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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. นางบรรจง            
แหวนวงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล บรรจง          
แหวนวงษ์

4. นายปรชีา             
เหลา่ดี

สมาชกิสภาเทศบาล ปรชีา            
เหลา่ดี

5. นายแดง               
จันทอง

สมาชกิสภาเทศบาล แดง             
จันทอง

๖. นายเส็ง                
คำาเสยีง

สมาชกิสภาเทศบาล เส็ง              
คำาเสยีง

๗. นายธนวฒัน ์         
อสพิงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล ธนวฒัน ์        
อสพิงษ์

๘. นายประวทิย ์        จัน
ทะวงษ์

สมาชกิสภาเทศบาล ประวทิย ์       
จันทะวงษ์

๙. นายสรัุฐ               
แสงสวา่ง

สมาชกิสภาเทศบาล สรัุฐ             
แสงสวา่ง

ผูไ้มม่�ประชุม
ลำ�ด ั
บที่

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



๑. นายเทพธนกลุ        
จันทรสาร

สมาชกิสภาเทศบาล เทพธนกลุ      
จันทรสาร

ลา

๒. นางสภุาพร           
เรยีงทอง

สมาชกิสภาเทศบาล สภุาพร         
เรยีงทอง

ลา
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ผูเ้ข�้รว่มประชุม

ลำ�ด ั
บที่

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

1. นายชวาลย ์         
ทองสงัข์

นายกเทศมนตรตีำาบล
ปรางคก์ู่

ชวาลย ์       
ทองสงัข์

2. นายจรีพงษ์          
อสพิงษ์

รองนายกเทศมนตรี จรีพงษ์        
อสพิงษ์

3. นายวรชยั            
กรงทอง

รองนายกเทศมนตรี วรชยั          
กรงทอง

4. นายประเสรฐิศลิป์  
แหวนวงษ์

เลขาฯนายก
เทศมนตรี

ประเสรฐิศลิป์ 
แหวนวงษ์

5. นายรจุรนิทร ์       
แสงมาศ

ทีป่รกึษานายกเททศ
มนตรี

รจุรนิทร ์     
แสงมาศ

6. นายสรุศกัดิ ์         ส ิ
มาขนัธ์

ปลดัเทศบาล สรุศกัดิ ์      ส ิ
มาขนัธ์

7. นางวไิลวรรณ       
พาสดา

หวัหนา้สำานักปลดั
เทศบาล

วไิลวรรณ     
พาสดา

8. นางอรพันธ ์         
ศรรีะษา

หวัหนา้ฝ่ายอำานวย
การ 

อรพันธ ์      ศรี
ระษา

9. นางสาวอษุณีย ์     
ศรลีาชยั

นักวเิคราะหน์โยบายฯ อษุณีย ์       ศรี
ลาชยั



10. นางสาวศศธิร       
ธรรมชาติ

นวก.สาธารณสขุ
ชำานาญการ

ศศธิร         
ธรรมชาติ

11. นายสริพิงษ์ชยั      
มั่นทรัพย์

หน.ฝ่ายแบบแผน
และกอ่สรา้ง 

สริพิงษ์ชยั    
มั่นทรัพย์

12. นายณัฐพงศ ์        
อสพิงษ์

ผูอ้ำานวยการกองการ
ศกึษา 

ณัฐพงศ ์      
อสพิงษ์

13. นางสาวเกษร        
วงศเ์ศษ

นติกิรชำานาญการ เกษร          
วงศเ์ศษ

๑ 4. นางวราภรณ์         
แหวนวงษ์

ผช.นักจัดการงานทะ
เบยีนฯ

วราภรณ์      
แหวนวงษ์

๑ 5. นายชนิวตัร ์         
แหวนวงษ์

ผช.นักวเิคราะห์
นโยบายและฯ

ชนิวตัร ์       
แหวนวงษ์

๑ 6. นางนุชจริา           
สงสยั

ผูช้ว่ยนักทรัพยากร
บคุคล

นุชจริา        
สงสยั

๑ 7. นางสาวมาลนิ ี      
แสงมาศ

ผูช้ว่ยเจา้พนักงาน
ธรุการ

มาลนิ ี         
แสงมาศ

 เมือ่สมาชกิมาครบองคป์ระชมุแลว้  เลขาฯ ไดเ้ชญิสมาชกิ
ทกุทา่นเขา้หอ้งประชมุและแจง้ใหส้มาชกิทกุทา่นลงลายมอืชือ่ในสมดุ
บนัทกึรายงานการประชมุ   และเชญิประธานจดุธปูเทยีนบชูาพระ
รัตนตรัย ไหวพ้ระสวดมนตแ์บบยอ่  เสร็จแลว้กลา่วเปิดประชมุตาม
ระเบยีบวาระตอ่ไป

ประธ�น ฯ เรยีนทา่นนายกเทศมนตร ี ทา่นสมาชกิผูท้รง
เกยีรต ิ พนักงานเจา้หนา้ทีเ่ทศบาลทกุๆทา่น ที่
ไดใ้หเ้กยีรตมิาเขา้รว่มการประชมุสภาในวนันี ้
เป็นการประชมุสมัยสามัญ สมัยที ่ ๔  ของปี 
25 ๖ 3  เพือ่เป็นการไมเ่สยีเวลาตอ่ไปขอ
อนุญาตเขา้สูร่ะเบยีบวาระครับ  

ระเบยีบว�ระที ่   1  เร ือ่ง   ประธ�นแจง้ทีป่ระชุมทร�บ    
ประธ�น ฯ เรยีนทา่นนายกเทศมนตรแีละคณะผูบ้รหิารทกุ

ทา่น สำาหรับระเบยีบวาระนี ้ผมมเีรือ่งแจง้ให ้
ทราบ เรือ่งแรก เรือ่งการแขง่ขนักฬีาสงิหส์มัพันธ์
ทีผ่า่นมา เทศบาลเราถอืวา่ประสบความสำาเร็จ 
เราไดเ้ขา้รอบชงิ ซึง่รายละเอยีดทกุทา่นคงทราบ

/ และยังอยูใ่น
ตำาแหน่ง. . . 



