
( ส ำเนำ ) 
บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
สภำเทศบำลต ำบลปรำงค์กู่ 

กำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3/25๖๒ (ครั้งที่ 1) 
วันที่  ๑๕  สิงหำคม  25๖๒  เวลำ  10.00  น. 

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

ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1. นายเสถียร            แหวนเงนิ ประธานสภาเทศบาลฯ เสถียร          แหวนเงิน  

2. นางอ าพร             ปักกังเวสัง รองประธานสภาเทศบาลฯ 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 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชก. อุษณีย์        ศรีลาชัย  

1๑. นางสาวเกษร        วงศ์เศษ นิติกรปฏิบัติการ เกษร        วงศ์เศษ  

1๒. นางวราภรณ์         แหวนวงษ์ ผช.นักจัดการงานทะเบียนฯ วราภรณ์      แหวนวงษ์  

๑๓. นายชินวัตร์          แหวนวงษ์ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชินวัตร์        แหวนวงษ์  

 เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขาฯ ได้เชิญสมาชิกทุกท่านเข้าห้องประชุมและแจ้งให้สมาชิก
ทุกท่านลงลายมือชื่อในสมุดบันทึกรายงานการประชุม และเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ
สวดมนต์แบบย่อ เสร็จแล้วกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ประธำน ฯ เรียนท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านปลัดเทศบาล   
เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกๆท่าน ที่ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมการประชุมสภา  
ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ของปี 25๖๒ 
เรื่องที่ส าคัญในวันนี้ก็คือ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๓ เป็นการประชุมให้ความเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เราจะเริ่มประชุมกันเลย 
ต่อไปผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระเลยนะครับ  

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่อง   ประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ     
ประธำน ฯ ในระเบียบวาระนี้ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ครับ เรื่องแรก ในวันที่ ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่วัดระการจะมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ตามโครงการ 
“ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ท าบุญสร้างป่า” มีองค์กรต่างๆ มาร่วม และนาย
วิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่าน
จะมาเป็นประธาน ทราบว่า ท่านผู้ว่าฯ วีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ท่านก็จะมา
งานนี้ด้วย ขอฝากพนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกทุกท่านร่วมกิจกรรมในครั้ง
นี้ด้วยนะครับ ซึ่งในงานก็จะมีการเทศน์และการแสดงมากมาย เรื่องต่อไป 
เรื่องการสร้างศาลหลักเมือง โดยสภาวัฒนธรรมปรางค์กู่ เราได้มีการ

   / ก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่อง... 



ก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่อง ท่านนายกเองก็ได้ไปดูแลและใส่ใจให้ข้อคิดหลาย
อย่างเกี่ยวกับการสร้าง ซึ่งท่านว่าการสร้างก็ต้องให้มีความมั่นคงแข็งแรง 
อยู่ชั่วลูกชั่วหลาน ส าหรับรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับการสร้าง ถ้าท่านใดอยาก
ทราบ ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ที่ คุณประชุมศรี แหวนเงิน แม่บ้านของ
ผม ท่านเป็นผู้จัดท ารายละเอียดเรื่องนี้ครับ ส าหรับผมก็มีเรื่องแจ้งให้ทราบ
เพียงเท่านี้  

มติที่ประชุม    รับทรำบ 

ประธำนฯ ท่านใดมีอะไรจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 
๒ ครับ 

ระเบียบวำระท่ี   2             เรื่อง   รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  ( ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๒ ) 
ประธำนฯ ให้ทุกท่านได้พิจารณา ๑๐ นาทีนะครับ ส าหรับพิจารณาและเสนอ ว่ามี

ตรงไหน ส่วนใดที่จะปรับปรุงแก้ไข เชิญสมาชิกทุกท่านพิจารณารานงาน
การประชุมครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาพอสมควร มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการ
ประชุมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็น
ควรรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  
๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม   รับรองเป็นเอกฉันท์ 

ประธำน  ก่อนถึงวาระที่ ๓ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจขอเชิญท่านปลัดชี้แจงให้ที่
ประชุมทราบครับ 

นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ส าหรับในวาระนี้  จะเป็นการชี้แจง ผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่า ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในเทศบัญญัติ เราได้จัดเตรียมปัญหาและโครงการที่
จะบรรจุอยู่ในร่างเทศบัญญัตินี้ ตามที่เป็นนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งท่าน
นายกก็จะได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป ส าหรับผมจะขอพูดเฉพาะ
โครงการที่เรามองเห็นได้ ก็จะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายประจ า ค่าตอบแทน 
เงินเดือน ค่าตอบแทนของพนักงาน รวมทั้งของคณะผู้บริหาร ท่านนายก 
ท่านรองนายก ท่านประธานสภา สมาชิกทุกท่าน ก็คือในส่วนของงบประจ า 
และอีกงบหนึ่งก็คืองบด าเนินการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าจ้าง
เหมา ค่าซ่อมหรือค่าใช้จ่ายในการไปราชการ และงบสุดท้ายที่ผมจะเรียน 
คืองบลงทุนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง อันนี้คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นร่าง สามารถจับต้อง
ได้ ในปีนี้เรามีโครงการใหญ่ๆ นั่นก็คือโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในปีนี้ ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพฐ.) ได้ก าหนดให้เทศบาลรับ
เฉพาะเด็กอายุ ๓ ขวบ และเราก็มีโครงการที่จะย้ายเด็กที่มีจ านวนมาก ท า
การย้ายห้องเรียน ซึ่งในช่วงเวลากลางวันนี้ อากาศจะร้อนมาก เราจึงได้
สร้างโดมขึ้นมา เป็นโดมสูง ช่วยลดปัญหาลงได้ นี่เป็นโครงการหลักครับ 

- ๓ – 
 

   / และอีกโครงการหนึ่ง... 



