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สภำเทศบำลต ำบลปรำงค์กู่ 

กำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๑/25๖๓  
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 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 
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/  ผู้เข้ำร่วมประชุม... 

 

 

 



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. นายรุจรินทร์         แสงมาศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รุจรินทร์      แสงมาศ  
6. นายสุรศักดิ์          สิมาขันธ์ ปลัดเทศบาล สุรศักดิ์        สิมาขันธ์  
7. นางวิไลวรรณ       ทองละมุล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล วิไลวรรณ     ทองละมุล  
๘ นายสิริพงษ์ชัย      มั่นทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ สิริพงษ์ชัย    มั่นทรัพย์  
๙. นางอรพันธ์          ศรีระษา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ อรพันธ์       ศรีระษา  

10. นางสาวเกษร        วงศ์เศษ นิติกร เกษร        วงศ์เศษ  
11. นางวราภรณ์         แหวนวงษ์ ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนฯ วราภรณ์      แหวนวงษ์  
๑2. นายชินวัตร์          แหวนวงษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ ชินวัตร์        แหวนวงษ์  
๑3. นางนุชจิรา          สงสัย ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล นุชจิรา         สงสัย  
๑4. นางสาวมาลินี       แสงมาศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มาลินี          แสงมาศ  
๑5. นางจิตรา            อสิพงษ์            ลูกจ้าง จิตรา           อสิพงษ์  

 เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขาฯ ได้เชิญสมาชิกทุกท่านเข้าห้องประชุมและแจ้งให้สมาชิก
ทุกท่านลงลายมือชื่อในสมุดบันทึกรายงานการประชุม และเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ
สวดมนต์แบบย่อ เสร็จแล้วกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ประธำน ฯ เรียนท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านปลัดเทศบาล   
เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกๆ ท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมการประชุมสภา  
ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี 25๖๓ 
เป็นสมัยแรก ของปี ๒๕๖๓ มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด ๖ ระเบียบ
วาระ เราจะเริ่มประชุมกันเลย ต่อไปผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระเลยนะครับ  

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่อง   ประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ     
ประธำน ฯ ในระเบียบวาระนี้ผมมี เรื่องแจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับการรับ เครื่องราช - 

อิสริยาภรณ์ ซึ่งผมจะให้ท่านปลัดได้ชี้แจงให้พวกเราได้รับทราบความเป็นมา
เป็นไป และคุณสมบัติอย่างไรจึงจะได้รับเครื่องราชนี้มา เพ่ือจะได้มีความรู้
ประดับสติปัญญา เชิญท่านปลัดครับ 

นำยสุรศักดิ์  สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก รอง
นายก ท่านเลขาฯ ท่านที่ปรึกษา และคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
เนื่องจากว่าทางส านักราชเลขานุการนายกรัฐมนตรี ได้ขอโปรดเกล้า ขอรับ
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/ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์... 



พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งก็มี
ระเบียบว่าด้วยการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หลักเกณฑ์จะเป็นไปตามการด ารงต าแหน่ง ตามวาระว่าสมัยใด ชั้นอะไร 
ส่วนมากจะเป็นชั้นต่ า ไล่ไปเรื่อยๆ จนถึงชั้น ต.ม. ต.จ. ซึ่งทุกชั้นถือว่าเป็น
เกียรติอันสูงสุดทั้งของข้าราชการและข้าราชการการเมือง ซึ่งโอกาสที่จะ
ได้รับจะต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น และถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ต้องเป็นผู้ท า
คุณประโยชน์อย่างสูงสุด อาจจะเป็นผู้บริจาคที่ดินกี่ไร่อะไรประมาณนี้ครับ 
หรือท าความดีความชอบให้กับประเทศชาติ ส าหรับสมาชิกเราผมดูแล้ว
ได้รับเกือบทุกท่าน อันนี้เป็นใบประกาศนะครับ ส่วนเครื่องราชนั้นจะเป็น
ตัวที่ห้อย เขาจะผลิตมาไม่ครบจ านวน ในจ านวนข้าราชการทุกประเภท จะ
ประมาณ ๓-๔ ล้านคน ในการผลิตแต่ละครั้งจะผลิตขึ้นมาประมาณ ๒๐ % 
เท่านั้น ของผมได้ซื้อเอา เว้นแต่ว่าพอเรารู้ข่าวต้องรีบไปที่กรมเลยจึงจะมี
โอกาสได้ ส่วนใหญ่คนที่อยู่ในเขตกรุงเทพจะมีโอกาสได้รับก่อน  เพราะทาง
กองเลขาธิการเครื่องราชจะเอาไปไว้และคนที่อยู่ในกรมจะโทรแจ้ง ส่วน
เจ้าหน้าที่ต่างจังหวัดอย่างเราไปไม่ทันหรอกครับ ฉะนั้นตัวเครื่องราช
ส่วนมากจึงได้ซื้อมาเพ่ือประดับ ราคาในการผลิตแต่ละชิ้นตกประมาณ 
๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท นับเป็นเกียรติประวัติของสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารทุกท่านด้วยนะครับ โอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานได้มอบใบ
ประกาศและขอให้ทุกท่านน าไปใส่กรอบประดับไว้ที่บ้านในที่อันสมควรนะ
ครับ เชิญท่านประธานมอบใบประกาศครับ ให้คุณวิไลวรรณเป็นผู้อ่านชื่อ 
และให้ผู้ที่ได้รับขานชื่อออกมารับมอบใบประกาศจากท่านประธานนะครับ  

นำงวิไลวรรณ ทองละมุล หน.สป. ท่านแรกนะคะ ท่านรองอ าพร ปักกังเวสัง   ๒.ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง   
๓.ส.ท.ปรีชา    เหล่าดี  ๔.ส.ท.เทพธนกุล   จันทรสาร ๕.ส.ท.ประวิทย์   
จันทะวงษ์       ๖.ส.ท.แดง    จันทอง     ๗.ส.ท.ธนวัฒน์   อสิพงษ์     
๘.ส.ท.เส็ง  ค าเสียง  ๙.ส.ท.สุภาพร  เรียงทอง ๑๐.ส.ท.บรรจง   แหวนวงษ์ 

ประธำนฯ ขอบคุณคุณวิไลวรรณ ทองละมุลและทุกท่าน ส าหรับสมาชิกท่านใดที่ใส่ชุด
สีกากี ผมแนะน าให้ท่านฝาก ท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ไปจัดซื้อเครื่องราชที่
จังหวัดมาให้ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเอง เพราะท่าน ส.ท.สุรัฐ ท่านเดินทาง
เข้าจังหวัดเกือบทุกวัน เรื่องต่อไปเรื่องที่ ๒ ที่ผมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะ
ครับ ผมและท่านปลัดได้ไปอบรมสัมมนาเกี่ยวกับงานสภาทั้งของ อบต.และ
เทศบาลที่จังหวัดอุดรธานี ทางคณะผู้จัดอบรมได้มอบเอกสารเกี่ยวกับการ
อบรมครั้งนี้มาให้ และท่านปลัดก็ได้กรุณาส าเนาเอกสารมาแจกสมาชิกที่
ประชุมทุกท่าน ได้เอาไว้ศึกษาและทบทวนถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภา
เทศบาล ว่าหน้าที่ของเรานั้นมีอะไรบ้าง ควรท าอะไรบ้าง จากการที่ผมและ
ท่านปลัดได้ไปร่วมอบรมสัมมนามา ก็ได้รับเสียงสะท้อนจากฝั่งสภาใน
หลายๆ เรื่อง หลายๆ ด้าน ตามเอกสารที่ทางผู้จัดอบรมได้รวบรวมมาเป็น
รูปเล่มให้กับพวกเราได้ศึกษา ส าหรับความรู้นี้หากท่านใดยังสนใจเล่น
การเมืองต่อในระดับเทศบาลเรา เอกสารนี้ก็จะเป็นคู่มือเป็นอย่างดีที่จะ

/ สามารถช่วยให้ท่านได้ท าหน้าที่... 

