
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
สมัยสามญั สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕61 
เมื่อวันที่ 7 กนัยายน 2๕61 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

ผู้มาประชุม   
 

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
11. 
12 

นำยศักดิ์  สินรัมย์ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง 
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ผูไ้ม่มาประชุม   
 1. นำยพงษ์ศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์  สมำชิกสภำเทศบำล   ลำป่วย 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 2. นำยสมนึก  อินทะเล   เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 3. นำยส่งเสริม  พรรณพิสุทธิ์ ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 4. นำยพิทักษ์ เมื่อประโคน รองปลัดเทศบำล 
 5. นำงสำวอัญชลี  เชำวนกุล หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 

6. นำงสำวจินตนำ หลอมประโคน  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
 7. นำยทรงยศ  ชัยอินทร์  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

8. จ่ำเอกปรีชำ  ดีด้วยชำติ  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรประปำ 
9. นำงกฤษฎีกำ มัญจกำเวท  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
10. นำงสุดเฉลียว  สง่ำประโคน  ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน 
11. นำงสำวรักชนก  ปึกประโคน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนงำนช ำนำญกำร 

          12. นำงชอุ่ม  ตรงใจ   ประธำนชุมชนหนองกกใต้  
 13. นำงแดง  ชนะชัย   กรรมกำรชุมชนวัดแจ้งคุ้มรุ่งสุริยำ 
 14. นำงมำนี รัตนวงศ์ค ำ   ประธำนชุมชนวัดโคนคุ้มอ ำปึล 
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 15. นำงลักขณำ  ศรีจันทร์ดี  ประธำนชุมชนกันเตอล 
 16. นำงร ำเพย  น้อยเจริญ  กรรมกำรชุมชนระเนียด 
 17. นำงบุญเพรำ สุดประโคน  ประธำน อสม. เทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 18. นำงสำวจิรำภรณ์ กฤตเวทิน  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงำน 
 19. นำยธนำศักดิ์  ทรงสวัสด์ิ  กรรมกำรชุมชนหนองกกเหนือ 
 20. นำงเฉลิมขวัญ  พงษ์ไพโรจน์  กรรมกำรชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมำ 
 21. นำงล ำพร มันปำฏิ   ประธำนชุมชนตำเจรือม 
 22. นำงพัชรี  รักษะประโคน  ประธำนชุมชนวัดโพธิ ์
 23. นำงรัศมี  เสงี่ยมศักดิ์   รองประธำนชุมชนชัยมงคล 
 24. ว่ำทีร้อยโทวีรพันธ์ มีสมำน  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประโคนชัยวิทยำ 
 25. นำงสำวสุภำดำ  ทะเรรัมย์  ครูโรงเรียนอนุบำลประโคนชัย 
 26. เด็กหญิงนลินนิภำ  ชิดโคกสูง  นักเรียนโรงเรียนอนุบำลประโคนชัย 
 27. เด็กหญิงธันย์ริตำ  บุญช่วยสัมฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนอนุบำลประโคนชัย 
 28. พ.ต.ท.สุพล หริ่งกระโทก  สำรวัตรอ ำนวยกำรสถำนีต ำรวจภูธรประโคนชัย 
 29. นำงขนิษฐำ จุฑำจันทร์  ครูช ำนำญกำรพิเศษโรงเรียนเมืองตลุงพิทยำสรรพ์ 

30. นำงจำรุณี  คงทวี   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
31. นำยเสิม  ธงแพรศรี   ภำรโรง 
32. นำงสำวสุภำพร  ดีประโคน  นักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตรช ำนำญกำร 

 
เร่ิมประชุมเวลา 10.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภา
ประธำนสภำเทศบำล    เทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ าปี ๒๕61 
 เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕61 

- รำยงำนกำรประชุมได้ส่งให้สมำชิกสภำทุกท่ำนตรวจสอบ
ล่วงหน้ำแล้ว 
-ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
ต้ังแต่หน้ำ 1 – 12 มีท่ำนใดจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลง
หรือไม ่เชิญครับ 

ท่ีประชุม     -ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    -ถ้ำไม่มีกำรแก้ไขถือว่ำท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำร
ประธำนสภำเทศบำล    ประชุมสภำเทศบำลสมัยสำมัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 
      ประจ ำปี 2561 เมื่อวันท่ี 30 สิงหำคม 2๕61 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง  พิจารณา 
ประธำนสภำเทศบำล    ๓.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในวาระที่ ๒  
ขั้นแปรญัตติ และวารที่ 3 ข้ันลงมติตราเป็นเทศบัญญัติ 
วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์                             -ขอเชิญประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ ได้แถลงต่อท่ี       
ประธำนสภำเทศบำล ประชุมสภำเทศบำลฯ  
ร.ต.ต.วรรณะ เรืองศิร ิ   เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล        
ประธำนคณะกรรมกำรฯ   ผู้ทรงเกียรติ ท่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย  
   หัวหน้ำแผนกทุกท่ำน ประธำนชุมชน และผู้เข้ำร่วมประชุม 
   ทุกท่ำน  
   -ผมร้อยต ำรวจตรีวรรณะ เรืองศิริ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบล

  ประโคนชัย เขต 1 ประธำนคณะกรรมกำรแปรญตัติ ขอเรียน 
   ให้ประธำนสภำเทศบำล และในท่ีประชุมทรำบ ดังนี ้
   -ตำมท่ีสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้นัดประชุมสภำ              
      เทศบำลสมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2561  
      ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำ หำข้อยุติควำมขัดแย้ง กรณีสภำ
      เทศบำลต ำบลประโคนชัย มีมติไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงเทศ
      บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
      2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ ยืนยันตำมสำระส ำคัญในร่ำงเทศ
      บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
      ฉบับเดิมและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งร่ำงร่ำงเทศ
      บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
      2562 ให้นำยกเทศมนตรีฯ เสนอสภำเทศบำลฯ เมื่อครำว
      ประชุมสภำเทศบำลสมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี 
      2561 ในวันท่ี 30 สิงหำคม 2561 เวลำ 14.00 น . ณ 
      ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย (ช้ัน 3) เป็นท่ี
      เรียบร้อย ไปแล้วนั้น     
      - และมีมติให้ยื่นแบบเสนอขอแปรญัตติ ในวันท่ี 31 สิงหำคม  
      ถึง วันท่ี 2 กันยำยน 2561 ต้ังแต่เวลำ 08.00-16.00 น. 
      ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย (ช้ัน 3) และ
      คณะกรรมกำรแปรญัตติได้พร้อมกันปฏิบัติหน้ำท่ีรอรับค ำแปร
      ญัตติ จำกสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย จนถึงวันท่ี 2 
      กันยำยน 2561 เวลำ 16.00 น.  ตำมท่ีมติ ท่ีประ ชุมสภำ
      เทศบำลต ำบลประโคนชัย เป็นท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น 

