
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ าปี ๒๕60 
เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2๕60 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

ผู้มาประชุม   
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นำยศักดิ์  สินรัมย์ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง 
ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ 
นำยจีระ  หรีกประโคน 
นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์ 
ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน 
นำยอ้อย  ทรงประโคน 
นำยเฉลิมชัย  ไวยำประโคน 
นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน 
จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์ 

ประธำนสภำเทศบำล 
รองประธำนสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
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สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

ศักดิ์  สินรัมย์ 
มงคล  แผ้วพลสง 
วรรณะ  เรืองศิริ 
จีระ  หรีกประโคน 
สมนึก  เทียมมณีรัตน์ 
ประวัติ  ทรงประโคน 
อ้อย  ทรงประโคน 
เฉลิมชัย  ไวยำประโคน 
เชิดพงษ์ ดอกประโคน 
สันติ  นรสีห์ 

ผู้ไม่มาประชุม   
1. นำยพงษ์ศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์  สมำชิกสภำเทศบำล  ลำป่วย 
2. นำยสุธีร์  ธนูศิลป์   สมำชิกสภำเทศบำล  ลำป่วย 
3. นำยนก  หลอมประโคน  สมำชิกสภำเทศบำล  ลำป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 

 2. นำงสำวสุนิสสำ  ทองศรี  รองนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 3. นำยสุทิน  ชัยวิเศษ   เลขำนุกำรสภำเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 

4. นำยพิทักษ์ เมื่อประโคน  รองปลัดเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
5. นำงสำวอัญชลี เชำวนกุล  หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
6. นำยนิรันดร  อุ่นค ำ   ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 
7. นำงสำวจินตนำ  หลอมประโคน  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
8. นำยทรงยศ  ชัยอินทร์   ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
9. นำงกฤษฎีกำ  มัญจกำเภท  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

         10. จ.อ.ปรีชำ  ดีด้วยชำติ   ผู้อ ำนวยกำรกองกำรประปำ 
         11. นำยสุธี  คงดี    ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
         12. นำงสำวนงนุช  หลอมประโคน  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญพิเศษ 

/11. นำงนิอร... 
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  13. นำงนิอร  ปุยะติ   หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
13. นำงสำวรักชนก ปึกประโคน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
14. นำยอิศรำ  ศรีธีระวิโรจน์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนงำนช ำนำญกำร 
15. นำงจำรุณี  คงทวี   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
16. นำงสำวสุภำพร  ดีประโคน  นักจัดกำรทะเบียนและบัตร 
17. นำงประไพ  วำลีประโคน  กรรมกำรชุมชนหลักเมือง 
18. นำงล ำพร  มันปำฎิ   ประธำนชุชนตำเจรือม 

 19. นำงวันดี  สลำประโคน  กรรมกำรชุมหลักเมือง 
 20. นำงชอุ่ม  ตรงใจ   ประธำนชุมชนหนองกกไต้ 
 21. นำงลักขณำ ศรีจันทร์ดี  ประธำนชุมชนกันเตอล 
 22. นำงบุหงำ  เพ็งประโคน  กรรมกำรชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมำ 
  23. นำงมำนี  รัตนวงศ์ค ำ   กรรมกำรชุมชนวัดโคนคุ้มอ ำปึล 
  24. นำงวรำภรณ์  พรรณพิสุทธิ์  ประธำนชุมชนหนองกกเหนือ 
  25. นำงร ำเพย  น้อยเจริญ  กรรมกำรชุมชนระเนียด 
  26. นำยธนูศิลป์  หลอมประโคน  ประธำนชุมวัดแจ้งรุ่งสุริยำ 
 27. นำงรัศมี  เสงี่ยมศักดิ์   รองประธำนชุมชนชัยมงคล 
  

เร่ิมประชุมเวลา 10.๐๐ น. 
 

