
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 
เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2๕62 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

ผู้มาประชุม   
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นำยศักดิ์  สินรัมย์ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง 
ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ 
ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน 
นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน 
นำยเฉลิมชัย  ไวยำประโคน 
นำยจีระ  หรีกประโคน 
นำยนก  หลอมประโคน 
นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ 
นำยอ้อย  ทรงประโคน 
นำยบุญจันทร์  ทองแถม 

ประธำนสภำเทศบำล 
รองประธำนสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
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สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

ศักดิ์  สินรัมย์ 
มงคล  แผ้วพลสง 
วรรณะ  เรืองศิริ 
ประวัติ  ทรงประโคน 
เชิดพงษ์ ดอกประโคน 
เฉลิมชัย  ไวยำประโคน 
จีระ  หรีกประโคน 
นก  หลอมประโคน 
สมนึก  เทียมมณีรัตน์ 
สุธีร ์ ธนูศิลป์ 
อ้อย  ทรงประโคน 
บุญจันทร์  ทองแถม 

 
ผูไ้ม่มาประชุม   
1. นำยพงษ์ศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์  สมำชิกสภำเทศบำล   ลำป่วย 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 2. นำงสำวสุนิสสำ  ทองศรี  รองนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 3. นำยสมนึก  อินทะเล   เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 4. นำยส่งเสริม  พรรณพิสุทธิ์  ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 5. นำยพิทักษ์  เมื่อประโคน รองปลัดเทศบำลต ำบลประโคนชัย  

6. นำงสำวอัญชลี  เชำวนกุล  หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
7. นำงสำวจินตนำ หลอมประโคน  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำร 

 8. นำยทรงยศ  ชัยอินทร์ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
9. จ่ำเอกปรีชำ  ดีด้วยชำติ  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรประปำ 
10.นำงกฤษฎีกำ มัญจกำเวท  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
11 นำงสุดเฉลียว  สง่ำประโคน  ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน 
12. จ่ำเอกอภินันท์  บัตรประโคน  หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง 
13. นำงบุหงำ  เพ็งประโคน  ประธำนชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมำ 
14. นำงละออง  กงประโคน  ประธำนชุมชนชัยมงคล 
15. นำยธนำศักดิ์ ทรงสวัสด์ิ  กรรมกำรชุมชนหนองกกเหนือ 
16. นำงสำวสำยพิณ  เวชชศำสตร์  ประธำนชุมชนหนองจอกพฒันำ 
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17.นำงบุญเพรำ สุดประโคน  ประธำน อสม. เทศบำลต ำบลประโคนชัย 
18. นำงเสำวภำ  ชำญศรี   กรรมกำรชุมชนวัดจ ำปำ 

 19. นำงลักขณำ  ศรีจันทร์ดี  ประธำนชุมชนกันเตอล 
 20. นำงชอุ่ม  ตรงใจ   ประธำนชุมชนหนองกกใต้  
 21. นำงร ำพึง จุ้ยประโคน  ประธำนชุมชนตำมเจรือม 
 22.นำงจำรุนัย  เสขะกุล   ประธำนชุมชนอ ำนวยกิจ 
 23. นำงดำรุณี  พุทธิชำติ   กรรมกำรชุมชนอ ำปึล 
 24. นำงพัชรี รักษะประโคน  ประธำนชุมชนวัดโพธิ ์
 25.นำงสำวสกุฤตำ ทะเรรัมย์  ครูโรงเรียนอนุบำลประโคนชัย 
 26. เด็กชำยนนทพัทธ์ ปินสุวรรณ  นักเรียนโรงเรียนอนุบำลประโคนชัย 
 27. เด็กหญิงศศิชำ อำษำกิจ  นักเรียนโรงเรียนอนุบำลประโคนชัย 
 28. นำยเสิม  ธงแพรศรี   ภำรโรง 
 29. นำงสำวรักชนก  ปึกประโคน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 30. นำงนิดำ  ปุยะติ   หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 31.นำงสำวสุภำพร  ดีประโคน  นักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตรช ำนำญกำร 
 32. นำงจำรุณี  คงทวี   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
 33. นำยอิศรำ  ศรีธีระโรจน์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 34. นำงทิพย์วรรณ  ปำประโคน  กรรมกำรชุมชนหลักเมือง 
 
เร่ิมประชุมเวลา 10.๐๐ น. 

เมื่อได้เวลำประชุม นำยศักดิ์  สินรัมย์ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ท ำหน้ำท่ีเป็น 
ประธำนในท่ีประชุม เมื่อผู้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนสภำฯ ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
และกล่ำวเปิดประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย คณะผู้บริหำร  
ประธำนสภำเทศบำล   กรรมกำรชุมชนทุกชุมชน  ตลอดท้ังเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล อสม. 

ท่ีเคำรพทุกท่ำนครับ วันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำล  
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2563 
- เมื่อสมำชิกสภำเทศบำลครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดกำรประชุม 
ตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

     1.ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ประกำศ  
                                                    ณ วันท่ี 14 มิถุนำยน 2562 ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
     ประกำศเทศบำลต ำบลประโคนชัยเรื่อง  ประกำศใช้แผนพัฒนำ
     ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)ตำมหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท  
     0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2562   
     กระทรวงมหำดไทยพิจำรณำเห็นว่ำ เพื่อให้แผนพัฒนำท้องถิ่นของ
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นพัฒนำท้องถิ่นท่ีมี
     ระยะเวลำส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) มีควำมสอดคล้องและเช่ือมโยง
     กับแผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติ 
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     รำชกำรประจ ำปีจังหวัด แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกลุ่มจังหวัด 
     ตลอดจนสำมำรถบูรณำกำรแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม และ 
     งบประมำณในพื้นท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
     สูงสุดให้กับประชำชน จึงก ำหนดระยะเวลำแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็น
     ระยะเวลำห้ำปี (พ.ศ. 2561- 2565) โดยในระยะเริ่มแรกให้จัด
     ประชุมประชำคมในระดับต ำบลเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงได้จัดท ำ
     โครงกำรเวทีประชำคมจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล ประจ ำปีงบประมำณ 
     พ.ศ. 2562 เพื่อทบทวนและจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
     2565) โดยผ่ำนกำรประชุมประชำคมท้องถิ่นระดับต ำบล  
     คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลประโคนชัย พิจำรณำให้ควำม
     เห็นชอบ และผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย พิจำรณำอนุมัติร่ำง
     แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แล้วเพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไป
     ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
     3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 (4 )และข้อ 24  จึงประกำศใช้แผนพัฒนำ
     ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ชองเทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อใช้
     เป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ
     รำยจ่ำยเพิ่มเติม และงบประมำณจำกเงินสะสมต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
     จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน ประกำศ ณ วันท่ี 14 มิถุนำยน พ.ศ. 
     ๒๕๖2 นำยประสงค์ พวงไพบูลย์ นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
ท่ีประชุม    - รับทรำบ 
     2. ประกำศแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
     ครั้งท่ี 1/2562ประกำศ ณ วันท่ี 5 สิงหำคม 2562 ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
     ประกำศเทศบำลต ำบลประโคนชัย เรื่อง  กำรแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น 
     (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไข ครั้งท่ี  1/๒๕๖2  ตำมท่ีเทศบำลต ำบล
     ประโคนชัย ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 
     เมื่อวันท่ี 14  มิถุนำยน ๒๕62 เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำเทศ
     บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
     เพิ่มเติม และงบประมำณจำกเงินสะสมโดยน ำโครงกำรพัฒนำใน
     แผนพัฒนำท้องถิ่นไปจัด ท ำงบประมำณตำมปีท่ีก ำหนดไว้ นั้น 