กนัแลว้ เรือ่งทีส่อง เรือ่งการอบรมทีจั่งหวดั
เชยีงราย ผมกบัทา่น ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง และ 
ส.ท.ปรชีา  เหลา่ด ีไดต้ัง้ใจจะเขา้รับการอบรม 
แตเ่นือ่งจากชว่งนีส้ถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
โควดิ ๑๙ รนุแรงขึน้ จงึยกเลกิการอบรม คงไวใ้น
โอกาสตอ่ไป ถา้หากวา่ยังไมม่กีารเลอืกตัง้และ
ยังอยูใ่นตำาแหน่ง ก็จะขอเขา้รับการอบรมอกีตอ่
ไป เรือ่งสดุทา้ยทีจ่ะแจง้ใหท้ราบวนันี ้ มสีมาชกิ
ไมม่ารว่มประชมุ ๒ ทา่น คอื ส.ท.เทพธนกลุ  
จันทรสาร และ ส.ท.สภุาพร  เรยีงทอง ทัง้สอง
ทา่นไดย้ืน่หนังสอืลาประชมุนะครับ  ผมมเีรือ่งที่
จะแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบเพยีงเทา่นี ้

มตทิีป่ระชุม ทร�บ

ประธ�นฯ มทีา่นใดมเีรือ่งอะไรจะนำาเรยีนทีป่ระชมุทราบอกี
หรอืไมค่รับ ถา้ไมม่ผีมขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระ
ที ่๒  ตอ่ไปเลยนะครับ 

ระเบยีบว�ระที ่    2              เร ือ่ง รบัรองร�ยง�นก�รประชุมคร ัง้
ทีแ่ลว้ (21  และ ๒๘ ส.ค. 25 ๖ 3 )
ประธ�นฯ ผมขอใชเ้วลาตรงนี ้๑๐ นาทนีะครับ เชญิสมาชกิ

ทกุทา่นอา่นรายงานการประชมุ ใชเ้วลาไมเ่กนิ 
๑๐ นาท ีครับ มทีา่นใดจะแกไ้ขรายงานการ
ประชมุไหมครับ เชญิ ส.ท. สรัุฐ แสงสวา่ง ครับ

น�ยสรุฐั แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ รายงาน
การประชมุม ี๒ ครัง้ ๒ ชดุ ไมท่ราบวา่จะให ้
รับรองการประชมุพรอ้มกนั หรอืรับรองทลีะชดุ
ครับ 

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง รับรองทลีะชดุครับ
รับรองวนัที ่๒๘ กอ่นครับ มทีา่นใดจะเสนอให ้
แกไ้ขตรงไหนไหมครับ ถา้ไมม่ผีมจะขอถามมติ
ทีป่ระชมุ สมาชกิทา่นใดเห็นควรรับรองรายงาน
การประชมุเมือ่วนัที ่๒๘  สงิหาคม ๒๕๖๓ กรณุา
ยกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม รบัรองเป็นเอกฉนัท์

- ๓ -



ประธ�นฯ ตอ่ไปเป็นการรับรองรายงานการประชมุเมือ่วนัที ่
๒๑  สงิหาคม ๒๕๖๓ ผมจะขอถามมตทิีป่ระชมุ
เลยนะครับ สมาชกิทา่นใดเห็นควรใหรั้บรอง
รายงานการประชมุ เมือ่วนัที ่๒๑  สงิหาคม 
๒๕๖๓  กรณุายกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชุม รบัรองเป็นเอกฉนัท์

ประธ�นฯ กอ่นทีจ่ะเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่๓ เนือ่งจากทา่น
เลขาฯ ไดแ้จง้วา่กองสาธารณสขุมเีรือ่งดว่นที่
จะแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบเกีย่วสถานการณ์การ
แพรร่ะบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ เชญิคณุ
ศศธิร  ธรรมชาต ิรก.ผูอ้ำานวยกองสาธารณสขุ
และสิง่แวดลอ้มครับ

น�งส�วศศธิร ธรรมช�ติ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ทา่นคณะผู ้
บรหิาร ทา่นสมาชกิสภา
ผูท้รงเกยีรต ิดว้ยจังหวดัศรสีะเกษ ประกาศ
ควบคมุโรคตดิตอ่ ตัง้แตว่นัที ่๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ทำาใหม้กีารคดักรองผูท้ีเ่ดนิทางมาจาก
พืน้ทีเ่สีย่ง ซึง่ อสม.รายงานกอ่น ๑๕.๐๐ น. 
ตัง้แตว่นัเสาร ์– วนัจันทร ์มปีระชาชนกลบัมา ๕๐
ราย จากสมทุรสาคร ๔ ราย กกัตวัมาแลว้ ๓ วนั 
อสม.ออกเยีย่มทกุวนั พ.ร.ก.ฉุกเฉนิออกเมือ่วนั
ที ่๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกาศขยายถงึ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๔ หากมกีารชมุนุมใหอ้ยูใ่น
ดลุพนิจิ
ของผูบ้รหิาร  สำาหรับตลาดสดเทศบาลมกีารคดั
กรองผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร โดย อสม.ไปประจำา
ตรวจคดักรอง สว่นตลาดนัดวนัจันทรแ์ละองัคาร
นัน้ผูป้ระกอบการเป็นผูรั้บผดิชอบคะ่ สำาหรับดฉัิน
มเีรือ่งจะเรยีนใหท้ีป่ระชมุทราบเพยีงเทา่นีค้ะ่

ประธ�นฯ ขอบคณุ ผ.อ.กองสาธารณสขุฯ เชญิทา่นนายก
ครับ

น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ สำาหรับ
โรคโควดิในรอบนี ้มกีารแพรร่ะบาดกระจายไปถงึ
๔๓ จังหวดั สำาหรับประเทศไทยเรานัน้ ตดิแลว้

- ๔ -
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พันกวา่คน สรุนิทรก็์มแีถวบา้นแจนแวน อำาเภอศรี
ณรงค ์ศรสีะเกษเราก็ขอใหช้ว่ยกนัดแูลผูท้ีเ่ดนิ
ทางมาจากพืน้ทีเ่สีย่งในชว่งเทศกาลปีใหม ่หาก
มก็ีตอ้งกกัตวัใหค้รบ ๑๔ วนั เพือ่สงัเกตอาการ
ครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก มทีา่นใดจะเสนออะไรอกีหรอื
ไมค่รับ ถา้ไมม่ตีอ่ไป
ขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่๓ ครับ

ระเบยีบว�ระที ่    3  เร ือ่ง   ร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นประจำ�
ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธ�นฯ เชญิทา่นนายกครับ