และอีกโครงการหนึ่ งคือของตลาดสด ซึ่ งชาวตลาดก็ได้ เสนอครับ  
ติดลูกหมุนบนหลังคาเพ่ือระบายอากาศ และอีกหนึ่งโครงการคือการบรรจุ
การก่อสร้างถนน ๑ โครงการ ทั้งหมดนี้คือรายจ่ายเพ่ือการพัฒนา ส าหรับ
การบริหารงบประมาณนั้น ก็ขึ้นเดือนที่ ๑๐ แล้ว เหลือเวลาอีกแค่เดือนครึ่ง 
ปิดปีงบประมาณก็คือ ๓๐ กันยายน ของทุกปี หลังจากนั้นแล้ว ก็จะไม่ให้มี
การเบิกจ่าย ต้องเคลียร์เรื่องงบฯ ลูกหนี้ต่างๆ ต้องเคลียร์ให้เสร็จในห้วงนี้ 
เรามีโครงการที่จะต้องด าเนินการหลายอย่าง ผมจึงมีกลยุทธ์ในการบริหาร
งบประมาณ คือ การโอนงบของปี ๒๕๖๒ ไปท าโครงการที่เราต้องการ
พัฒนา ในปี ๒๕๖๒ นั้น เราตั้งงบประมาณไว้ ๔๑ ล้านกว่าจากเงินเดือน
ที่ตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งที่ยังว่างและใช้ไม่หมด เราเรียกว่างบเหลือจ่าย 
สามารถที่จะโอนไปเพ่ือพัฒนา หรือใช้จ่ายในปีถัดไปได้ ผมก็มีเรื่องที่จะน า
เรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านปลัด ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้ที่ประชุม
ทราบ ส าหรับห้องที่ท างานของสภาก็จะสร้างในปีนี้ครับ ก่อนที่จะให้ท่าน
นายกเสนอญัตติ  สมาชิกท่านใดมีอะไรสงสัยจะสอบถามก็เชิญได้นะครับ 
ถ้าไม่มี ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๓ ครับ           

ระเบียบวำระท่ี   3 เรื่อง   ญัตติผู้บริหำร  เรื่อง  กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  วำระท่ี  ๑ (ขั้นรับหลักกำร) 

ประธำนฯ เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง การพิจารณาร่าง 

เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ขั้นรับ
หลักการ หลักกำร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2543  ก าหนดให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาท้องถิ่น  ภายในวันที่  15  สิงหาคม นั้น  บัดนี้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นได้ด าเนินการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ. 2563  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอน าเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  ต่อสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่  
ได้พิจารณาดังต่อไปนี้ 

     1.  ประมาณการรายรับทั้งสิ้น   43,009,000    บาท 
    2.  งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   43,009,000    บาท   

      โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
   ด้านบริหารทั่วไป 

              1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป        ยอดรวม  16,540,500  บาท 
     2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม    1,980,000  บาท 

             ด้านบริการชุมชนและสังคม 
   1.  แผนงานการศึกษา          ยอดรวม    7,308,000  บาท 
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   2.  แผนงานสาธารณสุข               ยอดรวม    5,917,500   บาท 
   3.  แผนงานเคหะและชุมชน                ยอดรวม    2,849,100   บาท 
   4.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    
               ยอดรวม    1,575,000   บาท 
   ด้านการเศรษฐกิจ 
   1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม      484,900    บาท 
   ด้านการด าเนินงานอื่น 
   1.  แผนงานงบกลาง                        ยอดรวม    6,354,000    บาท 

  รวมประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น      43,009,000    บาท 
   งบเฉพำะกิจกำรประปำ 
   1.  ประมาณการรายรับทั้งสิ้น        2,575,000    บาท 
   2.  งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น       2,575,000    บาท              
   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้      

1.   งบกลาง   ยอดรวม       525,000     บาท 
2.   งบบุคลากร     ยอดรวม    1,020,000     บาท 
3.   งบด าเนินการ  ยอดรวม    1,030,000     บาท   
เหตุผล  เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร  ที่ได้
วางแผนไว้ตามแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ของเทศบาลต าบลปรางค์กู่   จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563   ซึ่งเป็นการตั้งงบประมาณแบบสมดุล   
ดังมีรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่น าเสนอมาพร้อมนี้   จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรับหลักการต่อไป 

ประธำน ขอบคุณท่านนายกครับ ต่อไปจะเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกท่านได้อภิปราย
การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ หลายท่านคงได้
ศึกษามาดีแล้ว เชิญ ส.ท.สุรัฐ  แสงสว่าง ครับ 

นำยสุรัฐ  แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เกี่ยวกับร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ผมอยากจะเสนอ
ขอให้สมาชิกได้อภิปรายในแต่ละแผนงานจบเป็นแผนๆ ไปครับ และตอนนี้
ผมติดใจกับใบบันทึกแนบมา ๒ ใบ คือในใบที่มีชื่อของท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัด ประกาศ  ณ  วันที่....มีชื่อท่านนายกลงนาม และมีชื่อท่านผู้ว่าฯ 
เห็นชอบ และอีกใบคือใบแรกของเทศบัญญัติ มีค าอธิบาย จาก ข้อ ๑ - ข้อ 
๔ ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ผมคิดว่าใบนี้ควรมี
หลังจากท่ีเทศบัญญัติได้รับการอนุมัติแล้ว  

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่างครับ เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ  

/ ประธำนฯ... 
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ประธำนฯ ในประเด็นนี้ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงด้วยครับ  
นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ส าหรับร่างเทศบัญญัติที่ท่าน ส.ท.ได้เกิดข้อ

สงสัยและถามมานั้น ผมขอเรียนว่าเป็นรูปแบบการจัดท าเทศบัญญัติ เป็น
แบบฟอร์มที่ กรมเขาให้มา เราท าในคอมพิวเตอร์  เป็นแค่รูปแบบ
รายละเอียดเสนอผู้ว่าฯลงนามเพ่ือเห็นชอบ เป็นแค่ข้อมูลคร่าวๆ และเมื่อ
ผู้ว่าเห็นชอบ ท่านนายกก็จะลงนามเพ่ือประกาศใช้ ซึ่งงบประมาณทั้งหมด 
รวมทั้งงบฯ เฉพาะการ คือกิจการประปา ประมาณ ๒ ล้านกว่าบาท  รวม
ทั้งสิ้นก็จะประมาณ ๔๕ ล้านบาท อันนี้ เราก็ท าและเสนอไปพร้อมกัน
ทั้งหมดครับ ผู้ว่าฯ ต้องอนุมัติและเห็นชอบทั้ง ๒ งบประมาณ รายละเอียด
ก็จะเป็นไปตามนี้  ผมขอเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ   