เมื่อได้เวลำประชุม นำยศักดิ์  สินรัมย์ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ท ำหน้ำท่ีเป็น 
ประธำนในท่ีประชุมเมื่อผู้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนสภำฯ ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
และกล่ำวเปิดประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย คณะผู้บริหำร กรรมกำร 
ประธำนสภำเทศบำล  ชุมชนทุกชุมชน นักเรียน ท่ำนท้องถิ่นอ ำเภอ ตลอดท้ังเจ้ำหน้ำท่ี

เทศบำล ท่ีเคำรพทุกท่ำนวันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี 2560 
- เมื่อสมำชิกสภำเทศบำลครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดกำรประชุม
ตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- เนื่องจำกวันนี้เป็นกำรประชุมเพื่อพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบ    
ประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ในวำระท่ี 2  
ขั้นแปรญัตติ และวำระท่ี 3 ขั้นลงมติตรำเป็นเทศบัญญัติ 
 

 
 

/ระเบียบวำระ... 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธำนสภำเทศบำล สมัยสามัญสมัยที่ 3 คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕60 เม่ือวันที่ 11 

สิงหาคม ๒๕60 
- รำยงำนกำรประชุมได้ส่งให้สมำชิกสภำทุกท่ำนตรวจสอบล่วงหน้ำ
แล้ว 
- ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม ต้ังแต่
หน้ำ 1-27  มีท่ำนใดจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงหรือไม ่เชิญครับ 

ท่ีประชุม     - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ถ้ำไม่มีกำรแก้ไขถือว่ำท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ  
ประธำนสภำเทศบำล เทศบำลสมัยสำมัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี ๑ ประจ ำปี 2560 เมื่อวันท่ี 11 

สิงหำคม 2๕60 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง  พิจารณา 
ประธำนสภำเทศบำล    ๓.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 
และวารที่ 3 ขั้นลงมติตราเป็นเทศบัญญัติ 
วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์                             - ขอเชิญประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ ได้แถลงต่อท่ี       
ประธำนสภำเทศบำล ประชุมสภำฯ  
ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ  - เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพและท่ำนสมำชิกสภำ               
ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ  เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน คณะท่ำนผู้บริหำร ท่ำนประธำนชุมชน 

นักเรียน นักศึกษำ ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผม ร.ต.ต. วรรณะ 
เรืองศิริ  สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 กระผมประธำนคณะกรรมกำร
แปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 ขอรำยงำนให้ท่ำนทรำบดังนี้ 

   - ตำมท่ีสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้นัดประชุมสภำเทศบำล                
 สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้ ง ท่ี 1 ประจ ำปี  2560 ในวัน ท่ี 11 

สิงหำคม 2560 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบล
ประโคนชัย (ช้ัน 3) เพื่อพิจำรณำร่ำงเทศญัตติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
ในวำระท่ี 1 ข้ันรับหลักกำร  ซึ่งท่ีประชุมสภำฯ มีมติรับหลักกำรแห่ง
ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.          
๒๕61 ของเทศบำลต ำบลประโคนชัย แล้วนั้น 
- และมีมติให้ยื่นแบบเสนอค ำขอแปรญัตติ ในวันท่ี 15-17 สิงหำคม 
๒๕60 ต้ังแต่เวลำ 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลประโคนชัย (ช้ัน 3) และคณะกรรมกำรแปรญัตติได้พร้อมกัน
ปฏิบัติหน้ำท่ีรอรับค ำแปรญัตติ  

       /จำกสมำชิก... 
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จำกสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย จนถึงวันท่ี 17 สิงหำคม 
2560 เวลำ 16.30 น. ตำมท่ีมติท่ีประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
ประโคนชัย เป็นท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น 
- ในระหว่ำงวันดังกล่ำว ไม่มี ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำ
เทศบำล ยื่นขอแปรญัตติ แก้ไข เพิ่มเติม แต่อย่ำงใด 
- ในวันนี้ ขอให้คณะกรรมกำรทุกท่ำน พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2561 โดยละเอียดต่อไปครับ 
- ซึ่งคณะกรรมกำรแปรญัตติ ได้เชิญ นำยประสงค์ พวงไพบูลย์    
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย เป็นผู้ช้ีแจงรำยละเอียดของเทศ
บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 
ตลอดเวลำกำรพิจำรณำ 
- สรุปว่ำ ได้พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. ๒๕61 โดยละเอียดแล้ว มีมติเห็นชอบให้คงร่ำง
เดิมทุกประกำร และให้ท ำควำมเห็นเสนอประธำนสภำเทศบำลฯ 
เพื่อด ำเนินกำรต่อไป  

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ในเมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ ได้แถลงต่อท่ีประชุมสภำแล้ว  
ประธำนสภำเทศบำล มีสมำชิกท่ำนใดเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ เชิญครับ ถ้ำไม่มีถือว่ำท่ี

ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงไว้ร่ำงเดิม ตำมท่ีคณะกรรมกำรแปรญัตติ
เสนอนะครับ ต่อไปเป็นวำระท่ี 3 ข้ันลงมติตรำเป็นเทศบัญญัติ        
ผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ ให้ตรำเป็นเทศ
บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 
- ก่อนท่ีจะลงมติผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล ตรวจสอบองค์
ประชุมว่ำครบองค์ประชุมหรือไม่ เชิญครับ 

จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์    - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล    องค์ประชุมแล้ว 
      มีสมำชิก 8 ท่ำน ครบองค์ประชุมครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณ 
ประธำนสภำเทศบำล  รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ 8 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด ไม่เห็นชอบ ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณ 
ประธำนสภำเทศบำล  รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม    -  สมำชิกยกมือ ไม่เห็นชอบ ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณ 
    ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สรุปท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณ 
ประธำนสภำเทศบำล  รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61  จ ำนวน 8  เสียง 
  ไม่เห็นชอบให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕61  ไม่มี  
/เป็นอันว่ำ... 
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- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้มีมติให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕61 ได้ 
- ผมจะส่งร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕60 ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  
ภำยใน 7 วัน ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพิ่มเติม มำตรำ 62 ต่อไปครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  ๓.2 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง ขออนุมัติ 
ประธำนสภำเทศบำล   เคราะห์ตัดปริมาณงานลดลงตามเงินสะสมที่ถูกพับไปแล้ว    

จ านวนเงินโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต     
หน้าโรงผลิตน้ าประปาเทศบาลต าบลประโคนชัย จากทางหลวง
แผ่นดิน ทล.219(ทล.2445)ถึงทางหลวงแผ่นดิน ทล.2208 

นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย   
 

                  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมประสงค์ขออนุมัติตัดปริมำณงำนและจ ำนวนเงินโครงกำรก่อสร้ำง
ถนนผิวจรำจรแอสฟัลต์คอนกรีตหน้ำโรงผลิตน้ ำประปำเทศบำลต ำบลประโคนชัย จำกทำงหลวงแผ่นดิน ทล.219 (ทล.
2445) ถึงทำงหลวงแผ่นดิน ทล.2208 ซึ่งสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยได้อนุมัติโอนงบประมำณจ่ำยขำดเงินสะสมให้
ด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำวตำมมติกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยสมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 9 
กุมภำพันธ์ 2559 

หลักการ 
เพื่อขออนุมัติตัดปริมำณงำนและจ ำนวนเงินโครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรแอสฟัลต์คอนกรีตหน้ำโรงผลิตน้ ำประปำ
เทศบำลต ำบลประโคนชัย จำกทำงหลวงแผ่นดิน ทล.219 (ทล.2445) ถึงทำงหลวงแผ่นดิน ทล.2208 

เหตุผล 
ด้วยโครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรแอสฟัลต์คอนกรีตหน้ำโรงผลิตน้ ำประปำเทศบำลต ำบลประโคนชัย จำกทำงหลวง
แผ่นดิน ทล.219 (ทล.2445) ถึงทำงหลวงแผ่นดิน ทล.2208ท่ีได้ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่ โดยสภำเทศบำลต ำบลประโคน
ชัยอนุมติให้ด ำเนินกำร เมื่อ วันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2559 อนุมัติงบประมำณจ ำนวน 8,110,000 บำท โดยเป็น 

- งบประมำณร่ำยจ่ำยประจ ำปี 2559      จ ำนวน  2,000,000  บำท 
- งบประมำณจ่ำยขำดเงินสะสม              จ ำนวน  6,110,000  บำท 

ซึ่งพื้นโครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรแอสฟัลต์คอนกรีตหน้ำโรงผลิตน้ ำประปำเทศบำล 
ต ำบลประโคนชัย จำกทำงหลวงแผ่นดิน ทล.219 (ทล.2445)  ถึงทำงหลวงแผ่นดิน ทล.2208 ท่ีด ำเนินกำรอยู่ในเขต 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประโคนชัย 
เทศบำลต ำบลประโคนชัยได้ท ำหนังสือขออนุมัติท ำกิจกำรนอกเขตต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์ไปเมื่อวันท่ี 11 มีนำคม 
2559 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์อนุมัติให้ท ำกิจกำรนอนเขต เมื่อวันท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2560 เป็นระยะเวลำซึ่งเกิน 
 

