
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 
เม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2๕62 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
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ผูไ้ม่มาประชุม   

 1. นำยพงษ์ศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์  สมำชิกสภำเทศบำล   ลำป่วย 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑.นำยประสงค์  พวงไพบูลย ์  นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 2. นำยสมนึก  อินทะเล   เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 3. นำยส่งเสริม  พรรณพิสุทธิ์  ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 4. นำยพิทักษ์ เมื่อประโคน  รองปลัดเทศบำล 
 5. นำงอัญชลี  เมื่อประโคน  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. นำงนิดำ  ปุยะติ   หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
12. จ่ำเอกอภินันท์ บัตรประโคน  หัวหน้ำฝ่ำยป้องกัน 
13.นำงแวน วำลีประโคน   กรรมกำรชุมชนรุ่งสุริยำ 
14. นำงวีนำ ปุยะติ   กรรมกำรชุมชนรุ่งสุริยำ 
15. นำยบุญยัง  สุนทรำรักษ์  กรรมกำรชุมชนรุ่งสุริยำ 
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16. นำงประไพ วำลีประโคน  กรรมกำรชุมชนหลักเมือง 
17. นำงวันดี  สลำประโคน  รองประธำนชุมชนหลักเมือง 
18. นำงล ำพร มันปำฏิ   ประธำนชุมชนตำเจรือม 
19. นำงบุหงำ  เพ็งประโคน  ประธำนชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมำ 
20. นำงละออง  กงประโคน  ประธำนชุมชนชัยมงคล 
21. นำยธนำศักดิ์ ทรงสวรรค์  กรรมกำรชุมชนหนองกกเหนือ 
22. นำงชอุ่ม  ตรงใจ   ประธำนชุมชนหนองกกใต้  
23. นำงบุญเพรำ สุดประโคน  ประธำน อสม. เทศบำลต ำบลประโคนชัย 
24. นำงกมลลักษณ์ จันทร์ประโคน กรรมกำรชุมชนกันเตอล 
25. นำงส ำเนียง เมื่อประโคน  กรรมกำรชุมชนหนองจอกพฒันำ 
26. นำยวรำวุฒิ เชียงรำงจิต  ท่ีปรึกษำสภำนักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยำคม 
27. นำยญำณพัฒน์ สืบสวน  ประธำนนักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยำคม 
28. นำยส ำรวย ไชยอินทร์  ประธำนชุมชนวัดแจ้งคุ้มสำยัณห์ 
29. เด็กชำยจิระกิตต์ เสงี่ยมศักดิ์  โรงเรียนอนุบำลประโคนชัย 
30. เด็กหญิงศศิชำ  อำษำกิจ  โรงเรียนอนุบำลประโคนชัย 
31.นำงสำวรักชนก  ปึกประโคน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนงำนช ำนำญกำร 
32. นำงสำวพรรณิภำ  บุบผำรัตน์  นักวิชำกำรประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 
33. นำงสำววำรุณี  พวงไพบูลย์  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
34. นำยเสิม  ธงแพรศรี   ภำรโรง 
35. นำงจำรุณี  คงทวี   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
36. นำงสุภำพร  ดีประโคน  นักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตรช ำนำญกำร 
37. นำยเกรียงศักดิ์  เภสัชชำ  ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 

เร่ิมประชุมเวลา 10.๐๐ น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภา
ประธำนสภำเทศบำล    เทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 
 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕62 

- ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
มีท่ำนใดจะแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือไม่ ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม     -ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    -ถ้ำไม่มีกำรแก้ไขถือว่ำท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำร
ประธำนสภำเทศบำล    ประชุมสภำเทศบำลสมัยสำมัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 
      ประจ ำปี 2562 เมื่อวันท่ี 13 สิงหำคม 2562 

- ท่ำนใดเห็นควรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     - ท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสภำเทศบำล
      ต ำบลประโคนชัย สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 
      2562 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง  พิจารณา 
ประธำนสภำเทศบำล    -กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
      ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในวำระท่ี 2 และ 
      วำระท่ี 3 ตำมล ำดับ 
      -ขอเชิญท่ำนประธำนคณะกรรมกำรท่ีแปรญัตติฯ ได้เสนอ 
      ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563  
      คณะกรรมกำรได้พิจำรณำและให้ท่ีประชุมสภำทรำบครับ 
ร.ต.ต.วรรณะ เรืองศิร ิ   เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล 
ประธำนคณะกรรมกำรฯ   ผู้ทรงเกียรติ ท่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย  
   หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน ประธำนชุมชน และผู้เข้ำร่วม

  ประชุมทุกท่ำน 
   -ผมร้อยต ำรวจตรีวรรณะ เรืองศิริ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบล

  ประโคนชัย เขต 1 คณะกรรมกำรประธำนกรรมกำรแปร
  ญัตติฯ ตำมท่ีสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้นัดประชุม 

   สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2562 ในวันท่ี 13 
  สิงหำคม 2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภำ
  เทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อพิจำรณำร่ำงเทศญัตติ 
  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2563 
  ของเทศบำลต ำบลประโคนชัย ในวำระท่ี 1 ขั้นรับหลักกำร 
  ซึ่ง ท่ีประชุมสภำฯ มีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงเทศบัญญัติ
  ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ร ำ ย จ่ ำ ย ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ                         
  พ.ศ. ๒๕63 ของเทศบำลต ำบลประโคนชัย แล้ว  
  - และมีมติให้ยื่นแบบเสนอขอแปรญัตติ ตำม วัน เวลำ ดังนี้ 
  1. วันท่ี 14 สิงหำคม ๒๕62 ต้ังแต่เวลำ 08.30-16.30 น. 
  ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย(ช้ัน 3) 
  2. วันท่ี 15 สิงหำคม ๒๕62 ต้ังแต่เวลำ 08.30-16.30 น. 
  ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย(ช้ัน 3) 
  3. วันท่ี 16 สิงหำคม ๒๕62 ต้ังแต่เวลำ 08.30-16.30 น. 
  ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย(ช้ัน 3) 
  - ซึ่ งคณะกรรมกำรแปรญัตติ ได้พร้อมกันปฏิบัติหน้ำท่ี
  รอรับค ำแปรญัตติ จำกคณะผู้บริหำร และสมำชิกสภำ
  เทศบำล ต ำบลประโคนชัย จนถึงเวลำ 16.30 น. ของวันท่ี 
  16 สิงหำคม 2562 เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

     -  ในระหว่ำงวัน เวลำ ดังกล่ำว มีสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล
     ประโคนชัย มำยื่นเสนอแปรญัตติในร่ำงเทศบัญญัติ 
     งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
     จ ำนวน 1 รำย คือ นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน  
     สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 ยื่นค ำขอปรับลดงบประมำณตำม
     โครงกำรปรับปรุงฝำบ่อพัก ซอยประชำสันติ ถนนรำษฎร์
     บ ำรุง – ถนนอ ำนวยกิจ (รำยละเอียดตำมแบบแปลนของ 

/เทศบำล... 