ประธำนฯ ขอบคุณคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง 
ได้เสนอให้อภิปรายและจบเป็นแผนๆ ที่ประชุมเห็นควรเสนออย่างไร ก็เชิญ
นะครับ เชิญ ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์  ครับ 

นำงบรรจง  แหวนวงษ์ สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันเห็นว่าน่าจะต่างคนต่างเสนอและอภิปราย 
สงสัยข้อไหน ส่วนไหน ตรงไหน ก็ให้ถามและอภิปรายในข้อนั้น น่าจะดีกว่า
ค่ะ 

ประธำนฯ ขอถามที่ประชุม เราต้องลงมติหรือไม่ครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
นำยสุรัฐ  แสงสว่ำง สมำชิกฯ  เรียนท่านประธานที่เคารพ ไม่ต้องลงมติครับ เอาตามที่ ส.ท.บรรจง แหวน

วงษ์ เสนอเลยครับ 
ประธำนฯ ขอบคุณครับ เชิญทุกท่านพิจารณา เชิญ ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์ ครับ 
นำงบรรจง  แหวนวงษ์ สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ หน้า ๒๘/๓๕ งบอุดหนุน เป็นงบอุดหนุน อสม.

ในเขตชุมชน ในส่วนนี้คืออุดหนุน อสม.ในชุมชน ๒๐,๐๐๐ บาท ไม่ทราบ
เทศบาลได้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณนี้อย่างไร ติดตามและตรวจสอบ
บ้างหรือไม่คะ 

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.บรรจง แหวนวงษ์ ครับ เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ เชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 
นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ เรื่องเงินอุดหนุน ตามพระราชด าริของฟ้าหญิง

จุฬาภรณ์ ซึ่งให้เทศบาลด าเนินการของเทศบาลเรานั้น คือ ด าเนินการ ๑๐ 
ชุมชนๆ ละ 3 โครงการ ในจ านวนเงิน  20,000 บาทต่อชุมชน เช่น 
โครงการส่งเสริมไอโอดีน  การคัดกรองมะเร็ง เป็นต้น เดิมเรามีเงินของ   
อสม.อยู่แล้ว จ านวน ๗,๕๐๐ บาท ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นโครงการตาม
พระราชด าริ หลักการคือให้ชุมชนประชุมและมีรายงานการประชุมเกี่ยวกับ
ปัญหาในชุมชน และเอามติในที่ประชุมจัดท าเป็นโครงการเสนอมายัง
เทศบาล เทศบาลตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และเทศบาลจะเป็น 
ผู้ผลักเงินเข้าบัญชีของชุมชนเพ่ือเบิกจ่ายเงินไปด าเนินการตามโครงการ 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าจัดท าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าวิทยากรในการ
อบรม เป็นการเบิกจ่ายตามวิธีการของเทศบาล และสตง.มีการตรวจสอบ
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   / ชุมชนเองก็ต้องจัดท าแฟ้ม... 



ชุมชนเองก็ต้องจัดท าแฟ้มเอกสารการเบิกจ่ายไว้ให้รอรับการตรวจสอบ 
วิธีการใช้จ่ายเงินอุดหนุนก็ตามที่แจ้งมานี้ ขอบคุณครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านปลัด เท่าที่ผมทราบ เห็นว่ากรรมการชุมชนและ อสม.มีปัญหา
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินมากพอสมควรนะครับ  

นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ตามหนังสือนั้น คือให้ในนามของกรรมการ
ชุมชน ผู้ที่จะสามารถใช้จ่ายเงินได้ก็คือ กรรมการชุมชนครับ และถ้าเป็น
หมู่บ้านก็คือกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ใช้จ่ายงบประมาณครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านปลัด เชิญ ส.ท.สุรัฐ  แสงสว่าง ครับ 
นำยสุรัฐ  แสสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ  ในหน้า ๒/๓๕ เงินเดือนของปลัดเทศบาลและ

เงินประจ าต าแหน่ง ในปี ๒๕๖๒ ไม่มี แต่ในปีนี้มี หน้า ๓/๓๕ เงินเดือน
ของพนักงาน ในปีนี้เพ่ิมมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว ไม่ทราบว่าปีนี้พนักงานเพ่ิมขึ้น
หรืออย่างไรครับ หน้า ๖/๓๕ งานบ้านงานครัว ตั้งไว้จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท ผมว่ามันมากเกินไป หน้า ๗/๓๕ แผนงานทั่วไป ยอดเพ่ิมขึ้น 
๕๐,๐๐๐ ซึ่งงานบริการสื่อสารและคมนาคมในปี ๒๕๖๒ ผมดูแล้วไม่มี 
หน้า ๘/๓๕ นี่ก็งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ซ้ ากับหน้า ๖/๓๕ ต่อไปหน้า ๙/๓๕ 
คอมฯโน๊ตบุ๊ค อันนี้ผมยังไม่เข้าใจว่าซื้อไว้ส านักงานหรือว่าจะพกติดตัวครับ 
หน้า ๑๐/๓๕ การแข่งขันกีฬาคนพิการนครล าดวนเกมส์ พ.ศ.๒๕๖๓-
๒๕๖๔ ตั้งไว้ข้ามปี จะจ่ายกันยังไงครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ที่ตั้งข้อสังเกต ในส่วนนี้เชิญท่านปลัดชี้แจง
ครับ 

นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ตามที่ท่าน ส.ท.สุรัฐได้ตั้งข้อสังเกตมานั้น ผมขอ
ตอบและขอเรียนอย่างนี้นะครับ ส าหรับค าถามหน้า ๒/๓๕ เกี่ยวกับ
เงินเดือนและค่าตอบแทนปลัดนั้น ในปี ๒๕๖๒ ก็ตั้งไว้ครับ เป็นการยก
ข้อมูลเดิมมาเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร การปรับเปลี่ ยนเงินเดือนของ
พนักงานนั้น ใน ๑ ปี จะมีการปรับเปลี่ยน ๒ ครั้ง ในปี ๒๕๖๒ ก็ตั้งไว้ 
๖๘๐,๐๐๐ บาท และปี ๒๕๖๓ ก็ตั้งไว้ ๖๘๐,๐๐๐ บาท เท่าเดิม และฝ่าย
การเมืองก็เท่าเดิมเพราะรายได้ของเราไม่เปลี่ยน และเงินประจ าต าแหน่ง
ของปีที่แล้วก็มีนะครับ ดังนั้น ในการตั้งงบประมาณจึ งตั้ งไว้เท่าเดิม 
ขอบคุณครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านปลัด ท่าน ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง คงพอจะเข้าใจนะครับ เรื่องการ
จัดซื้อโน๊ตบุ๊ค เชิญคุณอุษณีย์  ศรีลาชัย เป็นผู้ชี้แจงเรื่องนี้ครับ 

นำงสำวอุษณีย์ ศรีลำชัย นักวิเครำะห์ฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ในส่วนของการจัดซื้อโน๊ตบุ๊คเป็นส่วนของ
ส านักปลัดค่ะ เป็นของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งแทนเครื่องเดิมที่
ใช้มานานเป็นสิบปีแล้ว และการที่ตั้งงบฯจัดซื้อโน๊ตบุ๊ค ก็เพ่ือใช้ส าหรับการ
อบรม เวลาที่ไปอบรมทุกครั้งเขาจะให้น าโน๊ตบุ๊คไปด้วย ทั้งนี้ก็เพราะงาน
ทุกงานที่เก่ียวกับแผนฯ นั้น จ าเป็นต้องใช้คอมในการอบรมค่ะ 

ประธำนฯ ขอบคุณ คุณอุษณีย์ ศรีลาชัย ส าหรับงานบ้านงานครัว เชิญคุณอรพันธ์   
ศรีระษา  เป็นผู้ชี้แจงครับ 

- ๗ - 

/นำงอรพันธ์  ศรีระษำ. . . 



- ๘ –     
 

นำงอรพันธ์ ศรีระษำ หน.ฝ่ำยอ ำนวยกำร เรียนท่านประธานที่เคารพ ส าหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
นั้น ก็จะเป็นการจัดซื้อถุงด าส าหรับใส่ขยะ ผงซักฟอก สาร EM ส าหรับล้าง
รถขยะ ถ้วยชาม แก้วน้ า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เราใช้ก็จะมีการแตก การช ารุด 
จ าเป็นต้องซื้อหามาไว้ ซื้อน้ ายาล้างห้องน้ า น ายาล้างจาน ไม้กวาด 
โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน ไม้กวาดทางมะพร้าวเราจะใช้เปลืองมาก เพราะ
ในหน้าฝนนั้น จะมีดินไหลเข้ามาที่ถนนท าให้ใช้ไม้กวาดเปลืองกว่าปกติ ขอ
ความกรุณาสภาช่วยพิจารณาถึงความจ าเป็นตรงนี้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

ประธำนฯ ขอบคุณคุณอรพันธ์ ศรีระษา ครับ ผมอยากจะขอถังขยะไปไว้ที่ก่อสร้าง
ศาลหลักเมืองสักถังนะครับ เรื่องความสะอาดในส่วนของถนนเส้นต่างๆ 
ยอมรับว่าพนักงานของเราดูแลและใส่ใจดีมาก ขอชื่นชมครับ เชิญ ส.ท.สุรัฐ 
แสงสว่างครับ 

นำยสุรัฐ  แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ที่ผมถามไปยังตอบไม่หมดครับ 
ประธำนฯ เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องครับ 
นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ขออนุญาตอธิบายเพ่ิมเติมครับ เกี่ยวกับการ

จัดการแข่งขันกีฬาล าดวนเกมส์ มีหนังสือเข้ามาเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ซึ่งเรา
ได้จัดท างบประมาณเสร็จแล้ว แต่เนื่องจากเป็นการขอรับการสนับสนุนจาก
ท่านผู้ว่าฯ เราจึงจ าเป็นต้องน าเอาโครงการนี้เข้ามาแทรก เป็นการจัดการ
แข่งขันกีฬาล าดวนเกมส์ ซึ่งในการจัดแต่ละปีนั้น จะใช้งบประมาณจ านวน
มากเป็นร้อยล้าน จังหวัดต้องขอสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่นทุกแห่ง 
และเรื่องนี้ก็เป็นความจ าเป็น เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดเรา เป็นเรื่อง
ส าคัญที่เราต้องอุดหนุนเงินให้จังหวัดครับ รวมทุกแห่งที่ต้องอุดหนุน ได้
ประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านปลัด เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที่ เคารพ ผมขออนุญาตเพ่ิมเกี่ยวกับการอุดหนุน

งบประมาณ การจัดการแข่งขันกีฬาล าดวนเกมส์ครับ ในการจัดการแข่งขัน
กีฬาครั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษจัดเพ่ือชื่อเสียงของจังหวัดเรา และเราเองก็เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่ต้องสนับสนุนเพ่ือให้
การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผมเห็นควรที่จะ
สนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายก ท่านปลัด ที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ เชิญ ส.ท.สุรัฐ  
แสงสว่าง ครับ 

นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ หน้า ๒๑ ช่วยชี้แจงเกี่ยวโครงการเยี่ยมบ้านยาม
ชุมชนให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ 

ประธำนฯ เชิญท่านปลัดครับ  
 

/ นำยสุรศักดิ์  สิมำขันธ์... 