  - ในระหว่ำงวันดังกล่ำว ไม่มี ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำ
  เทศบำลยื่นขอแปรญัตติ แก้ไข เพิ่มเติม แต่อย่ำงใด 

      - ในวันนี้  ขอให้คณะกรรมกำรทุกท่ำน ได้ร่วมพิจำรณำ 
      ตรวจสอบ ควำมถูกต้องของร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
      รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 โดยละเอียดต่อไป 
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      -ซึ่งคณะกรรมกำรแปรญัตติ ได้เชิญ นำยประสงค์  
      พวงไพบูลย์ นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย เป็นผู้มำคอย
      รับกำร ช้ีแจงในกรณี ท่ีมีข้อสง สัยในรำยละเอียดของ                
      เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  
           ๒๕62 เนื่องจำก นำยประสงค์ พวงไพบูลย์ นำยกเทศมนตรี
      ต ำบลประโคนชัย  ติดภำรกิจในกำรไปรับเสด็จฯ 
      จึงมอบหมำยให้ นำงสำวสุนิสสำ ทองศรี รองนำยกเทศมนตรี
      ต ำบลประโคนชัย เป็นผู้มำคอยให้กำรช้ีแจง กรณีมีข้อสงสัย
      ในร่ำงเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
      พ.ศ. ๒๕62 แทนตลอดเวลำกำรพิจำรณำ 
      -ท่ีประชุม สรุปว่ำ ได้พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
      รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 ตำมรำยละเอียด 
      ในร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
      2562 ตำมข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7  
      โดยละเอียดแล้ว ไม่มีข้อบกพร่องแต่อย่ำงใด และมีมติ 
      เห็นชอบ ให้คงร่างเดิมทุกประการ และให้น ำควำมเห็นเสนอ
      ประธำนสภำเทศบำลฯ เพื่อด ำเนินกำรต่อไป  
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ในเมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ ได้แถลงต่อท่ีประชุม 
ประธำนสภำเทศบำล    สภำแล้ว 
       - มีสมำชิกท่ำนใดเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ เชิญครับ ถ้ำไม่มี
      ถือว่ำท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้คงไว้ร่ำงเดิม ตำมท่ี 
      คณะกรรมกำรแปรญัตติเสนอนะครับ ต่อไปเป็นวำระท่ี 3 
      ขั้นลงมติตรำเป็นเทศบัญญัติ  
      - ผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ  
      ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
      งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

- ก่อนท่ีจะลงมติผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล ตรวจสอบ
องค์ประชุมว่ำครบองค์ประชุมหรือไม่ เชิญครับ 

จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์    - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล    ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมำชิก 11 ท่ำน ครบองค์
      ประชุมครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณ 
ประธำนสภำเทศบำล  รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ 11 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด ไม่เห็นชอบ ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ 
ประธำนสภำเทศบำล  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62  
  โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม    ไม่มี 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์  -สรุปท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ 
ประธำนสภำเทศบำล  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62  

 จ ำนวน 11 เสียง เอกฉันท ์
  -ไม่เห็นชอบให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 ไม่มี  
-เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้มีมติให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕62 ได้ 
- ผมจะส่งร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕62 ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบ  ภำยใน 7 วัน ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล 
พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ 62 ต่อไปครับ 
-ขอบคุณทำงสภำมำกครับ งบประมำณท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบนี้ 
จะน ำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส ำหรับ
ประชำชนอยู่ในเขตเทศบำลต่อไป ต้องขอบคุณเป็นอย่ำงสูง
ครับ เมื่อไม่มีสมำชิกคัดค้ำน ท่ำนนำยกน ำไปตรำเป็นเทศ
บัญญัติต่อไป 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  ๓.2 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย  
ประธำนสภำเทศบำล   เร่ือง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

ก่อนอื่นผมขอขอบคุณท่ำนสมำชิกท่ีได้ให้ควำมไว้วำงใจยกมือ
เทศบัญญัติได้ผ่ำน เพื่อน ำไปใช้ในกำรพัฒนำเทศบำลต ำบล
ประโคนชัยต่อไป 

  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติกันเงิน กรณีท่ีมีรำยจ่ำยหมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก โดยมีหลักกำร
และเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
  เพื่อขออนุมัติกันเงินหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  ท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันภำยใน
ปีงบประมำณแต่มีควำมจ ำเป็นจะต้องด ำเนินกำรใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก  จ ำนวน 1 โครงกำร 

เหตุผล 
  เทศบำลต ำบลประโคนชัย มีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง จ ำนวน 1 โครงกำร 
คำดว่ำจะไม่สำมำรถก่อหนี้ผูกพันภำยในปีงบประมำณ 2561 ได้ แต่ยังมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ำยเงินนั้น           
ต่อไปอีก  ดังนี้ 
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โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมไหล่ทำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพัก 
ซอยประชำร่วมใจ หมู่ท่ี 7 ถนนประโคนชัย-สวำยสอ ส ำหรับเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรแอสฟัลต์คอนกรีต            
เป็นเงิน 1,697,000 บำท เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรสรรหำผู้รับจ้ำง 

 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำ
เงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 กำรกันเงิน ข้อ 59  ในกรณีท่ีมี
รำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยงำนขออนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหนึ่งปี 

 

ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น  คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติ
ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำอนุมัติต่อไป 