 
-4- 

     เทศบำลต ำบลประโคนชัย) งบประมำณต้ังไว้  
     597,100.- บำท (-ห้ำแสนเก้ำหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบำท
     ถ้วน-) ขอปรับลด งบประมำณ คงเหลือ 487,300.-บำท 
      (-ส่ีแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสำมร้อยบำทถ้วน) ในกำรขอ
     แปรญัตติดังกล่ำว คณะกรรมกำรแปรญัตติได้เชิญ 

   นำยประสงค์ พวงไพบูลย์ นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบล 
   ประโคนชัยและ นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน สมำชิกสภำ
   เทศบำล ผู้ยื่นค ำขอแปรญัตติ มำช้ีแจงรำยละเอียด และควำม
   จ ำเป็นในกำรขอปรับลดงบประมำณ ตำมท่ีขอแปรญัตติฯ  

      นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน ช้ีแจงว่ำเนื่องจำกสภำพฝำบ่อพัก 
      บำงบ่อ บำงช่วง ยังใช้งำนได้ และอยู่ในสภำพดี จึงขอปรับลด
      จ ำนวนฝำบ่อพัก  จำกเดิม 41 บ่อ คงเหลือ 33 บ่อ ตำม
      รำยละเอียดประมำณกำรกองช่ำง เป็นเงินงบประมำณ 
      487,300.-บำท(-ส่ีแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสำมร้อยบำทถ้วน-) 
      นำยประสงค์ พวงไพบูลย์ ได้ให้ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
      ไปส ำรวจ ตรวจสอบ ฝำบ่อพักแล้ว ได้รับรำยงำนจำก 
      ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงว่ำ ฝำบ่อ บำงบ่อ มีสภำพดี ยังใช้งำนได้ 
      จึงไม่ติดใจ ในกำรปรับลด งบประมำณโครงกำรดังกล่ำว
      แต่อย่ำงใดมติท่ีประชุม มีมติของคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ 
      เห็นชอบกับผู้เสนอแปรญัตติสรุปว่ำ มีสมำชิกสภำเทศบำล 
      ยื่นค ำขอเสนอแปรญัตติจ ำนวน 1 รำย คณะกรรมกำรแปร
      ญัตติฯ จึงได้ร่วมกับ นำยประสงค์ พวงไพบูลย์  
      นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย ตรวจสอบรำยละเอียด
      ควำมถูกต้องในร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
      งบประมำณ พ.ศ. 2563 ทุกแผนงำน ตำมร่ำงเทศบัญญัติ
      แล้ว ให้ด ำเนินกำรปรับลดตำมโครงกำรปรับปรุงฝำบ่อพัก
      ซอยประชำสันติ ถนนรำษฎร์บ ำรุง  – ถนนอ ำนวยกิจ        
      เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงฝำบ่อพักเหล็กหล่อเหนียว ขนำดไม่
      น้อยกว่ำ 0.60x0.60 เมตร จ ำนวน 41 บ่อ (รำยละเอียด
      ตำมแบบแปลนของเทศบำล) และตำมร่ ำงเทศบัญญัติ
      งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2563 หน้ำ 137 
      งบประมำณต้ังไว้ 597,100.-บำท ขอปรับลดงบประมำณ
      คงเหลือ 487,300.- บำท (ส่ีแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสำมร้อย
      บำทถ้วน) ปรับลดเป็นค่ำปรับปรุงฝำบ่อพักเหล็กหล่อเหนียว  

   ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.60x0.60 เมตร จ ำนวน 33 บ่อ 
   (รำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลประโคนชัย) 
   ส่วนแผนงำนด้ำนต่ำงๆ ท่ีไม่มีกำรแปรญัตติฯ ให้คงร่ำงเดิม 
   ทุกประกำรขอบคุณมำกครับ 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณท่ำนวรรณะมีสมำชิกสภำท่ำนใดจะอภิปรำย 
ประธำนสภำเทศบำล    สนับสนุนหรือคัดค้ำนหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ท่ีประชุม     -ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ผมจะถำมมติท่ีประชุมนะครับ ท่ำนใดเห็นด้วยกับผลกำร 
ประธำนสภำเทศบำล    แปรญัตติของผลกำรแปรญัตติของคณะกรรมกำรแปรญัตติท่ี 
      ให้ปรับลดงบประมำณโครงกำรปรับปรุงฝำท่อบ่อพักซอย 
      ประชำสันติ- ถนนรำษฎรบ ำรุง จ ำนวนเงิน 597,100 บำท 
      ลดลงเหลือ 487,300 บำท 
      -โครงกำรเดิม ปรับปรุงฝำบ่อพักเหล็กหล่อเหนียว  
      ขนำดไม่น้อยกว่ำ0.60x0.60 เมตร จ ำนวน 41 บ่อ  
      (รำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำล) จ ำนวนเงิน  
      597,100 บำท 
      -โครงกำรท่ีปรับลดลงแล้วปรับปรุงฝำบ่อพักเหล็กหล่อเหนียว 
      ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.60x0.60 เมตร จ ำนวน 33 บ่อ  
      จ ำนวนเงิน 487,300 บำท (รำยละเอียดตำมแบบแปลน 
      ของเทศบำล) โปรดยกมือขึ้น 

- ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 

นำยบุญจันทร์ ทองแถม    - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมำชิก 11 ท่ำน  