   แต่เนื่องจำกเป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
     (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) มีข้อบกพร่องจำกกำรบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน 
     จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) แก้ไขครั้งท่ี 
     1/2๕๖2 ให้ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง โดยด ำเนินกำรตำมระเบียบ
     กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61
     ข้อ ๒๑ เสนอให้ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำและได้รับ
     ควำมเห็นชอบแล้ว เมื่อวันท่ี 30 กรกฎำคม 2562 รำยละเอียด 
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   ปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยจึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 
     ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกำศ ณ วันท่ี 5 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖2 
     นำยประสงค์ พวงไพบูลย์นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
ท่ีประชุม    - รับทรำบ    
นำยศักดิ์  สินรัมย์   ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธำนสภำเทศบำล สมัยสามัญสมัยที่ 2 คร้ังที๑่ประจ าปี ๒๕62 เม่ือวันที่ 11มิถุนายน 

2562 
- ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมมีท่ำนใด
จะแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือไม่ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ถ้ำไม่มีกำรแก้ไขถือว่ำท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ 
ประธำนสภำเทศบำล เทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี ๑ ประจ ำปี 2562 เมื่อวันท่ี  

11 มิถุนำยน ๒๕62 
     - ท่ำนใดเห็นควรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
     สมัยสำมัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2562   
นำยศักดิ์  สินรัมย์   ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง พิจารณา 
ประธำนสภำเทศบำล 3.1ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง ขอรับความ

เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   -ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย  - เรื่อง เสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2563 ข้ำพเจ้ำขอเสนอร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
- ค ำแถลงงบประมำณประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563  
- ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
- บัดนี้ถึงเวลำท่ีคณะผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลประโคนชัยจะได้เสนอ
ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำเทศบำลต ำบลประ
โคนชัยอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประ
โคนชัยจึงขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึง
สถำนกำรณ์คลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำรใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563ดังต่อไปนี้ 

     1. สถานการณ์คลัง 
     1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
     ในปีงบประมำณพ.ศ.2562 ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ.2562
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงนิดังนี้ 
 

1.1.1 เงินฝำก… 
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     1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 109,406,010.93 บำท 
     1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน69,176,777.57 บำท 
     1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 39,618,613.36 บำท 

1.1.4 รำยกำรท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่ำย 
จ ำนวน 1 โครงกำร รวม 1,260,000.00 บำท 

     1.1.5 รำยกำรท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน  
จ ำนวน –โครงกำร รวม–บำท 

     1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 11,252,629.60 บำท 
     2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 
     ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
     (1) รำยรับจริง จ ำนวน 74,057,530.43 บำท ประกอบด้วย 
     หมวดภำษีอำกร จ ำนวน 1,889,626.68 บำท 
     หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับ และใบอนุญำต จ ำนวน 467,143.50 บำท 
     หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน จ ำนวน 3,001,267.89 บำท 
     หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์  จ ำนวน 0.00 บำท 
     หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด จ ำนวน 151,665.00 บำท 
     หมวดรำยได้จำกทุน จ ำนวน 0.00 บำท 
     หมวดภำษีจัดสรร จ ำนวน 30,915,435.36 บำท 
     หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ ำนวน 37,632,392.00 บำท 
     (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
     จ ำนวน 147,212.28 บำท 
     (3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน  52,843,411.90 บำท ประกอบด้วย 
     งบกลำง  จ ำนวน 12,610,334.42 บำท 
     งบบุคลำกร จ ำนวน 19,770,726.86 บำท 
     งบด ำเนินงำน จ ำนวน 11,554,050.62 บำท 
     งบลงทุน จ ำนวน      352,300.00 บำท 
     งบรำยจ่ำยอื่น จ ำนวน                 0.00 บำท 
     งบเงินอุดหนุน จ ำนวน    8,556,000.00 บำท 
     (4) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
     จ ำนวน 147,212.28 บำท 
     (5) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท 
     (6) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท 
     3. งบเฉพาะการ 
     ประเภทกิจการประปากิจการประปา 
     ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณวันท่ี 30  มิถุนำยนพ.ศ. 2562 

รำยรับจริง   จ ำนวน 7,546,703.20  บำท 
 รำยจ่ำยจริง   จ ำนวน  5,299,743.27  บำท 
ก ำไรสะสม   จ ำนวน  2,246,959.93  บำท 
เงินสะสม   จ ำนวน 13,784,484.57 บำท 
 

/ทุนส ำรอง… 



 
-6- 

 

ทุนส ำรองเงินสะสม  จ ำนวน   4,264,134.37 บำท 
กู้เงินจำกธนำคำร /กสท. / อื่นๆ จ ำนวน       0.00 บำท 
ยืมเงินสะสมจำกเทศบำล  จ ำนวน   0.00 บำท 
เงินฝำกธนำคำร   จ ำนวน 21,542,877.43บำท 
ทรัพย์รับจ ำน ำ   จ ำนวน    0.00 บำท 
ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลประโคนชัย 
อ าเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ 

  รายรับจริงปี  
2561 

ประมาณการ ปี 
2562 

ประมาณการ ปี 
2563 

รายได้จัดเก็บเอง       
  

หมวดภำษีอำกร 1,942,703.88 1,985,500.00 1,970,000.00 
  หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับ และ

ใบอนุญำต 556,168.50 805,000.00 742,000.00 

  
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 3,229,395.16 3,560,000.00 4,140,000.00 

  
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 159,915.00 290,000.00 220,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 5,888,182.54 6,640,500.00 7,072,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

     

  
หมวดภำษีจัดสรร 41,949,682.34 41,840,000.00 42,495,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 41,949,682.34 41,840,000.00 42,495,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   

 
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 44,585,868.00 48,519,500.00 47,433,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 44,585,868.00 48,519,500.00 47,433,000.00 

รวม 92,423,732.88 97,000,000.00 97,000,000.00 
 
 
 
 
 

/ค ำแถลงงบ… 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการปี 2562 ประมาณการปี 2563 
จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลำง 18,668,384.41 20,720,820.00 20,582,350.00 
  งบบุคลำกร 26,081,499.25 29,958,580.00 31,264,180.00 
  งบด ำเนินงำน 19,809,019.18 24,474,500.00 22,991,070.00 
  งบลงทุน 7,778,630.00 9,806,100.00 9,694,400.00 
  งบรำยจ่ำยอื่น 15,000.00 20,000.00 20,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 11,827,860.00 12,020,000.00 12,448,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 84,180,392.84 97,000,000.00 97,000,000.00 
รวม 84,180,392.84 97,000,000.00 97,000,000.00 

 
ค าแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลประโคนชัยอ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
  รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

หมวด 
รับจริง 

ปี 2561 
ประมาณการรายรับ  

ปี 2562 
ประมาณการรายรับ  

ปี 2563 

(1) ค่ำจ ำหน่ำยน้ ำจำกมำตรวัดน้ ำ 
 

7,821,939.00 
 

8,000,000.00 
 

8,500,000.00 

(2) ค่ำเช่ำมำตรวัดน้ ำ 1,141,990.00 1,300,000.00 1,350,000.00 

(3) ผลประโยชน์อื่นๆ จำกเบ็ดเตล็ด 570,730.00 820,000.00 830,000.00 

4) ดอกเบ้ีย                                147,403.61 150,000.00 150,000.00 

(5) เงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลืออื่นๆ
ท่ีมีเงื่อนไขต้องน ำมำต้ังงบประมำณ 