- ๓ – 
 



สามารถช่วยให้ท่านได้ท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ แต่ท่าน
จะต้องท าการศึกษาและท าความเข้าใจค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการท างานทางการเมืองในระดับเทศบาลเราต่อไป ก็ต้อง
ขอขอบคุณท่านปลัดที่ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาท าให้พวกเราได้มีโอกาส
ได้ความรู้ เรื่องที่ ๓ ในเดือนมีนาคมนี้เทศบาลร่วมกับวัดพิมายจะจัดงาน
เทศน์มหาชาติขึ้น ปีนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
เหมือนเดิม วันแรกก็จะมีการปฏิบัติธรรมและจัดให้มีขบวนแห่พระเวสเทศน์
มหาชาติในวันสุดท้าย และเรื่องต่อไป ผมได้ทราบข่าวมาว่าช่วงเทศกาล
สงกรานต์ปีนี้ทางรัฐบาลได้มีมติให้หยุดยาวเป็นเวลา ๙ วัน ผมก็ห่วงเรื่อง
การเดินทาง กลัวเกิดอุบัติเหตุ ก็ขอให้ระมัดระวังส าหรับการเดินทางด้วยนะ
ครับ  

มติที่ประชุม    รับทรำบ 

ประธำนฯ ท่านใดมีอะไรจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 
๒ ครับ 

ระเบียบวำระท่ี   2             เรื่อง   รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  (๒๗ ธันวำคม  ๒๕๖๒) 
ประธำนฯ ให้ทุกท่านได้พิจารณารายงานการประชุม ๑๐ นาทีนะครับ ว่ามีตรงไหน 

ส่วนใดที่จะปรับปรุงแก้ไข เชิญสมาชิกทุกท่านพิจารณารายงานการประชุม
ครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาพอสมควร มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมไหม
ครับ เชิญ ส.ท.สุรัฐ   แสงสว่าง ครับ 

นำยสุรัฐ  แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก ท่าน
รองนายก ท่านที่ปรึกษา ท่านเลขาฯ ในบันทึกรายงานการประชุม หน้า 
๒๔ บรรทัดที่ ๑๔ นับจากบรรทัดล่าง ค าว่า “โครงการเข้ามาใหม่ เงินจะ
เพ่ิมขึ้นก็ไม่เป็นขอให้แบบถูกต้องก็พอ” ฟังดูแล้วข้อความยังไม่สมบูรณ์ 
ขอให้เติมค าว่า “ไร” ไปด้วย จะได้ประโยคใหม่ว่า “โครงการเข้ามาใหม่ 
เงินจะเพ่ิมขึ้นก็ไม่เป็นไรขอให้แบบถูกต้องก็พอ”หน้า ๒๕ ประธานพูด ๒ 
ครั้ง ต่อจาก ส.ท.แดง  จันทอง ตามความเป็นจริงน่าจะเป็น ส.ท.เส็ง  ค า
เสียง เพราะ ในบทต่อไป ท่านประธานก็ได้พูดขอบคุณ ส.ท.เส็ง  ค าเสียง 
ครับ  

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.สุรัฐ  แสงสว่าง สมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขรายงานการ
ประชุมตามที่เสนอ ขอให้ยกมือขึ้นครับ  

มติที่ประชุม   เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ 

ประธำนฯ   เชิญ ส.ท.สุรัฐ  แสงสว่าง ต่อครับ 

/ นำยสุรัฐ  แสงสว่ำง สมำชิกฯ... 

- ๔ – 
 



- ๕ - 

นำยสุรัฐ  แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หน้า ๒๙ บรรทัดสุดท้าย ให้เพ่ิมค าว่า  
     “ถนน” หน้า ๓๐ บรรทัดที่ ๓ จากบน “เผื่ออนาคตข้าง...” เติมค าว่า  
     “หน้า” ต่อจากข้าง และในหน้า ๓๑ บรรทัดที่ ๘ จากสุดท้าย ค าว่า “ยก 
        ระดับ...” ให้เติมค าว่า “ของถนน” เป็น “ยกระดับของถนน”ขอบคุณครับ 
ประธำนฯ   ขอบคุณ ส.ท.สุรัฐ  แสงสว่าง ผมจะถามมติตามที่ท่าน ส.ท.สุรัฐ  แสงสว่าง  
     ได้เสนอให้แก้ไขนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ ส.ท.สุรัฐ  แสงสว่าง  
     เสนอให้มีการแก้ไขในบันทึกรายงานการประชุม กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม   เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ 

ประธำนฯ   เชิญท่านรองอ าพร  ปักกังเวสัง ครับ 
นำงอ ำพร  ปักกังเวสัง รองประธำนฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หน้า ๒๖ บรรทัดแรก “ถ้าจะมีการเสน 
     โครงการ” ให้เติม “อ”เป็นค าว่า “เสนอโครงการ” ขอบคุณค่ะ 
ประธำนฯ   ขอบคุณท่ารองอ าพร ปักกังเวสัง ครับ ผมจะถามมติที่ประชุมนะครับ  
     สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับท่านรองอ าพร  ปักกังเวสัง  เสนอให้แก้ไข 
     ข้อความในบันทึกรายงานการประชุม กรุณายกมือขึ้นครับ  

มติที่ประชุม   เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ 

ประธำนฯ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงาน
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๗ ธันวาคม  
๒๕๖๒  กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติทีป่ระชุม   รับรองเป็นเอกฉันท์ 

ประธำนฯ ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๓ ครับ  

ระเบียบวำระท่ี   3 เรื่อง   กำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประธำนฯ ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ เราได้ก าหนดสมัยประชุมสมัยแรก

ประจ าปี ๒๕๖๓ ไปแล้ว และส าหรับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
สมัยที่ ๒ - ๔ ประจ าปี ๒๕๖๓  ตามระเบียบของการประชุมสภาท้องถิ่น 
เขาให้ที่ประชุมก าหนดวาระการประชุมสมัยสามัญประจ าปีขึ้น ในประเด็นนี้
ขอความกรุณาท่านเลขาได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุม
สามัญประจ าปี ให้ท่านสมาชิกในที่ประชุมได้รับทราบ เชิญท่านเลขาครับ 

นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่ านประธานที่ เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ าน ท่าน 
นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และคณะพนักงานทุกท่านครับ ในวาระของ
การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี เป็นไปตามระเบียบการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ ในเรื่องของการก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปี และก าหนดสมัยแรกของแต่ละปี ซึ่งบอกไว้ว่า การก าหนดจ านวน

/ สมัยประชุมสามัญประจ าปี... 



สมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของ
ปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ
แต่ละปีโดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เมื่อสภาท้องถิ่นมี
มติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมัยหนึ่ง
ก าหนดไว้ ๓๐ วัน เราได้ก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกไปแล้ว ต่อไปเราจะ
ก าหนดสมัยประชุมอีก ๓ สมัย ผมขอเรียนเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ครับท่าน
ประธาน 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านปลัด คิดว่าที่ประชุมเราคงเข้าใจดีแล้ว อยากให้ที่ประชุมได้
พิจารณาและเสนอว่าในปี ๒๕๖๓ เราจะก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญอีก 
๓ สมัย เราจะยึดข้อมูลเดิม หรือที่ประชุมอยากก าหนดเป็นอย่างอ่ืน ขอฟัง
ความคิดเห็นที่ประชุมครับ เชิญคุณวิไลวรรณ ทองละมุล ครับ 

นำงวิไลวรรณ ทองละมุล หน.สป. เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน 
นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการก าหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ผ่านมาก าหนดดังนี้ค่ะ สมัยที่ ๒ เดือน มิถุนายน  จะ
เป็นเกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนาเทศบาล สมัยที่ ๓ เดือน สิงหาคม ซึ่งเกี่ยวกับ
การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สมัยที่ ๔ เดือน ธันวาคม  
เกี่ยวกับการรายงานติดตามแผนฯ ขอน าเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 

ประธำนฯ ขอบคุณคุณวิไลวรรณ ทองละมุล ผมขอฟังความคิดเห็นของสมาชิกครับ 
เชิญ ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์ ครับ 

นำงบรรจง  แหวนวงษ์ สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันขอเสนอตามข้อมูลเดิมปีที่แล้ว ตามที่
คุณวิไลวรรณ ทองละมุล ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบค่ะ 

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.บรรจง แหวนวงษ์ สมาชิกท่านอ่ืนว่าอย่างไรครับ มีท่านใดจะ
เสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ เชิญ ท่านรองอ าพร ปักกังเวสัง ครับ  

นำงอ ำพร ปักกังเวสัง รองประธำนฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันเห็นด้วยกับ ส.ท.บรรจง แหวนวงษ์ ค่ะ 
ประธำนฯ ขอบคุณ ท่านรองอ าพร  ปักกังเวสัง มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอต่างจาก ๒ 

ท่านนี้ไหมครับ เชิญ ส.ท.สุรัฐ  แสงสว่าง ครับ  
นำยสุรัฐ  แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 

ตามที่คุณวิไลวรรณ ทองละมุล ชี้แจงมานั้น คิดว่าเหมาะสมแล้ว แต่ผมว่า
เราควรจะก าหนดระยะเวลาในแต่ละสมัยลงไปด้วย จะได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผม
ขอเสนอดังนี้ครับ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ เสนอเป็นเดือน มิถุนายน มี
ก าหนด ๓๐ วัน สมัยที่ ๓ เดือน สิงหาคม  มีก าหนด ๓๐ วัน สมัยที่ ๔ 
เดือน ธันวาคม มีก าหนด ๓๐ วัน และผมมีข้อสงสัยว่า ในสมัยประชุม
สามัญ สมัยแรกของปี ๒๕๖๔ เราจะก าหนดในสมัยประชุมนี้ได้เลยหรือไม่ 
จะผิดระเบียบหรือไม่ครับ 

- ๖ – 
 

  / ประธำนฯ. . . 
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- ๗ – 

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง เชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 
นำยสุรศักดิ์  สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่ เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ วรรคท้าย สามารถที่
จะก าหนดได้ทุกสมัยครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านปลัด เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ 
นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขออนุญาตอ่านระเบียบ ข้อ ๒๑ ครับ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ ข้อ ๒๑  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม   เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็น
ประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปี
ถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัยประชุม
วิสามัญก็ได้ 

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.สุรัฐ  แสงสว่าง ครับ ที่น าระเบียบมาอ่านให้ที่ประชุมทราบ 
ผมขอถามมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามที่คุณวิไลวรรณ 
ทองละมุล หัวหน้าส านักปลัด และ ส.ท.สุรัฐ  แสงสว่าง เสนอกรุณายกมือ
ขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย  ๙       เสียง 
ไม่เห็นด้วย -       เสียง 

 งดออกเสียง ๒ เสียง  

ประธำนฯ เป็นอันว่าเราก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เดือน มิถุนายน ก าหนด ๓๐ วัน 
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เดือน สิงหาคม ก าหนด ๓๐ วัน 
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เดือน ธันวาคม ก าหนด ๓๐ วัน 
 เสียดาย อยากให้สมาชิกทุกท่านได้มีโอกาสไปประชุมที่เชียงใหม่ ซึ่งวิทยากร

ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภา ผมต้องขอบคุณท่านนายกที่ได้
ให้โอกาสพวกเราได้ไปรับความรู้มา ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๔    

  / ระเบียบวำระที่ ๔... 



 
- ๘ - 

ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่อง  ญัตตินำยกเทศมนตรี เรื่อง กำรขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ประธำนฯ   เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลปรางค์กู่  มีความประสงค์
ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่  ในการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า
ครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563  เทศบาลต าบลปรางค์กู่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ  ค่าครุภัณฑ์  รายจ่าย
เพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษารถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไว้  จึงขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

   

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

โอนลด รำยกำรใหม ่

แผนงำน  สาธารณสุข 
งำน  บริหารทั่ วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
รำยกำร  ค่าครุภัณฑ์ 

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

คงเหลือก่อนโอน   2,041,840  บ.
โอนลดครั้งน้ี          500,000   บ.
คงเหลือหลังโอน   1,541,840  บ. 

- ค่ำครุภัณฑ์   รำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
โครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่  (ค่ำซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำรถบรรทุกขยะ  แบบอัดท้ำย) ต้ังไว้  
500,000  บำท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษารถบรรทุก
ขยะ  แบบอัดท้าย  โดยการเปลี่ยนตัวถังรถยนต์
บรรทุกขยะอัดท้ายพร้อมเช็คซ่อมระบบไฮดรอลิค 
มีรายละเอียด  ดังนี้  
1)  ระบบเครื่องยนต ์
2)  ระบบไฮดรอลิค 
3)  ตัวถังบรรทุกขยะ 
4)  ชุดฝาท้าย 
5)  ระบบไฟฟ้า 
6)  สีและข้อความ   
(เป็นราคาตามท้องตลาด) 
  

/ เหตุผล... 
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เหตุผล เนื่องจากรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย (คันสีเหลือง) ที่จัดซื้อเมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ตู้บรรทุกขยะรั่วซึมจนไม่สามารถปะปุซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ ประกอบกับอายุการใช้งานนาน อุปกรณ์ต่างๆ จึงเสื่อมสภาพ
ลงตามอายุการใช้งาน  ผู้บริหารท้องถิ่น  พิจารณาแล้วเห็นว่า  มีความ
จ าเป็นต้องซ่อมแซมบ ารุงรักษารถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย  แต่เทศบาล
ต าบลปรางค์กู่  ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษารถบรรทุกขยะ แบบอัด
ท้าย)  ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ไว้ ท า
ให้ไม่สามารถซ่อมแซมได้  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษารถบรรทุกขยะ ชนิดอัด
ท้าย  โดยการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวถังรถยนต์บรรทุกขยะอัดท้ายพร้อมเช็คซ่อม
ระบบไฮดรอลิค มีรายละเอียด ดังนี้ 1.ระบบเครื่องยนต์ 2.ระบบไฮดรอลิค  
3. ตัวถังบรรทุกขยะ  4. ชุดฝาท้าย   5.  ระบบไฟฟ้า   6.  สีและข้อความ  
(เป็นราคาตามท้องตลาด) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน  
500,000 บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)   
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น                   
จึงเรียนมาเพ่ือสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่พิจารณาอนุมัติ 

