เทพธนกุล จันทรสาร 

ค่ะ ถ้ายังไม่พร้อมก็ควรจะชะลอไว้ก่อน และเอางบไปปรับปรุงฌาปนสถาน
ให้เรียบร้อยก่อนค่ะ 

ประธำนฯ เชิญ ส.ท.ธนวัฒน์ อสิพงษ์ ครับ 
นำยธนวัฒน์ อสิพงษ์ สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ เมื่อญัตตินายกเสนอเข้ามาแล้ว อยู่ที่สภาจะ

อนุมัติหรือไม่อนุมัติ เรียนให้ท่านประธานทราบและช่วยพิจารณาด้วยครับ 
ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.ธนวัฒน์ อสิพงษ์ ครับ ผมขอท าความเข้าใจก่อนนะครับ ญัตติ

ต่างๆ ที่เสนอเข้ามา ถ้าสภาไม่อนุมัติก็เป็นอันต้องตกไป สมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายอีก เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่างครับ 

นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ญัตติใดที่สภาไม่เห็นด้วยและตกไป หากว่าทาง
คณะผู้บริหารต้องการจะน างบส่วนนั้นไปปรับปรุงและท าตรงไหน หรือว่า
จะน าไปปรับปรุงที่ฌาปนสถานตามเสียงที่สมาชิกแสดงความคิดเห็น ก็
สามารถที่จะเปิดสมัยวิสามัญได้ ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับท่านประธาน 

- ๘ – 
 

/ ประธำนฯ... 



- ๙ – 
 
ประธำนฯ เชิญท่านปลัดครับ 
นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ในวาระนี้ ผมได้เรียนท่านนายกไปแล้ว ว่า 

ส านักงานของเรานั้น มีหลายกอง มีพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น เราโต
ขึ้นงานเราก็มากขึ้น ท าให้ที่ท างานของเรานั้นคับแคบลง การสร้างอาคาร
ห้องเก็บเอกสารนั้น ถ้าจะสร้างที่เดิมที่เราได้คิดไว้ตั้งแต่แรก คือด้านหลัง
อาคารห้องประชุม ซึ่งพ้ืนดินที่ตรงนั้นมีความแข็งแรง สามารถสร้างได้เลย 
โดยไม่ต้องรอว่าถมดินแล้วรอให้ดินแน่นก่อนค่อยสร้าง แต่เราสามารถที่จะ
ด าเนินการสร้างได้เลยครับ 

ประธำนฯ เชิญ ส.ท.ประวิทย์  จันทะวงษ์ ครับ 
นำยประวิทย์ จันทะวงษ์ สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ขอเวลาพัก ๕ นาทีครับ  
ประธำนฯ พักการประชุม ๕ นาทีครับ 
ประธำนฯ ขอถามท่านปลัดครับ มีสมาชิกหลายท่านวิตกว่า ญัตติที่นายกเสนอเข้ามา 

หากสภาไม่อนุมัติเกรงว่าจะผิดระบียบ เชิญท่านปลัดชี้แจงให้ที่ ประชุม
เข้าใจด้วยครับ 

นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ การโอนงบประมาณนั้น เป็นการลงมติ คือ 
เห็นชอบ และไม่เห็นชอบ สภาจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ได้ครับ ขึ้นอยู่
กับมติที่ประชุม ส่วนการเสนองบประมาณเข้ามาใหม่นั้นแล้วแต่ท่านนายก 
เพราะการเสนองบประมาณ สามารถท าได้โดยท่านนายกครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านปลัด สมาชิกทุกท่านคงจะเข้าใจตรงกันดีแล้วนะครับ ต่อไปผม
จะขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็น ด้วยกับญัตติ
นายกเทศมนตรี เรื่อง  ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส าหรับโครงการ
ก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลต าบลปรางค์กู่ กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย  ๖  เสียง 
 ไม่เห็นด้วย ๔  เสียง 
 งดออกสียง ๑ เสียง 

ประธำนฯ ต่อไปเป็นญัตติที่ ๒ เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ  พ.ศ. 2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลปรางค์กู่  มีความประสงค์
ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่  ในการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๒  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการ ตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒  เทศบาล
ต าบลปรางค์กู่ ไม่ ได้ตั้ งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้างโครงการ

/ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร... 



ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารห้องประชุมเป็นห้องท างานสภาเทศบาลต าบล
ปรางค์กู่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้  จึงขอโอนงบประมาณเพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
   

ด้ำน/แผน/งำน/หมวด งบประมำณ 
อนุมัติ(บำท) 

โอนลด รำยกำรใหม ่

แผนงำน อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
งำน   ก่ อ ส ร้ า งโค ร งส ร้ า ง
พื้นฐาน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  
รำยกำร  สิ่งก่อสร้าง 

206,000 แผนงำน   บริหารงานท่ัวไป 
งำน  บริหารทั่วไป 
หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้  
2,500,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนของประธานสภา   รอง
ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

คงเหลือก่อนโอน      771,600  บ.
โอนลดครั้งน้ี           206,000  บ.
คงเหลือหลังโอน      565,600  บ. 
 

- โครงกำรปรับปรุง/ต่อเติมอำคำรห้องประชุม
เป็นห้องท ำงำนสภำเทศบำลต ำบลปรำงค์กู่    
ต้ังไว้  206,000  บำท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ต่อเติมอาคารห้อง
ประชุมเป็นห้องท างานสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่  
โดยมีปริมาณงาน  1. เปลี่ยนหลังคากระเบื้อง C-
PAC  MONIRE  เป็น METAL SHEET  จ านวน  
124.00  ตารางเมตร  2. ต่อเตมิห้องท างานสภา
เทศบาลฯ ขนาดกว้าง  4.80 เมตร  ยาว  8.00  
เมตร   หรือมีพื้นท่ีทั้งหมด  38.40   ตารางเมตร      
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลปรางค์กู่     
  

เหตุผล  เนื่องจากเทศบาลต าบลปรางค์กู่  ยังไม่มีห้องท างานส าหรับ
ประธานสภาฯ รองประธานสภา และไว้ใช้ส าหรับงานกิจการสภา  ท าให้
การท างานเกี่ยวกับกิจการสภาไม่สะดวกเท่าที่ควร ผู้บริหารท้องถิ่น 
พิจารณาแล้วเห็นว่า  มีความจ าเป็นต้องปรับปรุง/ต่อเติมอาคารห้องประชุม
เป็นห้องท างานสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่ แต่เทศบาลต าบลปรางค์กู่  
ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานไว้  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ต่อเติมอาคารห้องประชุมเป็นห้องท างาน
สภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่  โดยมีปริมาณงาน 1. เปลี่ยนหลังคากระเบื้อง 
C-PAC MONIRE  เป็น METAL SHEET  จ านวน  124.00  ตารางเมตร  
2. ต่อเติมห้องท างานสภาเทศบาลฯ ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 8.00 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ทั้งหมด  38.40  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปรางค์กู่  เป็นเงิน 206,000 บาท (สองแสนหกพันบาท
ถ้วน) เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้

- ๑๐ – 
 

    / เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น... 



เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพ่ือสภาเทศบาลต าบลปรางค์
กู่พิจารณาอนุมัต ิ

ประธานฯ   ขอบคุณท่านนายกครับ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญ ส.ท.แดง   
     จันทอง ครับ 
นายแดง  จันทอง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ อยากทราบว่าจะสร้างตรงไหนครับ 
ประธานฯ   สร้างบริเวณด้านหน้าห้องประชุมครับ 
นายแดง จันทอง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ บริเวณที่จะสร้างผมคิดว่าหลังคาเดิมก็ดีอยู่แล้ว 

ไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนหลังคาใหม่ให้สิ้นเปลืองงบประมาณนะครับท่าน
ประธาน 

ประธานฯ   เชิญท่านนายกครับ 
นายชวาลย์ ทองสังข์ นายกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ หลังคาตัวเดิมสร้างมาหลายปีแล้ว เกรงว่าถ้าไม่

เปลี่ยนหลังคาใหม่จะท าให้รั่วซึมได้ง่ายครับ และผมเองก็คิดเผื่ออนาคต
ข้างหน้า ไหนๆ ก็สร้างแล้วก็ควรท าให้ดีเลยจะดีกว่า 

ประธานฯ ขอบคุณท่านนายกครับ อาคารห้องประชุมหลังนี้ ก่อนที่เราจะเข้ามาใช้งาน
ผมจ าได้ว่า เราก็ได้มีการเปลี่ยนหลังคาใหม่จากการรั่วซึม เชิญ ส.ท.แดง 
จันทอง ครับ 

 นายแดง จันทอง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ แผ่น METAL SHEET ไม่เหมือนกระเบื้อง คือ
มันจะไม่เกยกัน เพราะฉะนั้น ยังไงมันก็รั่วซึมอยู่ดีครับ ถ้าเปลี่ยนลอนสเปน
ให้คล้ายกระเบื้องได้หรือไม่ครับ 