 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนนำยกได้แถลงให้ท่ำนทรำบในเรื่องกำรขอ      
ประธำนสภำเทศบำล กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2561 เพรำะว่ำเรำยังไมไ่ด้ด ำเนินกำร 
      -สมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผล               
  ในเรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียงัมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2561 มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย เชิญครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - เรียน ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรง 
รองประธำนสภำเทศบำล เกียรติ ท่ำนนำยกเทศมนตรี ท่ำนเลขำนุกำร ท่ำนท่ีปรึกษำ 

ท่ำนหัวหน้ำส่วนรำชกำรท่ำนประธำนชุมชนทุกท่ำน และผู้เข้ำ
รับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล  ทุกท่ำนครับ กระผมนำยมงคล  
แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๑  

 -ในรำยกำรกัน เงินกรณียั งมิ ไ ด้ก่ อหนี้ ผูกพัน  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 1,697,000 บำท นั้น         
ผมก็ยินดีด้วย แต่ผมอยำกจะบอกผู้บริหำรในกำรกันเงิน
งบประมำณโครงกำรนี้ ถ้ำท่ำนคิดว่ำโครงกำรตัวนี้ยังท ำได้อยู่
มันไม่มีปัญหำครับ แต่ผมคิดว่ำโครงกำรนี้มันมี Recycling    
อยู่ ไม่มีผู้รับจ้ำงคนไหนท่ีจะมำท ำตรงนี้ได้ก็แค่ล้ำนกว่ำบำท
เองค่ำขนย้ำยเครื่องจักรไม่พอ เพรำะเครื่องจักรตรงนี้มันแพง
ค่ำขนย้ำยเครื่อง จักรมีค่ำใช้จ่ำยท่ีสูง เพรำะต้องขนย้ำย
เครื่องจักรประมำณ 4-5 รถเทรลเลอร์  เพื่อมำปูแอสฟัลต์
คอนกรีต ผมเองก็อยำกบอกว่ำถ้ำเรำเปล่ียนโครงกำรจะปู
แอสฟัลต์คอนกรีต ตรงนี้มันก็จะได้ ถ้ำท่ำนมำท ำโครงกำรตัวนี้
เก็บไว้ท ำไม่ ไ ด้ เพรำะไม่มี ผู้รับเหมำคนไหนมำท ำงำน
งบประมำณ ล้ำนกว่ำบำท ยกตัวอย่ำงเหมือนท่ีโครงกำรท่ี
ชลประทำนเรำ ท่ีเอำเงินจำกงบจ่ำยขำดไปเขำไม่มำท ำ เพรำะ
งบประมำณ ล้ำนกว่ำบำท ท ำไม่ได้ ผมก็อยำกจะบอกผู้บริหำร
เปล่ียนโครงกำรเรำจะท ำถนนตรงนี้ เป็นอย่ำงไรได้เป็น          
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 ปูคอนกรีตก็ได้  หรือสองผมได้ตรวจโครงกำรติดต้ังท่อธำร
ประปำดับเพลิง ได้กันเงินไว้หรือไม่ ไม่ทรำบว่ำทำงส ำนักปลัด
จะท ำอย่ำงไร ในเมื่อโครงกำรค่ำติดต้ังท่อธำรประปำดับเพลิง 
ตัวนี้งบประมำณ แค่แสนสอง แต่ท่ีนี้เรำไม่ได้ท ำอะไรเลย            
ผมว่ำจะใช้จ่ำยเดือนกันยำยน ทันไหม ผมเลยอยำกจะเรียน
ถำมนิดหนึ่งว่ำจะท ำอย่ำงไรต่อไปเพรำะว่ำ ท่อดับเพลิงมีควำม
จ ำเป็นของประชำชน แต่ทำงเจ้ำหน้ำท่ีเรำไม่ท ำงำน เพรำะจะ
ถึงเดือนกันยำยนแล้วไม่มีโครงกำรท่ีจะเข้ำ ไม่ถึง 20 วัน          
จะท ำได้หรือไม่ จะต้องกันเงินเอำไว้ แต่ท่ีนี้ ไม่ท ำ ไม่กันเงิน
เอำไว้ แล้วเรำจะท ำอย่ำงไร แต่เป็นของส ำนักปลัดหรือเปล่ำ
ผมไม่เข้ำใจ  แต่เท่ำท่ีตรวจ โครงกำรตัวนี้เป็นของประชำชนท่ี
จะท ำไว้อยู่  5 จุด กว่ำจะถึงเดือนเมษำยน ควำมเดือดร้อน
ประชำชนนั้นมี ผมอยำกจะฝำกท่ำนประธำนไปยังผู้บริหำร
เพรำะเดือนตุลำคมนี้ก็จะส้ินปีงบประมำณไปแล้ว เห็นควรจะ
ด ำเนินกำรอย่ำงไรต่อไป ขอขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนมงคล  สมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล ขอเชิญครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   -ในส่วนนี้งบประมำณ หนึ่งแสนบำทจะซื้อจัดจ้ำงโดยไม่ต้อง
      ประมูล ไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมำก ได้แจ้งให้นำยอภินันท์      
      หำผู้รับจ้ำงมำท ำ หำกหำผู้รับจ้ำงได้จะด ำเนินกำรก่อนส้ิน
      ปีงบประมำณได้แน่นอน ส่วนโครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจร
      แอสฟัลต์คอนกรีต ขอเชิญท่ำนปลัดเทศบำล ช่วยชี้แจง 
      ด้วยครับ 
จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์    -กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ในฐำนะปลัดเทศบำล เป็นเจ้ำหน้ำท่ีงบประมำณ  ส ำหรับ

โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรแอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีท่ำน
สมำชิกสภำเทศบำล ได้เสนอแนะมำเป็นโครงกำรท่ีเป็น
ควำมต้องกำรของพี่น้องประชำชน หำกมีปัญหำไม่สำมำรถ
ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตได้ ในเมื่อข้อเท็จจริงพี่น้อง
ประชำชนยัง เดือดร้อนมีควำมต้องกำรถนนดังกล่ำว 
สำมำรถแก้ไขโครงกำร เป็นถนนคอนกรีตได้ครับ โดย
ด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงแผน ตำมกระบวนกำรจัดท ำแผน
แล้ว จึงไปด ำเนินกำรแก้ไขเปล่ียนโครงกำรต่อสภำเทศบำล 
ดังตัวอย่ำง ท่ีท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลเสนอเป็นถนน
คอนกรีตฯ ก็สำมำรถเสนอแก้ ไขเป ล่ียนแปลงแผน             
เสนอสภำพิจำรณำแก้ไขให้เป็นไปตำมแผน ในขณะนี้ ต้อง
ขอกันเงินไว้ก่อนครับ ส ำหรับโครงกำรติดต้ังท่อธำรประปำ 