- ๙ - 

นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ส าหรับโครงการเยี่ยมบ้านยามชุมชนนั้น จะเป็น
โครงการที่มีลักษณะคล้ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ซึ่งโครงการไหนที่
เหมือนกันเราจะตัดออกเพ่ือที่จะไม่ซ้ า และมีเงินเหลือเอาไปด าเนินการ
พัฒนาในส่วนอ่ืน ภารกิจโครงการที่ส าคัญส่วนใหญ่เราจะเอาไปด าเนินการ
เกี่ยวกับงานบรรเทาสาธารณภัย หลักๆ  เช่น โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้ โครงการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เป็นต้น ส่วนใหญ่จะ
เป็นโครงการเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมให้ชุมชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง กินดีอยู่ดี  ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญและเป็ นเรื่องที่ เราสามารถ
ด าเนินการได้ เทศบาลสามารถจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนโดยใช้
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย เราไม่จ าเป็นจะต้องตั้งงบประมาณไว้ที่
กองการศึกษาเหมือนที่ผ่านมา  แต่จะตั้งไว้ที่ส านักปลัดเพ่ือที่จะดึงเงินใน
ส่วนนี้มาใช้ได้ อย่างที่ผมได้น าเรียนไปแล้วว่าโครงการไหนที่มีลักษณะ
เหมือนกันผมจะตัดออก เช่น โครงการเยี่ยมบ้านยามชุมชน จะมีลักษณะ
คล้ายกับโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ งานที่มีลักษณะเดียวจะไว้ในกลุ่ม
เดียวกัน การด าเนินการในลักษณะนี้ จะท าให้เรามีงบประมาณเหลือน าไป
ด าเนินการได้มากข้ึน  

ประธำนฯ ขอบคุณท่านปลัด เชิญ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง ครับ 
นำยสุรัฐ แสงสว่ำง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ หน้า ๒๕ แผนงานสาธารณสุข ค่าใช้จ่ายตาม

โครงการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ ตั้งไว้ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาทและบรรทัด
ที่ ๔ นับจากบรรทัดสุดท้าย โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มชุมชนแอ
โรบิคเพ่ือสุขภาพ ตั้งไว้ จ านวน ๔๖,๐๐๐ บาท สองโครงการนี้มีลักษณะที่
แตกต่างกันอย่างไรครับ 

ประธำนฯ เชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 
นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ  โครงการแรก โครงการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ 

อันนี้ตั้งไว้ส าหรับชมรมหรือกลุ่มเต้นแอโรบิคในชุมชน ในขณะนี้เรามีกลุ่ม
เต้นแอโรบิค ซึ่งจะเต้นทุกวันที่สระบัวชุมชนโพธิญาณ อันนี้สามารถที่จะไป
ดูและตรวจสอบได้นะครับ ผมเคยไปดูหลายครั้งก็เห็นชุมชนเขาไปเต้นทุก
วัน โดยจะมีผู้น าเต้น ๑ คน คือ คุณสมบัติ  ไชยสาร และในส่วนนี้ จะมี
ค่าตอบแทนส าหรับผู้น าเต้น เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ในงบประมาณที่เราตั้ง
ไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ส่วนโครงการที่สอง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ชุมชนแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ เป็นการไปอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้น าเต้นแอโรบิคครับ ชื่ออาจจะคล้ายกันแต่หลักการด าเนินการต่างกัน
ครับ   

ประธำนฯ ขอบคุณทา่นปลัด เชิญ ส.ท.แดง  จันทอง ครับ 
/ นำยแดง   จันทอง... 



- ๑๐ - 

นำยแดง  จันทอง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าตอบแทนส าหรับผู้น า
เต้นแอโรบิค ที่ท่านปลัดบอกว่า ผู้น าเต้นที่ผ่านการอบรม ผมขอถาม
คุณสมบัติ  ไชยสาร ที่เป็นผู้น าเต้นแอโรบิคนี้เขาผ่านการฝึกอบรมหรือไม่
ครับ และเราได้มีการตรวจสอบหรือไม่ว่า ในแต่ละวัน มีการเต้นจริงหรือไม่ 
และเราจ่ายค่าตอบแทนให้ในแต่ละเดือนนั้น มีหลักฐานอะไร 

ประธำนฯ เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ จะมีกลุ่มไลน์ที่ตั้งขึ้นส าหรับกลุ่มเต้นแอโรบิค ก็

จะมีรายงานเข้ามาตลอดนะครับ มีการเต้นจริงๆ ผมเองก็อยู่ในกลุ่มไลน์
เหมือนกัน เขาจะเต้นทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ อาทิตย์หนึ่งอาจหยุด ๑-๒ วัน 
แต่ในกลุ่มจะมีการเต้นเป็นประจ าและเต็มที่ อันนี้ผมยืนยันได้ เขาท าจริงๆ 
ครับ และทุกครั้งจะมีการลงชื่อและเสนอทุกครั้งครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายก เป็นเรื่องที่ดีครับ เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้ออกก าลัง
กาย เชิญ ส.ท.บรรจง แหวนวงษ์ ครับ 

นำงบรรจง  แหวนวงษ์ สมำชิกฯ  เรียนท่านประธานที่เคารพ หน้า ๓๓/๓๕ อยากทราบเกี่ยวกับค่าใช้สอย
การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ในปีนี้ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท จะได้จัดหรือไม่
คะ 

ประธำนฯ เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ในทุกปี เราจะเชิญผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน 

ผู้น าชุมชนมาร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ แต่ 
๒-๓ ปีที่ผ่านมานี้ จังหวัดมีเงื่อนไขส าหรับบั้งไฟต้องมีขนาดไม่เกิน ๓ นิ้ว 
ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ ในที่ประชุมเราจึงไม่มีการจัดงาน ส าหรับในปีนี้ เราก็จะ
เชิญผู้น าชุมชนมาร่วมประชุมหาข้อสรุปเหมือนที่ผ่านมา ส่วนที่ว่าจะได้จัด
หรือไม่ได้จัดนั้น เราไม่สามารถที่จะก าหนดได้ ต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุม และ
จังหวัด ดังนั้น เราจึงได้ต้ังงบประมาณในส่วนนี้ไว้ครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายก เป็นเรื่องที่ล าบากนะครับ ทางราชการมีหลักการมาแล้ว 
เราไม่ควรฝืน และไม่ควรเสี่ยง หากจังหวัดมีการอนุโลมให้บ้างเราก็อาจที่จะ
จัดงานนี้ขึ้นมาได้ ยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปครับ เชิญสมาชิกเสนอเรื่องอ่ืน
ต่อไปครับ เช่น เรื่องแห่พระเวสเทศน์มหาชาติ กีฬาชุมชน เรื่องส าคัญที่เรา
น่าจะพูดถึง และก่อนที่จะเสนอเรื่องอ่ืนต่อไปผมขอพักทานข้าวเที่ยงก่อน 
เราจะมาประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น. ครับ 