ครบองค์ประชุมครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบกับผลกำรแปรญัติฯ ของ 
ประธำนสภำเทศบำล    คณะกรรมกำรญัตติท่ีให้ปรับลดงบประมำณโครงกำรปรับปรุง 
      ฝำท่อบ่อพักซอยประชำสันติ- ถนนรำษฎรบ ำรุง จ ำนวนเงิน  
      597,100 บำท ลดลงเหลือ 487,300 บำท โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ เห็นชอบ 11 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด ไม่เห็นชอบกับผลกำรแปรญัติฯ ของ 
ประธำนสภำเทศบำล    คณะกรรมกำรญัตติท่ีให้ปรับลดงบประมำณโครงกำรปรับปรุง 
      ฝำท่อบ่อพักซอยประชำสันติ- ถนนรำษฎรบ ำรุง จ ำนวนเงิน  
      597,100 บำท ลดลงเหลือ 487,300 บำท โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 11เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่มี 
 - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติเห็นชอบผลกำร 
      แปรญัติฯ ของคณะกรรมกำรญัตติท่ีให้ปรับลดงบประมำณ 
      โครงกำรปรับปรุงฝำท่อบ่อพักซอยประชำสันติ- ถนนรำษฎร 
      บ ำรุง จ ำนวนเงิน 597,100 บำท ลดลงเหลือ 487,300 บำท 
      - กำรพิจำรณำ ร่ำงเทศบำลบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  
      ประจ ำปี พ.ศ. 2563 วำระท่ี 3 จะไม่มีกำรอภิปรำยนะครับ  
      ผมจะขอมติเลยนะครับ 
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      - สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดว่ำควรให้ร่ำงเทศบัญญัติ  
      งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 ตรำเป็นเทศ 
      บัญญัติ โปรดยกมือครับ 

- ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 

นำยบุญจันทร์ ทองแถม    - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล    ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วมีสมำชิก 11 ท่ำน ครบองค์
      ประชุมครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณ 
ประธำนสภำเทศบำล  รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ 11 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด ไม่เห็นชอบ ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ 
ประธำนสภำเทศบำล  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 
  โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม    ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  -สรุปท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ 
ประธำนสภำเทศบำล  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

 จ ำนวน 11 เสียง 
  -ไม่เห็นชอบให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ไม่มี  
-เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้มีมติให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕63 ได้ 
- ผมจะส่งร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕63ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบ  ภำยใน 7 วัน ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล 
พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ 62 ต่อไปครับ 
-ขอบคุณทำงสภำมำกครับ งบประมำณท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบนี้
จะน ำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส ำหรับ
ประชำชนอยู่ในเขตเทศบำลต่อไป ต้องขอบคุณเป็นอย่ำงสูง
ครับ เมื่อไม่มีสมำชิกสภำคัดค้ำน ท่ำนนำยกเทศมนตรี         
น ำไปตรำเป็นเทศบัญญัติต่อไป 

นำยศักดิ์  สินรัมย์ ๓.2 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย 
ประธำนสภำเทศบำล   เร่ือง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
    1. ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด จ ำนวน 500,000 บำท เพื่อ

      จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด แบบมุมมองคงท่ี ส ำหรับติดต้ัง
      นอกอำคำร พร้อมเสำเหล็กติดต้ัง จ ำนวน 5 ชุด  

    - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
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  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติกันเงิน กรณีท่ีมีรำยจ่ำยหมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก โดยมีหลักกำร
และเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
  เพื่อขออนุมัติกันเงินหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  ท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันภำยใน
ปีงบประมำณแต่มีควำมจ ำเป็นจะต้องด ำเนินกำรใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก   

เหตุผล 
  เทศบำลต ำบลประโคนชัย มีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง จ ำนวน 1 โครงกำร 
คำดว่ำจะไม่สำมำรถก่อหนี้ผูกพันภำยในปีงบประมำณ 2562 ได้ แต่ยังมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไป
อีก  ดังนี้ 

ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด จ ำนวน 500,000 บำท เพื่อจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด แบบมุมมองคงท่ี 
ส ำหรับติดต้ังนอกอำคำร พร้อมเสำเหล็กติดต้ัง จ ำนวน 5 ชุด  

เนื่องจำกอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรขออนญุำตด ำเนินกำรกิจกำรนอกเขตจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
บุรีรัมย์ 

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    สมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ ครับขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
ท่ีประชุม - ไม่มี 

    - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ี
      ประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใดเห็นควร อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ให้กัน
      กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
      ส่ิงก่อสร้ำง ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด จ ำนวน 500,000 บำท 
      เพื่อจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด แบบมุมมองคงท่ี ส ำหรับติดต้ัง
      นอกอำคำร พร้อมเสำเหล็กติดต้ัง จ ำนวน 5 ชุด  

- ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 

นำยบุญจันทร์ ทองแถม    - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมำชิก 11 ท่ำน  

ครบองค์ประชุมครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประธำนสภำเทศบำล    ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด 
      จ ำนวน 500,000 บำท เพื่อจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดแบบ
      มุมมองคงท่ี ส ำหรับติดต้ังนอกอำคำร พร้อมเสำเหล็กติดต้ัง 
      จ ำนวน 5 ชุด โปรดยกมือข้ึน 
 

/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 11 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้กันเงินกรณียังมิได้กอ่หนี้ผูกพัน 
ประธำนสภำเทศบำล    ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด 
      จ ำนวน 500,000 บำท เพื่อจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดแบบ
      มุมมองคงท่ี ส ำหรับติดต้ังนอกอำคำร พร้อมเสำเหล็กติดต้ัง 
      จ ำนวน 5 ชุด โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 11 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

    - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้กันเงินกรณียัง
      มิได้ก่อหนี้ผูกพันค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด 
      จ ำนวน 500,000 บำท เพื่อจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด แบบ
      มุมมองคงท่ี ส ำหรับติดต้ังนอกอำคำร พร้อมเสำเหล็กติดต้ัง 
      จ ำนวน 5 ชุด ได้ 
      2.  ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง จ ำนวน 2 โครงกำร 
 - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 