/1 ปี ต้ังแต่… 
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 1 ปี ต้ังแต่สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมท ำให้เงินสะสมท่ีจ่ำยขำดไปเป็นอันพับไป จึงไม่
สำมำรถใช้งบประมำณจ่ำยขำดเงินสะสมจ ำนวน 6,110,000 บำทได้ จึงจ ำเป็นต้องตัดปริมำณงำนลดลงตำมจ ำนวนเงิน
สะสมท่ีพับไปแล้ว ดังนี้ 

- ช่วงท่ี 2 ผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร (ต้ังแต่ กม.ท่ี 0 + 000 ถึง กม. 1 + 300 ) 
- ช่วงท่ี 3 ผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร (ต้ังแต่ กม.ท่ี 0 + 000 ถึง กม. 0 + 640 ) 

รวมควำมยำวที่ตัดออก 1.940 กิโลเมตร เป็นเงิน 6,110,000 บำท 
1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และ 

ตรวจเงินขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558ข้อ 89 วรรค 3 ก ำหนด
ไว้ว่ำเมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้เงินจ่ำยขำดสะสมแล้วองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จเสร็จ
ภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปี หำกไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย วิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
รวมแก้ไข ข้อ 29 กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจง งบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท ำให้
ลักษณะปริมำณ คุณภำพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลง สถำนท่ีก่อสร้ำง ให้เป็นอ ำนำจของสภำท้องถิ่น 

                       ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติแก้ไขตัดปริมำณงำนลดลงตำมเงินสะสมท่ีถูกพับไปแล้วโครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรแอสฟัลต์คอนกรีตหน้ำ     
โรงผลิตน้ ำประปำเทศบำลต ำบลประโคนชัย จำกทำงหลวงแผ่นดิน ทล.219 ถึงทำงหลวงแผ่นดิน ทล.2208                  
ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย พิจำรณำอนุมัติต่อไป 
 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผล               
ประธำนสภำเทศบำล  ในเรื่อง ขออนุมัติเครำะห์ตัดปริมำณงำนลดลงตำมเงินสะสมท่ีถูก

พับไปแล้ว  จ ำนวนเงินโครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรแอสฟัลต์
คอนกรีต หน้ำโรงผลิตน้ ำประปำเทศบำลต ำบลประโคนชัย           
จำกทำงหลวงแผ่นดิน ทล.219 (ทล.2445) ถึงทำงหลวงแผ่นดิน 
ทล.2208 
- ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ 
สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ให้ตัดปริมำณงำนลดลงตำมเงิน
สะสมท่ีถูกพับไปแล้ว จ ำนวนเงินโครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจร
แอสฟัลต์คอนกรีต หน้ำโรงผลิตน้ ำประปำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
จำกทำงหลวงแผ่นดิน ทล.219 (ทล.2445) ถึงทำงหลวงแผ่นดิน 
ทล.2208 
- ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 
 
 
 

/กรำบเรียน… 
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จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์    - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมำชิก 8 ท่ำน  

ครบองค์ประชุม ครับ  
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้ตัดปริมำณงำนลดลงตำมเงิน 
ประธำนสภำเทศบำล สะสมท่ีถูกพับไปแล้ว  จ ำนวนเงินโครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจร

แอสฟัลต์คอนกรีต  หน้ำโรงผลิตน้ ำประปำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
จำกทำงหลวงแผ่นดิน ทล.219(ทล.2445)ถึงทำงหลวงแผ่นดิน 
ทล.2208 โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 8 เสียง  
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ใหตั้ดปริมำณงำนลดลงตำมเงิน 
ประธำนสภำเทศบำล สะสมท่ีถูกพับไปแล้ว  จ ำนวนเงินโครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจร

แอสฟัลต์คอนกรีต  หน้ำโรงผลิตน้ ำประปำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
จำกทำงหลวงแผ่นดิน ทล.219(ทล.2445)ถึงทำงหลวงแผ่นดิน 
ทล.2208 โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 8 เสียง เอกฉันท์ 
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้ให้ตัดปริมำณงำน
ลดลงตำมเงินสะสมท่ีถูกพับไปแล้ว  จ ำนวนเงินโครงกำรก่อสร้ำง
ถนนผิวจรำจรแอสฟัลต์คอนกรีต  หน้ำโรงผลิตน้ ำประปำเทศบำล
ต ำบลประโคนชัย จำกทำงหลวงแผ่นดิน ทล.219(ทล.2445)       
ถึงทำงหลวงแผ่นดิน ทล.2208 ได้ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   ๓.3 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง ขออนุมัติ 
ประธำนสภำเทศบำล    กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เทศบาลต าบลประโคนชัย 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย  เรื่อง ขออนุมัติ 

กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เทศบำลต ำบลประโคนชัย  
มีจ ำนวน 3 รำยกำร ดังนี้ 
1. โครงกำรติดต้ังป้ำยประชำสัมพันธ์ จอ LED Full Color  
จ ำนวน 1,500,000 บำท 
 

  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติกันเงิน กรณีท่ีมีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้ำง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
 
 

/หลักกำร... 
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หลักกำร 
  เพื่อขออนุมัติกันเงินหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  ท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันภำยในปีงบประมำณ
แต่มีควำมจ ำเป็นจะต้องด ำเนินกำรใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก  จ ำนวน 1 โครงกำร 

เหตุผล 
  เนื่องจำกเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้กันเงินรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ 2559 และยังไม่ได้ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งคำดว่ำจะไม่สำมำรถก่อหนี้ผูกพันได้ภำยในปีงบประมำณ 
2560 แต่ยังมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก  คือ 

โครงกำรติดต้ังป้ำยประชำสัมพันธ์ จอ LED Full Color จ ำนวน 1,500,000 บำท 
เนื่องจำกเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้ขออนุญำตด ำเนินกำรติดต้ังป้ำยประชำสัมพันธ์จอ LED Full 

Color ขนำดไม่น้อยกวำ 3.00 x 4.00 เมตร ณ บริเวณมุมส่ีแยกประโคนชัยด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้ จำกแขวงทำง
หลวงบุรีรัมย์ โดยส ำนักอ ำนวยควำมปลอดภัย กรมทำงหลวง ได้พิจำรณำตรวจสอบป้ำยท่ีขออนุญำตดังกล่ำวเป็นป้ำย
ขนำดใหญ่ซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้ทำงได้ โดยผู้ขอฯ ควรติดต้ังให้อยู่นอกเขตทำง จึงท ำให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรติดต้ังป้ำยประชำสัมพันธ์ จอ LED Full Color ณ บริเวณมุมส่ีแยกประโคนชัยด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ มี
ควำมจ ำเป็นในกำรเปล่ียนแปลงสถำนท่ีติดต้ังป้ำยประชำสัมพันธ์ จอ LED Full Color 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและ
กำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 กำรกันเงิน ข้อ 59  ในกรณีท่ีมีรำยจ่ำยหมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก  โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรำยงำนขออนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหนึ่งปี 

หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันตำมเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติ
ขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภำท้องถิ่น หรือกรณีมีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรำยกำรดังกล่ำวท่ี
ท ำให้ ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถำนท่ีก่อสร้ำง ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงหรือขยำยเวลำเบิก
จ่ำยเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภำท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

 

ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น  คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติ            
ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันทันภำยในปีงบประมำณ 2560 ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย พิจำรณำ
อนุมัติต่อไป 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
ประธำนสภำเทศบำล     -มีสมำชิกท่ำนใด 
       

 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผล               
ประธำนสภำเทศบำล     ในเรื่อง เรื่อง ขออนุมัติกันเงนิกรณียังมไิด้ก่อหนี้ผูกพัน  

เทศบำลต ำบลประโคนชัย โครงกำรติดต้ังป้ำยประชำสัมพันธ์  
จอ LED Full Color จ ำนวน 1,500,000 บำท  
 
 
 

 



นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม  
ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
- ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 

จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์    - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมำชิก 11 ท่ำน ครบองค์ประชุม  
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
ประธำนสภำเทศบำล  งบประมำณ พ.ศ. 2559 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 11 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
ประธำนสภำเทศบำล  งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559   

โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 11 เสียง  เอกฉันท์ 
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ได้ 

      ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ  
นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เป็นเรือ่งเกี่ยวกับกิจกำร
ประธำนสภำเทศบำล    สภำเทศบำลท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ี ครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์ - เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพครับ กระผมถือโอกำส 
นำยกเทศมนตรีประโคนชัย   ขอบคุณสมำชิกทุกท่ำนท่ีให้โอกำส ทำงเทศบำลได้เปล่ียนแปลง 

ค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย และให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ได้ ต่อไปจะท ำให้เรำด ำเนินกำร
ตำมข้ันตอนสะดวกรวดเร็วขึ้น  