ประธำนฯ หลังจากพักทานข้าวเที่ยงแล้ว เราก็มาเข้าสู่เนื้อหาการประชุมต่อนะครับ 
เชิญ ส.ท.ธนวัฒน์ อสิพงษ์ ครับ 

นำยธนวัฒน์ อสพิงษ์ สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่ เคารพ หน้า ๑๙/๓๕ เงินเดือนผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ตั้งไว้ ๓๔๐,๐๐๐ บาท  เงินเดือนหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และเงินเดือนนักพัฒนาชุมชนตั้งไว้ ๒๙๐,๐๐๐ บาท 

/ ประธำนฯ... / ในปี 2562. . . 



ในปี ๒๕๖๒ ก็มีเหมือนกัน แต่ยอดน้อยกว่า ผมอยากทราบเรามีต าแหน่งนี้
หรือไม่ครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณที่ตั้งข้อสังเกต ผมได้คุยกับปลัด ต าแหน่งนี้เป็นต าแหน่งที่ส าคัญขอ
เรียนถามท่านนายก เชิญท่านนายกครับ 

นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ เชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 
ประธำนฯ เชิญท่านปลัดครับ  
นำยสุรศักดิ์  สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ส าหรับเรื่องต าแหน่งในกองการศึกษา ผมขอ

ตอบในหัวข้อที่สมาชิกถามนะครับ ผู้ที่ครองต าแหน่งก็คือ หัวหน้าเอก นาย
ณัฐพงศ์  อสิพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ตอนนี้ยอมรับว่าอัตราเรา
ขาด เช่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่มีพนักงานที่เป็นข้าราชการ
เลย มีแค่ลูกจ้างกับพนักงานจ้าง และในตอนนี้ผมท าหน้าที่รักษาการ ผอ.
กอง ซึ่งต าแหน่ง ผอ.กองนั้นไม่มี และในกองการศึกษาก็เช่นกัน หัวหน้า
ฝ่ายเป็นผู้รักษาการแทน ในเวลานี้ทุกกองจะมี ผอ.กองแค่กองเดียวคือ 
ส านักปลัด มีคุณวิไลวรรณ ทองละมุล เป็นหัวหน้าส านักปลัด และเหตุที่
เงินเดือนของ ผอ.กองตั้งไว้น้อยกว่า หัวหน้าฝ่ายนั้น ก็เพราะว่า ผมคิดว่า 
ในต าแหน่งนี้ ถ้าได้มา ก็จะมาไม่เต็มปี อาจจะสัก ๕-๖ เดือน ซึ่งก็คิดว่าตั้ง
ไว้เท่านี้น่าจะพอ ผมค านวณแค่ ๖ เดือน น่าจะไม่ได้บรรจุเร็ว เราตัดออก
จะได้เอาเงินไปบริหารในส่วนอื่น ในทกุกองผมจะตั้งไว้แบบนี้ครับ 

ประธำนฯ เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์ ทองสังข์ นำยกฯ ขออนุญาตเสริมท่านปลัดครับ ส าหรับต าแหน่ง ผอ.กองต่างๆ นั้น ถ้าหาก

เรามีก็จะท าให้งานเบาลง และงานจะเดินเร็วกว่านี้ กองสาธารณสุขฯ เอง
ไม่มีข้าราชการเลย มีแต่ลูกจ้าง และคนที่ดูแลรับผิดชอบก็คือรองวรชัย กรง
ทอง และรองวรชัยเอง ก็ก ากับลูกน้องไม่ได้ งานจึงต้องมาตกที่ผม และได้
ท่านปลัดมาช่วยดูแลตรงนี้ช่วยอีกแรง ประปาก็เหมือนกัน ไม่มี ผอ.กอง 
ปัญหาทุกอย่างจึงมาหนักที่ฝ่ายบริหาร ในช่วงนี้น้ าประปาเราเกิดวิกฤติ
อย่างมาก ทั้งที่เราอยู่ในช่วงฤดูฝน แต่เราไม่มีน้ าขังในล าห้วยเพ่ือที่จะส่งมา
ผลิตน้ าประปา ปัญหาภัยแล้งในปีนี้หนักมาก น้ าในล าห้วยที่ผลิตน้ าประปา
ลดลงอย่างน่าใจหาย ผมต้องขอบคุณท่านประธาน ขอบคุณสภาที่อนุมัติ
งบประมาณให้ขุดขยายสระน้ าที่บ้านสุโข ซึ่งเราได้ประสานไปที่ป้องกันภัย
จังหวัดศรีสะเกษมาท าการสูบน้ าจากบ้านสนายส่งมายังโรงผลิตน้ าประปาที่
บ้านสุโข ซึ่งเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด ตอนนี้ได้ว่าจ้างผู้มีความ
ช านาญมาท าการขุดเจาะบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ก าลังเกิดข้ึน 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านนายกครับ ผมได้คุยกับท่านปลัดก่อนหน้านี้ และตระหนักดีว่า
เทศบาลเราขาดหัวเรือในการบริหารงาน บุคลากรเราขาด การท างานก็ไม่
บังเกิดผล เรื่องนี้ขอฝากท่านนายก ท่านปลัด หาคนมาด ารงต าแหน่งให้ได้
ทุกกองก็จะเป็นผลดี ยังมีส่วนใดที่สมาชิกอยากจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
เชิญได้นะครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุมเลย ในการรับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ สมาชิกท่านใด

/เห็นชอบให้.. 
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เห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับหลักกำรเป็นเอกฉันท์ 

ประธำนฯ มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการเรียบร้อยแล้วต่อไป
ก็จะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญท่านปลัดครับ 