น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ     เรยีน  ทา่นประธานสภาฯ และ
สมาชกิสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ูต่ามที่
 ผูบ้รหิารไดแ้ถลงนโยบายบรหิารราชการของ
เทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ โดย
 ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธปิไตยแบบมี
สว่นรว่มของประชาชน   
 ไวต้อ่สภาเทศบาลเมือ่วนัที ่ 4 กมุภาพันธ ์
2556 นัน้ บดันี ้เทศบาลตำาบล
 ปรางคก์ู ่ ไดด้ำาเนนิการตามนโยบายเป็นไปดว้ย
ความเรยีบรอ้ย  จงึขอ
 รายงานแสดงผลการปฏบิตังิานและการทำางาน
ของคณะผูบ้รหิาร  พนักงาน
 และลกูจา้งของเทศบาลในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.  256 ๓ ตามมาตรา  
 48  ทศ วรรค 5  แหง่พระราชบญัญัตเิทศบาล  
พ.ศ.  2496  แกไ้ข
 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่1 ๔)  พ.ศ. 25 ๖ 2  ใหน้ายก
เทศมนตรจัีดทำารายงาน
 แสดงผลการปฏบิตังิานตามนโยบายทีไ่ดแ้ถลง
ไวต้อ่สภาเทศบาลเป็นประจำา
 ทกุปี  ดงันัน้  เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม  พรบ.  ดงั
กลา่ว  จงึขอรายงานแสดงผล
 การปฏบิตังิาน   ดงันี้



ร�ยง�นแสดงผลก�รปฏบิตั ิ
 ฐ�นะก�รคลงั  ต ัง้แตว่นัที ่ 1  ตลุ�คม  
256 ๒  ถงึวนัที ่ 30  กนัย�ยน
 256 ๓  เทศบ�ลตำ�บลปร�งคก์ู่

สถ�นก�รณ์คลงั 
งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256 ๓  ณ  วนัที ่ 30  

กนัยายน  256 ๓
เทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ มสีถานะการเงนิดงันี้.- 

 เงนิฝากธนาคารทัง้ส ิน้
47,115,009.42  บาท 

 เงนิสะสม 35,468,651.54  
บาท

 ทนุสำารองเงนิสะสม
19,333,251.70  บาท

รายการกนัเงนิไวแ้บบกอ่หนีผ้กูพันยังไมไ่ดเ้บกิจา่ย จำานวน 3 
โครงการ รวม   1,058,900 บาท

รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพัน  จำานวน 1 
โครงการ  รวม  50,0 ๐๐ บาท

เงนิกูค้งคา้ง    -  
บาท

ก�รบรหิ�รงบประม�ณ  ในปีงบประม�ณ 
พ.ศ. 256 ๓

ร�ยรบัจรงิท ัง้ส ิน้
37,775,196.31    บาท

    หมวดภาษีอากร      
367,720.27 บาท

    หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรับ และใบอนุญาต    
989,144.35 บาท

    หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ   
1,811,216.85บาท

    หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพานชิย์           
            - บาท

- ๕ -
        
/ทนุสำารอง. . 



    หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด       
25,014.00 บาท

    หมวดรายไดจ้ากทนุ           
- บาท

    หมวดภาษีจัดสรร
16,956,706.84  บาท
    หมวดเงนิอดุหนุนทั่วไป
15,879,913.00  บาท

เงนิอดุหนนุทีร่ฐับ�ลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค์   
1,745,481.00  บาท

ร�ยจ�่ยท ัง้ส ิน้ 36,003,693.97  
บาท

    งบกลาง   
5,042,386.06    บาท

    งบบคุลากร
13,382,889.00    บาท
    งบดำาเนนิงาน
10,845,108.42   บาท
    งบลงทนุ              

3,339,100.00    บาท
    งบรายจา่ยอืน่             -    
บาท
    งบเงนิอดุหนุน   
3,394,210.49          บาท

ร�ยจ�่ยทีจ่�่ยจ�กเงนิอดุหนนุทีร่ฐับ�ลใหโ้ดย ระบุ
วตัถปุระสงค์ 1,745,481.00บาท

มกี�รจ�่ยเงนิสะสมเพือ่ดำ�เนนิก�รต�มอำ�น�จหน�้ที่
4,460,360.00 บาท
เงนิกู ้              

- บาท

งบเฉพ�ะก�ร
ประเภทกจิก�รประป�



ปีงบประมาณ พ.ศ. 256 ๓ ร�ยรบัจรงิ 1,510,707.00 บาท  
ร�ยจ�่ยจรงิ 2,401,097.39 บาท

กูเ้งนิจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืน่ๆ           
-    บาท

ยมืเงนิสะสมจากเทศบาล           
-    บาท

กำาไรสทุธิ  -    
บาท
มเีงนิฝากธนาคารทัง้ส ิน้            

1,665,536.93  บาท
ทรัพยจ์ำานำา             -    
บาท
จงึเรยีนมาเสนอสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ูท่ราบ              

- ๖ -

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก มสีมาชกิทา่นใดสงสยัอะไร
ตรงไหน จะสอบถามหรอืไมค่รับ ถา้ไมม่ผีมจะขอ
เขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่๔ ตอ่ไป

มตทิีป่ระชุม รบัทร�บเป็นเอกฉนัท์

ประธ�นฯ ตอ่ไปผมจะเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่๔ ครับ

ระเบยีบว�ระที ่๔ เรือ่ง  ร�ยง�นตดิต�มและประเมนิผลแผน
พฒัน�เทศบ�ล ประจำ�ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธ�นฯ เชญิทา่นนายกครับ
น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ ญัตตนิายกเทศมนตร ี เรือ่ง  การ
ตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
 เทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ประจำาปี  พ.ศ. 256 ๓ 
เรยีน ประธานสภา
 เทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ ตามทีเ่ทศบาลตำาบล
ปรางคก์ ูโดยคณะกรรมการ  
 ตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำาบล
ปรางคก์ู ่เพือ่เป็นการ
 ตดิตามการดำาเนนิการแกไ้ขปัญหาความตอ้งการ

     
/ประธ�นฯ. 