 นำยศักดิ์  สินรัมย์   -ผมมีเรื่องจะปรึกษำทำงสมำชิกสภำเทศบำล เนื่องจำกงบประมำณ 
ประธำนสภำเทศบำล จำกปีท่ีแล้ว เรำต้องเปิดกำรประชุมสมัยวิสำมัญ เนื่องจำกใช้

งบประมำณไม่ทัน ต้องมีกำรกันเงินตำมระเบียบ ซึ่งเป็นอ ำนำจของ
สภำ ผมขอปรึกษำท่ีประชุม สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย จะเล่ือน
กำรประชุมสภำ สมัยปี 4  วันท่ี 1-30 ธันวำคม 2559 มำเป็น       
ในวันท่ี 15 กันยำยน 2559-14 ตุลำคม 2559 ได้หรือไม่ ครับ 
ผมขอเรียนปรึกษำในท่ีประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยแห่งนี้ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดเสนอควำมเห็นควรเปล่ียนแปลงเล่ือนกำรประชุม 
ประธำนสภำเทศบำล สภำเทศบำลสมัยท่ี 4 ระหว่ำงวันท่ี 1-30 ธันวำคม 2559 มำเป็น 

ในระหว่ำงวนัท่ี 15 กันยำยน 2559-14 ตุลำคม 2559 หรือไม่
ครับ ขอเชิญครับ 

/กรำบเรียน... 
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นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน   -กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรง 
สมำชิกสภำเทศบำล  เกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี และผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุม

สภำเทศบำลท่ีเคำรพทุกท่ำน ครับ กระผม นำยเชิดพงษ์   
ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ตำมท่ีท่ำนประธำนสภำ
ได้หำรือเกี่ยวกับกำรขอเปล่ียนแปลงสมัยกำรประชุมสภำเทศบำล 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ประจ ำปี 2559 จำกเดิมระหว่ำงวันท่ี 1-30 
ธันวำคม 2559 เป็นระหว่ำงวันท่ี 15 กันยำยน 2559 -14      
ตุลำม 2559 นั้น ก็ขอให้ประธำนสภำได้สอบถำม  ทำงสมำชิก
สภำเทศบำลท่ำนอื่น แล้วมีมติอีกครั้ง  ในนำมสมำชิกสภำเทศบำล
กระผมเห็นด้วยครับ ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอควำมเห็น กำรเปล่ียนแปลงสมัยกำรประชุม 
ประธำนสภำเทศบำล เทศบำลสมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ประจ ำปี 2559 จำกเดิม ระหว่ำง 

วันท่ี 1-30 ธันวำคม 2559 เป็นระหว่ำงวันท่ี 15 กันยำยน 
2559 -14 ตุลำคม 2559 อีกหรือไม่ครับถ้ำหำกสภำเทศบำลไม่
เปล่ียนแปลง จะต้องขออนุญำตทำงผู้ว่ำรำชกำร เพื่อเปิดประชุม
สมัยวิสำมัญ เพรำะถ้ำก ำหนดในท่ีประชุมสภำเทศบำลวันนี้ก็เป็นกำร
ดีเนื่องจำกงบประมำณบำงครั้ง กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่ทันใน
ปีงบประมำณนี้ ก็ต้องเสียงบประมำณไป ผมอยำกจะสอบถำมท่ำน
สมำชิกทุกท่ำน มีควำมเห็นเป็นอย่ำงไร ถ้ำไม่มีผมจะขอมติจำกท่ี
ประชุมสภำว่ำควรจะเปล่ียนแปลงประชุมสมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 
ประจ ำปี 2559 จำกเดิมระหว่ำง วันท่ี 1-30 ธันวำคม 2559 เป็น
ระหว่ำงวันท่ี 15 กันยำยน 2559 -14 ตุลำคม 2559 หรือไม่ 
- ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 

จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์    - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมำชิก 11 ท่ำน ครบองค์ 

ประชุม ครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ ใหเ้ปล่ียนแปลงสมัยสำมัญ สมัยท่ี 4  
ประธำนสภำเทศบำล ประจ ำปี พ.ศ. 2559 จำกเดิมระหว่ำง วันท่ี 1-30 ธันวำคม 

2559 เป็นระหว่ำงวันท่ี 15 กันยำยน 2559 -14 ตุลำคม 2559 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ เห็นชอบ 11 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด ไม่เห็นชอบ ใหเ้ปล่ียนแปลงสมัยสำมัญ สมัยท่ี 4  
ประธำนสภำเทศบำล ประจ ำปี พ.ศ. 2559 จำกเดิมระหว่ำง วันท่ี 1-30 ธันวำคม 