  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติกันเงิน กรณีท่ีมีรำยจ่ำยหมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก โดยมีหลักกำร
และเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
  เพื่อขออนุมัติกันเงินหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  ท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันภำยใน
ปีงบประมำณแต่มีควำมจ ำเป็นจะต้องด ำเนินกำรใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก จ ำนวน 2 โครงกำร 

เหตุผล 
  เทศบำลต ำบลประโคนชัย มีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง จ ำนวน 2 โครงกำร 
คำดว่ำจะไม่สำมำรถก่อหนี้ผูกพันภำยในปีงบประมำณ 2562 ได้ แต่ยังมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไป
อีก  ดังนี้ 

1.โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและปรับปรุงผิวจรำจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนชัยศิริ จำกหน้ำศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ถึง ถนนโชคชัย – เดชอุดม เป็นเงิน 5,412,200.- บำท  

เนื่องจำกโครงกำรดังกล่ำวเป็นโครงกำรท่ีมีควำมหลำกหลำยมีรำยละเอียดเนื้องำนหลำยประเภท
ในโครงกำรเดียวค่อนข้ำงยำกและซับซ้อนจึงจ ำเป็นต้องมีกำรทบทวนและแก้ไขในรำยละเอียดแบบแปลนและ
รำยละเอียดประมำณกำรให้ครอบคลุมและสมบูรณ์ถูกต้องตำมสภำพพื้นท่ีก่อสร้ำงจริงและให้ตรงกับควำมต้องกำร
ของประชำชนให้มำกท่ีสุด 

2.โครงกำรจัดท ำป้ำยช่ือชุมชนถนนและซอยในเขตเทศบำล เป็นเงิน 300,000.-บำท  
เนื่องจำกโครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำรด ำเนินกำรส ำรวจและประมำณกำรขออนุมัติ

รำคำกลำง 
 

/ตำมระเบียบ… 
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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    - สมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ ครับขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล       
ท่ีประชุม - ไม่มี 

- ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ี
 ประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใด อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ให้กันเงินกรณี
 ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  

- โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
 บ่อพักและปรับปรุงผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชัยศิริ
 จำกหน้ำ ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ถึง ถนนโชคชัย – เดชอุดม 
 เป็นเงิน  5,412,200.-บำท 

- ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 

นำยบุญจันทร์ ทองแถม    - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมำชิก 11 ท่ำน  

ครบองค์ประชุมครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประธำนสภำเทศบำล ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำย

น้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและปรับปรุงผิวจรำจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชัยศิริ จำกหน้ำศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข ถึง ถนนโชคชัย – เดชอุดม เป็นเงิน 
5,412,200.- บำท โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 11 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้กันเงินกรณียังมิได้กอ่หนี้ผูกพัน 
ประธำนสภำเทศบำล ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและปรับปรุงผิวจรำจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชัยศิริ จำกหน้ำศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข ถึง ถนนโชคชัย – เดชอุดม เป็นเงิน 
5,412,200.- บำท โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ11เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี
 
  

/เป็นอันว่ำ… 
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 - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้กันเงินกรณี 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง โครงกำร
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและ 

 ปรับปรุงผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชัยศิริ จำกหน้ำ
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ถึง ถนนโชคชัย – เดชอุดม เป็นเงิน 
5,412,200.-บำท ได้ 

    2.โครงกำรจัดท ำป้ำยช่ือชุมชนถนนและซอยในเขตเทศบำล 
     เป็นเงิน 300,000.-บำท  

ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ี
 ประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใด อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ให้กันเงินกรณี
 ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงโครงกำร
 จัดท ำป้ำยช่ือชุมชนถนนและซอยในเขตเทศบำล เป็นเงิน 
 300,000.-บำท 

- ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 

นำยบุญจันทร์ ทองแถม    - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมำชิก 11 ท่ำน  

ครบองค์ประชุมครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประธำนสภำเทศบำล ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง โครงกำรจัดท ำป้ำยช่ือชุมชน

ถนนและซอยในเขตเทศบำล เป็นเงิน 300,000.-บำท  
  โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 11 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้กันเงินกรณียังมิได้กอ่หนี้ผูกพัน 
ประธำนสภำเทศบำล    ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงโครงกำรจัดท ำป้ำยช่ือชุมชน
      ถนนและซอยในเขตเทศบำล เป็นเงิน 300,000.-บำท  
 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 11 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี
 - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้กันเงินกรณียัง

มิได้ก่อหนี้ผูกพันค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง โครงกำร
จัดท ำป้ำยช่ือชุมชนถนนและซอยในเขตเทศบำล เป็นเงิน 
300,000.-บำท ได้ 
3 .โครงกำรจัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง พร้อมติดต้ัง 
เป็นเงิน1,000,000.- บำท จ ำนวน 1 ชุด 11 รำยกำร 
- ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
 
 
 

/นำยประสงค์... 
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นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 

  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติกันเงิน กรณีท่ีมีรำยจ่ำยหมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก โดยมีหลักกำร
และเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
  เพื่อขออนุมัติกันเงินหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  ท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันภำยใน
ปีงบประมำณแต่มีควำมจ ำเป็นจะต้องด ำเนินกำรใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก   

เหตุผล 
  เทศบำลต ำบลประโคนชัย มีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง จ ำนวน 1 โครงกำร 
คำดว่ำจะไม่สำมำรถก่อหนี้ผูกพันภำยในปีงบประมำณ 2562 ได้  แต่ยังมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ำยเงินนั้น       
ต่อไปอีก  ดังนี้ 

โครงกำรจัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง พร้อมติดต้ัง เป็นเงิน 1,000,000.- บำท       
จ ำนวน  1 ชุด 11 รำยกำรประกอบด้วย 

       1. อุปกรณ์เสริมสร้ำงสมรรถภำพกล้ำมเนื้อผ่อนคลำยกล้ำมเนื้อรวมและสร้ำงควำมหนำแน่นกระดูก
จ ำนวน  2 เครื่อง 