ของประชาชน ใหเ้ป็นไป
 อยา่งครอบคลมุทั่วถงึ  มปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล  และไดท้ำาการ
 สรปุผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
ประจำาปี พ.ศ. 256 ๓
 เทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ โดยคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผล
 แผนพัฒนาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ ไดด้ำาเนนิ
การตดิตามและประเมนิผล
 แผนพัฒนา ประจำาปี พ.ศ. 256 ๓ เพือ่เป็นการ
ตดิตามผลการดำาเนนิการ
 แกไ้ขปัญหาความตอ้งการของประชาชน  ใหเ้ป็น
ไปอยา่งครอบคลมุทัว่ถงึ  
 ตามรายละเอยีดเอกสารทีแ่นบมาพรอ้มนี้ และให ้
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เสนอตอ่
 สภาทอ้งถิน่  คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่  และ
ประกาศผลการตดิตาม
 และประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนทราบ
โดยทัว่กนัอยา่งนอ้ยปีละหนึง่
 ครัง้  ภายในเดอืนธันวาคมของทกุปี  จากการ
ดำาเนนิการตดิตามและสรปุ
 รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ 
 ประจำาปี  256 ๓  เห็นควรรายงานผลใหส้ภา
เทศบาลทราบ จงึเรยีนมา
 เพือ่เสนอสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ูท่ราบ
ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายกครับ มสีมาชกิทา่นใดจะเสนอ
หรอืสอบถามอกี
 หรอืไมค่รับ ถา้ไมม่ ีผมจะขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระที่
๕ ตอ่ไป 

มตทิีป่ระชุม รบัทร�บเป็นเอกฉนัท์

ระเบยีบว�ระที ่๕ เรือ่ง  ญตัตนิ�ยกเทศมนตร ีเร ือ่ง ขอคว�ม
เห็นชอบทำ�ก�รนอกเขตเกีย่วกบักจิก�ร
ประป� 



ประธ�นฯ เชญิทา่นนายกครับ

- 7 -

น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ ญัตตนิายกเทศมนตร ีเรือ่ง  ดว้ย
นายกเทศมนตรตีำาบลปรางคก์ู ่ มคีวาม
ประสงคข์อความเห็นชอบตอ่สภาเทศบาลตำาบล
ปรางคก์ู ่  ในการทำากจิการนอกเขตเกีย่วกบั
กจิการประปาของเทศบาล  ในเขตองคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลหนองเชยีงทนู หลกัการ  เพือ่
ขอความเห็นชอบตอ่สภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่
ในการทำากจิการนอกเขตเกีย่วกบักจิการประปา
ของเทศบาล  ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
หนองเชยีงทนู  เนือ่งจากโรงสบูนำ้าดบิของ
เทศบาล  ตัง้อยูท่ีบ่า้นกำาแมด  หมูท่ี ่14  ตำาบล
หนองเชยีงทนู  อำาเภอปรางคก์ู ่ จังหวดั
ศรสีะเกษ  หา่งจากอำาเภอปรางคก์ูป่ระมาณ 10 
กโิลเมตร  ในการสบูนำ้าดบิขึน้มาเพือ่สง่ตอ่มายัง
โรงผลตินำ้าประปาทีบ่า้นสโุข หมูท่ี ่5 ตำาบล
พมิาย อำาเภอปรางคก์ู ่จังหวดัศรสีะเกษ  ซ ึง่ใน
แตล่ะปีจะประสบปัญหานำ้าดบิทีน่ำามาผลตินำ้า
ประปา ทีบ่รเิวณโรงสบูนำ้าบา้นกำาแมด โดยนำ้าที่
ใชผ้ลตินำ้าประปามาจากหว้ยสำาราญ บางปีลดลง
อยา่งตอ่เนือ่งและรวดเร็ว  เนือ่งจากฝายกัน้นำ้าที่
ทำาจากดนิและกระสอบทรายไดพั้งทลายลงใน
ชว่งของพายใุนแตล่ะปี  ทำาใหร้ะดบันำ้าหว้ย
สำาราญเพิม่ขึน้  สง่ผลกระทบตอ่ฝายกัน้นำ้าทีท่ำา
ไวข้าด  ไมส่ามารถกกัเก็บนำ้าไวไ้ด ้ จงึทำาใหน้ำ้า
ลดระดบัลงอยา่งรวดเร็ว  ถา้ไมก่ัน้นำ้าไวจ้ะตอ้ง
สง่ผลกระทบตอ่การผลตินำ้าประปาตัง้แตช่ว่ง
เดอืนมกราคม ถงึฤดแูลง้อนัยาวนาน   ดงันัน้  
เพือ่แกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัการผลตินำ้าประปาของ
เทศบาล จงึขอทำากจิการนอกเขตเกีย่วกบักจิการ
ประปาของเทศบาล  ไมว่า่จะเป็นการกอ่สรา้ง  
การปรับปรงุ การซอ่มแซม สิง่ตา่งๆ ของกจิการ
ประปา  ในเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบขององคก์าร

  /น�ยชว�ลย ์  
ทองสงัข.์ . .



บรหิารสว่นตำาบลหนองเชยีงทนู  เหตผุล  ดว้ย
นายกเทศมนตร ี  พจิารณาเห็นวา่  เพือ่ป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้แกร่ะบบการผลตินำ้า
ประปาของเทศบาล  จงึไดข้ออนุมัตติอ่สภาเทศ
บาลฯ ในการทำาการนอกเขต  แตท่ัง้นี ้บรเิวณที่
จะทำาการตา่งๆ เป็นเขตพืน้ทีข่ององคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบลหนองเชยีงทนู  ซึง่ตามพระราช
บญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (
ฉบบัที ่14) พ.ศ.2562  มาตรา 57  ทว ิ
เทศบาลอาจทำากจิการนอกเขต เมือ่ (1) การนัน้
จำาเป็นตอ้งทำาและเป็นการทีเ่กีย่วเนือ่งกบักจิการ
ทีด่ำาเนนิตามอำานาจหนา้ทีอ่ยูภ่ายในเขตของตน 
(2)  ไดรั้บความยนิยอมจากสภาเทศบาล คณะ
กรรมการสขุาภบิาล สภาจังหวดัหรอืสภาตำาบล
แหง่ทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง และ (3) ไดรั้บอนุมัติ
จากรัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย ซึง่
ปัจจบุนัไดม้อบอำานาจใหผู้ว้า่ราชการจังหวดัแทน
ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารดำาเนนิการดงักลา่วเป็นไปตาม
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง จงึเรยีนมาเพือ่สภาเทศบาล
ตำาบลปรางคก์ู ่ ไดพ้จิารณาใหค้วามเห็นชอบตอ่
ไป