2559 เป็นระหว่ำงวันท่ี 15 กันยำยน 2559 -14 ตุลำคม 2559 
โปรดยกมือข้ึน 

 
/สมำชิก... 
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มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 11 เสียง  เอกฉันท์ 
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่มี 

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ เห็นชอบ ให้เปล่ียนแปลงกำร
ประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ประจ ำปี พ.ศ. 2559 จำกเดิม 
ระหว่ำงวัน ท่ี 1-30 ธันวำคม 2559 เป็นระหว่ำงวัน ท่ี 15 
กันยำยน 2559 -14 ตุลำคม 2559 ได้ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยมงคล  แผ้วพลสง  - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ 
รองประธำนสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ทุก

ท่ำนครับกระผม นำยมงคล แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1  
ท่ำนประธำนครับกระผมอยำกจะขอหำรือกับประธำนสภำถึงท่ำน
นำยกฯ และผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ถึงวันท่ี 5 ธันวำ อยำกให้
ท่ำนนำยกฯ โอนงำนไปให้เลขำนุกำรนำยกฯ ดูแลก็ได้ เพรำะท่ำน
เลขำนุกำรนำยกฯ เองก็เป็นครูบำอำจำรย์ กระผมเองไม่เห็นว่ำรอง
นำยกฯ ท ำงำนใช้ได้ ก็อยำกจะให้ท่ำนนำยกฯ ท่ำนผู้อ ำนวยกำรกอง
ศึกษำ งบประมำณ 100,000 บำท ของกองกำรศึกษำ ถ้ำท่ำน
นำยกฯ มอบงำนให้ท่ำนเลขำนุกำรนำยกฯ ด ำเนินกำร กระผมเอง
คนหนึ่งท่ีจะสนับสนุน และจะช่วยท ำงำนตรงนี้ด้วย กระผมเองก็ไม่มี
อ ำนำจหน้ำท่ีจะไปใช้งำน แต่กระผมอยำกท ำงำนตรงนี้ ให้ดี แก่ทำง
เทศบำลเรำ แล้วกระผมเองก็อยำกจะบอกท่ำนนำยกฯ ด้วยว่ำกอง
กำรศึกษำ อยำกให้ท่ำนนำยกฯ เอำมำดูแลเอง เพื่อควำมเหมำะสม
ในเมื่อว่ำคนท่ีท่ำนมอบให้รองนำยกใช้ไม่ได้ ท่ำนประธำนสภำครับ 
ฝำกท่ำนนำยกฯ  แม้แต่มำประชุมตรงนี้เหมือนต๊ักแตนกระโดดไป
กระโดดมำ ท่ำนนำยกฯ ท่ำนลองคิดดู กระผมเห็นมำเมื่อสักครู่แต่
ตอนนี้ออกจำกท่ีประชุมไปแล้ว จะท ำงำนได้หรือครับ เก้ำอี้ของเขำ 
ก็มี แต่ท่ำนนำยกฯ ครับ กระผมขอร้องครับถ้ำท่ำนไม่ปลด ก็ให้เขำ
ลำออกไป ในเมื่อเขำไม่ท ำงำนตรงนี้ กระผมเองก็เห็นแก่ท่ำนนำยกฯ 
อยู่เหมือนกัน ท่ำนลองถำมสมำชิกสภำดูสิครับ ยอมรับรองนำยกฯ 
คนนี้ไหมครับ กระผมเองก็สงสำรนำยกฯ เหมือนกันครับ ท่ำน
ประธำนสภำ ท่ีอุตสำหะดึงอยู่จนถึง 4 ปี 2 เดือนกว่ำ แต่กระผมเอง
ก็อยำกจะฝำกท่ำนนำยกฯ กองกำรศึกษำ ท่ำนนำยกฯ  ก็ดึงมำ
ด ำเนินกำรเอง ถ้ำไม่อยำกดึงมำด ำเนินกำรเองก็ให้มอบหมำยงำน
วันท่ี 12 สิงหำ 5 ธันวำ และวันปีใหม่ มอบให้ท่ำนเลขำนุกำรนำยก 

 
 