 
  

/ดับเพลิง… 
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 ดับเพลิง เป็นโครงกำรท่ีมีวงเงินในกำรจัดหำ กำรโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง ซึ่งก็สำมำรถหำผู้รับจ้ำงได้ทันและก่อหนี้
ผูกพันภำยในปีงบประมำณ กำรกันเงินจึงเป็นอ ำนำจของ
ผู้บริหำร ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    จะขอกันเงินไว้ก่อนแล้ว แล้วอำจจะเปล่ียนแปลงตอนหลัง  
ประธำนสภำเทศบำล กันเงินไว้ 1 ปี ไม่น่ำจะมีปัญหำครับ  

- ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ี
 ประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใด อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ให้กันเงินกรณี
 ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

- ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 

จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์    - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมำชิก 11 ท่ำน  

ครบองค์ประชุม ครับ  
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประธำนสภำเทศบำล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 11 เสียง  
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้ประธำนสภำเทศบำล 
ประธำนสภำเทศบำล  โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 11 เสียง เอกฉันท์ 
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้กันเงินกรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ได้ 
- ขอบคุณมำกครับ ดีแล้วครับ ท่ีท่ำนมงคลตรวจสอบ           
ว่ำท ำไม่ได้ ก็ท ำไม่ได้จริงๆ เพรำะว่ำไม่มีผู้รับจ้ำง เข้ำภำวะ
เปล่ียนแปลง คงน ำเข้ำสภำในครำวต่อไป ให้ทำงผู้บริหำรได้
น ำไปแก้ไขเปล่ียนโครงกำรใหม่คงจะน ำเข้ำประมำณเดือน
พฤศจิกำยน 2561 ต้องขอบคุณสมำชิกสภำเทศบำลท่ีอนุมัติ
ให้กันเงินไว้ 

      ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ  
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เป็นเรื่อง
ประธำนสภำเทศบำล    เกี่ยวกับกิจกำรสภำเทศบำลท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ี ครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน   -กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล  ทรงเกียรตทุิกท่ำน นำยกเทศมนตรี นักเรียน และผู้เข้ำร่วม

รับฟังกำรประชุมสภำเทศบำลท่ีเคำรพทุกท่ำน ครับ กระผม           
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1  

 
 

/ตำมท่ีท่ำน… 
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 ตำมท่ีท่ำนประธำนสภำในวำระอื่นๆ ผมเองต้องขอขอบคุณ 
 ท่ำนประธำนสภำท่ีให้โอกำสผมขึ้นได้มำอภิปรำยหรือมำ     

ช้ีแจ้งซักถำมเรื่องต่ำงๆ ก่อนอื่นต้องกรำบขอบพระคุณใน
เรื่องข้อซักถำมในท่ีประชุมสภำเทศบำลเทศบำลประโคนชัย  
ตำมท่ีเทศบำลต ำบลประโคนชัย ประชุมสมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 

     ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 สิงหำคม 2561 โดยมีสมำชิกได้สอบถำม 
สมำชิกสภำท่ีสอบถำมคือผมเองวันนี้ผมเองได้เห็นเอกสำร
แนบมำข้ำงท้ำยในกำรประชุมสภำ ผมเองต้องขอบคุณ
ประธำนสภำ  ไปยังผู้บริหำร เพียงแต่ว่ำในกำรตอบข้อ
ซักถำมในครั้งนี้ เหมือนจะตอบไม่ตรงประเด็นเพรำะว่ำ 
เหมือนกับยกตัวอย่ำงครับ เดินไปถำมว่ำกินข้ำวกับอะไร
เวลำเขำตอบมำจับปลำได้สองมือถำมว่ำเรื่องเดียวกันไหม
วันนี้ต้องช้ีแจงนะครับว่ำโดยเฉพำะพี่น้องคณะกรรมกำร
ชุมชนท่ีมำ ท่ำนต้องฟังเพรำะเรื่องนี้ ท่ำนต้องรู้เพรำะท่ีผม
ขึ้นมำพูด ผมพูดแต่เรื่องจริงก็อยำกจะให้คณะกรรมกำร
ชุมชนได้ทรำบด้วยว่ำกำรท่ีสมำชิกท่ีจะขึ้นมำพูดวำระอื่นๆ
บำงท่ีอำจจะพูดมำก จะพูดแต่สำระส ำคัญมำดูข้อท่ี 1 กำร
รับสมัครพนักงำนจ้ำงท่ัวไป กำรรับสมัครพนักงำนจ้ำงท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี ส ำนัก
ปลัดเทศบำลได้ด ำเนินกำรรับสมัครบุคคลเพื่อด ำเนินกำร
สรรหำ เลือกสรรเพื่อเป็นพนักงำนจ้ำงท่ัวไป ประจ ำปี
งบประมำณ 2561 ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน
เทศบำลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับกำรรับ
พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ลงวันท่ี 24 กันยำยน 2547 ข้อท่ี 18  
ให้เทศบำลด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น
พนักงำนจ้ำงโดยยึดหลักสมรรถนะควำมเท่ำเทียมในโอกำส
และประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญด้วยกระบวนกำรท่ี
เป็นสองมำตรฐำน ยุติธรรม และโปร่งใส ค ำนี้ต้องเน้น
โปร่งใส เพื่อรับรองกำรตรวจสอบตำมแนวทำงกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี ข้อท่ี 19 กำรสรรหำและเลือกสรร
พนั ก ง ำน จ้ ำ ง ตำมภำรกิ จและพนั ก ง ำน จ้ ำ ง ท่ั ว ไ ป            
เมื่อคณะกรรมกำรพนักงำนเห็นชอบให้ก ำหนดต ำแหน่งใด
แล้วเน้นย้ ำ ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังนี้(1) 
ให้เทศบำลจัดท ำประกำศรับสมัคร ซึ่งมีรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ประเภทของพนักงำนจ้ำง ลักษณะงำน ค ำว่ำลักษณะงำน 
ช่ือต ำแหน่ง ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง ท่ำนฟังให้ดีนะ 
ระยะเวลำจ้ำง ค่ำตอบแทน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
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 ตำมระเบียบของเขำไป เพียงสอบถำมว่ำในกำรรับสมัครครั้ง
นี้รับสมัครกี่ต ำแหน่ง 1 คนงำนคนสวน 2 คนงำนประจ ำรถ
ขยะ ต้องกรำบเรียนถำมด้วยควำมเคำรพว่ำ ท่ีท่ำนรับสมัคร 