- - - 

รวมรายรับทั้งสิ้น 9,682,062.61 10,270,000.00 10,830,000.00 
 
 
 
 
 
 

/รำยจ่ำยงบประมำณ… 
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           รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

หมวด 
จ่ายจริง 
ปี 2561 

ประมาณการรายจ่าย  
ปี 2562 

ประมาณการรายจ่าย  
ปี 2563 

งบกลำง 247,736.00 447,500.00 608,400.00 

งบบุคลำกร 2,275,340.00 5,755,900.00 2,820,600.00 

งบด ำเนินงำน 4,604,971.17 5,966,600.00 6,151,000.00 

งบลงทุน 945,600.00 1,070,000.00 1,250,000.00 

งบรำยจ่ำยอื่น - - - 

งบเงินอุดหนุน - - - 

รวมรายรับทั้งสิ้น 8,073,647.17 10,270,000.00 10,830,000.00 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

                           โดยท่ีเป็นกำรสมควรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติเทศบำล พุทธศักรำช 2496 มำตรำ 60 ,62 และมำตรำ 65 จึงตรำเทศบัญญัติขึ้นไว้
โดยควำมเห็นชอบของสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยและโดยอนุมัติของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่ำ เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 
107,830,000 บำท 

                 ข้อ 4. งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 97,000,000 บำทโดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้  ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
               ด้านบริหารท่ัวไป   
                   แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 17,569,400 
                   แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 4,097,800 
               ด้านบริการชุมชนและสังคม   
                   แผนงำนกำรศึกษำ 26,248,570 
                   แผนงำนสำธำรณสุข 11,006,000 
                   แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 50,000 
                   แผนงำนเคหะและชุมชน 135,400 
                   แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 2,967,700 
                   แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 2,240,000 
 
 

               
                /ด้ำนกำรเศรษฐกิจ... 
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             ด้านการเศรษฐกิจ 
                แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 11,902,780 
                แผนงำนกำรเกษตร 200,000 
             ด้านการด าเนินงานอื่น   
                แผนงำนงบกลำง 20,582,350 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 97,000,000 
ข้อ 5. งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร จ่ำยจำกรำยได้ เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 10,830,000 บำท  ดังนี ้

งบ ยอดรวม 
                  งบกลำง 608,400 
                  งบบุคลำกร 2,820,600 
                  งบด ำเนินงำน 6,151,000 
                  งบลงทุน 1,250,000 

รวมรายจ่าย 10,830,000 
ข้อ 6. ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัยปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตำม

ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินของเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
ข้อ 7. ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัยมีหน้ำท่ีรักษำกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัตินี้ 

นำยประสงค์  พวงไพบูลย์   รายละเอียดปรากฏในเอกสารร่างเทศบัญญัติที่ทางเทศบาล 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย ต าบลประโคนชัย ได้จัดส่งไปให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้

พิจารณาก่อนแล้ว 
- ผมขอแก้ไขเพิ่มเติมครับ เงินสะสมกองกำรประปำ จำกเดิม 
13,784,84.57 บำท แก้ไขเป็น 13,784,484.57 บำท เนื่องจำก
ตัวเลขผิดพลำด ครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ขอบคุณท่ำนนำยกฯ ท่ีได้ช้ีแจงในเรื่องร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ 
ประธำนสภำเทศบำล รำยจ่ำย ประจ ำปี 2563 ให้สภำได้รับทรำบครับ กระผมคิดว่ำ

รำยละเอียดท้ังหมด สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนคงได้รับเอกสำรไป
ก่อนแล้วและได้ศึกษำรำยละเอียดท่ีแนบมำพร้อมนี้ แล้วนะครับ 

     - มีสมำชิกสภำท่ำนใด จะอภิปรำยหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ  
นำยมงคล  แผ้วพลสง  - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ ประธำน  
รองประธำนสภำเทศบำล           ชุมชนเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล และนักเรียนผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำ

เทศบำลทุกท่ำนครับ กระผม นำยมงคล แผ้วพลสง สมำชิกสภำ
เทศบำล เขต 1 ผมเองในฐำนะสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
ในร่ำงเทศบัญญัติฉบับนี้ ผมยินดีด้วย ท่ีได้จัดท ำงบประมำณสมดุลใน
กำรใช้จ่ำยในปีนี้ ผมเองยังต้ังข้อสังเกตว่ำ กำรจัดงบประมำณแต่ละ
กองก็มีอะไรพิเรนๆ ก็อยำกจะให้ท่ำนนำยกเทศมนตรี ตรวจสอบและดู
รำยละเอียดให้ดี แต่ผมก็จะไม่แจงรำยละเอียดในตอนนี้ ผมอยำกจะ
บอกท่ำนประธำนสภำไปยังผู้บริหำรด้วยว่ำ ในลักษณะกำรท ำเทศ
บัญญัติของแต่ละปีของเรำ งบประมำณก็ไม่ใช่น้อย เทศบัญญัติปีหนึ่ง
เรำก็ 97 ล้ำนบำท เรำได้จัดท ำงบประมำณ ส่ิงก่อสร้ำง ไม่กี่ล้ำน          
ไม่ถึง 10 ล้ำนบำท นอกจำกนั้นทุกๆ อย่ำงมีอยู่ในระเบียบท่ีอยู่ใน   

 
/เทศบัญญัติ... 
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 เทศบัญญัตินี้ ก็อยำกจะฝำกถึงท่ำน ผอ.กอง แต่ละกองผมเองก็ต้ัง
ข้อสังเกตอยู่เหมือนกันว่ำ มันแปลกๆ อยู่นะ ไม่ว่ำกองวิชำกำร หรือ
ส ำนักปลัด ผมไม่พูดรำยละเอียด ผมอยำกให้ท่ำน ผอ.ดูเอำเองว่ำ พูด
ไปก็จะเรื่องยำว ตอนนี้ก็เลยอยำกจะฝำกท่ำนประธำนสภำไปยัง
ผู้บริหำรว่ำกำรจัดท ำงบประมำณก็ดีแล้ว แต่ตอนนี้ผมเองก็ อยำกฝำก
ท่ำนนำยก ท่ำน ผู้บริหำรดูให้ดีด้วยก็แล้วกัน ผมเองก็ขอสนับสนุน
เทศบัญญัติ ปี 2563 ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณท่ำนมงคล สมำชิกสภำท่ำนใด จะอภิปรำยหรือไม่ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  ขอเชิญครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ ประธำน  
สมำชิกสภำเทศบำล          เจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล และนักเรียนผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำ

เทศบำลทุกท่ำนครับ กระผม นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคนสมำชิกสภำ
เทศบำล เขต 1เท่ำท่ีผมได้อ่ำนเทศบัญญัติไปข้ำงต้นนั้น ผมเองก็ไม่มี
ปัญหำอะไร แต่มีอยู่เพียงนิดเดียว  ตอนท่ีเรำได้ประชุมกัน ท่ำนได้ตก
ลงกันไว้ว่ำงบประมำณท่ีให้ด ำเนินกำรไปเมื่อดูตัวเลขแล้วไม่ค่อยจะ
ตรงตำมท่ีประชุมไปแล้วนั้น จำกโครงกำรอบรมดูงำนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพ จำกเดิม 300,000 บำท ผมให้เพิ่ม อีก 200,000 
บำท แต่พอดูเทศบัญญัตินี้ 400,000 บำท ตัวนี้ไม่มีปัญหำเอำตำมนี้ 
ผมจะรับเอำไว้ เพียงแต่ว่ำมีกำรประชุมแล้ว มีข้อตกลงว่ำอย่ำงไร         
ถ้ำท่ำนแก้ไข ท่ำนเห็นควรท่ีจะต้องมำเรียนปรึกษำกับทำงสมำชิกสภำ 
เทศบำลด้วยนะครับ เพรำะว่ำในข้อตกลงเรำในท่ีประชุม 500,000 
บำท ในเมื่อ 500,000 บำท ต้ังไม่ได้ ก็ด ำเนินกำร  400,000 บำท 
เพียงแต่ว่ำในกำรตกลงกันไปนั้น ผมเองก็ไม่เข้ำใจเหมือนกัน  ตอนนั้น
ต้ังงบประมำณ 300,000 บำท ผมให้ 500,000 บำท ตอนนี้ลดลง
เหลือ 400,000 บำท แล้วอีก 100,000 บำท หำยไปไหน ผมสงสัย
ตรงนี้ และวันนี้ผู้เข้ำร่วมประชุมท่ีเป็นคณะกรรมกำรชุมชน และอสม. 
มำกันหลำยคนเรียนตรงนี้ เลยว่ำ  เทศบัญญั ติปีนี้  อสม.  ต้ังไว้ 
250,000 บำท ทำงผอ. สำธำรณสุข ขอต้ังเพิ่มอีก 50,000 บำท 
เป็น 300,000 บำท วันนี้ท่ำน  ผอ.สำธำรณสุข นำยกเทศมนตรี 
และ อสม. ท่ีมำประชุมก็หลำยท่ำน ปรับเป็น 300,000 บำท แล้ว
ท่ำนจะพำกันไปดูงำนท่ีไหน ท่ำนก็ปรึกษำกัน ผู้อ ำนวยกำรกอง 
ปรึกษำกับผู้บริหำรให้ชัดเจนกัน โครงกำรท่ีท่ำนจะไปนั้นถูกต้องตำม
ระเบียบหรือไม่ ถ้ำไม่ถูกต้องท่ำนจะมีวิธีด ำเนินกำรอย่ำงไรให้ ชั ด เ จ น 
มิฉะนั้นจะมีปัญหำในภำยหลัง เพรำะผมเองไม่อยำกจะตำมแก้ไข ท่ำน
ประธำนสภำท่ีเคำรพครับเทศบัญญัติในครั้งนี้ ผมเองในนำมสมำชิก
สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย เขต 1 ยินดีด้วยครับ เพียงแต่ว่ำผมขอ
ต ำหนิเท่ำนี้ กำรท่ีจะตัดสินใจหรือจะด ำเนินกำรอย่ำงไรก็ขอให้คุยกัน 
ขอขอบพระคุณครับ 
 

/นำยศักดิ์... 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์   -ขอขอบคุณครับท่ำนเชิดพงษ์ ส ำหรับเรื่องท่ีทำงสมำชิกสภำเทศบำล 
ประธำนสภำเทศบำล ได้ท้วงติงบำงอย่ำงก็ฝำกท่ำนนำยกกับทำงผอ.กอง ได้ปรับปรุงแก้ไขก็

แล้วกัน 
 -มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่ ครับขอเชิญครับ 

นำยสุธีร์ ธนูศิลป์  - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ ประธำน  
สมำชิกสภำเทศบำล          ชุมชน เจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล และนักเรียนผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำ

เทศบำลทุกท่ำนครับ กระผม นำยสุธีร์ ธนูศิลป์สมำชิกสภำเทศบำล 
เขต2ในเรื่องเทศบัญญัติท่ีเรำได้พูดคุยกันในเบื้องต้นและก็บำงอย่ำง
เรำก็ได้ตกลงพูดคุยกันว่ำจะด ำเนินกำรแบบนี้ แต่บำงอย่ำงท่ีตกลงกัน
ไว้ก็ไม่ตรงตำมท่ีได้ประชุมกันในเบื้องต้น อย่ำงไรผมก็ฝำกท่ำน
ประธำนสภำไปถึงคณะผู้บริหำรหรือท่ำนนำยก ตำมท่ีได้พูดคุยกันว่ำ
งบประมำณรำยจ่ำยในปี 2563 จะด ำเนินกำรอะไรบ้ำง แล้วเงินท่ี
จัดสรรไปวำงตรงไหนบ้ำง อย่ำงงบส่วนกลำง ผมก็อยำกทรำบว่ำท่ีเรำ
ได้ประชุมพูดคุยกันแล้วเรำต้ังเงินส ำรองจ่ำย ไว้ที่ 500,000 บำท แต่
ตอนนี้ในร่ำงเทศบัญญัติเหลืออยู่  300,000 บำทจะปรับโยกไป
ตรงไหนหรืออย่ำงไรก็ควรท่ีจะมีกำรปรึกษำ อย่ำงปรับโยกไปซื้อรถ
ขยะคันเล็ก 1 คัน ก็น่ำจะแจ้งหรือพูดคุยกับสมำชิกสภำ ว่ำเงินส ำรอง
จ่ำยตัวนี้เรำได้โยกไปตรงนั้นตรงนี้แล้วนะครับ แล้วก็ในกำรท่ีว่ำสมำชิก
สภำเทศบำล ท่ำนเชิดพงษ์ ดอกประโคน ได้พูดไปเมื่อสักครู่ครับว่ำใน
เรื่องงบประมำณ ท่ีว่ำได้คุยกันแล้วว่ำ งบประมำณ 500,000 บำท 
ปรับเป็น 400,000 บำท บำงอย่ำงพูดแล้ว ท ำควำมเข้ำใจกันแล้ว 
แต่พอในร่ำงเทศบัญญัติจริงๆ ท่ีจะให้รับหลักกำรหรือจะท ำเป็น
งบประมำณปี 2563 ก็มีกำรปรับเปล่ียนเพรำะฉะนั้นผมอยำกฝำก
ท่ำนประธำนสภำไปถึงท่ำนนำยกเทศมนตรี และผู้บริหำรเพรำะ
งบประมำณในแต่ละปีในกำรลงทุนจริงๆ ตำมท่ีท่ำนมงคล แผ้วพลสง
พูดอภิปรำยไว้ว่ำ งบลงทุนไม่ถึง 10 ล้ำนบำทท่ีจะใช้ในกำรพัฒนำ 
ส่วนมำกเรำก็เห็นอยู่แล้วว่ำควำมจ ำเป็นของชุมชนและของเทศบำล
ต ำบลประโคน ชัยก็มี เ ยอะนะครับ อย่ ำง ไ รผมก็ ขอฝำก ท่ำน
ประธำนสภำไปถึงผู้บริหำรด้วยนะครับ ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณท่ำนสุธีร์ ครับ มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   ขอเชิญครับ 
นำยบุญจันทร์  ทองแถม   - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ กระผมขอช้ีแจง  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ดังนี้ กำรจัดท ำงบประมำณจริงๆ คือกำรท ำร่ำงเพื่อให้ทำงสภำได้

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ วั นนี้ เป็นวำระ ท่ี  1 ในส่วนของ
งบประมำณ ผมขออนุญำตช้ีแจงในฐำนะท่ีเป็นเจ้ำหน้ำท่ีงบประมำณ 
พอดีเจ้ำหน้ำท่ีได้รับกำรประสำนในส่วนของกองสวัสดิกำรสังคม          
งบเบี้ยยังชีพตอนแรกให้ตัวเลขมำผิด งบประมำณเกินไปอีก  