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก กอ่นทีจ่ะใหม้กีารอภปิราย
เกีย่วกบัเรือ่งนี ้ผมขอเรยีนใหพ้วกเราไดรั้บทราบ
วา่ เกีย่วกบัญัตตนิี้ ในภายหลงัเทศบาลไดแ้นบ
เอกสารรายละเอยีดการสรา้งคนัดนิเขา้มา 
สมาชกิหลายทา่นเห็นทำาใหเ้ขา้ใจวา่ ขอใชง้บ
ประมาณจากเทศบาลสรา้ง ซึง่เป็นจำานวนเงนิ ๓ 
ลา้นกวา่ ผมไดโ้ทรศพัทค์ยุกบัทา่นปลดั และ
อา่นทบทวนญัตตอิกีครัง้ ทำาใหท้ราบวา่ การ
สรา้งคนัดนินีไ้มไ่ดใ้ชง้บประมาณของเทศบาล
แตอ่ยา่งใด แตเ่ราไดข้องบประมาณจากสว่น
กลาง ซึง่เรายังไมท่ราบวา่จะไดห้รอืไม ่แตเ่พือ่
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ เทศบาลตอ้งขออนุญาต
ทำาการนอกเขตไวก้อ่น เมือ่ไดรั้บงบประมาณมา
แลว้ ก็จะสามารถดำาเนนิการไดเ้ลย ซึง่ขัน้ตอน

  /ใชง้บ
ประมาณ



การปฏบิตัก็ิคอื ขอความเห็นชอบจากสภา เมือ่
สภาเห็นชอบแลว้ เราจะทำาหนังสอืขอทำาการ
นอกเขตไปยัง อบต.หนองเชยีงทนูตอ่ไป 
สำาหรับในเรือ่งของงบประมาณทีจ่ะใชใ้นการ
ดำาเนนิงานเกีย่วกบัโครงการนี ้ขอใหส้ภาเรา
สบายใจไดเ้ลยวา่ เทศบาลเราไมไ่ดใ้ชง้บ
ประมาณของเทศบาลแตอ่ยา่งใด ในญัตตนิี้ ทา่น
นายกไดเ้สนอญัตตขิอความเห็นชอบสรา้งคนัดนิ
กกัเก็บนำ้า เพือ่แกไ้ขปัญหาขาดแคลนนำ้าในฤดู
แลง้ จงึนำาเรือ่งนีเ้ขา้ทีป่ระชมุ ขอใหส้ภาเรา
พจิารณาอนุมัตเิห็นชอบใหท้ำาการนอกเขต กอ่น
ทีจ่ะขอมตทิีป่ระชมุก็อยากใหส้มาชกิทกุทา่น
อภปิรายแสดงความคดิเห็น เอาเรือ่งทำาการนอก
เขตกอ่นนะครับ สว่นเรือ่งโครงการทีจ่ะสรา้งนัน้ 
เอาไวค้ยุกนัทหีลงั เชญิ ส.ท.สรัุฐ  แสงสวา่ง 
ครับ

น�ยสรุฐั แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ ผมเห็นดว้ยกบัญัตตทิา่นนายกเทศมนตรี
ทีจ่ะขอทำาการนอกเขต เพือ่แกไ้ขปัญหาใหพ้ี่
นอ้งประชาชนไดม้นีำ้าใช ้ซึง่เราขอความเห็นชอบ
ตอ่ทีป่ระชมุสภานัน้ ถอืวา่ปฏบิตัถิกูตอ้งตาม
ระเบยีบแลว้ แตผ่มสงสยัอยูอ่ยา่งหนึง่วา่ การขอ
ทำาการนอกเขตทีเ่ราจะขอความเห็นชอบจาก
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล ทีต่รงนัน้ไมท่ราบวา่
เป็นของหนองเชยีงทนูหรอืสำาโรงตาเจ็น เพราะ
ทัง้สองตำาบลทีว่า่นี ้มพีืน้ทีต่ดิกบัหว้ยสำาราญทัง้
สองตำาบล มสีว่นเกีย่วขอ้งทัง้สองตำาบล ยงัไงก็
ขอฝากเรือ่งนีด้ว้ยครับ ตามพระราชบญัญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไ้ขเพิม่เพิม่เตมิถงึ
ฉบบัที ่๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ นัน้ ไดบ้ญัญัตถิงึหนา้ที่
ของเทศบาลวา่ ขอ้ ๑ การทำากจิการนอกเขต
เทศบาลและการทำาการรว่มกบับคุคลอืน่ การนัน้
จำาเป็นตอ้งทำา และเป็นการทีเ่กีย่วเนือ่งกบักจิการ
ทีด่ำาเนนิการภายในเขตของตน ตรงนีผ้มสงสยัวา่
คำาวา่ในเขตของตนนัน้ หมายถงึในเขตเทศบาล
หรอืนอกเขตดว้ย ขอ้ ๒ ตอ้งไดรั้บความยนิยอม
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  /พีน่อ้ง
ประชาชน. . .



จากสภาทอ้งถิน่ ซึง่ในบทบญัญัตนิี ้อยากทราบ
วา่ สภาทอ้งถิน่ทัง้สองแหง่นัน้ ไดท้ำาการ
ประชาคมพีน่อ้งประชาชน และไดรั้บความ
ยนิยอมจากประชาชนทีอ่ยูท่ัง้สองตำาบลนัน้ดว้ย
หรอืไม ่ซึง่เรือ่งการดำาเนนิการตรงนี ้เป็นเรือ่งดทีี่
เราจำาเป็นตอ้งทำา แตท่ำาไปแลว้ประชาชนทัง้สอง
ตำาบลนัน้เขาไดรั้บความเดอืดรอ้นหรอืไม ่เพราะ
ทกุครัง้ทีเ่ราไปทำาเขือ่นกัน้นำ้าเพือ่กกัเก็บนำ้า 
เขือ่นหรอืคนักัน้นำ้าก็จะถกูทบุทำาลายใหน้ำ้าไหล 
เป็นแบบนีท้กุครัง้ พังทกุครัง้ ผมจงึอยากทราบ
วา่ เราจะมวีธิกีารอืน่หรอืไมค่รับ ทีจ่ะสามารถ
รักษาระดบันำ้าใหอ้ยูค่งทีม่ากทีส่ดุ หรอืลดลงชา้
ทีส่ดุ เพือ่ทีเ่ราจะไดผ้ลตินำ้าประปาจา่ยใหพ้ีน่อ้ง
ประชาชนในเขตเทศบาลเราไดพ้อเพยีง อยาก
ใหห้าวธิกีารตรงนีด้กีวา่จะนำาเงนิไปสรา้งตรงนัน้
ครับ 

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง เป็นขอ้เสนอแนะที่
ดคีรับ ฝากไปถงึทา่นนายก สำาหรับเรือ่งนีท้า่น
นายกไดพ้ดูคยุกบัทา่นนายก อบต.หนองเชยีง
ทนูแลว้นะครับ ซึง่ทาง อบต.หนองเชยีงทนู 
ตอบกลบัมาวา่ไมม่ปัีญหาและไมข่ดัขอ้งแตอ่ยา่ง
ใด สว่นที ่ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่งยงักงัวลอยูก็่คอื 
สำาโรงตาเจ็น ซึง่มพีืน้ทีส่ว่นหนึง่มาคาบเกีย่วกบั
โครงการนี ้ไมท่ราบวา่เรือ่งนีท้า่นนายกไดค้ยุกบั
ทางสำาโรงตาเจ็นบา้งหรอืยังครับ เชญิทา่นรองวร
ชยั กรงทอง ครับ