ประธานฯ เชิญ ส.ท.เทพธนกุล จันทรสาร ครับ 
นายเทพธนกุล จันทรสาร สมาชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ อาคารหลังคาเดิมก็อยู่แล้ว เพ่ิงเปลี่ยนเมื่อไม่

นานมานี้เองถ้าผมจ าไม่ผิด ยังไงเห็นควรใช้หลังคาตัวเดิม มันสวยดีอยู่แล้ว
ครับ 

ประธานฯ เชิญนายช่างสิริพงษ์ชัย มั่นทรัพย์ 
นำยสิริพงษ์ชัย ม่ันทรัพย์ หน.ฝ่ำยแบบแผนฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ หลังคาเดิม ความลาดเอียงมันน้อย 

จะท าให้รั่วซึมได้ง่าย อีกอย่างหลังคาเดิมตะเข็บมันไม่เรียบท าให้รั่วได้อยู่
แล้วครับ เหตุผลที่เปลี่ยน เพราะป้องกันการรั่วซึม และถ้าหากสมาชิกคิดว่า
หลังคาตัวใหม่จะท าให้มีเสียงดังเวลาฝนตก อันนี้ผมขอเรียนให้ทราบเลยว่า 
โครงสร้างภายใน มียิปซั่มบอร์ดกันเสียงดังอยู่แล้วครับ ไม่ต้องกลัวว่าจะ
เสียงดังเวลาฝนตก 

ประธำนฯ เชิญ ส.ท.แดง จันทอง ครับ 
นำยแดง จันทอง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ สร้างก่ีห้องครับ 
ประธำนฯ เชิญนายช่างครับ 
นำยสิริพงษ์ชัย ม่ันทรัพย์ หน.ฝ่ำยแบบแผนฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ สถานที่สร้าง คือด้านหน้าห้อง

ประชุม ตรงข้ามกับห้องช่าง ขนาด ๒ ห้องครับ 

- ๑๑ – 
 



 
/ ประธำนฯ… 

 
- ๑๒ - 

ประธำนฯ ผมขอสั่งพักการประชุม พักทานข้าวเที่ยงก่อนนะครับ เวลา ๑๓.๓๐ น. เรา
จะมาประชุมต่อ  

ประธำนฯ ครับหลังพักทานข้าวเที่ยงแล้ว เรามาประชุมกันต่อ โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารห้องประชุมเป็นห้องท างานสภาฯ เป็นเรื่องที่จ าเป็นจะต้องมี เรา
จะท าอย่างไร ญัตตินี้ถึงจะผ่านไปได้ ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ เราจะคุยกันได้
ไหม ส าหรับผม อยากให้ห้องท างานสภามีข้ึนในสมัยของพวกเรา เชิญ ส.ท.
แดง จันทอง ครับ 

นำยแดง จันทอง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ในแบบที่เขียน แผ่นรีดลอนไม่ได้ระบุสีและ
ความหนาครับ 

ประธำนฯ เชิญนายช่างครับ 
นำยสิริพงษ์ชัย ม่ันทรัพย์ หน.ฝ่ำยแบบแผนฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ส าหรับความหนาจะดูได้จากแผ่น

แรก แปลนซ่อมหลังคา หนา ๐.๓๕ มิลลิเมตร สีผมไม่ได้ระบุ เพราะต้อง
เปรียบเทียบกับหลังคาตัวเดิม ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้เสนอให้ผู้บริหารเลือกครับ 

ประธำนฯ เชิญ ส.ท.ประวิทย์ จันทะวงษ์ ครับ 
นำยประวิทย์ จันทะวงษ์ สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ในแบบแปลน จะเอาแอร์หน้าห้องไปไว้

ตรงไหนครับ 
ประธำนฯ เชิญนายช่างสิริพงษ์ชัย  มั่นทรัพย์ ครับ 
นำยสิริพงษ์ชัย ม่ันทรัพย์ หน.ฝ่ำยแบบแผนฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ตัวคอมเพรสเชอร์ต้องย้ายต าแหน่ง

ออกจากบริเวณพ้ืนที่ด าเนินการ ส่วนตัวแอร์นั้น เราจะไว้ต าแหน่งเดิมครับ 
ประธำนฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ส าหรับโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมเป็นห้อง
ท างานสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่ กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย  ๙  เสียง 
 ไม่เห็นด้วย - เสียง 
 งดออกเสียง ๒  เสียง 