ประธำนฯ  ขอบคุณท่านนายก ท่านนายกได้เสนอญัตติ ขอโอนงบประมาณจ านวน 
๕๐๐,๐๐๐  บาท เพ่ือซ่อมรถขยะ สมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญได้ครับ 
จะไม่มีการแปรญัตตินะครับ แค่อภิปรายและขอมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ถ้าเห็นด้วยก็ด าเนินการ หรือถ้าไม่เห็นด้วย ญัตตินี้ก็เป็นอันตกไป เชิญ  
ส.ท.สุรัฐ  แสงสว่าง ครับ 

นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ญัตตินี้ผมเพ่ิงเห็นและได้อ่านในรายการ
ที่มาของเงินงบประมาณที่จะโอนคือ เงินที่กันไว้ส าหรับค่าตอบแทนของ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ของประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ผมดูแล้ว 
งบประมาณในส่วนนี้มีการตั้งไว้เกิน ผมเห็นว่าในปีงบประมาณต่อไป เรา
ควรที่จะตั้งไว้ให้พอดี แล้วเอาส่วนที่เหลือจากจากการตั้งงบฯ ไว้เกินไปเป็น
เงินลงทุนสร้างเป็นโครงการดีๆ สักอย่าง ที่เราก าลังประสบปัญหาตอนนี้ 
คือ เรื่องการระบายน้ าออกจากเขตเทศบาล เพราะความเป็นจริง 

/ ค่าตอบแทนฝ่ายสภา... 



ค่าตอบแทนฝ่ายสภาจะอยู่ที่ ๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท ส าหรับการโอนงบฯ ไป
ซ่อมรถขยะนี้ ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์ ในรายการโอนที่แจ้ง
ไว้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษารถบรรทุกขยะ  แบบอัดท้าย  โดย
การเปลี่ยนตัวถังรถยนต์บรรทุกขยะอัดท้ายพร้อมเช็คซ่อมระบบไฮดรอลิค 
ซึ่งในรายละเอียด  มีระบบเครื่องยนต์  ระบบไฮดรอลิค  ตัวถังบรรทุกขยะ 
แต่ผมคิดว่าระบบเครื่องยนต์ตัวเดิมดีอยู่แล้ว เครื่องยนต์ที่จะอาศัยระบบ 
ไฮดรอลิคนี้ก็มาจากเครื่องยนต์ตัวเก่า หรือถ้ามีส่วนควบอันนี้ก็ต่างหาก 
ส่วนเครื่องยนต์คือตัวขับเคลื่อน ผมจึงมีข้อสงสัยว่าเป็นมายังไง ผมขอ
ค าอธิบายด้วยครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณ ท่าน ส.ท.สุรัฐ   แสงสว่าง ครับ ก็เป็นเรื่องที่ดีทางที่ประชุมเราจะ
ได้รับทราบข้อมูลจากผู้บริหาร เชิญท่านนายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ
การซ่อมปรับปรุงเครื่องยนต์นี้มันเป็นอย่างไร เชิญครับ 

นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ระบบเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนควบ คือ เขาจะ
เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง ไส้กรองน้ ามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองน้ ามัน  
เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเกียร์ เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเฟออง
ท้ายให้ นี่คือในส่วนควบครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายกครับ ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงที่ประชุมมา ได้ตอบโจทย์
ของท่าน ส.ท.สุรัฐ  แสงสว่างได้หรือไม่อย่างไร มีข้อสงสัยอะไรขอให้พูดกัน
ในที่ประชุมนะครับ เชิญ ส.ท.เทพธนกุล  จันทรสาร ครับ 

นำยเทพธนกุล จันทรสำร สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร รถ
ขยะที่จะท าการซ่อมคือรถหกล้อใช่ไหมครับ ถ้าซื้อคันใหม่ล้านกว่าบาทเรา
ซื้อคันใหม่ดีกว่าไหมครับ หรือถ้าจะซ่อมจริงๆ อยากให้ระบุว่าเปลี่ยน
อะไรบ้าง เพราะถ้าจะบอกตามที่ท่านนายกชี้แจงมาแค่นี้ เงิน ๕๐๐,๐๐๐  
บาท มันมากเกินไป ผมอยากระบุว่า ท าอะไรบ้าง ราคาเท่าไหร่ ให้ลง
รายละเอียดให้ชัดเจนกว่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.เทพธนกุล  จันทรสาร เชิญท่านนายกชี้แจง ครับ 
นำยชวำลย์ ททองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมขออนุญาตให้ท่านปลัดถ่ายส าเนาเอกสาร

รายละเอียดเกี่ยวกับการซ่อมรถขยะให้สมาชิกดูครับ 
ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายก ผมขอพัก ๑๐ นาที ในระหว่างที่ผู้บริหารถ่ายส าเนา

แจกสมาชิก เชิญพักครับ ครับหลังจากพัก ๑๐ นาที ทางผู้บริหารก็ได้ถ่าย
ส าเนาเอกสารรายละเอียดในการซ่อมรถขยะว่ามีรายการอะไรบ้าง คิดว่า
ทุกท่านคงจะได้รับกันทุกคนแล้วนะครับ ท่านใดจะอภิปราย เชิญนะครับ 
ขออนุญาตท่านนายก ตามรายละเอียดนี้เป็นร้านทรัพย์เจริญพานิชย์ มา
จากอุดรธานี ต้องส่งไปซ่อมที่อุดรฯ ใช่ไหมครับ 

นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ถูกต้องครับท่านประธาน เราต้องส่งไปซ่อม
ที่จังหวัดอุดรธานีครับ 

 
/ ประธำนฯ... 

- ๑๐ - 
 



- ๑๑ - 
 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายก เท่าที่ผมทราบมา ที่อุดรฯ เป็นแหล่งซ่อมรถขยะเป็น
ร้านใหญ่ เมื่อคืนเปิดเจอในเฟสพอดี เชิญสมาชิกหากยังมีข้อสงสัยก็เชิญ
อภิปรายนะครับ เชิญท่านนายก ครับ 

นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอเรียนกับที่ประชุมว่า ผมสอบถาม
ราคามาหลายที่ ซึ่งที่อ่ืนราคาซ่อมสูงมาก มีตั้งแต่ หกแสนกว่า แปดแสน
กว่า สืบราคามาหลายๆ ที่ เพ่ือเอามาเปรียบเทียบ ที่นี่รู้สึกว่าราคาจะถูก
กว่าที่อ่ืน จึงได้ตัดสินใจเลือก ขอบคุณครับ  

ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายก เชิญ ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์ 
นำงบรรจง  แหวนวงษ์ สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ส าหรับรถบรรทุกขยะ เป็นเรื่องจ าเป็นที่

จะต้องซ่อมเพ่ือใช้แก้ไขปัญหาขยะล้นถังในช่วงนี้ ดิฉันสนับสนุนญัตตินี้ค่ะ 
ทุกวันนี้ขยะในเขตมีจ านวนเยอะมาก ถนนเส้นบ้านดิฉันขยะล้นถังเป็น
ประจ า ยิ่งถ้ารถเกิดช ารุดแบบนี้ ปัญหายิ่งจะหนักขึ้น ขอบคุณค่ะ 

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ทท.บรรจง  แหวนวงษ์ มีขยะของบ้านสมาชิกท่านใดที่เจอ
ปัญหาขยะล้นถังบ้างครับ ส าหรับหน้าบ้านผม จากที่ไม่เคยเจอปัญหาขยะ
ล้นถัง ก็เจอนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะ
ขอถามมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรุณายกมือขึ้นครับ  

มติที่ประชุม เห็นด้วย  ๑๐ เสียง 
 ไม่เห็นด้วย   ๑ เสียง 
 งดออกเสียง    -  เสียง 
ประธำนฯ เชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อไปครับ     
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างด้วยนายกเทศมนตรีต าบลปรางค์กู่  มีความประสงค์ขอ
อนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่  ในการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ไปตั้งจ่ายเพ่ิม ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  หลักการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เทศบาลต าบลปรางค์กู่ได้ตั้ง
งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ ค่าจัดซื้อกล้องวัดระยะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้ แต่ไม่เพียงพอ  จึงขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้ง
จ่ายเพ่ิม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
/ ด้ำน/แผน/งำน/หมวด... 