น�ยวรชยั กรงทอง รองน�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ เกีย่วกบัเรือ่งนี ้คอืวกิฤตภิยัแลง้ ผมได ้
ออกไปประชาคมรว่มกบัทา่นกำานัน ทา่นผูใ้หญ ่
และผูน้ำาทอ้งทีใ่นตำาบลหนองเชยีงทนู รวมทัง้
ทา่นกำานันตำาบลสำาโรงตาเจ็น สำาหรับปัญหา
วกิฤตภิยัแลง้นัน้ เขาวา่เขาไมเ่ดอืดรอ้น แตผู่ท้ี่
เดอืดรอ้น คอืเทศบาลตำาบลปรางคก์ู ่ทกุครัง้ที่
ผา่นมา ผมและทา่นปลดัลงไปในพืน้ทีเ่พือ่ดู
ลำาหว้ยสำาราญ หากเราจะทำาแบบเดมิๆ นีเ้ราตอ้ง
ทำาเป็นสบิปี สบิครัง้ ซึง่ผมมองวา่ เราจะทำายังไง
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ใหเ้ป็นฝายเก็บนำ้าทีถ่าวร โดยไมใ่ชง้บประมาณ
ของเทศบาล แตผ่ลประโยชนต์กทีพ่ีน่อ้ง
ประชาชนของเรา ซึง่จากการประชาคมครัง้นัน้ ผู ้
นำ้าทัง้สองตำาบลยนืยันวา่ เขาไมเ่ดอืดรอ้น 
เทศบาลเดอืดรอ้น เทศบาลก็ตอ้งทำาเอง ผลการ
ประชาคมออกมาประมาณนัน้ครับ ผมจงึอยากขอ
ฝากถงึสมาชกิสภาทกุทา่น ชว่ยพจิารณาให ้
ความเห็นชอบ เพือ่ทีเ่ราจะไดด้ำาเนนิการตอ่ไป 
หากโครงการนีเ้ราทำาสำาเร็จ หรอืวา่ทา่นนายกขอ
สนับสนุนงบประมาณนีไ้ดม้า และดำาเนนิ
โครงการสำาเร็จ พีน่อ้งประชาชนของเราก็จะมนีำ้า
ประปาใชโ้ดยไมข่าดแคลน ขอฝากสมาชกิทกุ
ทา่นชว่ยพจิารณาดว้ย ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุรองวรชยั  กรงทอง เชญิ ส.ท.สรัุฐ แสง
สวา่ง ครับ

น�ยสรุฐั แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ ขอเสนอใหพ้จิารณาตามขัน้ตอน ผม
อยากใหส้ภาพจิารณาใหค้วามเห็นชอบวา่จะให ้
ทำาการนอกเขตไดห้รอืไม ่สว่นเรือ่งโครงการนัน้ 
เราคอ่ยวา่กนัทหีลงั ขอใหท้า่นประธานขอมติ
ตรงนีก้อ่นครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง ผมไดแ้จง้ตัง้แต่
แรกแลว้วา่ ใหอ้ภปิรายเรือ่งทำาการนอกเขตกอ่น 
สว่นเรือ่งโครงการเอาไวท้หีลงั ถา้ไมม่สีมาชกิ
ทา่นใดจะอภปิรายอกี ผมจะขอถามมตทิีป่ระชมุ
เลยนะครับ ตามญัตตนิายกเทศมนตรตีำาบล
ปรางคก์ู ่ขอความเห็นชอบทำาการนอกเขตเกีย่ว
กบักจิการประปาของเทศบาล สมาชกิทา่นใด
เห็นดว้ยกรณุายกมอืขึน้ครับ       

มตทิีป่ระชุม เห็นดว้ยเป็นเอกฉนัท์

ประธ�นฯ ขออนุญาตเขา้สูร่ะเบยีบวาระตอ่ไปเลยนะครับ 
ระเบยีบวาระที ่๖ นะครับ

       
/ระเบยีบว�ระที ่  6  . . . 
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ระเบยีบว�ระที ่๖ เร ือ่ง ก�รตรวจสอบทีด่นิเพือ่ออก
เอกส�รสทิธิใ์นทีด่นิทีไ่มม่เีอกส�รสทิธิ์

ประธ�นฯ เชญิทา่นนายกครับ
น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่

เคารพ เกีย่วกบัเรือ่งนี ้คอืพีน่อ้งบา้นระกา ชมุชน
วชัรพล ประมาณ ๒๐ - ๓๐ คน หรอืเกอืบจะ
ทัง้หมด เมือ่ไมน่านมานี ้มผีูป้ระสบความเดอืด
รอ้นมาพบ และขอใหช้ว่ยตดิตามเรือ่งการออก
เอกสารสทิธิใ์นทีด่นิทีย่ังไมม่เีอกสารสทิธิ ์ซ ึง่
เรือ่งนีผ้มไดไ้ปพบทา่นนายอำาเภอ และไดน้ำา
เรยีนปรกึษาเกีย่วกบัเรือ่งนี ้จากการตรวจสอบ 
พบวา่ เทศบาลเคยดำาเนนิการเกีย่วกบัเรือ่งนีไ้ป
แลว้ ตัง้แตส่มัยนายกคนเดมิ มกีารดำาเนนิเรือ่ง
ทำาหนังสอืถงึทีด่นิจังหวดัศรสีะเกษสาขา
ปรางคก์ูแ่ลว้ ซ ึง่ปรากฏวา่เรือ่งก็เงยีบไป  ไมม่ี
การดำาเนนิการตอ่ เทา่ทีส่บืทราบมา ทราบวา่
สาเหตทุีเ่รือ่งดงักลา่วไมด่ำาเนนิตอ่ เนือ่งจาก
ทีด่นิตอ้งการคำารับรองเพือ่ยนืยันวา่ทีด่นิสว่นดงั
กลา่ว ไมเ่ป็นทีส่าธารณประโยชน ์ซ ึง่นายอำาเภอ
ก็ไดม้อบหมายใหป้ลดัอาวโุสเป็นผูด้แูลรับผดิ
ชอบเรือ่งนี ้ในสว่นของรายละเอยีด  ขอใหท้า่น
ปลดัไดน้ำาเรยีนตอ่ทีป่ระชมุทราบครับ