 
 

/800,000 บำท... 
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 800,000 บำท ตอนนี้ ก็เลยมำเกล่ีย แต่จะพยำยำมเรียนท่ำน
เบื้องต้น ประสำนได้เพียงบำงท่ำนว่ำยอดเงินตรงนี้ สำเหตุท่ีเพิ่ม
ขึ้นมำ เพรำะเรำได้ยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุเพิ่มมำอีก 
800,000 บำท จึงเอำยอดนี้ไปถัวเฉล่ีย ขอบคุณครับ 

นำยมงคล  แผ้วพลสง  - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ ประธำน  
รองประธำนสภำเทศบำล           ชุมชนเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล และนักเรียนผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำ

เทศบำลทุกท่ำนครับ กระผม นำยมงคล แผ้วพลสง สมำชิกสภำ
เทศบำล เขต 1เองเข้ำใจในหน้ำท่ีของท่ำนปลัด ท่ำนเลขำนุกำรสภำ
เทศบำลท่ีช้ีแจงครับ แต่ตรงนี้เงินงบประมำณของผู้สูงอำยุ เขำจะ
จัดสรรมำไม่ใช่จัดสรรมำโดยตรงใช่ไหมครับคือธรรมดำแล้วจะจัดสรร
ตำมตัวเลขท่ีระบุอยู่แล้วตำมตัวเลขท่ีเรำรำยงำนเขำว่ำมีกี่คน ไม่ใช่
จำกงบประมำณตรงนี้  ฟังแล้วอย่ำงไรก็ไม่ทรำบเหมือนกันแต่ตรงนี้
เงินงบประมำณเฉพำะผู้สูงอำยุ คนพิกำรก็แล้วแต่เขำจะส่งมำจำก
กระทรวงโดยตรง ถ้ำส่งไป 10 คน เขำก็จะจัดเงินมำ 10 คน เขำไม่
เก็บจำกสภำของเรำ แต่ตรงนี้ผมเองก็ยังข้องใจอยู่นิดหนึ่งว่ำท ำไมต้อง
มำแบ่งเงินงบประมำณของเรำตรงนี้ เพรำะอย่ำงท่ีสมมุติเรำมี 100
คนๆ ละ 600 บำท รวมเป็น 60,000 บำท แต่ตรงนี้ เรำมำจัด
งบประมำณของเรำให้กับผู้สูงอำยุ หรือ ผู้พิกำร ผมเองก็ยังไม่เข้ำใจ
ขอบคุณมำกครับ      

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณท่ำนมงคล ครับ มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่  
ประธำนสภำเทศบำล   ขอเชิญครับ 
นำงสุดเฉลียว สง่ำประโคน  กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล และผู้เข้ำร่วม 
ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรฯ      ประชุมทุกท่ำนคะ ในเรื่องของกำรจัดท ำงบประมำณมีปัจจัยในกำร

ค ำนวณหลำยขั้นตอนมำกคะคือก่อนอื่นเรำจะเอำตัวเลขมำจำกทุก
หน่วยงำน ซึ่งหน่วยงำนแต่ละหน่วยงำนต้องคิดว่ำต้องกำรจะท ำ
กิจกรรมโครงกำรอะไรบ้ำงในปีงบประมำณ 2563  และงบประมำณ
ท่ีรัฐอุดหนุนให้เทศบำลมีรำยกำรใดบ้ำง และเมื่อทุกหน่วยงำนได้ส่ง
ตัวเลข ส่งกิจกรรมโครงกำรท่ีต้องกำรจะด ำเนินงำน  เรำจะต้อง
พิจำรณำประมำณกำรรำยรับว่ำจะต้ังรับเท่ำไร โดยพิจำรณำจำก
รำยรับจริงของปี 2561 และ รำยรับ ณ มิถุนำยน 2562 ว่ำรับจริง
เท่ำใด โดยได้ประมำณกำรรับครั้งแรก 96 ล้ำนบำท ซึ่งพอต่อมำเรำ
ได้มำเกล่ียจนให้ได้เชิญสมำชิกทุกท่ำนมำพูดคุยนอกรอบ ตอนนั้น
งบประมำณอยู่ท่ี 96 กว่ำล้ำนบำท แต่เนื่องจำกว่ำกำรประมำณกำร
เบี้ยผู้สูงอำยุคลำดเคล่ือน เรำจึงต้องประมำณกำรรำยรับเพิ่มตำม
จ ำนวนตัวเลขของเบี้ยผู้อำยุเพิ่มขึ้นตำม พอเรำประมำณกำรรำยรับ
เพิ่มก็ท ำให้กระทบกับงบลงทุน ซึ่งงบลงทุนตำมระเบียบเรำต้องจัดท ำ
ไม่น้อยกว่ำ 10 เปอร์เซ็นต์  ของประมำณกำรรำยจ่ำย แต่งบลงทุนเรำ
ไม่ได้ถึง 10 เปอร์เซนต์ เรำก็ต้องมำหำกิจกรรมโครงกำรอะไรท่ี
เกี่ยวกับงบลงทุน ซึ่งท่ำนปลัดเทศบำลและได้เรียนปรึกษำท่ำน 

/รองมงคล… 
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            รองมงคล ด้วยว่ำ เรำจะจัดซื้อรถขยะ เมื่อเรำจะซื้อรถขยะก็จะเกินงบ
ลงทุน ก็จะเกิน 10 เปอร์เซนต์  ก็ถือว่ำบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งไปแล้ว 
พองบลงทุนเกิน 10 เปอร์เซนต์ปรำกฎว่ำรำยจ่ำยเรำเกินประมำณ
กำรรำยรับเรำต้องมำเกล่ียประมำณกำรรำยจ่ำยลง ให้เท่ำกับประมำณ
กำรรำยรับ ประกอบกับทำงกองสวัสดิกำรต้องกำรท่ีจะจ้ำงเหมำ
บุคลำกรเพิ่ม ซึ่งอันนี้ เรำจะต้องประมำณกำรเพิ่มอีกประมำณ 
200 ,800 บำท จึ ง เป็ น เห ตุ ให้ ก ร ะทบกับยอดอบรมของ
คณะกรรมกำรชุมชนคะ ก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมำกมำย คือเรำพยำยำม
ท่ีจะคิดบนพื้นฐำนท่ีกฎหมำยก ำหนดเอำไว้ และควำมเหมำะสมในกำร
ท ำกิจกรรมโครงกำร ในส่วนของ อสม.ท่ีทำงท่ำนสมำชิกสภำบอกว่ำ 
อสม. จะไปได้ไหม เรำคุยกันแล้วว่ำงบประมำณ 250,000 บำท 
เพิ่มขึ้นอีก 50,000 บำท ในส่วนของ อสม. ในกอง สำธำรณสุขเรำได้
ปรับลดหลำยรำยกำรมำกนะคะ ท่ีนี้ในส่วนของจ้ำงเหมำเรำก็ปรับลด
เขำจำก 6000,000 บำท เหลือ 550,000 บำท  เรำจะเกล่ียไปให้ 
อสม. อีก 50,000 บำท ถ้ำไม่ได้ไปอย่ำงไร เรำก็จะได้น ำไปท ำ
กิจกรรม โครงกำรอย่ำงอื่น ท่ีมีควำมจ ำเป็นกำรให้บริกำรให้กับ
ประชำชนเพรำะว่ำงบของกองสำธำรณสุขฯ จะต้องรับภำระเรื่องของ
กำรฝังกลบ บ่อขยะ ตรงนี้ก็เลยต้องส ำรองไว้ให้กองด้วยคะ นี่คือท่ีมำท่ี 
ไปของกำรจัดท ำงบประมำณ มีอะไรสอบถำมเพิ่มเติมหรือไม่คะ 
ขอบคุณคะ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   -ขอบคุณคุณสุดเฉลียว มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่  
ประธำนสภำเทศบำล   ขอเชิญครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ ประธำน 
สมำชิกสภำเทศบำล ชุมชน สมำชิกสภำเทศบำลเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล และนักเรียนผู้เข้ำร่วม