 
 



- ๑๒ - 
 

 
   

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

โอนลด โอนเพ่ิม  
รำยกำร 

แผนงำน  บริหารงานท่ัวไป 
งำน  บริหารงานคลัง 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
รำยกำร ครุภัณฑ์ส ารวจ 

5,700 แผนงำน   บริหารงานท่ัวไป 
งำน  บริหารทั่วไป 
หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้  
2,500,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนของประธานสภา   รอง
ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

คงเหลือก่อนโอน   1,541,840  บ.
โอนลดครั้งน้ี              5,700   บ.
คงเหลือหลังโอน   1,536,140   บ. 

- ค่ำจัดซ้ือกล้องวัดระยะ   จ ำนวน  1  เครื่อง   
ต้ังไว้   5,700  บำท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวดัระยะ 
รายละเอียดคุณสมบตัิ  ดังนี้ 
1) ส าหรับงานภาคสนาม  การเกษตร  ดูที่ดิน   
เดินสายไฟ เซอร์เวย์ จราจร งานป้าย ฯลฯ มีจุด
ยึดขาตั้ง และมีจอ LCD ด้านนอก พร้อมกระเปา๋
ใส่กล้อง ใช้ ship MCU ไม่น้อยกว่า 32 bit   
2) เลนส์ multicode  
3) ขยายได้ไม่น้อยกว่า 6 เท่า 
4) จับระยะได้ไม่น้อยกว่า 600 หลา 
5) บอกระยะเผื่อสโลป 
6) ขาตั้งกล้อง 
(เป็นราคาที่จัดหาได้ตามท้องถิ่น) 
 

เหตุผล เนื่องจากเทศบาลต าบลปรางค์กู่  จะด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ในเขต
เทศบาลเพ่ือประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส ารวจรายการอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส าหรับที่ดินแปลงนั้นๆ 
แต่เนื่องจากกล้องวัดระยะที่มีอยู่ จ านวน 1 เครื่อง ไม่เพียงพอส าหรับการ
ส ารวจพ้ืนที่ในเขตเทศบาล ที่มีอยู่จ านวน  1,200  แปลง  ผู้บริหาร
ท้องถิ่น  พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อกล้องวัดระยะมาใช้
ในงานดั งกล่ าว  ซึ่ งเทศบาลฯ ได้ตั้ งงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อกล้องวัดระยะ ใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ไว้แต่ไม่เพียงพอ จึงขอ
อนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเพ่ิมอีก จ านวน  1  เครื่อง เป็นเงิน  5,700 บาท (ห้า
พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงเรียนมาเพ่ือสภาเทศบาลต าบล -
ปรางค์กู่ พิจารณาอนุมัติ 

/ ประธำนฯ... 



- ๑๓ - 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายก มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญได้นะครับ เชิญท่าน 
ส.ท.สุรัฐ  แสงสว่าง ครับ 

นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่ านประธานสภาที่ เคารพ กล้องตัวนี้ ถ้ าดูตามระเบียบที่ เรา 
ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๓ ควรจะมีกล้องตัวนี้ ซึ่งความจริง
ควรจะตั้งขึ้นไว้ตั้งแต่แรกแล้ว เพราะเป็นสิ่งจ าเป็นเกี่ยวกับการส ารวจที่ดิน
เพ่ือจัดท าแผนที่ภาษี ผมเห็นด้วยครับ  

ประธำนฯ ขอบคุณท่าน ส.สุรัฐ  แสงสว่าง ฝากถึงผู้บริหารนะครับ เกี่ยวกับการจัดตั้ง
งบประมาณ ผมเคยคุยกับท่านปลัด ถ้าเป็นไปได้ ในการจัดตั้งงบประมาณ
แต่ละปี ควรเรียกทุกฝ่ายมาพูดคุย ว่าส่วนไหนที่ อุปกรณ์เครื่องมือในการ
ท างานขาดหายไปหรือไม่เพียงพอ หรือช ารุด จะได้ตั้งงบประมาณในการ
จัดซื้อจัดหา มีท่านใดจะอภิปรายหรือเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
จะขอมติ ที่ ป ระชุ ม เลยนะครับ  สมาชิ กท่ าน ใด เห็ น ด้ วยกับ ญั ตติ
นายกเทศมนตรี เรื่อง  ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรุณายกมือขึ้นครับ                       

มติที่ประชุม เห็นด้วย  ๑๐ เสียง 
 ไม่เห็นด้วย   ๑ เสียง 
 งดออกเสียง    -  เสียง 

ประธำนฯ  เราจะพักรับประทานอาหารเที่ยงก่อนนะครับ แล้วมาประชุมต่อในเวลา
บ่ายโมง หลังจากพักรับประทานอาหารเที่ยงแล้ว เพ่ือไม่ให้ เป็นการ
เสียเวลา  ผมจะขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕  ก่อนนะครับ        

ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่อง  ญัตตินำยกเทศมนตรี เรื่อง  ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำร
เปลี่ยนแนวท่อระบำยน้ ำทิ้ง พร้อมเปลี่ยนขนำดท่อระบำยน้ ำทิ้ง เพื่อตั้ง
จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่    

ประธำนฯ เชิญท่านนายกครับ  
นำยชวำลย์  ทองสังข์ นำยกฯ ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการเปลี่ยน

แนวท่อระบายน้ าทิ้ง พร้อมเปลี่ยนขนาดท่อระบายน้ าทิ้ง เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลปรางค์กู่  มีความประสงค์ขออนุมัติ
ต่อสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่ ในการจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างโครงการเปลี่ยนแนวท่อระบายน้ าทิ้ง พร้อมเปลี่ยนขนาดท่อระบาย
น้ าทิ้ง เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เทศบาลต าบลปรางค์กู่ ไม่ได้ตั้งงบประมาณโครงการเปลี่ยนแนวท่อระบาย
น้ าทิ้ง พร้อมเปลี่ยนขนาดท่อระบายน้ าทิ้งไว้  จึงขอเสนออนุมัติต่อสภา

/ เทศบาลต าบลปรางค์กู่... 