ประธ�นฯ เชญิทา่นปลดัครับ
น�ยสรุศกัดิ ์สมิ�ขนัธ ์ปลดัฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่

เคารพ สำาหรับเรือ่งนี ้เป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้และ
ดำาเนนิการตัง้แตปี่ ๒๕๕๔  ซึง่นายกสมพร  อสิ
พงษ์ เป็นผูด้ำารงตำาแหน่งนายกเทศมนตรใีนขณะ
นัน้  และทางเทศบาลไดม้กีารทำาหนังสอืถงึทีด่นิ
จังหวดัศรสีะเกษ แลว้เรือ่งก็เงยีบไป จากการที่
ไดส้อบถามไปยังทีด่นิ ทำาใหเ้ราทราบวา่ เหตผุล
ทีเ่รือ่งดงักลา่วดำาเนนิตอ่ไปไมไ่ดนั้น้ เนือ่งจาก
ทีด่นิไมท่ราบวา่ทีต่รงสว่นทีไ่มม่เีอกสารสทิธินั์น้ 
เป็นทีส่าธารณประโยชนห์รอืไม ่และทางทีด่นิ



ตอ้งการคำารับรอง เพือ่ใชย้นืยันในการออก
เอกสารสทิธิใ์หก้บัพีน่อ้งประชาชนทีเ่ดอืดรอ้น  
ผมและทา่นปลดัอาวโุสไดป้รกึษาหารอืรว่มกบั
เจา้พนักงานทีด่นิจังหวดัศรสีะเกษ สาขาปรางคก์ู่
และไดรั้บคำาแนะนำาวา่ ใหเ้รานำาเรือ่งนีเ้ขา้ที่
ประชมุสภา เพือ่ใหส้ภารับรองวา่ทีด่นิดงักลา่วไม่
เป็นทีส่าธารณประโยชน ์จงึจะสามารถออก
เอกสารสทิธิไ์ด ้วนันีเ้ราจงึนำาเรือ่งนีเ้ขา้สู่
ระเบยีบวาระทีป่ระชมุ เพือ่ขอมตจิากสภา เพือ่จะ
ไดด้ำาเนนิการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป  ผมขอนำา
เรยีนใหท้ีป่ระชมุทราบเพยีงเทา่นีค้รับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นปลดัครับ จากการทีผ่มไดพ้ดูคยุ
ปรกึษาหารอืกบัทา่นปลดั ซ ึง่ทา่นก็ไดบ้อกวา่ 
ขณะนีก้ำาลงัดำาเนนิการตามขัน้ตอนอยู ่ทา่นนาย
อำาเภอเองก็ไดย้ำ้ามาวา่ เรือ่งนีเ้ป็นความเดอืด
รอ้นของพีน่อ้งประชาชน ขอใหช้ว่ยรบีดำาเนนิการ
และนีค่อืเหตผุลทีเ่ราตอ้งนำาเรือ่งนีเ้ขา้สู่
ระเบยีบวาระทีป่ระชมุ เพือ่ขอมต ิใหส้ภาเราได ้
รับรองวา่ทีด่นิในสว่นดงักลา่วนี ้ไมไ่ดเ้ป็นที่
สาธารณประโยชนแ์ตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นทีด่นิทีพ่ี่
นอ้งประชาชนชาวบา้นระกาเรา อยูก่นัมาตัง้แต่
รุน่ปู่ ยา่ตาทวด อาศยัทีด่นินีม้าตัง้นานแลว้ จาก
การไดพ้ดูคยุกบัทา่นปลดัทราบวา่มชีาวบา้นคน
หนึง่บอกวา่สระนำ้าสาธารณประโยชนป์ระจำา
หมูบ่า้น หรอืสระกลางหมูบ่า้นระกา เป็นทีด่นิใน 
สว่นของเขา ไมใ่ชท่ีส่าธารณประโยชน ์และผม
ก็ไดพ้ดูคยุกบัทา่นรอง
จรีพงษ์  อสพิงษ์  ซึง่ทา่นเป็นคนในพืน้ที ่ทา่น
รองจรีพงษ์ อสพิงษ์ ทา่นบอกวา่ สระนำ้านีม้มีา
นานแลว้ ไมน่่าจะเป็นสระนำ้าสว่นตวั ผมเองก็มา
อยูท่ีป่รางคก์ู ่เมือ่ปี ๒๕๑๙ ก็เห็นวา่มสีระนำ้าบา้น
ระกาเป็นสระประจำาหมูบ่า้น ก็เขา้ใจวา่เป็นสระนำ้า
สาธารณะมาโดยตลอด และทางเทศบาลเอง
ก็ไดเ้คยเอางบประมาณไปปรับปรงุซอ่มแซมใน
สว่นนี ้และถา้หากวา่สระนำ้าเป็นของสว่นบคุคล
จรงิ ทำาไมจงึไมม่กีารคดัคา้นขณะทีเ่รานำางบ

     /พดูคยุกบั
ทา่นปลดั. . .



ประมาณไปปรับปรงุในขณะนัน้  ซ ึง่ก็เป็นเพยีง
ขอ้กลา่วอา้งทีไ่มม่หีลกัฐานยนืยันแตอ่ยา่งใด 
อยา่งไรก็ตาม ขอใหพ้วกเราชว่ยกนัอภปิรายรว่ม
กนันะครับ เชญิ ส.ท.เส็ง คำาเสยีงครับ

น�ยเส็ง คำ�เสยีง สม�ชกิฯเรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพ ผม
เกดิมาก็เห็นวา่พีน่อ้งประชาชนแถบนัน้ ไดอ้าศยั
ทำากนิในทีด่นิสว่นนัน้มานานแลว้ เชือ่ไดว้า่ไม่
เป็นทีส่าธารณะประโยชนแ์น่นอนครับ

ประธ�นฯ เชญิ ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง ครับ
น�ยสรุฐั แสงสว�่ง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่

เคารพ ผมขอสนับสนุนและเห็นดว้ยกบัเรือ่งนี้
ครับ ผมไมใ่ชค่นในพืน้ที ่แตผ่มเชือ่วา่ทีด่นิทีพ่ี่
นอ้งชมุชนวชัรพลอาศยัอยู ่ไมใ่ชท่ีส่าธารณะ
แน่นอนครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.สรัุฐ แสงสวา่ง เชญิ ส.ท.ธนวฒัน ์
อสพิงษ์ ครับ