 พนักงำนประจ ำรถขยะ ตอนนี้เขำท ำงำนอะไร อยู่ประจ ำรถ
ขยะหรือกองช่ำง ลักษณะงำนและช่ือต ำแหน่ง ผมถำมว่ำใน
กำรรับครั้งนี้มีควำมโปร่งใสไหม คุณลักษณะ มีมำตรฐำน 
ยุ ติ ธ รรม  โปร่ ง ใ สไหม ผม ต้อง เ รี ยนสอบถำม ท่ำน
ประธำนสภำไปยัง ผู้บริหำรว่ำ มีค ำว่ำโปร่งใสไหม และ
ถูกต้องตำมต ำแหน่งท่ีเขำท ำไหม ถ้ำท่ำนไม่เช่ือเลิกประชุม
ขับรถไปท่ีหนองระแซซันไปดูว่ำเขำท ำอะไร พอผมขึ้นรถ
จำกบ้ำนผ่ำนเห็นเขำก ำลังท ำงำนของกองช่ำง แต่เขำไม่ได้
ท ำงำนประจ ำรถขยะ ผมถำมว่ำ โปร่งใส มำตรฐำนไหน          
ท่ีผมถำมไปวำระท่ีแล้วครั้งท่ีแล้วท่ีถำมๆ ไป เวลำมำตอบ
ผมช้ีแจงผม กินข้ำวกับอะไรจับปลำได้สองมือ ท่ำนต้องตอบ
ให้ละเอียดว่ำต ำแหน่งท่ีรับผมไม่ได้มีอะไรถ้ำหำกท่ำนรับ
ต ำแหน่งท่ีรับเป็นต ำแหน่งประจ ำรถขยะ ท ำหน้ำท่ีประจ ำ
รถขยะ ผมไม่มีเรื่องอะไรท่ีจะไปขัดแย้งกับท่ำนเลย ไม่มี
เรื่องอะไรท่ีจะโต้แยง เพียงแต่ท่ำนท ำไม่ถูกระเบียบของ
ท่ำนเอง  รับคนงำนประจ ำรถขยะให้ไปท ำกองช่ำงแล้วถำม
ว่ำคนประจ ำรถขยะเขำขำดไหม ประกำศมำท ำไม ประกำศ
ประจ ำรถขยะ พนักงำนประจ ำรถขยะ เมื่อประกำศเสร็จรับ
พนักงำนไม่ให้ประจ ำรถขยะ ไปท ำกองช่ำง ประกำศเพื่อ
อะไร ท่ำนต้องดูนะ มำตรฐำนท่ีท ำ โปร่งใส ค ำว่ำโปร่งใส 
มันโปร่งใสอย่ำงไร ผมเรียนสอบถำมท่ำนประธำนสภำไปยัง
ผู้บริหำรด้วยครับ ขอให้ช่วยพิจำรณำ และเรื่องลงโทษผมไม่
รู้ว่ำลงโทษอย่ำงไร แต่ว่ำลงโทษไปแล้ว แบบไหนไม่รู้ ไม่มำ
ท ำงำน 15 วัน 7 วัน เป็นอำทิตย์ ไม่รู้ว่ำท ำกันอย่ำงไร ผม
ไม่รู้ เพียงแต่ขอต ำหนิว่ำกำรรับพนักงำนในครั้งนี้ ไม่โปร่งใส 
ไม่ตรงตำมต ำแหน่งท่ีท่ำนประกำศตำมระเบียบเทศบำล
ต ำบลประโคนชัยถ้ำหำกรับมำแล้วท ำถูกต้องตำมระเบียบ 
ท ำตำมต ำแหน่ง ผมไม่มีปัญหำอะไร แต่เพียงแค่ว่ำรับ
มำแล้วไม่ตรงตำมต ำแหน่งถำมว่ำไม่โปร่งใส ขอบคุณมำก
ครับท่ำนประธำน 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์ ก็คิดว่ำทำงฝ่ำยบริหำรจะมีมำตรกำร
ประธำนสภำเทศบำล    ต่อไปว่ำจะปรับปรุงแก้ไขกันอย่ำงไรนะครับ ก็คงจะฝำกท่ำน
      ผู้บริหำร มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรอืไม่ ครับ 
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นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน   -กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล     ทรงเกียรตทุิกท่ำน นำยกเทศมนตรี และผู้เข้ำร่วมรับฟังกำร
      ประชุมสภำเทศบำลท่ีเคำรพทุกท่ำน ครับ กระผม 
      นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 
      ขอบคุณท่ำนประธำนสภำ ถ้ำเรื่องนี้ยังไม่ปรับปรงุแก้ไขผม 
      ไม่ยอมแน่นอนครับเรื่องนี้ถึงไหนถึงกนั ขอบคุณมำกครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์ มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ 
ประธำนสภำเทศบำล    อีกหรือไม่ ครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - เรียน ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรง 
รองประธำนสภำเทศบำล เกียรติ ท่ำนนำยกเทศมนตรี ท่ำนเลขำนุกำร ท่ำนท่ีปรึกษำ 