รับฟังกำรประชุมสภำเทศบำลทุกท่ำนครับ กระผม นำยเชิดพงษ์ดอก
ประโคนสมำชิกสภำเทศบำล เขต 1ถ้ำเรำได้อธิบำยกันอย่ำงนี้ผมเองก็
เข้ำใจนะครับ ในเรื่องของกำรปฏิบัติงำนในเรื่องงบประมำณต่ำงๆ ถ้ำ
เรำได้คุยกันมันก็จะเกิดควำมเข้ำใจว่ำ เป็นอย่ำงไร มำอย่ำงไรในเรื่อง
ของงบประมำณ เพรำะว่ำในแต่ละปีท่ีจะเอำเงินมำใช้บริกำรมำท ำ
โครงกำรต่ำงๆ ได้นั้นก็ต้องมำอยู่ในเทศบัญญัติมำระบุไว้ให้ชัดเจนว่ำ
เรำจะท ำกันอย่ำงไรนะครับ ต้องขอบพระคุณส ำหรับข้อมูลชัดเจนท่ีให้
มำในวันนี้ อย่ำงไรก็ตำมท่ีผมเองท้วงติง ไม่ได้ท้วงติงเพียงแต่พูดว่ำใน
งบของ อสม. ผมไม่ได้ท้วงติงว่ำเพิ่ม 50,000 บำท หรือไม่เพิ่ ม 
50,000บำท คือจำก 250,000 บำท ให้เพิ่มอีก 50,000 บำท 
ท่ำนจะไปดูงำนท่ีไหนท่ำนก็ไปแต่ถ้ำไปก็ขอให้ดูระเบียบให้ชัดเจนก็จะ
ได้ไม่ต้องมำทะเลำะกัน ผมเองก็จะได้ไม่ต้องตำมแก้ไขตอนหลัง มัน
เหนื่อยนะครับ ผอ. อสม. ประธำนอสม.และผู้ท่ีดูแล อสม. จริงๆ ท่ำน
ต้องมำดูกันว่ำ ท่ำนมีโครงกำรอย่ำงไรท่ีมันถูกต้องตำมระเบียบท่ี
กระทรวงให้ไปได้ เรำก็จะได้สบำยใจท้ังสองฝ่ำยพอจะไป แล้วไปไม่ได้ 

 
/เด๋ียวได้เรียก… 
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  เด๋ียวได้เรียกเงินคืน มันก็มำตกท่ีสมำชิกสภำ ว่ำท ำไมต้ังเทศบัญญัติ
ให้เขำแล้ว เมื่อเขำจะไปแล้ว ท ำไมถึงไม่ให้ไปมีข้อจ ำกัดตรงนี้อีก แล้ว
ควำมเข้ำใจกัน บำงทีไม่ตรงกันปัญหำมันก็เกิดก็เป็นอย่ำงนี้อย่ำงท่ีผม
อธิบำยให้ฟัง ปีท่ีแล้วผมก็ต้ังให้ แต่ท่ำนไปได้หรือไม่ได้ผมไม่รู้ถูกต้อง
ตำมระเบียบหรือไม่ผมไม่ทรำบ ปีนี้ตั้งให้อีก250,000 บำท แล้วเพิ่ม
อีก 50,000 บำท เป็น 300,000 บำท ท่ำนไปได้ท่ำนก็ต้องดู
ระเบียบข้อบังคับให้ชัดเจน ก็จะได้ไม่ต้องมำทะเลำะกันท่ีหลังครับ ผม
เรียนแค่นี้ครับท่ำนประธำนสภำ ขอบพระคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   -ขอขอบคุณครับท่ำนเชิดพงษ์มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่  
ประธำนสภำเทศบำล   ขอเชิญครับ 
นำยสุธีร์ ธนูศิลป์  - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ ประธำน  
สมำชิกสภำเทศบำล          ชุมชนเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล และนักเรียนผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำ

เทศบำลทุกท่ำนครับ กระผม นำยสุธีร์ ธนูศิลป์สมำชิกสภำเทศบำล 
เขต2เรื่องร่ำงเทศบัญญัติกระผมก็อยำกจะเรียนฝำกท่ำนประธำนสภำ
ไปถึงผู้บริหำรเกี่ยวกับเรื่องร่ำงเทศบัญญัติ คือผมยกตัวอย่ำง แผนงำน
อุตสาหกรรมโยธาในการจัดท าท่ีว่าท า เป็นตุ๊กตาท่ีประชุมกัน คือ
งบประมาณขนาดอะไรเท่ากันทุกอย่างหมด แต่งบประมาณท่ีเขียนมา
ชัดเจนแต่ก็พอมาเป็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มขึ้น ผมก็อยาก
ฝากท่านประธานถึงผู้บริหารว่าในการท างบประมาณ เวลาประชุมครั้ง
แรก ขนาดเท่าเดิมแต่พอมาเป็นร่าง ขนาดก็เท่าเดิม บ่อเท่าเดิมแต่
งบประมาณเพิ่มขึ้นก็อยากให้ทางฝ่ายและกองท่ีดูแลในส่วนของตรงนี้
ว่าวัดให้ถูกต้อง ไม่ใช่คนหนึ่งวัด คนหนึ่งประมาณการ งบประมาณก็
เลยไม่ตรงกันสักที อันนี้ผมยกตัวอย่างเฉพาะท่ีเห็นภาพชัดเจนนะครับ 
ท่านประธานสภาเทศบาล ไม่ทราบว่าท่านได้ดูร่างไหมครับ ถ้าท่านได้
ดูท่านก็จะเข้าใจตามท่ีผมพูด ถ้าอย่างไรฝากท่านประธานสภาไปถึง
ผู้บริหารด้วยคือไม่ใช่ว่าให้คนหนึ่งวัด คนหนึ่งประมาณการ แล้วก็ส่ง
มาให้ อย่างไรสมาชิกสภาก็รับรองอยู่แล้ว เราต้องการให้ชุมชนประ
โคนชัย และเทศบาลต าบลประโคนชัยของเราได้พัฒนานะครับ 
ขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   -ขอบคุณท่านสุธีร์เรื่องท่ีเสนอมาก็ฝากท่านผู้บริหารและก็ท่านท่ี 
ประธำนสภำเทศบำล   รับผิดชอบได้โปรดตรวจดูใหม่  

- เมื่อสมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผลในกำรเสนอร่ำงเทศ
บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕63 แล้ว  

 ในขั้นนี้เป็นกำรพิจำรณำในวำระท่ี๑ขั้นรับหลักกำร 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   -มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
 
 

/นำยศักดิ์... 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยอีกผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ 
ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกท่ำนใดเห็นควรรับหลักกำร หรือไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงเทศ

บัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63 
- ก่อนท่ีจะลงมติผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำลตรวจสอบองค์
ประชุมว่ำครบองค์ประชุมหรือไม่ 