เทศบาลต าบลปรางค์กู่  ในการจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  496,000 
บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
เปลี่ยนแนวท่อระบายน้ าทิ้ง พร้อมเปลี่ยนขนาดท่อระบายน้ าทิ้ง ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ โครงการเปลี่ยนแนวท่อระบายน้ าทิ้ง คสล. Ø 1.00 
เมตร จ านวน  8  ท่อน ปริมาณงานวางท่อระบายน้ าทิ้ง คสล. Ø 0.80 
เมตร จ านวน  130  ท่อน  บ่อพัก คสล.  จ านวน 13 บ่อ (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)  เหตุผล ด้วยนายกเทศมนตรี ได้รับหนังสือร้องเรียนจาก
เจ้าของที่ดิน ซึ่งอยู่ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2167  ว่าท่อ
ระบายน้ าทิ้งของเทศบาลได้ล้ าเข้าไปในเขตที่ดินส่วนบุคคล จึงแจ้งให้
เทศบาลด าเนินการแก้ไข  ดังนั้น  เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  จึงมีมติขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการเปลี่ยนแนวท่อ
ระบายน้ าทิ้ง พร้อมเปลี่ยนขนาดท่อระบายน้ าทิ้ง จ านวน  496,000 บาท 
เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558 ข้อ 89 (1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  คือ ให้กระท าได้
เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน จึงเรียนมาเพ่ือสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่
พิจารณาอนุมัต ิ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายกครับ เชิญ ส.ท.แดง  จันทอง ครับ 
นำยแดง  จันทอง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมสงสัยเรื่องบ่อพัก ในแบบแปลนเห็นมี ๒ 

แบบ ไม่ทราบว่าช่างจะเอาตัวไหนครับ 
ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.แดง  จันทอง ช่างสิริพงษ์ชัย  มั่นทรัพย์  ชี้แจง ครับ 
นำยสิริพงษ์ชัย ม่ันทรัพย์ หน.ฝ่ำยแบบแผนฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบ

ว่า ท่อระบายน้ าทิ้งท่ีเราจะวางนั้น มี ๒ ขนาด ดังนั้น ฝาตะแกรงเหล็กที่เรา
จะน ามาวางก็จะมี ๒ ขนาด เช่นเดียวกัน ก็คือ ฝาตะแกรงเหล็กขนาดบ่อ
พัก ๑.๔๐  x ๑.๒๓ เราจะใช้ เชื่อมกับท่อขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร และ  
ฝาตะแกรงเหล็กขนาด ๑.๔๐ x ๑.๕๗ เราจะใช้กับเชื่อมกับท่อขนาด Ø 
๑.๐๐ เมตร ความกว้างของท่อแต่ละท่อ จะมีขนาดไม่เท่ากัน ผมขอเรียน
ให้ทราบแค่นี้ครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณช่างสิริพงษ์ชัย  มั่นทรัพย์ เชิญ ส.ท.แดง จันทอง ครับ 
 

/ นำยแดง  จันทอง  สมำชิกฯ... 

- ๑๔ - 
 



- ๑๕ - 
 

นำยแดง จันทอง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมยังสงสัยครับท่านประธาน ในแบบที่ผมดู
แล้ว คล้ายๆ จะมีการตอกเข็มด้วยครับ  

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.แดง  จันทอง เชิญ นายช่างสิริพงษ์ชัย  มั่นทรัพย์ครับ 
นำยสิริพงษ์ชัย ม่ันทรัพย์ หน.ฝ่ำยแบบแผนฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอเรียนให้ทราบนะครับ 

แบบที่ผมเขียนนี้ เป็นแบบมาตรฐาน ซึ่งเป็นแบบขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเขาเขียนทั่วประเทศ ที่เขาท ามีตอกเข็มไว้ พ้ืนที่ของเรามันไม่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องไปตอกเข็ม และเราก็ไม่ได้ให้ค่างานตอกเข็ม และอันนี้
เราก็จะตัดค่างานตอกเข็มออกไป เหลือค่าเทคอนกรีตรองพ้ืนครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณช่างสิริพงษ์ชัย  มั่นทรัพย์ เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากถามช่างบ่อตะแกรงที่พังเราต้อง

ท ายังไง คือในความคิดของผม บ่อพักนี้เราต้องท าให้ได้ระดับ ที่เราจะ
ก่อสร้างถนนใหม่ เพราะหากมีการด าเนินการสร้างถนนคิดว่า เวลาถมที่เขา
ก็ต้องถมกลบเลย จะท าให้เกิดปัญหาอีก กรณีนี้เราจะท าอย่างไรครับ 

นำยสิริพงษ์ชัย  ม่ันทรัพย์ หน.ฝ่ำยแบบแผนฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขอเรียนท่านนายกครับ
ส าหรับระดับบ่อพักและระดับฝาบ่อพัก เราต้องเช็คระดับจากจุดที่เราจะ
เริ่มต้นไปถึงถนน ๒๑๖๗ ถนนเดิมมันเป็นแอ่ง เราก็จะต้องยกบ่อพักข้ึน เรา
ต้องเช็คดูว่า ควรลากจากท่อจุดเริ่มต้นน้ าจะไหลไปได้มากแค่ไหน แล้วยก
ขอบบ่อพักข้ึนให้สูงเท่าท่ีเราก่อสร้างครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณนายช่างสิริพงษ์ชัย  มั่นทรัพย์ เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ 
นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมก็ยังสงสัยเรื่องฝาตะแกรงบ่อพัก ขนาด Ø 

๐.๘๐ เมตร ขนาดบ่อพักกับฝาตะแกรงมันแย้งกัน คือขนาดไม่เท่ากัน ผม
สงสัยครับ อีกอย่างคือท่านนายกถามท่าน คือระดับท่อที่จะระบายน้ าออก
จากชุมชน อยากทราบว่าช่างรู้หรือยังและจับระดับหรือเพ่ือที่จะให้น้ ามัน
ไหลระบายออกไป เริ่มจากจุดตรงไหนอยากจะขอค ายืนยันจากท่านครับ 

นำยสิริพงษ์ชัย  ม่ันทรัพย์ หน.ฝ่ำยแบบแผนฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ระดับของบ่อพักที่ผมเช็ค
ตอนนี้คือ ระดับของท่อเราที่วางไว้อยู่หน้าฌาปนสถาน และของเอกชนที่
เขาเชื่อมต่อหน้าตึกแถว ปัจจุบันระดับท่อของเราจะต่ ากว่าของเรา
ประมาณ ๔๐ เซนติเมตร เราสามารถที่จะบังคับน้ าให้ไหลไปตามธรรมชาติ
คือจากที่สูงลงสู่ที่ต่ า ส าหรับระดับขอบบ่อพัก ตามที่ผมได้เรียนท่านนายก
ไปแล้ว ระดับขอบบ่อพักเราจะเสริมให้สูงขึ้นเพ่ืออนาคตเลย เพราะต่อไป
ในอนาคตเราก็จะท าการยกถนนให้สูงอยู่แล้ว และการยกขอบบ่อพักเราจะ
ไม่สามารถก าหนดหรือระบุลงไปได้เลยว่า จะยกให้สูงเท่าไหร่ เพราะขนาด
ของบ่อแต่ละบ่อ ความยาว ความลึกจะไม่เท่ากัน การยกระดับเราต้องดู
พ้ืนที่แต่ละจุด แล้วท าการยกขอบบ่อพักเพ่ือให้สมดุลกับพ้ืนที่ครับ 

 
/ ประธำน... 