ประธำนฯ ต่อไปเป็นโครงการที่ ๓ เชิญท่านนายกครับ 
นายชวาลย์ ทองสังข์ นายกฯ ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลปรางค์กู่  มีความประสงค์
ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่  ในการโอนงบประมาณรายจ่าย



ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๒  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

/ หลักการ... 
- ๑๓ - 

 
หลักการ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
256๒  เทศบาลต าบลปรางค์กู่ ไม่ ได้ตั้ งงบประมาณ   ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าตลาดสดเทศบาลต าบล
ปรางค์กู่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้  จึงขอโอนงบประมาณเพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

   

ด้ำน/แผน/งำน/หมวด งบประมำณ 
อนุมัติ(บำท) 

โอนลด รำยกำรใหม ่

แผนงำน อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
งำน   ก่ อ ส ร้ า งโค ร งส ร้ า ง
พื้นฐาน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  
รำยกำร  สิ่งก่อสร้าง 

74,000 แผนงำน   บริหารงานท่ัวไป 
งำน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ  
- ค่าใช้สอย  ประเภทค่าโฆษณาและ
เผยแพร่  ตั้งไว้  100,000 บาท 

คงเหลือก่อนโอน    100,000  บาท
โอนลดครั้งน้ี           74,000  บาท
คงเหลือหลังโอน      26,000  บาท 
  

- โครงกำรก่อสร้ำงซุ้มประตูทำงเข้ำตลำดสด
เทศบำลต ำบลปรำงค์กู่   ต้ังไว้   74,000  บำท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าตลาด
สดเทศบาลต าบลปรางค์กู่  โดยกอ่สร้างซุ้มประตู
โครงเหล็ก  จ านวน  1  ซุ้ม  ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลปรางค์กู่     
  

เหตุผล เนื่องจากตลาดสดเทศบาลต าบลปรางค์กู่ เป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอย
ของพ่ีน้องประชาชนทั้งในเขตและนอกเขต แต่ทางเข้าตลาดสดเทศบาลยัง
ไม่มีซุ้มประตูทางเข้าตลาดสด ซึ่งจะท าให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รู้ได้เห็นตลาด
สดเทศบาล  ผู้บริหารท้องถิ่น  พิจารณาแล้วเห็นว่า  มีความจ าเป็นต้อง
ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าตลาดสดเทศบาลต าบลปรางค์กู่  แต่เทศบาล
ต าบลปรางค์กู่  ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานไว้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าตลาดสด
เทศบาลต าบลปรางค์กู่  โดยก่อสร้างซุ้มประตูโครงเหล็ก  จ านวน  1  ซุ้ม  
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลปรางค์กู่ เป็นเงิน 74,000 บาท (เจ็ด
หมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้



เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพ่ือสภาเทศบาลต าบลปรางค์
กู่พิจารณาอนุมัต ิ

/ ประธำนฯ… 
- ๑๔ - 

ประธานฯ ท่านนายกได้เสนอญัตติให้ที่ประชุมทราบแล้ว ผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิก
ทุกท่านได้อภิปราย เชิญ ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์ ครับ 

นางบรรจง  แหวนวงษ์ สมาชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ อยากทราบว่าซุ้มประตูทางเข้าตลาดสดเราจะ
ท าฝั่งไหนคะ 

ประธานฯ เชิญท่านนายกครับ 
นายชวาลย์ ทองสังข์ นายกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ทางด้านทิศใต้ฝั่งตลาดตาม่วง ทางตลาดใหม่

ครับ  
ประธานฯ เชิญ ส.ท.บรรจง แหวนวงษ์ ครับ 
นางบรรจง  แหวนวงษ์ สมาชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันเห็นว่าฝั่งทิตะวันออกเป็นถนนเส้นใหญ่ 

เป็นทางผ่านแรกน่าจะเหมาะกว่าคะ่ 
ประธานฯ เชิญท่านนายกครับ 
นายชวาลย์ ทองสังข์ นายกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ทั้ง ๒ ฝั่งมีความส าคัญพอกันครับ แต่เนื่องจาก

งบประมาณของเรานั้นมีจ ากัด ขอท าฝั่งทิศใต้ก่อนและจะหางบฯ ในส่วน
อ่ืนมาท าเพ่ิมเติมครับ 

ประธานฯ เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ 
นายสุรัฐ แสงสว่าง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ส าหรับซุ้มทางเข้าตลาดสด ได้คุยกับท่านนายก

แล้วตกลงท าฝั่งทิศใต้ ฝั่งทิศตะวันออกนั้น ถ้าจะท า ควรท าก่อนที่จะถึงทาง
แยกเข้าตลาดสด น่าจะดูดี  