       2. ม้ำนอนฝึกกล้ำมเนื้อท้องแบบโค้ง จ ำนวน 3 เครื่อง 
       3. อุปกรณ์เสริมสร้ำงสมรรถภำพกล้ำมเนื้ออกและหลังส่วนบนแบบไฮโดรลิก จ ำนวน 2 เครื่อง 
       4. อุปกรณ์เสริมสร้ำงสมรรถภำพกล้ำมเนื้อไหล่และหลังส่วนบนแบบไฮโดรลิก จ ำนวน 2 เครื่อง 
       5. อุปกรณ์บริหำรกล้ำมเนื้อข้อต่อหัวไหล่และแขน (1เครื่องมี 2 กล้ำมเนื้อและใช้ได้ 2 คนพร้อมกัน) 

จ ำนวน  1 เครื่อง 
       6. อุปกรณ์เสริมสร้ำงสมรรถภำพกล้ำมเนื้อต้นแขนด้ำนหน้ำและด้ำนหลังแบบไฮโดรลิก จ ำนวน 1 

เครื่อง 
       7. อุปกรณ์เสริมสร้ำงสมรรถภำพกล้ำมเนื้อท้องและหลังส่วนล่ำงแบบไฮโดรลิก จ ำนวน 2 เครื่อง 
       8. อุปกรณ์เสริมสร้ำงสมรรถภำพกล้ำมเนื้อท้องส่วนข้ำงซ้ำยและขวำแบบไฮโดรลิก จ ำนวน 1 เครื่อง 
      9. อุปกรณ์เสริมสร้ำงสมรรถภำพกล้ำมเนื้อต้นขำด้ำนหน้ำและด้ำนหลังแบบไฮโดรลิก                      

จ ำนวน 1 เครื่อง 
      10. อุปกรณ์บริหำรกล้ำมเนื้อข้อเข่ำและสะโพก( 1 เครื่องม ี2 กล้ำมเนื้อและใช้ได้ 2 คนพร้อมกัน) 

จ ำนวน 1 เครื่อง 
      11. อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ำมเนื้อจ ำนวน 2 เครื่อง 

 

เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรสืบรำคำ เพื่อน ำเอกสำรมำประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดรำคำ
และรำยละเอียดคุณสมบัติในกำรจัดซื้อ 

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

 
 

/นำยมงคล… 
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นำยมงคล  แผ้วพลสง    - เรียน ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล  
รองประธำนสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรต ิกระผมนำยมงคล แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล 

 เขต ๑ เรื่อง กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดิน
 และส่ิงก่อสร้ำง โครงกำร จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง อ อ ก ก ำ ลั ง ก ำ ย
 กลำงแจ้ง พร้อมติดต้ัง เป็นเงิน1,000,000บำทแต่ปี ท่ี
 แล้วเมื่อได้จัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 1,000,000 บำท 
 1 ปีแล้วก็ไม่เสร็จ ประชำชนก็อยำกได้พอสมควร แต่นี้ในกำร
 ท่ีทำงผู้บริหำรเองไม่กระตือรือร้นเลย กันหน้ำกันหลังอยู่นั่น 

แหล่ะครับผม เครื่ องออกก ำลังกำย คือควำมจ ำเป็นต่อ
 ประชำชนเขำก็อยำกได้เครื่องออกก ำลังกำยนอกสถำนท่ี
 แต่ตรงนี้เองติดขัดอะไรก็ไม่ทรำบ เครื่องออกก ำลังกำย 11
 รำยกำร  เนื่องจำกเครื่องเดิมท่ีมีอยู่ช ำรุด ผู้ท่ีต้องกำรออก
 ก ำลังกำยต้องกำรเครื่องใหม่ แต่ตรงนี้ผมเองอยำกต ำหนิท่ำน 

ผู้บริหำรฝำกท่ำนประธำนสภำด้วยครับว่ำอยำกให้ดูแลให้ดี
 ด้วยครับท่ำน เครื่องออกก ำลังกำยท่ีไ ด้จัดสรรมำ 1 ปี 
 บริบูรณ์ ท่ีได้ตกลงมำ แต่ในเมื่อว่ำตรงนี้เอง ผมอยำกฝำก
 ท่ำนประธำนถึงผู้บริหำรช่วยเร่งเพื่อท่ีจะได้เห็นก่อนหมด
 วำระ ก่อนหรือหลังปีใหม่เฉียบพลันได้ไหมครับเครื่องออก
 ก ำลังกำย ท่ีชำวบ้ำนเขำอยำกเห็นอย่ำให้ถึง 2 ปีเลยครับ
 ตรงนี้ เอง สภำเทศบำลก็อยำกจะได้ ชำวบ้ำนก็อยำกจะ
 ได้ฝำกท่ำนประธำนสภำถึงนำยกด้วยครับว่ำ ช่วยดูแลเรื่องนี้ 
 เร่งรัดด้วยครับ ผมเองก็อยำกจะสนับสนุน เครื่องออกก ำลัง
 กำย อยำกให้ผู้บริหำรช่วยเร่งเพรำะครบ 1 ปีแล้ว บริบูรณ์ 
 แล้วตรงนี้ ผมเองอยำกสนับสนุนเต็มท่ี ขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณครับท่ำนมงคล สมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล ขอเชิญครับ      
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์  - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนนำยกเทศมนตรี สมำชิกสภำ 
สมำชิกสภำเทศบำล เทศบำล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่ำน คณะกรรมกำรชุมชน ประธำน 

อสม.นักเรียน และผู้เข้ำร่วมรับกำรประชุมสภำเทศบำล 
กระผมนำยสุธีร์  ธนูศิลป์สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย
เกี่ยวกับเรื่องกำรขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ของโครงกำรจัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง พร้อมติดต้ัง
1 ชุด 11 รำยกำร ผมก็ต้องฝำกท่ำนประธำนสภำไปถึงคณะ
ผู้บริหำรท่ียังเห็นควำมส ำคัญกับกำรออกก ำลังกำยของชุมชน
และก็ชำวบ้ำนของเทศบำลต ำบลประโคนชัย และชำวบ้ำน
นอกเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัยได้ใช้ อุปกรณ์ ในท่ีนี้คือผม
ฝำกท่ำนประธำนไปถึงคณะผู้บริหำรว่ำ ท่ีท่ำนให้ควำมส ำคัญ
เกี่ยวกับกำรกันเงินไว้เพื่อในกำรจัดซื้อในครั้งนี้ ผมก็ให้ควำม
ยินดีท่ีท่ำนเห็นควำมส ำคัญในส่วนประโยชน์ท่ีจะ 