ท่ำนหัวหน้ำส่วนรำชกำรท่ำนประธำนชุมชนทุกท่ำน และผู้เข้ำ
รับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล  ทุกท่ำนครับ กระผมนำยมงคล  
แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๑ ผมเองไม่มีท่ีติท่ำน
ผู้บริหำร แต่ผมมีติชมอยู่นิดหนึ่งว่ำ หนึ่งตรงนี้ห้องประชุมท่ีผม
ยืนอยู่ตรงนี้มำ 10 ปี ในกำรบริหำรตรงนี้ท่ีมีไมค์โครโฟนท่ียืน
พูดโดยตรง ก็อยำกจะฝำกเจ้ำหน้ำท่ี ท่ีดูแลกิจกำรสภำตรงนี้
อยำกให้เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่ำล ำโพงของเรำก็ดี ไมค์โครโฟนท่ี
ท่ำนท ำกำรทุกวันนี้ไม่เพียงพออยำกจะฝำกด้วยครับว่ำ ให้หำ
ซื้อให้พอเพียงส ำหรับเวลำประชุม เพรำะห้องประชุมเรำมี
ประชุมบ่อยไม่ใช่วิ่งส่งจำกตรงนี้ไปส่งตรงนั้น สัก 4-5 อัน          
เอำไมค์โครโฟนเสียงท่ีดี ไม่ใช่เอำไมค์โครโฟนเปิดแล้วไม่มีเสียง 
ผมเองก็ขอฝำกเจ้ำหน้ ำท่ี ท่ี ดูแลตรงนี้ ด้วย สองผมมีข้อ
ร้องเรียนอยู่อีกนิดหนึ่ง ร้องเรียนท่ีชำวบ้ำนท่ีเขำร้องเรียนผม
มำคือหน้ำธนำคำรกสิกรไทยเพรำะท่ีเดินเท้ำมันพังไปหมดก็มี
ชำวบ้ำนมำร้องเรียนผมว่ำสมควรท่ีจะได้ปรับปรุงแล้ว ผมได้
เคยหำรือท่ีสภำแล้วอยู่เหมือนกัน แต่ในแผนอะไรก็ไม่มี ผมเอง
ก็ไม่ต ำหนิ เพียงแต่เจ้ำหน้ำท่ีดูแลตรงนี้ ก็จะโยนให้สมำชิกสภำ 
พอได้ไหมครับ ทำงเท้ำตรงธนำคำรกสิกรไทย ถ้ำท่ำนไม่เช่ือ
ท่ำนลองไปดู ท่ำนประธำนสภำก็เคยไปเดิน พุพังไหมครับ       
ตรงนั้น สองผมขอฝำกถ้ำมีงบประมำณ ตรงก ำแพงวัดจ ำปำท่ีมี
ดินปลูกต้นไม้ ผู้ใหญ่มำขอร้องผม ให้ทำงเทศบำลจัดกำร       
และได้มำปรึกษำหำรือ เวลำมีงำนอย่ำงเมื่อวำนนี้ ก็จะได้จอด
รถได้หลำยสิบคัน ถ้ำเอำดินตรงนั้นออกท่ีติดก ำแพง  ผมเองก็
ฝำกแค่นี้ อยำกฝำกถ้ำทำงสภำได้พูดอะไรไปผมฝำกเจ้ำหน้ำท่ี
ด้วยเอำใจใส่ด้วยครับไม่ใช่ฝำกลมไป ขอให้เจ้ำท่ีก็เอำใจใส่ด้วย
ครับ ผมเองก็อยำกให้ท่ำนประธำนสภำหำรือกับท่ำนนำยกเพื่อ
แต่งต้ังสมำชิกสภำ เป็นกรรมกำรร่วมติดตำมและประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี พนักงำน ลูกจ้ำง ว่ำเหมำะสม 
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 หรือไม่ มีกำรปฏิบัติหน้ำท่ีไหม หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้ำท่ี เพื่อ
เป็นกำรดูแลให้ก ำลังใจกับผู้ท่ีต้ังใจปฏิบัติหน้ำท่ี ผมเองอยำก
ฝำกลูกจ้ำง ว่ำท ำเหมำะสมหรือไม่ มีกำรปฏิบัติหน้ำท่ีไหม 
หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้ำท่ี เพื่อเป็นกำรดูแลให้ก ำลังใจกับผู้ท่ี
ต้ังใจปฏิบัติหน้ำท่ี ผมเองอยำกฝำกท่ำนประธำนสภำไว้ตรงนี้ 

 ท่ีเขำตอบมำผมไม่ได้ถำมคณะผู้บริหำร ปลัดเทศบำลเป็น
กรรมกำรอันนี้เป็นเจ้ำหน้ำท่ีเขำ อันนี้ของสภำท่ีจะประเมินต้ัง
กรรมกำรให้ประเมินร่วมกับคณะผู้บริหำรต่อไป ผมก็ขอฝำก
ท่ำนประธำนสภำปรึกษำว่ำต้ังกรรมกำรของสภำไปร่วมกับ
ผู้บริหำรเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของเทศบำลเรำเหมือนอย่ำง
ทุกวันนี้ ผมทรำบว่ำเขำประเมินเจ้ำหน้ำท่ีแล้วผมเองก็ไม่ได้ว่ำ
แต่อยำกจะฝำกท่ำนประธำนสภำเลยช่วยต้ังกรรมกำรว่ำท่ำน
ประธำนมีอ ำนำจท่ีจะต้ังกรรมกำรตรงนี้ด้วยแล้วก็ได้ส่งว่ำทำง
สภำนี้ได้เห็นใครดีบ้ำงไม่ดีบ้ำงเพรำะอย่ำงไรก็ต้องเห็นเหมือน
ท่ำนเชิดพงษ์ ขออนุญำตท่ีเอ่ยนำม คือไปตรงไหนก็เห็นหมด 
ผมเลยอยำกจะบอกท่ำนประธำนสภำและคณะผู้บริหำรด้วย ท่ี
เอำ ใจใส่ตรงนี้  ผม เองก็ เอำใจใ ส่ของ เ จ้ ำหน้ำ ท่ีและก็
คณะกรรมกำรและก็ของลูกจ้ำงไม่ใช่พอลูกจ้ำง ผมเองก็ไม่
อยำกจะติชมของพนักงำนของเรำบำงทีมำเทศบำลก็เห็นอยู่คน
เดียวมีกี่คนก็ไม่รู้เวลำเข้ำเวรแต่ละที ขอบคุณพระคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนมงคล เรื่องตรงนี้เรำยังไม่ต้ังเป็นกิจจะลักษณะ 
ประธำนสภำเทศบำล    แต่ว่ำทำงสมำชิกสภำทุกคนก็ขอให้ท่ำนสังเกตและเข้ำมำ
      เสนอแนะในท่ีนี้ได้ หรือจะบันทึกเสนอมำ แต่ว่ำไว้ในครำว
      ต่อไปนะครับท่ำนมงคล ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้คุยกัน ท่ำนอื่นมี 
      อะไรอีกไหมครับ 
นำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน   -กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล     ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี และผู้เข้ำร่วมรับฟังกำร
      ประชุมสภำเทศบำลท่ีเคำรพทุกท่ำน ครับ กระผม 
      นำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 
      ตำมท่ีผมเป็นสมำชิกสภำเทศบำลไปพบเจอส่ิงไหนก็น ำมำ
      เรียนผ่ำนท่ำนประธำนสภำถึงผู้บริหำรเป็นเรื่องเบำๆท่ีอยำก
      ท่ำนประธำนสภำฝำกถึงผู้บริหำรด้วยเรื่องถังขยะ ก็ได้ปรึกษำ
      ท่ำนปลัดเทศบำลถังขยะท่ีผมเห็นบำงถังจะแตก หัก หลำยท่ี
      ท่ีมันแตก ชำวบ้ำนไม่มีท่ีจะวำงขยะกัน ก็ต้องไปเทใส่ถังขยะท่ี
      มันแตกหัก ขยะบำงครั้งจะมีน้ ำ จะส่งกล่ินเหม็นรบกวน
      ชำวบ้ำน ชำวบ้ำนก็ฝำกผมมำด้วย เขตของผมด้วย ผมเห็นใน
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           ชุมชนของผมประจ ำ พอดีท่ำนปลัดบอกว่ำเป็นนโยบำยของ
            ผู้บริหำรด้วย เรื่องลดขยะ ถ้ำหำกท่ำนผู้บริหำรมีนโยบำยท่ี
             จะลดถังขยะ ให้ชำวบ้ำนได้ใช้ลดน้อยลง ก็อยำกให้ถังขยะท่ี 