ประธานฯ เชิญ ส.ท.แดง จันทอง ครับ 
นายแดง จันทอง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานที่ เคารพ ถ้าท าฝั่งที่นายกว่า ป้ายจะบังไหม ทางแคบ

เพราะเป็นมุมอับ 
ประธานฯ จุดด าเนินการเราค่อยคุยกันอีกทีครับ ตอนนี้ขอให้สภาพิจารณาอนุมัติก่อน

เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ 
นายสุรัฐ แสงสว่าง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ รูปแบบชัดเจนแล้ว ถ้าจะเปลี่ยนคงยาก ที่ผม

เสนอไปเป็นแบบกว้างๆ ครับ 
ประธานฯ เชิญ ส.ท.แดง จันทอง ครับ 
นายแดง จันทอง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมยังยืนยันฝั่งทิศตะวันออก ยังไงก็ดูเหมาะสม

กว่าเป็นจุดเด่น ฝั่งทิศใต้เป็นมุมอับครับ 



ประธานฯ ขอท าความเข้าใจนะครับ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาก่อนว่าอนุมัติไม่อนุมัติ 
ส่วนจะด าเนินการสร้างตรงไหนนั้นให้ผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาครับ  เชิญ 
ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์ ครับ 

นางบรรจง แหวนวงษ์ สมาชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ขอยืนยันฝั่งทิศตะวันออกดูเหมะสมกว่าค่ะ 
ประธานฯ เชิญรองอ าพร  ปักกังเวสัง ครับ 
นางอ าพร ปักกังเวสัง รองปรานฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ขอให้อนุมัติก่อนแล้วค่อยไปดูพ้ืนที่สร้างด้วยกัน

จะดีกว่าไหมคะ 
/ ประธานฯ… 

- ๑๕ - 
 

ประธานฯ เชิญท่านนายกครับ 
นายชวาลย์ ทองสังข์ นายกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ขออนุญาตขอความเห็นจากปลัดครับ 
นายสุรศักดิ์ สิมาขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ เรื่องซุ้มประตู ตอนนั้นช่างได้ไปวัดเอาจากถนน

ฝั่งทิศใต้ ผมดูแล้ว ฝั่งทิศตะวันออกน่าจะใหญ่กว่า กว้างกว่า ถ้าจะ
เปลี่ยนไปท าฝั่งทิศตะวันออกน่าจะได้ปรับเปลี่ยน ยังไงขอให้ ผอ.ช่างได้ไป
ดูก่อนครับ 

ประธานฯ ขอบคุณท่านปลัด เชิญท่านนายกครับ 
นายชวาลย์ ทองสังข์ นายกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ถ้าเราจะเปลี่ยน ปริมาณงานเพ่ิม งบประมาณก็

ต้องเพ่ิมข้ึนด้วยครับ 
ประธานฯ เชิญช่างสิริพงษ์ชัย มั่นทรัพย์ ครับ 
นายสิริพงษ์ชัย ม่ันทรัพย์ หน.ฝ่ายแบบแผนฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ถนนเทศบาล ๘ คือฝั่งโรงเรียน

อนุบาลปรางค์กู่ จะแคบกว่า ในส่วนของทางหลวงนั้นความกว้างคือกว้าง
กว่า แต่ส่วนของทางเข้าตลาดที่เป็นถนนของเทศบาลเองนั้น จะแคบกว่าฝั่ง
ทิศใต้ ในแบบที่ผมเขียน ผมจะลงไว้ว่า ถนนเทศบาล ๘ / เทศบาล ๙ 
ความกว้างอยู่ที่ผู้รับจ้างส ารวจก่อนด าเนินการ ผมลงไว้กว้างๆ ไม่ได้ระบุว่า
ท าฝั่งไหน ขอบคุณครับ 

ประธานฯ เชิญ ส.ท.แดง จันทอง ครับ  
นายแดง  จันทอง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ถ้าจะเปลี่ยนไปท าฝั่งทิศตะวันออกได้ไหมครับ 
ประธานฯ เชิญท่านนายกครับ 
นายชวาลย์ ทองสังข์ นายกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมขอเรียนใหทุกท่านทราบนะครับ ส าหรับผม

นั้น ฟังสภามาโดยตลอด ไม่เคยขัด ถ้าดีก็จะปฏิบัติตามความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะทุกอย่างครับ 

ประธานฯ เชิญรองอ าพร ปักกังเวสัง ครับ 



นางอ าพร ปักังเวสัง รองประธานฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ที่ว่าให้ไปดูก่อนที่จะสร้าง บางทีการตัดสินใจ
อาจจะไม่ถูกก็ได้ค่ะ 