น�ยธนวฒัน ์อสพิงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ ผมเกดิมาก็เห็นวา่พีน่อ้งชมุชน   วชัรพล
อาศยัทีด่นิตรงนัน้เป็นทีท่ำากนิและพักอาศยัมา
ตัง้แตเ่กดิ เป็นไปไมไ่ดว้า่จะเป็นทีส่าธารณะ 
ขอบคณุครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.ธนวฒัน ์อสพิงษ์ เชญิ รองอำาพร 
ปักกงัเวสงั ครับ

น�งอำ�พร ปกักงัเวสงั รองฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ ถงึดฉัินไมใ่ชค่นในพืน้ที ่แตต่ัง้แตท่ีย่า้ย
เขา้มาอยูท่ีป่รางคก์ูก็่เห็นวา่พีน่อ้งชมุชนวชัรพล
อาศยัทีด่นิตรงนัน้ทำากนิมาตัง้นานแลว้ เชือ่วา่ไม่
เป็นทีส่าธารณะ ดฉัินขอสนับสนุนคะ่

ประธ�นฯ ขอบคณุรองอำาพร ปักกงัเวสงั เชญิส.ท.แดง 
ครับ

น�ยแดง จนัทอง สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ ผมขอสนับสนุนญัตตนิีค้รับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.แดง จันทอง เชญิ ส.ท.ประวทิย ์
จันทะวงษ์ ครับ

น�ยประวทิย ์จนัทะวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ ผมเป็นคนรุน่หลงัเกดิไมท่นั แตก็่เห็นวา่พี่
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นอ้งชมุชนวชัรพลอาศยัทีต่รงนัน้ทำากนิมาตัง้นาน
แลว้ ขอสนับสนุนครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.ประวทิย ์จันทะวงษ์ เชญิ 
ส.ท.บรรจง แหวนวงษ์ ครับ

น�งบรรจง แหวนวงษ ์สม�ชกิฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ ดฉัินขอสนับสนุนคะ่

ประธ�นฯ ขอบคณุ ส.ท.บรรจง แหวนวงษ์ เชญิทา่นรองจี
รพงษ์ อสพิงษ์ ครับ

     /น�ยจี
รพงษ.์ . .
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น�ยจรีพงษ ์อสพิงษ ์รองน�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล
ทีเ่คารพ ในทีด่นิสว่นตรงนี ้ไดรั้บทราบมาโดย
ตลอดตัง้แตส่มัยนายกสมพร มนีายกทองสรูย ์
อนิทรจั์นทร ์ไดด้ำาเนนิการตรงนี ้แตก็่ชะงักไป 
ไมท่ราบดว้ยเหตผุลใด ผมขอยนืยันในฐานะทีอ่ยู่
มานาน และทำาหนา้ทีเ่ป็นผูป้กครองพืน้ที ่ขอ
ยนืยนัวา่เป็นทีด่นิของพีน่อ้งชมุชนวชัรพลจรงิ 
ไมเ่ป็นทีส่าธารณประโยชนแ์น่นอนครับ

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นรองจรีพงษ์  อสพิงษ์ เชญิทา่น
นายกครับ

น�ยชว�ลย ์ทองสงัข ์น�ยกฯ เรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  
สำาหรับเรือ่งนี ้ อยา่งทีท่า่นประธานพดูมา หลงั
จากทีน่ายกคนเดมิไดท้ำาเรือ่งประสานไปยังทีด่นิ
และทีด่นิไดต้อบกลบัมา ผมจงึไดไ้ปหารอืกบั
ทา่นนายอำาเภอ จงึไดม้กีารแตง่ตัง้กรรมการเพือ่
สอบสวนหาขอ้เท็จจรงิดงักลา่ว และไดอ้อกไป
สำารวจพืน้ทีจ่รงิ และจะพยายามเพือ่ชว่ยเหลอืพี่
นอ้งตอ่ไป  และผมอยากใหส้ภาลงมตรัิบรอง
วา่ทีด่นิตรงนีไ้มใ่ชท่ีส่าธารณประโยชนเ์พือ่ทีจ่ะ
ไดด้ำาเนนิการตอ่ไป

ประธ�นฯ ขอบคณุทา่นนายก ตอ่ไปผมจะขอมตทิีป่ระชมุ
นะครับ สมาชกิทา่นใดเห็นควรรับรองทีด่นิทีพ่ี่
นอ้งชมุชนวชัรพลทำากนิ วา่ไมเ่ป็นที่



สาธารณประโยชน ์ทา่นใดเห็นดว้ยกรณุายกมอื
ขึน้ครับ 

มตทิีป่ระชุม รบัรองเป็นเอกฉนัท์

ประธ�นฯ ขอบคณุครับ ตอ่ไประเบยีบวาระที ่๗

ระเบยีบว�ระที ่๗ เรือ่ง อืน่ๆ

ประธ�นฯ ในระเบยีบวาระนีม้ทีา่นใดจะเสนออะไรหรอืไม่
ครับ ถา้ไมม่ผีมขอขอบคณุ
 ทา่นนายก ขอบคณุคณะผูบ้รหิาร พนักงานเจา้
หนา้ทีท่กุคน ถา้ไมม่ทีา่นใด
 เสนออะไรอกี ผมตอ้งขอขอบคณุสมาชกิสภา
เทศบาลทกุทา่น ทีส่ละ
 เวลามารว่มประชมุในวนันี ้ผมขอปิดประชมุครับ

                            ปิดประชุม
เวล�     1 ๒.๐๙   น.

(ลงชือ่)         ผูจ้ดบนัทกึรายงาน
การประชมุ
        (นางวราภรณ์   แหวนวงษ์)

                                           ผูช้ว่ยนักจัดการงานทะเบยีนและบตัร

/  (ลงชือ่)...
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(ลงชือ่)                               ผูต้รวจบนัทกึ
รายการการประชมุ
         (นางวไิลวรรณ    พาสดา)
         หวัหนา้สำานักปลดัเทศบาล 



 (ลงชือ่)                               ผูต้รวจบนัทกึ
รายงานการประชมุ
        (นายสรุศกัดิ ์   สมิาขนัธ)์
       ปลดัเทศบาลตำาบลปรางคก์ู่

(ลงชือ่)                               ผูต้รวจบนัทกึ
รายงานการประชมุ
         (นายเสถยีร    แหวนเงนิ)
 ประธานสภาเทศบาลตำาบลปรางคก์ู่

คณะกรรมการสามัญไดต้รวจบนัทกึรายงานการประชมุเมือ่วนัที ่ ๒๙
ธันวาคม  25 ๖๓  แลว้ถกูตอ้ง

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

กรรมการสามัญฯ
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