- ๑๖ - 
         
ประธำนฯ ขอบคุณนายช่างสิริพงษ์ชัย  มั่นทรัพย์ มีสมาชิกท่านใดยังสงสัยหรือมีข้อ

ข้องใจอยากอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ผมขอถามมติที่
ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง  
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการเปลี่ยนแนวท่อระบายน้ าทิ้ง พร้อม
เปลี่ยนขนาดท่อระบายน้ าทิ้ง เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือขึ้น
ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ 

ประธำนฯ   ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๖ ครับ 

ระเบียบวำระท่ี ๖ เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธำนฯ เชิญท่านปลัดครับ 
นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ในวาระนี้จะขอพูดเกี่ยวกับการแบ่งเขตการ

เลือกตั้ง ๑.เราได้ท าการแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น ๓ แบบ ส่งให้กรรมการ
การเลือกตั้งได้พิจารณา และขณะนี้ กรรมการการเลือกตั้งก็ได้ส่งกลับ
มาแล้วรอประชาพิจารณ์  ๒.การรับสมัครกรรมการเลือกตั้งประจ า อปท. มี 
๓ คน เทศบาลได้ส่งรายชื่อไปที่จังหวัดแล้ว รายละเอียดจะให้คุณวิไลวรรณ 
ทองละมุล หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบอีกที ซึ่งเกณฑ์ในการ
แบ่งเขตนี้จะยึดจ านวนประชากร จะมีความแตกต่างไม่เกิน ๑๐%  

ประธำนฯ ขอบคุณท่านปลัด เชิญคุณวิไลวรรณ ทองละมุลครับ 
นำงวิไลวรรณ ทองละมุล หน.สป. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมด ๓ 

รูปแบบ รูปแบบที่ ๑ แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น ๒ เขต เขตเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่ 
ชุมชนโพธิญาณ ชุมชนพิมายพัฒนา เที่ยงธรรม รักษ์ปรางค์กู่บางส่วน 
ก้าวหน้า ปรางค์พัฒนา รวมประชากรทั้งสิ้น ๑,๔๕๘ คน  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
ได้แก่ รักษ์ปรางค์กู่บางส่วน เกษมสุข บ่อน้ าทิพย์ หนองบัวบาน วัชรพล 
ประชากรทั้งสิ้น ๑,๓๓๗ คน ผลต่างเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย +๖๐ – ๖1 

 รูปแบบที่ ๒ แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น ๒ เขต เขตเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่ โพธิญาณ 
พิมายพัฒนา วัชรพล ก้าวหน้า ปรางค์พัฒนา เที่ยงธรรม รวมประชากร 
๑,๓๙2 คน  เขตเลือกตั้งที่ ๒ ได้แก่ รักษ์ปรางค์กู่ เกษมสุข บ่อน้ าทิพย์ 
หนองบัวบาน รวมประชากร ๑,๔๐๓ คน ผลต่างเปรียบเทียบ เขต ๑ -๖  
เขต ๒ +๕ เขตนี้จ านวนประชากรใกล้เคียงท่ีสุด 

 รูปแบบที่ ๓  เขตเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่ โพธิญาณ พิมายพัฒนา เที่ยงธรรม 
ก้าวหน้า ปรางค์พัฒนา เกษมสุข จ านวนประชากรทั้งสิ้น ๑,๓๓๑  คน เขต
เลือกตั้งที่ ๒  ได้แก่ รักษ์ปรางค์กู่  วัชรพล บ่อน้ าทิพย์ หนองบัวบาน 
จ านวนประชากรทั้งสิ้น ๑,๔๖๔  คน ผลต่างเปรียบเทียบ เขต ๑ -๖๗  เขต 
๒ + ๖๖ / รูปแบบที่  ๓... 



 รูปแบบที่ ๓ เป็นรูปแบบล่าสุดของเราที่เลือก เมื่อปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา 
รูปแบบทั้ง ๓ แบบ กรรมการการเลือกตั้ง ให้ท าประชาพิจารณ์ ประชาชน
ท่านใดที่อยากเสนอ เราจะมีรูปแบบให้เสนอ เขียนแล้วให้น าส่งกรรมการ
การเลือกตั้งโดยตรง 

ประธำนฯ ขอบคณุหัวหน้าส านักปลัด เชิญท่าปลัดครับ 
นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ส าหรับแบบเสนอเพ่ือท าประชาพิจารณ์ที่

ประชุมดูแล้วเข้าใจใช่ไหมครับ ค าว่าประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น 
หมายรวมถึงสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นได้เหมือนกัน สมาชิกทุก
ท่านสามารถมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเสนอกรรมการการเลือกตั้งได้ครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านปลัด เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ส าหรับการเสนอเพ่ือท าประชา

พิจารณ์นั้น ทุกท่านรวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลสามารถที่จะเสนอข้อมูลเข้า
ไปที่กรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือท าประชาพิจารณ์ได้นะครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายกครับ ผมอยากให้เทศบาลเราจัดประชาคมเต็มรูปแบบ 
โดยไม่ต้องลงมติ เพราะอาจท าให้เกิดการขัดแย้งกัน เพียงแต่จัดประชาคม 
แล้วให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นแล้วลงมติเสนอกรรมการการเลือกตั้ง 
ผมว่าน่าจะดีกว่า เชิญท่านปลัดครับ 

นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขณะนี้ยังไม่มีระเบียบให้เทศบาลจัดท า
ประชาพิจารณ์เองได้ครับ ทุกอย่างต้องรวบรวมส่งไปที่กรรมการการ
เลือกตั้งโดยตรง สะท้อนปัญหาไปที่กรรมการการเลือกตั้งโดยตรงครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านปลัด เชิญ ส.ท.เส็ง ครับ 
นำยเส็ง ค ำเสียง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมขอฝากโครงการที่ท าเสร็จแล้วคือซอยจ าปี 

ผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ ฝากให้ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ 
ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.เส็ง  ค าเสียง เชิญ ส.ท.สุรัฐ  แสงสว่าง ครับ 
นำยสุรัฐ  แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สืบเนื่องจากวาระที่ ๓ ที่ผมเสนอ ก าหนด

สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ ๒,๓ และสมัยที่ ๔ ในเดือน มิถุนายน 
เดือนสิงหาคม และเดือนธันวาคม มีก าหนด ๓๐ วัน แต่ยังไม่ก าหนดว่าเริ่ม
จากวันไหน ผมขอเสนอก าหนดเป็น เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ของทุกเดือน และอีก
เรื่อง ตรงแยกไฟแดง ตรงร้านคาร์แคร์ มีชาวบ้านฝากมา ผมต้องพูดเรื่อง
คาร์แคร์ตรงห้องเช่าท่านนายก มีน้ าไหลไปขังบริเวณก าแพงจ านวนมาก ท า
ให้ส่งกลิ่นเหม็น และอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ จึงอยากขอฝากท่าน
ประธานช่วยแก้ไขด้วยครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง เชิญรองฯอ าพร  ปักกังเวสัง ครับ 
นำงอ ำพร ปักกังเวสัง รองประธำนฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ มีชาวบ้านฝากมาค่ะ ฝาท่อซอยบ้าน 

ลุงวงศ์  สีสัน อยากให้เปลี่ยนฝาบ่อพักจากตะแกรงเหล็กเป็นฝาปูน อีกเรื่อง
คือ หลอดไฟและเครื่องออกก าลังกายที่สระหนองเต่าช ารุด อีกที่หนึ่งคือ
หลอดไฟหน้าบ้านอาจารย์โสภณช ารุด ท่านฝากเรื่องมา ขอบคุณค่ะ 

/ ประธำนฯ... 