 
/ได้ใช้ก็… 
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 ได้ใช้ก็คือ ชุมชน ชำวบ้ำนท่ีไปออกก ำลังกำย อุปกรณ์ตัวนี้คือ
ได้พูดคุยกันแล้วว่ำได้น ำไปติดต้ังท่ีหนองน้ ำระแซซัน คือได้มัน
จะมีท่ีเปิดปิดสำมำรถดูแลและชำวบ้ำนสำมำรถเอำไปใช้ในกำร
ออกก ำลังกำยได้เป็นเวลำแล้วก็มีกำรเปิดปิดเป็นเวลำ ประตูก็
มีควำมมั่นคง ควำมเสียหำยก็จะน้อย และจะเกิดประโยชน์ต่อ
ชำวบ้ำนท่ีจะไปออกก ำลังกำย สร้ำงสุขภำพแข็งแรงครับ 
ดังนั้นผมจึงขอฝำกท่ำนประธำนถึงคณะผู้บริหำรว่ำขั้นตอนใน
กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรสืบรำคำต่ำงๆเหล่ำนี้ ผม
อยำกให้ท่ำนให้ควำมส ำคัญนิดหนึ่งคือเร่งด ำเนินกำรให้เห็น
ภำพว่ำตัวนี้ท่ีด ำเนินกำรตำมงบประมำณมำเป็นปีแล้วก็ให้เกิด
เป็นรูปธรรมนำมธรรม เพื่อเป็นกำรน ำไปใช้ประโยชน์กับ
ชำวบ้ำน สร้ำงสุขภำพ มีประธำนชุมชนหลำยท่ำนไปออกก ำลัง
กำยท่ีหนองระแซซัน ท่ำนประธำนสภำก็ไปออกก ำลังกำยเช่น
ใช้มั้ยครับผม ถ้ำอย่ำงไรขอฝำกประธำนสภำไปยังผู้บริหำรด้วย
นะครับผม เกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรสืบ
รำคำขอให้ท่ำนช่วยเร่งรัดสักนิดหนึ่งครับผม ให้ได้เห็นว่ำนี่คือ
สมำชิกในชุดนี้ คือได้ด ำเนินกำรทันกับวำระท่ี 

 เหลืออยู่นะครับผม ถ้ำอย่ำงไรขอบคุณท่ำนประธำนสภำ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณครับท่ำนสุธีร์ สมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล ขอเชิญครับ      
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  - เรียน ท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ และสมำชิกสภำ 
สมำชิกสภำเทศบำล  ท่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

 ผู้น ำชุมชน นักเรียน ท่ีเคำรพทุกท่ำนครับ กระผม 
  นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล 
  เขต 1เมื่อสักครู่นี้ท่ำนมงคล และท่ำนสุธีร์ ได้พูดถึงเกี่ยวกับ 
  โครงกำรจัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง ดังกล่ำว ผมใน

 นำมสมำชิกสภำ เห็นดีด้วยแต่เมื่อมีนโยบำยโครงกำร จัดซื้อ  
 เครื่องออกก ำลังกำยมักจะมีปัญหำและล่ำช้ำย้อนกลับไปอีก
 เมื่อประมำณ 4-5 ปีท่ีผ่ำนมำ ผมเองก็มีปัญหำเกี่ยวกับเรื่อง
 ของเครื่องออกก ำลังกำยเช่นเดียวกัน จำกหมู่ 7 ท่ีขอมำ      
 กับบริเวณซอยระกำตรงนั้นผมเองก็มีปญัหำ กับ 

  รองนำยกเทศมนตรีท่ีดูแลเกี่ยวกับเรื่องเครื่องออกก ำลังกำย 
 กับกำรเอำเข้ำร่ำงเทศบัญญัติตรงนี้ท ำให้ล่ำช้ำไปอีก 1 ปี  
 ในครั้งนี้เรำมีโครงกำรแล้วมีเงินงบประมำณมำต้ังไว้แล้วก็ยัง
 ล่ำช้ำไปอีก 1 ป ีอีกกลับจะต้องมำใช้ในปีถัดไป ในโครงกำร
 ถัดไป ในปีงบประมำณต่อไป ผมเองก็อยำกจะเรียนผ่ำนท่ำน
 ประธำนสภำไปยังผู้บริหำรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง อย่ำงไรก็ตำม 

  ให้ท่ำนได้ใส่ใจสักนิดหนึ่งอย่ำยื้อกันไปยื้อกันมำ อย่ำงน้อย
 ต้องรีบด ำเนินกำรเพื่อท่ีจะได้ของมำให้พี่น้องประชำชนได้
   

/ออกก ำลังกำย … 
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   จะเห็นได้ว่ำท่ีหนองระแซซนั ไม่เฉพำะพีน่้อง หมูท่ี่ 2 
 วัดจ ำปำ ไม่เฉพำะพี่น้องหมู่ 1 วัดแจ้ง พี่น้องจำกหมู่ 4      

พี่น้องจำกหมู่ 5 หมู่ 6 ท่ัวในเขตเทศบำลแม้แต่นอกเขตเขำ
ก็มำออกก ำลังกำย ตรงนี้ก็ฝำกท่ำนประธำนสภำไปยัง
ผู้บริหำรให้ช่วยก ำชับเร่งรัดด ำเนินกำรให้เรียบร้อยเพื่อท่ีจะ
ได้น ำเครื่องออกก ำลังกำยมำบริกำรประชำชน ในโครงกำรนี้
ผมก็ยินดีด้วยครับ ขอกรำบขอบพระคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณครับท่ำนเชิดพงษ์สมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่  
ประธำนสภำเทศบำล ขอเชิญครับ      
ท่ีประชุม - ไม่มี 

- ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ี
 ประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใด อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ให้กันเงินกรณี
 ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง โครงกำร
 จัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง พร้อมติดต้ัง เป็นเงิน
 1,000,000.- บำท จ ำนวน 1 ชุด 11 รำยกำร 

- ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 

นำยบุญจันทร์ ทองแถม    - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมำชิก11ท่ำน  

ครบองค์ประชุมครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประธำนสภำเทศบำล ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง โครงกำรจัดซื้อเครื่องออก

ก ำลังกำยกลำงแจ้ง พร้อมติดต้ัง เป็นเงิน 1,000,000 บำท 
 จ ำนวน 1 ชุด 11 รำยกำร โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 11 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้กันเงินกรณียังมิได้กอ่หนี้ผูกพัน 
ประธำนสภำเทศบำล ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง โครงกำรจัดซื้อเครื่องออก

ก ำลังกำยกลำงแจ้ง พร้อมติดต้ัง เป็นเงิน 1,000,000 บำท
จ ำนวน 1 ชุด 11 รำยกำร โปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ11เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี
 - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้กันเงินกรณียัง

มิได้ก่อหนี้ผูกพันค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและโครงกำรจัดซื้อเครื่อง
ออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง พร้อมติดต้ัง เป็นเงิน 1,000,000 
บำทจ ำนวน 1 ชุด 11 รำยกำรได้ 

 - ตำมท่ีท่ำนสมำชิกสภำอภิปรำยมำ ก็ฝำกท่ำนนำยกและ
เจ้ำหน้ำท่ีท่ีด ำเนินกำรด้วย ขอขอบคุณมำกครับ 

 
 

/ระเบียบวำระ… 
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      ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ  
นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ประธำนสภำเทศบำล    กิจกำรสภำเทศบำลท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ี ครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง  - เรียน ท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ และสมำชิกสภำผู้ทรง 
สมำชิกสภำเทศบำล                    เกียรตทุิกท่ำนครับ กระผม นำยมงคล แผ้วพลสง สมำชิกสภำ

 เทศบำล เขต 1 
 - กระผมมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ทรำบ 1. กรณีมีชำวบ้ำนร้องเรียน
 มำเรื่องตลำด ไม่ใช่ตลำดข้ำงล่ำงนะครับ แต่เป็นตลำดข้ำงบน 
 ฝำกท่ำนประธำนสภำเทศบำล ไปยังผู้บริหำร ตรงด้ำนหน้ำวัด
 กลำง เวลำฝนตกจะเปียก กันสำดท่ีมีอยู่ไม่กี่แผ่นท่ีขำด แม่ค้ำ
 ได้แจ้งเทศกิจแล้ว แต่ได้รับค ำตอบว่ำ ไม่มีงบประมำณ ผม
 ไม่ได้ติดใจในค ำตอบของเทศกิจ แต่เป็นเพรำะเขำไม่รู้เรื่อง 
 ผมจึงน ำมำแจ้งในท่ีประชุมให้ผู้อ ำนวยกำรสำธำรณสุขฯ 
 ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุง และดูแลรักษำในเรื่องควำมสะอำด
 ด้วยครับ 
  2. แถว ๆ บ้ำนประธำนสภำ มีชำวบ้ำนแจ้งมำ ถนนวัชรคุณ
 ของสำธำรณสุขฯ อีกตอนนี้แล้ง น้ ำไม่ท่วม ตรงถนนบ้ำนท่ำน
 รองปลัดฯ มีดินถมเต็มตำมซอย ตำมร่องน้ ำ ต้ังแต่บ้ำน
 ประธำนสภำฯ และต้ังแต่บ้ำนก ำนันหน่อง มำถึงแยก
 ไปรษณีย์ ช่วยกันดูแลหน่อยครับ เพรำะดินเยอะมำก และ
 ข้ำมฝ่ังไปทำงหมู่ท่ี 4 ก็มีดินท่วมเหมือนกัน มีชำวบ้ำนมำ
 บอกผม ผมก็เลยน ำมำเรียนต่อท่ีประชุมผ่ำนประธำนสภำฯ
 ถึงผู้บริหำร ตรงหน้ำบ้ำนปลัดก ำชัย ถ้ำถึงหน้ำฝนน้ ำจะท่วม 
 ฝำกท่ำน ผอ.สำธำรณสุขฯ ช่วยดูแล ตอนนี้น้ ำยังไม่เยอะ ถ้ำ
 ฝนตกลงมำ น้ ำจะท่วมประโคนชัย ฝำกให้บริกำรประชำชน 
 ให้ขุดลอกซอย ทุกซอย ในเขตเทศบำลฯ เพรำะเรำไม่เคยขุด
 ลอกท่อ เนื่องจำกอ้ำงว่ำมีรถดูดโคลน แต่รถดูดโคลนใช้ไม่ได้ 
 จึงขอให้จัดคนไปลอกดินออกตำมท่อด้วย ขอบคุณครับ   

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ฝำกท่ำนท่ีดูแลรับผิดชอบ ไปดูแลด้วยนะครับ มีสมำชิกท่ำน
ประธำนสภำเทศบำล    ใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  - เรียน ท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ และสมำชิกสภำผู้ทรง 
สมำชิกสภำเทศบำล                    เกียรตทุิกท่ำนครับ กระผม นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน 

 สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 
  - ได้ทรำบข่ำวจำก ท่ำนมงคลฯ และข่ำวดีจำกรัฐมนตรีช่วยว่ำ

 กำรกระทรวงมหำดไทย ท่ำนทรงศักด์ิ  ทองศรี ท่ีท่ำน
 ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เดินทำงมำท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ ไดจัดสรร
 งบประมำณให้จังหวัดเรำประมำณ 500 ล้ำน แล้วมีงบ 

 
 

/ปรับปรุง.. 
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  ปรับปรุงอุทยำนหนองระแซซัน ท่ีจะท ำให้เหมือนสวนรมย์    
 บุรี ตรงสะพำนยำว ตอนนี้งบก ำลังด ำเนินกำร ก็ขอแสดง
 ควำมยินดีกับชำวประโคนชัย ท่ีจะมีสถำนท่ีออกก ำลังกำยท่ี
 สวยงำม มีสถำนท่ีนั่งเล่น มีถนนส ำหรับคนเดิน มีถนนส ำหรับ
 คนวิ่ง ก็ถือว่ำเป็นโอกำสอันดีท่ีมีตัวแทน ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วย
 ว่ำกำร กระทรวงมหำดไทย ได้ประสำนงำนเกี่ยวกับกำร
 ท่องเท่ียวและกำรกีฬำ ซึ่งเรำจะได้มีงบมำพัฒนำตรงนี้ 
 ขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    -  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอประธำนสภำเทศบำล เรื่องอื่นๆ  
ประธำนสภำเทศบำล    อีกหรือไม่ ครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง  - เรียน ท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ และสมำชิกสภำผู้ทรง 
สมำชิกสภำเทศบำล                    เกียรตทุิกท่ำนครับ กระผม นำยมงคล แผ้วพลสง สมำชิกสภำ