นำยสุรศักดิ์  สิมำขันธ์ ปลัดฯ การเลือกกรรมการแปรญัตตินั้น สมาชิก ๑ ท่าน สามารถเสนอชื่อได้ ๑ คน  
๑ ครั้ง และมีผู้รับรองด้วย ๒ คน ซึ่งให้มีวาระ ๑ ปี ตามระเบียบให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ต้องไม่เกิน ๗ คน ทั้งนี้ก็
ต้องแล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควรว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน
ครับ  

ประธำนฯ ขอบคุณท่านปลัด ทีนี้ก็ข้ึนอยู่กับที่ประชุมว่าจะเลือกก่ีคนนะครับ เชิญ ส.ท.
ธนวัฒน์  อสิพงษ์ ครับ 

นำยธนวัฒน์  อสิพงษ์ สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ  ผมขอเสนอให้เลือก ๓ คน ครับ 
ประธำนฯ มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ผมจะถามและจะนับนะครับ นับครั้ง

ที่ ๑ นับครั้งที่ ๒ นับครั้งที่ ๓ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน แสดงว่าที่
ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอของ ส.ท.ธนวัฒน์  อสิพงษ์ นะครับ ต่อไปจะให้
ทุกท่านเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ ประจ าปี ๒๕๖๓ ขึ้นมา ๓ ท่าน ให้
เสนอชื่อและมีผู้รับรองตามล าดับนะครับ เชิญ ส.ท.ธนวัฒน์  อสิพงษ์ ครับ 

นำยธนวัฒน์  อสิพงษ ์สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ  ผมขอเสนอ นำงบรรจง  แหวนวงษ์ ครับ 
 ผู้รับรอง  ๑. นางอ าพร   ปักกังเวสัง    ๒.นายปรีชา  เหล่าดี 
ประธำนฯ เชิญ ส.ท.เส็ง  ค าเสียง ครับ 
นำยเส็ง  ค ำเสียง สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ  ผมขอเสนอ ส.ท.สุรัฐ  แสงสว่ำง ครับ 
 ผู้รับรอง  ๑. นางสุภาพร   เรียงทอง   ๒. นายธนวัฒน์    อสิพงษ์ 
ประธำนฯ เชิญ รองอ าพร  ปักกังเวสัง ครับ 
นำงอ ำพร  ปักกังเวสัง รองประธำนฯ  เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันขอเสนอ ส.ท.ประวิทย์   จันทะวงษ์ 

ค่ะ 
 ผู้รับรอง  ๑. นายธนวัฒน์   อสิพงษ์   ๒. นางสุภาพร   เรียงทอง 
ประธำนฯ มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญคุณวิไลวรรณ ทองละมุลครับ 
นำงวิไลวรรณ ทองละมุล หน.ส ำนักปลัด เรียนท่านประธานที่เคารพ ในการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

ก็คือ เริ่มจากการคัดเลือกกรรมแปรญัตติคนที่  คือให้สมาชิก ๑ คน เสนอ
ชื่อขึ้นมา ๑ คน แล้วมีผู้รับรอง ๒ คน จากนั้นให้ขอมติที่ประชุม ถามที่
ประชุมว่าจะมีท่านใดเสนอชื่อขึ้นมาเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอแข่งก็
เป็นอันว่า เราได้กรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ เรียบร้อย  และให้ท าการเลือก
กรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ต่อไป ท าแบบนี้จนกว่าจะได้กรรมการแปรญัตติ
ครบทั้ง ๓ คน ค่ะ  

 
/  ประธำนฯ... 

- ๑๒ - 



- ๑๓ - 

ประธำนฯ เชิญท่านปลัดครับ 
นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ตามที่มีการเสนอมา ส.ท.ธนวัฒน์ เสนอ ส.ท.

บรรจง  แหวนวงษ์  ผู้รับรอง ๒ คน แล้วขอมติ เป็นคนๆ ไป จนครบทั้ง ๓ 
คนครับ 

ประธำนฯ ผมจะขอมติทีละคนนะครับ กรรมการแปรญัตติคนที่  ๑ นายธนวัฒน์   
อสิพงษ์  เสนอ นางบรรจง   แหวนวงษ์  ผู้รับรอง นางอ าพร  ปักกังเวสัง/
นายปรีชา  เหล่าดี  มีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ
มติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นควรเลือกนางบรรจง  แหวนวงษ์  เป็น
กรรมการแปรญัตติคนที่ ๑  กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  เอกฉันท ์

ประธำนฯ ต่อไปกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ นายเส็ง  ค าเสียง  เสนอ นายสุรัฐ  แสง
สว่าง  ผู้รับรอง นางสุภาพร  เรียงทอง/นายธนวัฒน์   อสิพงษ์  มีท่านใดจะ
เสนอชื่อเพ่ิมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็น
ควรเลือก นายสุรัฐ   แสงสว่าง  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒  กรุณายก
มือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เอกฉันท ์

ประธำนฯ ต่ อไปกรรมการแปรญั ตติ คนที่  ๓  น างอ าพ ร  ปั กกั ง เวสั ง เสนอ  
นายประวิทย์   จันทะวงษ์  ผู้รับรอง นางสุภาพร  เรียงทอง/นายธนวัฒน์   
อสิพงษ์  มีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นควรเลือก นายประวิทย์   จันทะวงษ์  เป็นกรรมการแปร
ญัตติคนที่ ๓  กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เอกฉันท ์

ประธำนฯ เป็นอันว่าเราได้คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๓ ท่านแล้ว ต่อไปพัก ๑๕ นาที
ครับ ให้เวลากรรมการทั้ง ๓ ท่านได้ประชุมและท าการเลือกประธานแปร
ญัตติและเลขานุการฯ  

ประธำนฯ เราก็มาประชุมกันต่อนะครับ เป็นอันว่า เราได้ประธานแปรญัตติเรียบร้อย
แล้ว ท่าน ส.ท.สุรัฐ  แสงสว่าง เป็นประธานแปรญัตติ  ท่าน ส.ท.ประวิทย์  
จันทะวงษ์  เป็นเลขาฯ  และ ส.ท.บรรจง  แหวนวงษ์  เป็นกรรมการแปร
ญัตตินะครับ ต่อไปเชิญ ส.ท.สุรัฐ  แสงสว่าง ครับ 