      แตก หัก ใช้งำนไม่ได้ ก็อยำกให้เจ้ำหน้ำท่ี ไปเจอน ำมำเก็บไว้ 
      หรือว่ำมีถังขยะท่ีพอเปล่ียนให้ชำวบ้ำน ได้เปล่ียนถังขยะใหม่
      ก็จะดีชำวบ้ำนก็จะได้ท้ิงขยะเยอะๆ ชุมชนเรำก็จะได้สะอำด 
      ขอฝำกท่ำนประธำนสภำไปยังผู้บริหำร เป็น เรื่องเล็กๆ น้อยๆ 
      ท่ีเรำอย่ำมองข้ำมชุมชนบ้ำนเรำ แขกบ้ำนแขกเมืองผ่ำนไป
      ผ่ำนมำเห็นถุงขยะผุพังเขำจะว่ำเรำได้ เทศบำลประโคนชัย
      เรำไม่เอำใจใส่ดูแลเรื่องของถังขยะฝำกท่ำนประธำนสภำไปถึง
      ผู้บริหำรด้วยครับ อีกเรื่องหนึ่งขอช่ืนชมจริงๆ ประชุมสภำท่ี
      ผ่ำนมำว่ำจะช่ืนชม ไม่ได้ชมสักทีเกี่ยวกับกองช่ำงผมมีธุระ                        
      บำงทีต้องไปต่ำงจังหวัด บำงทีชำวบ้ำนก็โทรศัพท์มำบ้ำง        
      ทำงไลน์มำว่ำไฟฟ้ำไม่สว่ำงช่วย ดูแลด้วย ผมก็ได้ติดต่อ               
      กองช่ำง คุณสุรพงษ์ ขอเอ่ยช่ือท่ำน ให้ช่วยดูแลไฟฟ้ำไม่
      สว่ำง ไม่ถึงวันสองวันก็มีชำวบ้ำนท่ี แจ้งไฟไม่สว่ำงก็ โทรมำ
      ขอบคุณ ก็ช่ืนชมทำงกองช่ำง ฝำกผอ.ช่ำงไปช่วยดูแลผู้อยู่ใต้
      บังคับบัญชำท่ีท ำงำนตรงนี้ขอบคุณ และช่ืนชม ขอบคุณท่ำน
      ประธำนครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนท่ำนเฉลิมชัยมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ 
ประธำนสภำเทศบำล    อีกหรือไม่ ครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน   -กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล     ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี และผู้เข้ำร่วมรับฟังกำร
      ประชุมสภำเทศบำลท่ีเคำรพทุกท่ำน ครับ กระผม 
      นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 
      อีกข้อหนึ่งไฟส่องสว่ำงเขตทำงหลวงส่ีแยกไฟแดงประโคนชัย
      บ้ำนกรวด เรื่องนี้ต้องขอช่ืนชมเป็นอย่ำงมำกเพรำะว่ำจำกท่ี
      ประชุมสภำครั้งท่ีแล้วผมได้ไปรับประทำนเนื้อย่ำงเกำหลีและ
      ก็ไปนั่ งใกล้ๆ กับเจ้ำหน้ำท่ีเกี่ยวทำงหลวงเขำคุยกันว่ำ
      ไฟดับไฟส่องสว่ำงท่ีดับเพรำะเทศบำลไม่จ่ำยค่ำไฟก็มีปำก
      เสียงนิดหนึ่งผมก็ไปถำมเทศบำลไหนท่ีไม่จ่ำยค่ำไฟ เพรำะ
      ไฟตรงนั้นเป็นของกรมทำงในกำรด ำเนินกำร เขำก็ไม่รู้ว่ำเขำ
      ต้องจ่ำยค่ำไฟผมเลยมำประชุมสภำ วันนี้เมื่อคืนเดินทำงจำก
      จังหวัดบึงกำฬ 600 กิโลเมตรมำถึงนี้ สองทุ่ม เห็นไฟวันนี้
      สว่ำงดีตำมท่ีข้อนี้ไฟส่องสว่ำงเขตทำงหลวงบริ เวณส่ีแยกไฟ
      แดงประโคนชัย-บ้ำนกรวด กองช่ำงได้ด ำเนินกำรสอบถำม 
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      ไปยังหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบแล้วซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบ
      ของแขวงกำรทำงบุรีรัมย์และหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบได้แจ้งมำ 
      ว่ำเหตุเกิดจำกหม้อแปลงไฟฟ้ำท่ีควบคุมไฟฟ้ำช ำรุด ตอนนี้ไฟ                   
      สว่ำงดี ก็ขอช่ืนชมกองช่ำงท่ีได้ใส่ใจดูแลท่ีประสำนงำน ไม่รู้ว่ำ
      ได้ประสำนงำนหรือไม่ แต่ข้อมูลท่ีได้มำประสำนไฟสว่ำงดีแล้ว  
      ชำวบ้ำนขอบคุณทำงเทศบำลประโคนชัยด้วยท่ีได้ประสำน
                  งำนให้ในครั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของพี่น้องท่ีสัญจรไปมำ
      ขอบคุณท่ำนประธำนมำกครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์ มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ 
ประธำนสภำเทศบำล     อีกหรือไม่ ครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - เรียน ประธำนสภำเทศบำล ท่ำนนำยกเทศมนตรี  
รองประธำนสภำเทศบำล     ท่ำนเลขำนุกำร ท่ำนท่ีปรึกษำ ท่ำนหัวหน้ำส่วนรำชกำรท่ำน
      ประธำนชุมชนทุกท่ำน และผู้เข้ำ รับฟังกำรประชุมสภำ
      เทศบำล  ทุกท่ำนครับ กระผมนำย  ม ง ค ล   แ ผ้ ว พ ล ส ง 
      สมำชิก สภำเทศบำล เขต ๑ ผมเองก็อยำกจะร้องเรียนอีก
      นิดหนึ่ง ไฟตลำดอีกข้ำงหนึ่งสว่ำงอีกข้ำงหนึ่งรอบด้ำนไม่สว่ำง
      เขำก็ต้องมำร้องเรียนท่ีสมำชิกสภำ เทศบำลพอร้องเรียนเสร็จ
      ผมก็มำหำ ผอ.กองช่ำง ก็บอกว่ำไฟไปร้องเรียนท่ี ผอ.กอง
      สำธำรณสุข ผอ.กองสำธำรณสุขบอกว่ำต้องให้คนไปตรวจ
      ก่อนว่ำท ำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ส่วนรวม ผมเอง
      ก็เลยมำ ตอบสำธำรณสุขว่ำท ำเพื่อ ประโยชน์ ส่วนรวม พอ
      ชำวบ้ำนมำร้องเรียนว่ำตรงข้ำมท่ีตรงร้ำนค้ำทำงทิศใต้มันก็ไม่
      สว่ำงผมก็ได้เดินมำดูทำงทิศเหนือก็ สว่ำงพอเรำไปติด พออีก
      ข้ำงหนึ่ง สว่ำงพออีกข้ำงหนึ่งไม่สว่ำงเขำก็อยำกได้ผมเองก็
      ต้องมำ ขอร้องท่ำนประธำนฝำกถึงท่ำนผู้บริหำรว่ำท ำอย่ำงไร
      ให้ด่วนเพรำะจะส้ินปีงบประมำณแล้ว ท ำอย่ำงไร ก็ขอร้อง
      กองสำธำรณสุขหรือกองช่ำงก็ได้ก็ท ำเพื่อประโยชน์ของ
      ประชำชนท้ังนั้นอยำกจะ ได้เร็วก็ยิ่งดีเพรำะว่ำงบประมำณ
      ตัวนี้ไม่ถึงกับมำกมำยอะไรนักหนำ ก็ท ำเพื่อประชำชนทุกท่ำน
      ท่ีเขำร้องมำ ก็อยำกจะได้เร็วๆ ชำวบ้ำนก็ได้ไปมำสะดวก 
      ตอนเช้ำ ก็ฝำกท่ำนท่ีอยู่ตลำดด้วย จริงไหมท่ำนตรงท่ีขำยเนื้อ
      สุกรมันมืดหรือเปล่ำ ท่ำนก็ไม่เคยขอร้อง  ผมไม่ได้ขำยเนื้อ
      สุกรแต่เขำมำขอร้องผมผมเองก็ไม่รู้จะพูดอย่ำงไรเองก็ฝำก
      ท่ำนประธำนสภำด้วย ขอบคุณมำกครับ 
 