นำยบุญจันทร์ ทองแถม   - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบองค์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล   ประชุม มีสมำชิก 11 ท่ำน ครบองค์ประชุมครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   -สมำชิกท่ำนใดรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประธำนสภำเทศบำล   ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63 โปรดยกมือข้ึน  
มติท่ีประชุม   - สมำชิกยกมือ รับหลักกำร 11  เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - สมำชิกท่ำนใด ไม่รับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  
ประธำนสภำเทศบำล   ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕63 โปรดยกมือข้ึน  
มติท่ีประชุม   - สมำชิกยกมือ ไม่รับหลักกำร -   เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - สรุปท่ีประชุมมีมติ รับหลักกำร 11  เสียงไม่รับหลักกำร  -  เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล   งดออกเสียง   -   เสียง 

- เป็นอนัว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕63 
(รายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญัติที่แนบมาพร้อมนี้) 

 - ต่อไปจะได้ส่งร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563ให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำต่อไป 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   -กำรเลือกคณะกรรมกำรญัตติ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 
ประธำนสภำเทศบำล  - เพื่อพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ีพ.ศ. 

2563 ในวำระท่ี 2เนื่องจำกยังไม่มีคณะกรรมกำรแปรญัตติ จึงต้องมี
กำรแต่งต้ังกรรมกำรแปรญัตติก่อนโดยจะก ำหนดจ ำนวนคณะกรรมกำร  

 3 ถึง 7 คนขอให้สมำชิกสภำเสนอจะก ำหนดกี่คนเชิญครับ  
นำยมงคล แผ้วพลสง   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
รองประธำนสภำเทศบำล  เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม นำยมงคล แผ้วพลสง 
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1กระผม ขอเสนอกรรมกำรแปรญัตติร่ำง
เทศบัญญัติฯ จ ำนวน 3 คนครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - มีท่ำนใดเห็นเป็นอย่ำงอื่นไหมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล     
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ถ้ำไม่มีผมถือท่ีประชุมมีมติ ก ำหนดจ ำนวนคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
ประธำนสภำเทศบำล     จ ำนวน 3 คน 
     - ต่อไปเป็นกำรเลือกกรรมกำรแปรญัตติคนท่ี 1 เชิญสมำชิกเสนอครับ 
 
 
 

/นำยเชิดพงษ์… 
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นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล               ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร ท่ำน

คณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม นำยเชิดพงษ์ดอกประโคน 
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1กระผม ขอเสนอกรรมกำรแปรญัตติร่ำง
เทศบัญญัติฯ  

     - กระผมขอเสนอ ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ เป็นกรรมกำรแปรญัตติร่ำง 
  เทศบัญญัติฯ คนท่ี 1 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   -ขอผู้รับรอง ด้วยครับ  
ประธำนสภำเทศบำล - มีผู้รับรอง  1. นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์   2. นำยสุธีร์  ธนูศิลป ์
     -มีท่ำนใดเสนอกรรมกำรกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติฯ คนท่ี 1  

อีกหรือไม่  เชิญครับ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ถ้ำไม่มี ถือว่ำ ร.ต.ต.วรรณะ เรืองศิริ ได้เป็นกรรมกำรแปรญัตติร่ำง
ประธำนสภำเทศบำล   เทศบัญญัติฯคนท่ี 1 เชิญเสนอคนท่ี 2 ครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  - กระผมขอเสนอ นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ เป็นกรรมกำรแปรญัตติ 
สมำชิกสภำเทศบำล     ร่ำงเทศบัญญัติฯ  
นำยศักดิ์  สินรัมย์   -ขอผู้รับรอง ด้วยครับ  
ประธำนสภำเทศบำล - มีผู้รับรอง  1. นำยอ้อย ทรงประโคน 2.ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ 
     -มีท่ำนใดเสนอกรรมกำรกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติฯคนท่ี 2  

อีกหรือไม่เชิญครับ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   -ถ้ำไม่มี ถือว่ำ นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์ ได้เป็นกรรมกำรแปรญัตติ 
ประธำนสภำเทศบำล   ร่ำงเทศบัญญัติฯคนท่ี 2 เชิญเสนอคนท่ี 3 ครับ 
ร.ต.ต.วรรณะ เรืองศิริ - กระผมขอเสนอ นำยสุธีร์ ธนูศิลป ์เป็นกรรมกำร 
สมำชิกสภำเทศบำล แปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติฯ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   -ขอผู้รับรอง ด้วยครับ  
ประธำนสภำเทศบำล  - มีผู้รับรอง  1. นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน  2. นำยมงคล แผ้วพลสง 
     - มีท่ำนใดเสนอกรรมกำรกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติฯคนท่ี 3  

อีกหรือไม่ เชิญครับ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ถ้ำไม่มี ถือว่ำ นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ ได้เป็นกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศ 
ประธำนสภำเทศบำล บัญญัติ คนท่ี 3 ครับ 
     - ครับเป็นอันว่ำสภำแห่งนี้ได้เลือกให้ ร.ต.ต.วรรณะ เรืองศิริ 

นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ และนำยสุธีร์  ธนูศิลป ์เป็นกรรมกำรแปร
ญัตติ ร่ำงเทศบัญญัติฯ 
- ต่อไปเป็นกำรก ำหนดระยะ เวลำ เสนอค ำแปรญัตติ ซึ่งก ำหนดเสนอ
ค ำแปรไม่น้อยกว่ำ 24 ช่ัวโมง ขอถำมท่ีประชุมว่ำจะก ำหนดวัน เวลำ 
เสนอค ำแปรญัตติ ขอเชิญครับ 
 

/นำยเฉลิมชัย… 
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นำยเฉลิมชัย  ไวยำประโคน  - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล   เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร  

ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม นำยเฉลิมชัย  ไวยำประ
โคนสมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ขอก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปร
ญัตติ จ ำนวน 3 วัน คือ  
 1. วันท่ี 14 สิงหำคม 2562 เวลำ 08.30-16.30 น. 
   2. วันท่ี 15 สิงหำคม 2562 เวลำ 08.30-16.30 น. 
 3. วันท่ี 16 สิงหำคม 2562 เวลำ 08.30-16.30 น. 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   -มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
     -ถ้ำไม่มีเป็นอันว่ำท่ีประชุมมีมติก ำหนดเสนอค ำแปรญัตติ ตำมท่ีนำย
     เฉลิมชัย ไวยำประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เสนอ ณ ห้องประชุมสภำ
     เทศบำลต ำบลประโคนชัย 

- สมำชิกท่ำนใดจะเสนอค ำแปรญัตติให้เสนอได้คณะกรรมกำรแปร
ญัตติตำมวันเวลำดังกล่ำว ส ำหรับกำรเลือกประธำนและเลขำนุกำร
แปรญัตติให้เลขำนุกำรสภำเทศบำลเป็นผู้นัดประชุมกรรมกำรประชุม
เพื่อคัดเลือกประธำนและเลขำนุกำรกรรมกำรแปรญัตติ ต่อไป 

     - มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด จะอภิปรำยเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์ สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอื่นๆ   
ประธำนสภำเทศบำล    -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง  - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ ประธำน  
รองประธำนสภำเทศบำล เจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล และนักเรียนผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำ

ทุกท่ำนครับ กระผม นำยมงคล แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล เขต 
เรื่องท่ี 1. ตรงท่ีสำมแยกไฟแดงหน้ำกำรไฟฟ้ำผมเองก็อยำกจะฝำก
ผู้บริหำรจัดท ำแผนต่อไป ยังไม่มีในแผน บริเวณนี้อันตรำยมำก
แมก้ระท่ังผอ.กองกคลังก็เคยประสบอุบัติเหตุ และก็มีคนตำยเมื่อเดือน
ท่ีแล้วหน้ำกำรไฟฟ้ำอันตรำยมำก ถ้ำจ่ำยเงินขำดได้ก็น่ำจะจ่ำยตรงนี้
สำมแยกหน้ำไฟฟ้ำเกิดอุบัติเหตุกันเกือบทุกวัน ตรงนี้เองก็อยำกให้
ท่ำนประธำนหรือท่ำนนำยกหรือท่ำนผู้บริหำรทุกท่ำนใส่ใจสักนิดหนึ่ง 
ประชำชนท่ีเดือดร้อนเพรำะว่ำมีกำรตำยและบำดเจ็บมอเตอร์ไซน์จะ
ชนกันเกือบทุกวันผมเองก็ขอฝำกเรื่องท่ีหนึ่ง 
เรื่องท่ี 2 ก็ไม่พ้นเรื่องตลำด เรื่องตลำดทุกวันนี้ ถ้ำท่ำนนำยกว่ำงๆ ก็
ลองเดินไปดูสักนิดหนึ่งจะได้สะอำดสักหน่อยก็ตรงนี้ทำงระบำยน้ ำ 
ตรงท่ีเขำขำยมะพร้ำว บริเวณนั้นจะมีรูไม่มีรำงน้ ำเลยครับมีโต๊ะ ถ้ำ
ท่ำนไม่เช่ือลองไปดู และก็สกปรกด้วย รำงน้ ำก็ไม่มี ไม่ทรำบแตกหักไป
ตรงไหน อยู่ท่ีควำมสนใจของเทศบำลเรำ ไม่มีกำรสนใจสักนิดหนึ่ง 
 

/ตรงนัน้ก็... 
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 ตรงนั้นก็มีชำวบ้ำนขอผมอีกว่ำขอไฟก็ได้แล้วทำงก็จะขอถ้ำมีเงินปี
หน้ำขอติดกล้องวงจรปิดด้วยก็ดีตรงตลำดอยำกจะให้เดินดู ท่ำนผอ.ถ้ำ
ขยับร่ำงกำยได้นิดหนึ่งก็ไปดู ตอนแรกก็ดี ตอนนี้มีคนมำวำงขำยของ
เต็มพื้นท่ี ตอนเช้ำท้ังรถท้ังของเต็มตลำดผมเห็นแล้วก็ไม่เป็นระเบียบ 
ผมเดินทุกวัน ถ้ำฝนไม่ตกผมจะมำเช้ำเย็น ถ้ำมีคนมำศึกษำดู 
งำนตอนนี้ก็น่ำอำยครับผมเองก็ไม่อยำกให้นำยกอำย เพรำะว่ำแต่ก่อน
คนมำดูตลำดเรำเป็นตลำดท่ีสะอำดได้รับรำงวัลดีเด่น ถึงได้จัด
งบประมำณไปทัศนศึกษำผมเองยังจ ำได้ปีท่ีผมเข้ำมำแรกๆ ผมก็เห็น
ตลำดสะอำดแล้วก็มีคนมำทัศนศึกษำดูตลำดเรำเกือบทุกปี แต่ทุกวันนี้
ไม่มีแล้ว ปีท่ีแล้วมีเทศบำลท่ีอื่นมำดูงำน เชิญผมมำต้อนรับ ผมไม่กล้ำ
ไปต้อนรับหรอกครับเพรำะผมอำยเขำผมบอกท่ำนประธำนถึงท่ำน
นำยกด้วย 
เรื่องท่ี 3 คือกำรท่ีเรำประชุมสภำทุกคนมำพร้อมหมดผมเองขอพูด
ครั้งสุดท้ำยเรื่องนี้ท่ำนนำยกหันหลังไปมีรองนำยกอยู่คนเดียว ท่ำน
ลองดูสิว่ำในลักษณะอย่ำงนี้ไม่เคยมำประชุมสภำเป็นปีๆ เป็น 2-3 ปี
แล้ว ไม่เคยมำ แล้วรับเงินเดือนภำษีของประชำชนเรำ อำยเขำมั้ยครับ 
ถ้ำท่ำนนำยกปลด แล้วเก็บเงินภำษี เก็บไว้กองเป็นเงินสะสมได้เดือน
ละสองหมื่นกว่ำบำท ไม่มำท ำงำนมำท ำงำนแต่เวลำแต่งตัวสวยๆ ผม
บอกท่ำนนำยกแม้แต่ประชุมอะไรๆ ก็ไม่เคยมำ แต่เวลำให้ เซ็น
งบประมำณอะไรท ำไมเข้ำไม่เซ็น ท่ำนนำยกรู้เรื่องดี นี่แหล่ะครับท่ี
อยำกจะเรียนท่ำนประธำนสภำถึงท่ำนนำยกว่ำ ท่ำนรองนำยกต้ังไว้
เพื่ออะไร เพื่อมำให้เกียรติสภำหรือรับรู้จำกสภำว่ำมีควำมเดือนร้อน
จำกประชำชนท่ีได้รับเรื่องร้องเรียนจำกชำวบ้ำน ว่ำตรงนั้นเดือดร้อน
อันนี้ผมเองก็อยำกฝำกท่ำนนำยกลองปลดให้ผมดูสักที ให้เงิน
งบประมำณตกเป็นเงินสะสมเงินภำษีของชำวบ้ำนจะได้ไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำย คือตอนนี้ ท่ำนนำยก รองนำยก มี ผู้บริหำรอยู่  2 คน            
ท่ำนนำยก รอง 1 แต่รอง 2 เป็นปีๆ แล้วไม่เคยมำดู ท่ำนลองคิดดูเงิน
ภำษีของประชำชน เดือนละ 2 หมื่นกว่ำบำทภำษีประชำชนของ
เทศบำลเรำเป็นหมื่นกว่ำคนต้องมำเสียภำษีให้คนท่ีมีแต่ช่ือ ได้แต่รับ
เงินเดือนไป นี่แหล่ะครับผมเองก็ฝำกท่ำนประธำนถึงท่ำนนำยกก็อยำก
ให้ท่ำนน ำ ย ก ก ำ ชับ ดูแ ลท ่ำ น ร อ ง น ำ ย ก ข อ ง ท่ำ น ด ้ว ย ค ร ับ 
ขอบคุณมำกครับ  

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณท่ำนมงคล มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่
ประธำนสภำเทศบำล   ขอเชิญครับ 
 
 
 
 
 

/ท่ีประชุม… 
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ท่ีประชุม    - ไม่มี  
     - ปิดประชุม 
ปิดประชุม    เวลา 11.30 น. 
 

 (ลงช่ือ)  จารุณี           ผู้จดรำยงำนกำรประชุม    (ลงช่ือ)   บุญจันทร์     ผู้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
            (นำงจำรุณี คงทวี)                  (นำยบุญจันทร์  ทองแถม) 
 เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

 

  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ท ำกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล              
ประโคนชัย สมัยสำมัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี........................................... 
เวลำ...............น.  จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนต่อไป 
 

1. (ลงช่ือ) สมนึก              ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                        (นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์) 

 
 

2. (ลงช่ือ)     สุธีร ์              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  
     (นำยศักด์ิ สินรัมย์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