นำยสุรัฐ   แสงสว่ำง  สมำชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ก าหนดวันเริ่มรับค าแปรญัตติเป็นวันที่ ๑๖ – 
๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๒ และก าหนดประชุมกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ในวันเวลาราชการครับ 

  /ประธำนฯ. . 
. 
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ประธำนฯ เชิญท่านปลัดครับ 
นำยสุรศักดิ์ สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ตามระเบียบฯ  เมื่อสภามีมติรับหลักการแห่ง

ร่างเทศบัญญัติแล้ว สภาเรารับหลักการเที่ยงวันนี้ การรับยื่นค าแปรฯ ก็คือ
เที่ยงวันพรุ่งนี้ ระเบียบไม่ก าหนดวันหยุด เสาร์อาทิตย์ก็รับได้ หลังจาก
กรรมการพิจารณาค าแปรฯ แล้ว ให้ส่งค าแปรฯ พร้อมสงวนค าแปรฯ ต่อ
ประธาน เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม ในวาระ ๒-๓ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 
๑ วัน 

ประธำนฯ ส.ท.สุรัฐ แสงสว่าง เสนอให้มีการรับค าแปรญัตติในวันที่  ๑๖ - ๒๐  
สิงหาคม  ๒๕๖๒  มีท่านใดคิดเห็นเป็นอย่างไร เชิญท่านรองฯอ าพร  ปัก
กังเวสัง ครับ 

นำงอ ำพร  ปักกังเวสัง รองประธำนฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันเห็นด้วยกับท่าน ส.ท.สุรัฐ  แสงสว่าง
ค่ะ 

ประธำนฯ ถ้าไม่มีท่านใดเสนออะไรอีก เป็นอันว่า วันที่  ๑๖, ๑๙ และวันที่  ๒๐ 
สิงหาคม  ๒๕๖๒  คือวันรับค าแปรญัตติ และจะประชุมกรรมการแปรญัตติ
ในวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ตามที่ ส.ท.สุรัฐ  แสงสว่าง เสนอมา นะ
ครับ  เชิญท่านปลัดครับ 

นำยสุรศักดิ์  สิมำขันธ์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมขออนุญาตเรียนเพ่ิมเติมครับ หลังจากวัน
รับค าแปรญัตติ และประชุมในวันที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียนท่าน
ประธานหารือวันประชุมในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อ อย่างน้อย ๓ วัน 
ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ก็ประมาณวันที่ ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ครับ 

ประธำนฯ ขอบคุณท่านปลัด เลขาฯ เสนอวันประชุมในวาระที่ ๒ และ ๓ ในวันที่ ๓๐  
สิงหาคม ๒๕๖๒ จะได้ท าหนังสือแจ้งไปนะครับ สมาชิกท่านใดจะแปรญัตติ
เรื่องใดขอให้หาเหตุผลในการแปรญัตติให้ดี ขอให้ทุกท่านท าหน้าที่ของ
ตนเองให้เต็มที่นะครับ ท่านเห็นควรว่ามีส่วนไหนที่จะต้องแก้ไขก็ขอเชิญ
เสนอได้ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

  
ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่อง  อ่ืนๆ  

ประธำนฯ ไม่ทราบว่าจะประชุมแซนโฎนตาวันไหนครับ 
นำยชวำลย์  ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ส าหรับงานแซนโฎนตา เราได้นัดชุมชนเข้าร่วม

ประชุมหารือในวันนี้ครับ 
ประธำนฯ เชิญท่านรองจีรพงษ์  อสิพงษ์ ครับ 
นำยจีรพงษ์  อสิพงษ์ รองนำยกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมขออนุญาตแจ้งงานบุญมหาสังฆทาน ส าหรับ

วัดพิมาย จะมีบุญมหาสังฆทานในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้ ขอ
เรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญด้วยกัน และต้องขออนุญาตไปประชุมงานแซน  
โฎนตาครับ นัดชุมชนประชุมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เชิญทุกท่าน
ร่วมประชุมนะครับ 

      /ประธำนฯ. . . 



- ๑๕ – 
 

ประธำนฯ เชิญรองอ าพร  ปักกังเวสัง ครับ  
นำงอ ำพร  ปักกังเวสัง รองประธำนฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ เมื่อวานได้มีการส ารวจลูกน้ ายุงลาย ข้าง

บ้านพักท่านนายอ าเภอ มีท่อระบายน้ าที่อุดตัน มีน้ าเอ่อ และมีกลิ่นเหม็น
มากค่ะ และเรื่องตลาดคลองถม ที่จะย้ายมาอยู่ที่ชุมชนรักษ์ปรางค์กู่ ตกลง
จะย้ายไปที่ถนนเทศบาล  ๑๒  หรือว่าจะย้ายมาที่ชุมชนรักษ์ปรางค์กู่คะ 

ประธำนฯ เชิญท่านนายกครับ 
นำยชวำลย์  ทองสังข์ นำยกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ส าหรับตลาดคลองถมนั้น ทราบว่าคุณวรวิทย์ 

เสริมศรี ได้แจ้งให้ตลาดคลองถมย้ายออก เนื่องจากจะมีการก่อสร้างอาคาร
และคาดว่าน่าจะได้ย้ายมาเส้นจากบ้านของอ่ึงยาวมาถึงท่ีดิน และเส้นตลาด
สด ยังไงจะได้ประชุมหารือกันต่อไปครับ  

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

 
                               ปิดประชุมเวลำ   1๕.๐๐  น. 

 
 
 (ลงชื่อ)          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางวราภรณ์   แหวนวงษ)์ 
                                          ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
 

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

 
(ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายเสถียร    แหวนเงิน) 
 ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางค์กู่ 
 

/ คณะกรรมการสามัญได้... 



- ๑๖ –     
 
 

คณะกรรมการสามัญได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมเมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  25๖๒  แล้วถูกต้อง 
 
 

 

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