ประธานฯ ขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น จากเสียงแม่ค้าในตลาด อยากให้สร้าง
ฝั่งทิศตะวันออก ท่านนายกเองท่านก็รับฟังความคิดเห็นจากทุกท่าน ตอนนี้
ผมจะขอมติ ที่ ป ระชุ มนะครับ  สมาชิ กท่ าน ใด เห็ น ด้ วยกั บ ญั ต ติ
นายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส าหรับโครงการ
ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าตลาดสดเทศบาลต าบลปรางค์กู่ กรุณายกมือขึ้น
ครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ 
ประธำนฯ ต่อไปผมจะถามมติส าหรับสถานที่จะสร้างนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควร

ให้สร้างซุ้มประตูเทศบาลด้านฝั่งทิศตะวันออก กรุณายกมือขึ้นครับ 
/ มติที่ประชุม... 

- ๑๖ – 
 

มติที่ประชุม เห็นด้วย  ๖  เสียง 
 ไม่เห็นด้วย - เสียง 
 งดออกเสียง ๒  เสียง 
ประธานฯ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้สร้างซุ้มประตูเทศบาลด้านฝั่งทิศใต้ กรุณายกมือ

ขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย  ๐  เสียง 

ประธานฯ เชิญท่านนายกครับ 
นายชวาลย์  ทองสังข์ นายกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ส าหรับสถานที่สร้างนั้น ขอเรียนว่าไม่มีปัญหา

ครับ แต่ขอถามช่างก่อน เกี่ยวกับความกว้างความยาวแตกต่างกันเท่าไหร่
ครับ 

ประธานฯ เชิญนายช่างครับ 
นายสิริพงษ์ชัย ม่ันทรัพย์ หน.ฝ่ายแบบแผนฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ส าหรับความกว้างความยาวของ

ถนน ๒ เส้น นั้น แตกต่างกันไม่ถึง ๕๐ เซนติเมตร ผมจึงได้หมายเหตุไว้ว่า  
ผิวจราจรแต่ละที่ไม่เท่ากัน ก่อนผู้รับจ้างจะท าการก่อสร้างให้ส ารวจก่อน
ด าเนินการครับ 

ประธานฯ ขอบคุณครับ ต่อไปผมจะขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕  
 
ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่อง  อ่ืนๆ 



ประธำนฯ ทราบจากท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง วันนี้อยากพูดอยากเสนอให้ผู้บริหาร
และปลัดทราบเกี่ยวกับการท างานของเทศบาลเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาให้ดีขึ้น เชิญ ส.ท.สุรัฐ  แสงสว่าง ครับ 

นำยสุรัฐ  แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ก่อนอ่ืนผมขออนุญาตพาดพิงครับ ก่อนนั้นได้
ป ระชุ ม กั บป ระธานก่ อน เข้ าวาระที่ ส อ งและสาม  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ข้อ ๕๑ เราไม่มีการแปรญัตติ คณะกรรมการได้เสนอ
ยืนตามร่างเดิม แต่จะมีสมาชิกที่จะอภิปรายเกี่ยวกับการพิจารณาเทศ
บัญญัติ ซึ่งในวาระนี้ก็ได้ผ่านไปแล้วโดยไม่ได้มีการอภิปรายแต่อย่างใด  

ประธำนฯ เชิญ ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์ ครบั 
นำงบรรจง  แหวนวงษ์ สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ทีแรกว่าจะแปรญัตติ แต่คุยกับท่าน ส.ท.สุรัฐ 

แสงสว่าง ถ้าไม่แปรญัตติแต่ขออภิปรายได้ไหม แต่ตอนนี้ญัตตินี้ก็ผ่านไป
แล้ว ก็ไม่เป็นไรค่ะ อยากจะฝากถึงท่านผู้บริหาร เกี่ยวกับโครงการเต้นแอโร
บิค ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ และ ๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณเยอะเกินไป อยากให้
ปรับลด แต่ญัตติผ่านไปแล้ว จึงอยากให้เทศบาลไปติดตามดูบ้าง เงินที่ให้
เขาเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท เขาเอาไปท าอะไรบ้าง อยากให้เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องไปติดตามดูค่ะ 

/ ประธานฯ… 
- ๑๗ – 

 
ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.บรรจง แหวนวงษ์ เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์  ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ช่วงนี้หน้าฝนน่าจะหยุดบ่อย คงไม่ได้เต้นทุกวัน