 
 
 
 

/นำยศักดิ์...   
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นำยศักดิ์  สินรัมย์    -ขอบคุณท่ำนมงคล ถ้ำอย่ำงไรก็คุยกันนะครับ ช่วยเสนอแนะ 
ประธำนสภำเทศบำล    และผมต้องขอบคุณ ทุกหน่วยงำน ท่ีมำร่วมรับฟังกำรประชุม
      สภำเทศบำล จะได้สังเกตกำรณ์ว่ำกำรประชุมสภำเขำเป็น 
      อย่ำงนี้ นะครับ บำงทีก็สนุก ไม่สนุกบ้ำงต้อง ขอขอบคุณ
      อีกครั้งครับ  
      - สมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ครับ 
ท่ีประชุม   - ไม่มี 
 
ปิดประชุม   เวลา 11.15 น. 
 

 (ลงช่ือ)    จารุณี             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม    (ลงช่ือ) จ่ำสิบโท      สันติ  ผู้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
          (นำงจำรุณี  คงทวี)                         (สันติ  นรสีห์) 
    เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน          เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

 

  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ท ำกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล              
ประโคนชัย สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 ประจ ำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี.................................................
เวลำ............... น.  จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนต่อไป 
 

1. (ลงช่ือ) สมนึก              ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                        (นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์) 
 
 

 

2.  (ลงช่ือ)       สุธีร์     กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                            (นำยสุธีร์ ธนูศิลป์) 
 

 
 

3. (ลงช่ือ) ร.ต.ต   วรรณะ    กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                   (วรรณะ  เรืองศิริ) 

 
 

             รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลฉบับนี้ สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้รับรองเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อครั้งประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี.................ครั้งท่ี.......ประจ ำปี.............. เมื่อวันท่ี............................... 
 
 

(ลงช่ือ)  ศักดิ์  ประธำนสภำเทศบำลประโคนชัย  
        (นำยศักดิ์ สินรัมย์) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 