- ๑๗ - 



- ๑๘ - 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านรองอ าพร ปักกังเวสัง ครับ ผมมีข้อเสนอ ทราบจากท่านปลัด
ว่า พรุ่งนี้จะมีการประชุมตลาด ซึ่งตลาดเรานั้นมีแม่ค้ามาจากที่อ่ืน มาท า
มาหากิน ไม่มีความเป็นระเบียบ สังเกตถนนจากเส้นบ้านรองวรชัย กรงทอง 
ถึงบ้านแม่แก้ว ทุกวันนี้การจอดรถไม่มีความเป็นระเบียบ ผมอยากให้จัด
ระเบียบบริเวณนี้ด้วยครับ อีกจุดหนึ่งคือ ตรงข้างหลังศาลปู่พรหมจรรย์
แม่ค้าหลายคนได้น ารถเข็นไปจอด ท าให้มองดูไม่สวยงามเพราะความไม่
เป็นระเบียบเรียบร้อย ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ส าหรับเรื่องที่ จะประชุม
พรุ่งนี้ อยากให้น าเข้าที่ประชุมด้วยครับ และหากสมาชิกท่านใดว่างก็ขอ
เชิญเข้าร่วมประชุมด้วยกันนะครับ เชิญท่านนายกครับ 

นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เกี่ยวกับตลาด ขณะมีหลายท่านส่งหนังสือ
แจ้ง การวางของไม่เป็นระเบียบและมีแม่ค้าหลายคนที่โดนปรับ ส าหรับ
เรื่องจอดรถ เมื่อเช้าท่านรองจีรพงษ์  อสิพงษ์ ได้ร่วมประชุมที่ท้องถิ่น
อ าเภอ อยากขอให้ท่านรองจีรพงษ์  อสิพงษ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดการ
ประชุมให้ที่ประชุมทราบครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายก เชิญท่านรองจีรพงษ์  อสิพงษ์ ครับ 
นำยจีรพงษ์ อสิพงษ์ รองนำยกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เมื่อเช้าผมได้รับมอบหมายจากท่านนายก

ให้ไปร่วมประชุมที่ท้องถิ่นอ าเภอ ที่ประชุมก็ได้พูดถึงปีนี้เป็นปีที่แห้งแล้ง 
ภัยพิบัติที่จะตามมาต้องมีแน่นอน ทางอ าเภอและจังหวัดจึงได้แจ้งให้เรา
จัดส่งจิตอาสาเข้ารับการอบรม เพ่ือฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับภัยพิบัติ จ านวน 
๕๐  คน ส าหรับเทศบาลต าบลปรางค์กู่ เราได้ถูกก าหนดให้ร่วมกับบึงบูรพ์
และโพธิ์ศรีสุวรรณ อบรมระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๓ โดยให้
เทศบาลจัดตั้งงบประมาณสนับสนุน จ านวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท ส าหรับเรื่อง
นี้ อีกเรื่องถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี คือ เทศบาลเราได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒ 
โครงการ หนึ่ งในนั้น  ก็คือ โรงสูบน้ าประปา งบประมาณ จ านวน 
๑,๓๐๐,๐๐๐  บาท ถือว่าเราได้รับการอุดหนุนน้อยที่สุด ถ้าเทียบกับแห่ง
อ่ืนเขาได้มากกว่าเราเยอะมาก อีกเรื่องในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นวัน
ท้องถิ่นไทย และอ าเภอได้มอบให้เราเป็นแม่งาน ผมจึงแจ้งไปว่า ในเดือน
มีนาคม เรามีบุญพระเวสซึ่งเป็นงานใหญ่ที่เราจะต้องจัด ซึ่งก็ไม่มี อบต.ไหน
รับเป็นเจ้าภาพ จึงได้ตกลงกันจับฉลาก และ อบต.กู่ก็ได้รับเป็นเจ้าภาพใน
การจัดงานครั้งนี้  โดยท้องถิ่นทุกแห่งอุดหนุนงบประมาณให้ แห่งละ 
๒,๐๐๐ บาท อีกเรื่องคือ จังหวัดแจ้งมา มีท้องถิ่น ๑๖ แห่งที่ยังไม่รายงาน
จังหวัดสะอาด อ าเภอฝากให้ด าเนินการรายงานด้วยนะครับ เมื่อวันพระที่
ผ่านมา ผมได้ปรึกษากับท่านพระครูเจ้าอาวาสวัดพิมาย เกี่ยวกับการจัดงาน
บุญพระเวสเทศน์มหาชาติ ซึ่งก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดข้อก าหนดที่ชัดเจน ก็
คงต้องมีการประชุมหาข้อสรุปอีกรอบครับ 

/ ประธำนฯ... 



- ๑๙ - 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านรองจีรพงษ์  อสิพงษ์ เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์  ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ ผมขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการ ๕ 

โครงการ ซึ่งขณะนี้ เราได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วครับ ๑.โครงการอาคาแผง
ลอยในตลาดสดหน้าห้องน้ า จ านวน ๖  ห้อง ขณะนี้ได้ท าเรื่องขออนุญาต 
ธนารักษ์แล้วครับ  ๒.โครงการป้ายทางเข้าตลาดสดหน้าโรงเรียนอนุบาล
ปรางค์กู่  ๓.โครงการฌาปนสถานบ้านพิมาย  ๔.โครงการจัดสร้างห้องเก็บ
พัสดุ ได้แจ้งผู้รับจ้างไป ๒ อาทิตย์แล้วให้มาท าสัญญาจ้าง  ๕. โครงการ
จัดสร้างห้องท างานสภาเทศบาล ก็ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้เรา
ได้ผู้รับรับจ้างแล้วทั้ง ๕ โครงการ  ซึ่งก็คงจะได้ด าเนินการในไม่ช้านี้ครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายก เชิญท่านรองอ าพร  ปักกังเวสัง 
นำงอ ำพร  ปักกังเวสัง รองประธำนฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกตลาดฝากขอบคุณและชื่นชมที่

เทศบาลได้ท าการจัดระเบียบตลาดค่ะ 
ประธำนฯ ขอบคุณท่านรองอ าพร ปักกังเวสัง เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ก็อยากขอบคุณพ่ีน้องชาวตลาด และด้วย

ความยินดียิ่งครับ เพ่ือความเป็นระเบียบและสวยงาม เราจะท าต่อไปครับ 
ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายก เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ 
นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ถนนเททศบาล ๗  ผมเห็นฝาตะแกรงบ่อ

พักวางไว้จุดหนึ่ง เราจะโยกย้ายไปวางที่ใหม่ที่เหมาะสมได้ไหมครับ 
ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.สุรัฐ  แสงสว่าง เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ อันนี้เป็นงานค้างปีที่แล้ว ซึ่งผู้รับจ้างเองก็

โดนปรับไป ๕ - ๖ เดือนแล้ว ผมจะเร่งผู้รับจ้างอีกครับ       
ประธำนฯ ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอบคุณท่านนายก คณะ 

ผู้บริหาร ท่านปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกท่าน ที่สละเวลามาร่วม 
ประชุมในวันนี้ มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีใครเสนออะไร
อีก ผมขอปิดประชุมครับ 

 
                               ปิดประชุมเวลา     1๔.๔๐   น. 

 
 (ลงชื่อ)          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางวราภรณ์   แหวนวงษ์) 
                                          ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
 

(ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจบันทึกรายการการประชุม 
        (นางวิไลวรรณ   ทองละมุล) 
         หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

/ (ลงชื่อ)... 



- ๒๐ – 
 

 
 

(ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
        (นายสุรศักดิ์    สิมาขันธ์) 
       ปลัดเทศบาลต าบลปรางค์กู่ 

 
 

(ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายเสถียร    แหวนเงิน) 
 ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่ 
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