แต่ที่ผ่านมา กลุ่มมีการเต้นอยู่เป็นระยะ เพราะผมเองก็ได้ติดตามอยู่ อาจ
ไม่ได้เต้นทุกวันแต่กเ็ต้นเป็นประจ าครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณส าหรับสมาชิกที่ได้ตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะ ถ้าอยากให้โครงการ
นี้มั่นคง เราควรจะมีมาตรการอะไร อยากให้ทุกท่านพิจารณาครับ เชิญ 
รองอ าพร  ปักกังเวสัง ครับ 

นำงอ ำพร  ปักกังเวสัง รองประธำนฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ครั้งแรกที่กลุ่มจัดตั้งขึ้น มีคนไปร่วมจ านวน
มากพอสมควร บางคนก็พาลูกเล็กไปด้วย ซึ่งขณะที่ผู้ปกครองเต้นแอโรบิค
ก็ปล่อยให้ลูกวิ่งเล่น ซึ่งดิฉันเกรงว่าจะเกิดอันตรายได้ จึงได้เสนอให้มาเต้น
ที่เทศบาล ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของเด็กๆ และเพ่ือความสบายใจของ
ผู้ปกครองที่มาเต้นแอโรบิค แต่ปรากฎว่า หลังจากที่เสนอข้อคิดเห็นไป คน
ที่เคยมาร่วมเป็นจ านวนมาก ก็ลดลงอย่างที่เห็นค่ะ 

ประธำนฯ เชิญ ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์ ครับ 
นำงบรรจง แหวนวงษ์ สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันเคยไปติดตามดูอยู่ ๒-๓ ครั้ง แต่ไม่มีการ

เต้น และมีสมาชิกในชุมชนคนหนึ่ง บอกว่า อยากจะให้มีการอบรมเพ่ือที่จะ
ได้น าไปพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะ 

ประธำนฯ เชิญรองอ าพร ปักกังเวสัง ครับ  



นำงอ ำพร ปักกังเวสัง รองประธำนฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ อยากทราบว่าค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้น า
เต้น เราจ่ายให้เขาทุกเดือนไหมคะ 

ประธำนฯ เชิญท่านปลัดครับ 
นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่ านประธานที่ เคารพ  ขออนุญ าตชี้ แจงครับ  ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย แจ้งไว้ว่าใน ๑ เดือน ต้องมีการเต้นไม่เกิน ๖ ครั้ง จ่าย
ได้ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท แล้วแต่สภาครับ ถ้าที่ประชุมมองว่ายังไม่เหมาะ 
พิจารณาแล้วไม่สมควรจ่าย ก็ไม่ต้องจ่ายก็ได้ครับ แต่ตามระเบียบคือ 
ตามท่ีผมแจ้งมานี้ ส าหรับผมเองยินดีปฏิบัติตามครับ 

ประธำนฯ เชิญรองอ าพร ปักกังเวสังครับ 
นำงอ ำพร ปักกังเวสัง รองประธำนฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ขอเป็นตัวแทนสมาชิกขอถามค่ะ ในการไป

เต้นแต่ละครั้ง รายชื่อผู้ร่วมเต้นต้องไม่ต่ ากว่าเท่าไหร่คะ 
ประธำนฯ เชิญท่านปลัดครับ 
นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ค าว่าเป็นกลุ่ม ก็คือการจัดตั้ง การรวมคน อันนี้

ก็แล้วแต่การรวมตัวในชุมชนครับ ถ้าตามความเหมาะสม ๕ คนขึ้นไปน่าจะ
เหมาะสมกว่า 

 
 

/ ประธานฯ… 
- ๑๘ – 

 
ประธำนฯ ค าว่ากลุ่ม เป็นค านิยามของแต่ละกิจกรรม ถ้าในงานพัฒนาชุมชนที่ผมเคย

ท ามาก็คือ ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป เรียกว่ากลุ่มได้เหมือนกัน ซึ่งก็แล้วแต่ว่า
กิจกรรมนั้นๆ คืออะไร อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากเสนอคือ อยากให้เทศบาล
เราเรียกใช้เจ้าหน้าที่ อปพร.ให้เป็นกิจลักษณะ เช่น งานจราจรในตลาดสด 
อยากให้มีเจ้าหน้าที่  อปพร.มาช่วยจัดระเบียบเพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดูสวยงามครับ 

นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับค่าตอบแทนของ 
อปพร. ครับ อปพร.นั้นหน้าที่คือ ป้องกันเกี่ยวกับวาตภัย อัคคีภัย งาน
เทศกาลต่างๆ ซึ่งก็จะมีระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ในแต่ละครั้ง แต่ถ้าจะให้มาปฏิบัติโดยใจอาสานั้น คงเป็นไปได้ยาก 
ถ้าจะให้ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีค่าตอบแทน และถ้าเกี่ยวกับการจัดระเบียบ
จราจรต่างๆ ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านปลัด เชิญ ส.ท.บรรจง แหวนวงษ์ ครับ  
นำงบรรจง แหวนวงษ์ สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ มีคนเสนอให้ซื้อที่ตรงสระบัวบริเวณข้างสระบัว

ค่ะ อยากทราบว่ามีโครงการซื้อไหมคะ  
ประธำนฯ เชิญท่านปลัดครับ  
นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ การซื้อที่ดินนั้น เทศบาลสามารถที่จะท าได้ถ้า

จ าเป็น 



ประธำนฯ ขอบคุณท่านปลัด เชิญรองอ าพร ปักกังเวสังครับ 
นำงอ ำพร ปักกังเวสัง รองประธำนฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ถนนเทศบาล ๑๑ แจ้งตัดต้นไม้ใหญ่

เนื่องจากกลัวล้มถ้ามีลมแรงค่ะ 
ประธำนฯ ขอบคุณรองอ าพร ปักกังเวสัง ฝากท่านปลัดช่วยดูถนนเทศบาล ๑๑ ด้วย

ครับ เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ 
นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ เกี่ยวกับการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ก่อนนั้นในวาระ ๒–๓ ไม่มีการอภิปราย แต่มาอภิปรายในวาระ
อ่ืนๆ อยากให้เจ้าหน้าที่จัดท างบประมาณช่วยดูค่าใช้สอยบางรายการบาง
ประเภท ถ้าไม่จ าเป็นก็ควรที่จะมีการลดลงมาบ้าง บางประเภทนั้นตั้งไว้แต่
ไม่ได้ใช้ อย่างเสียงไร้สายนั้น ผมได้เคยท้วงติงไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ ใน ๔ 
ปีแรกที่มีการติดตั้ง ก็จะดูดี พอใช้ได้แต่หลังจากนั้นจะไร้ประสิทธิภาพ ผม
อยากเสนอให้เปลี่ยนมาใช้เสียงตามสายจะดีกว่าดูแลง่าย ประสิทธิภาพ
ดีกว่า ซ่อมง่ายกว่าครับ 

ประธำนฯ เป็นเสียงสะท้อนจากท่าน ส.ท.สุรัฐ  แสงสว่าง ขอบคุณที่ท่านได้เสนอแนะ
ให้ข้อคิดส าหรับผู้บริหารครับ ท่านได้ท้วงติงค่าใช้สอย ฝากท่านปลัดช่วยดู
ถึงความเหมาะสมในการจัดตั้งงบประมาณด้วยครับ สมาชิกท่านใดอยาก
สะท้อนความคิดเห็นให้ผู้บริหารได้รับทราบก็ขอเชิญนะครับ เชิญ ส.ท.แดง  
จันทองครับ 

- ๑๙ – 
 
 
นำยแดง จันทอง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ฝาตะแกรงเหล็กหน้าบ้านผมช ารุด ฝากซ่อม

แก้ไขด้วยครับ 
ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.แดง ฝากท่านปลัดด้วยนะครับ วันที่ ๓ กันยายน มาก่ีโมงครับ 
นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ วันที่ ๓ มาบ่ายโมงครับ 
ประธำนฯ ขอบคุณท่านปลัด เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านนะครับ วันที่ ๓ กันยายน 

๒๕๖๒ เชิญร่วมโครงการพร้อมเพรียงกัน การแต่งกายให้แต่งสีด าแขนยาว 
เป็นเสื้อแซวหรือเสื้อสูทสีด าก็ได้ มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีก
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอบคุณ
ท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกท่านที่
สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุมครับ 

 
                               ปิดประชุมเวลำ     1๕.๑๖   น. 

 
 
 (ลงชื่อ)          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางวราภรณ์   แหวนวงษ)์ 
                                          ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 

/ นำยแดง จันทอง สมำชิกฯ... 



 

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

 
(ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายเสถียร    แหวนเงิน) 
 ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่ 
 
 
 

/ คณะกรรมการสามัญ… 
- ๒๐ – 

 
 

คณะกรรมการสามัญได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมเมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  25๖๒  แล้วถูกต้อง 
 
 

 

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