 เทศบำล เขต 1 
  - เวลำออกก ำลังกำยรอบบึง มีชำวบ้ำนรบกวนขอท่ีหลบฝน 

 อยำกให้สร้ำงศำลำตรงต้นจำน เผ่ือหลบฝนเวลำออกก ำลัง
 กำย ในช่วงเวลำท่ีฝนตก ฝำกน ำเรียนท่ำนประธำนสภำ ไปยัง
 ผู้บริหำรด้วยนะครับ ถ้ำท ำได้ก็ดี ฝำก ท่ำน ผอ.กองวิชำกำรฯ 
 ช่วยบันทึกตรงนี้ไว้ด้วย ถ้ำได้ปีหน้ำก็ดีครับ ตรงท่ีไม่ใช่ถนน
 หลวง เป็นท่ีของเทศบำลตรงต้นจำนน่ำจะท ำได้ ส ำหรับคน
 ออกก ำลังกำย หลบฝนในช่วงฝนพร ำ ขอฝำกไว้ด้วย ขอบคุณ
 ครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณ ท่ำน มงคลฯ ครับ มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอ 
ประธำนสภำเทศบำล    เรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  - เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพครับ  
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย  - ตำมท่ีท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล ได้เสนอมำ กระผมขอให้

 เจ้ำหน้ำท่ี ท่ีดูแลรับผิดชอบ ไปตรวจสอบแก้ไข เพื่อแก้ไข
 ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน ไม่ว่ำจะเรื่องของตลำด 
 และผมขอฝำกตรงโรงจอดรถด้วย เรำมีกระเบื้องเก่ำท่ีรื้อจำก
 หนองระแซซันก็เอำมำเปล่ียน ส่วนถนนวัชรคุณท่ีมีปัญหำ
 เรื่องดิน ก็ฝำกท่ำน ผอ.ออกไปตรวจสอบ และด ำเนินกำรเพื่อ
 แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน ส่วนท่ีหมู่ 4 ก็
 ขอให้ออกไปตรวจสอบ และแก้ไขเช่นกัน ตอนนี้เรำมีปัญหำ
 ตรงหน้ำหอประชุมอ ำเภอ เพรำะ อบต.เช่ือมรำงน้ ำจำก หมู่ท่ี 
 13 มำลง ถ้ำฝนตกหนัก ๆ ก็อันตรำยเหมือนกัน เช่ือมต่อตรง
 นี้ แล้วไปลดท่อให้เพื่อระบำยไปตรงสนำมฟุตบอล แล้ว
 ระบำยไปทำงบ้ำนปลัด แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลดท่อ ขอให้เรำไป
 ประสำนด้วยครับ 

  - ตำมท่ีท่ำน มงคลฯ ว่ำให้สร้ำงศำลำหลังเล็กๆ ตรงต้นจำน มี
 ชำวบ้ำนเสนอให้ท ำสุขำ ก็ลองไปตรวจสอบดู ว่ำท ำได้หรือไม่ 
 เวลำไปดูกีฬำจะได้มีห้องสุขำ ถ้ำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ก็ใช้รถสุขำ 

/เอำเพรำะ... 
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  เวลำไปดูกีฬำจะได้มีห้องสุขำ ถ้ำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ก็ใช้รถสุขำ 
  เอำ เพรำะสถำนท่ีเรำมันคับแคบ จะดูไม่ดีครับก็ขอฝำกอีก

 ครั้ง ในส่วนท่ีช ำรุด ทรุดโทรม ก็ขอให้ไปดูแล และส่วนของ
 รำงระบำยน้ ำ ก็ขอให้ไป ผอ.ไปดูแล ก่อนท่ี ฝนจะตกลงมำ 
 ขอบคุณครับ  

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณ ท่ำน นำยกฯ ครับ มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอ 
ประธำนสภำเทศบำล    เรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ครับ 
นำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน  - เรียน ท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ และสมำชิกสภำผู้ทรง 
สมำชิกสภำเทศบำล                    เกยีรติทุกท่ำนครับ กระผม นำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน 

 สมำชิก สภำเทศบำล เขต 1 
  - กระผม ขอเสริมเกี่ยวกับกำรท ำสุขำตรงสนำมฟุตซอล ท่ำน

 สมำชิก ท่ีให้สร้ำงท่ีหลบฝนส ำหรับคนออกก ำลังกำย ท่ำน
 ผู้บริหำร เห็นดีด้วย สมำชิกสภำเทศบำล ก็เห็นดีด้วย เป็น
 ผลประโยชน์ของพี่น้องประชำชน ฝำกท่ำนประธำนสภำ ท่ำน
 นำยกฯ ในเมื่อท่ำนผู้บริหำร ท่ำนก็เรียกเจ้ำหน้ำท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง
 มำหำวิธีกำรในเรื่องงบประมำณ เพื่อประโยชน์               
 ของประชำชน แล้วน ำเรื่องเสนอต่อสภำเทศบำล เพื่ออนุมัติ
 ต่อไป ขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีก หรือไม่  
ประธำนสภำเทศบำล 
ท่ีประชุม   -ไม่มี 

 - ปิดประชุม 
ปิดประชุม เวลา 11.00 น.  
 (ลงช่ือ)       จารุณี ผู้จดรำยงำนกำรประชุม      (ลงช่ือ)     บุญจันทร์     ผู้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
         (นำงจำรุณี  คงทวี)         (นำยบุญจันทร์ ทองแถม) 
 เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ท ำกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล              
ประโคนชัย สมัยสำมัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี 2562 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) 



 
 
 
 

 
 
 
 
 