/กับผู้อ ำนวยกำร... 
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กับผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ให้ด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ของ
ประชำชนในเขตเทศบำลของเรำให้ดี ท่ำนลองคิดดูครับ วันท่ี12 
สิงหำ ประชำชนผ่ำนส่ีแยกไฟแดง อย่ำว่ำกระผมพูดซ้ ำแล้วซ้ ำอีก 
ดอกไม้ สักต้นก็ไม่มี  มีแต่ไฟประดับ กระผมก็อยำกฝำกท่ำน
ประธำนสภำถึงท่ำนนำยกฯ อย่ำด้ือดึงเลยครับ กระผมเองอยำกจะ
ฝำกกองกำรศึกษำแค่นี้ครับ ขอบคุณมำกครับ  

นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  - เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพครับ ขอช้ีแจง เรื่องนี้ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย กระผมก็เข้ำใจท่ำนท้ังหลำยท่ีเป็นสมำชิกสภำเทศบำล  แต่ในส่วน

ของผมนั้น ขอบอกตรงๆ ว่ ำ กระผมก็ได้อำศัยรองนำยกคนนี้
มำกมำยในท่ีจะไปท ำหน้ำท่ีแทนผมในหลำยๆ เรื่องๆ ก็มีปัญหำ  
กองกำรศึกษำเป็นกองท่ีท ำงำนยำกมำกท่ีสุดครับ โดยเฉพำะเรำมี
โรงเรียน โรงเรียนก็ยังไม่มีครู มีแต่ครูจ้ำงสอน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
ก็ยังไม่มี ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำกต้็องไปดูแลโรงเรียนครับ ท ำให้
งำนของกองกำรศึกษำยุ่งยำกมำกพอสมควร ถ้ำหำกเรำได้ครูหรือ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมื่อใด ก็จะท ำให้งำนของโรงเรียนเบำขึ้น          
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำก็มีโอกำสท่ีมำท ำงำนท่ีส ำนักงำนของเรำ
ได้อย่ำงเต็มท่ี เรำอยู่ด้วยกันมำ 4 ปี ควำมจริงแล้วน่ำจะครบวำระ
ไปแล้ว มี คสช. มำช่วยให้ได้อยู่ ต่อปฏิบัติหน้ำท่ีอีกระยะหนึ่ ง 
อย่ำงไรก็ตำม มำด้วยกัน เวลำไปก็ต้องไปด้วยกัน เป็นอย่ำงนั้น 
เพรำะว่ำเรำทนอยู่ด้วยกันมำต้ัง 4 ปีแล้ว อีกประมำณ 1 ปี ก็ครบ
วำระแล้ว กระผมก็ถอยทัพกลับบ้ำน แต่ท่ำนสมำชิกท่ีอำยุยังน้อยก็
คงจะกลับมำด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองต่อไป ควำมจริงแล้วถ้ำไม่มี 
คสช. จะครบวำระต้ังแต่วันท่ี 26 พฤษภำคม 2559  ถ้ำกระผมไป
ก็ต้องไปท้ังคณะ จะไปคนเดียวไม่ได้ หรือถ้ำจะไปคนใดคนหนึ่งไม่ได้ 
ก็ขอให้พวกเรำอดทนไปอีกสักระยะหนึ่ง แล้วมีกำรเลือกต้ังปีต่อไป 
พวกเรำคงจะสบำยหูสบำยตำสบำยใจขึ้น ขอเวลำ 1 ปี ขอควำม
กรุณำผมจะได้สบำยใจด้วยว่ำ กระผมท ำงำนมำบำงครั้งก็พึ่งพำ
อำศัยรองนำยกท้ัง 2 ท่ำน ช่วยในกำรประชุม ในเรื่องกำรท ำงำนมำ
หลำยส่วน บำงครั้งในวันหนึ่งต้องไปประชุมหลำยแห่งพร้อมกัน        
ก็ต้องอำศัยจรองนำยก มำช่วยในกำรไปประชุมแทน ต้องพึ่งพำ
อำศัยกันในบำงส่วน อย่ำงไรก็ขอฝำกด้วย ขอบคุณมำกครับ 

 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณทำนนำยก ฯ มีท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
 

/เรียน... 
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นำยมงคล  แผ้วพลสง  - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ 
รองประธำนสภำเทศบำล    คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  

ทุกท่ำนครับกระผม นำยมงคล แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล  
เขต 1  ท่ำนประธำนครับกระผมเองในใจก็สงสำรท่ำนนำยกฯ อีกใน
ใจหนึ่ง กระผมเองในฐำนะเป็นสมำชิกสภำเทศบำล อยู่มำก็ 4 ปี 2 
เดือนกว่ำ แต่ท่ีจริงแล้วท่ำนนำยกฯ ท่ำนเอง กระผมไม่ได้ต ำหนิท่ำน 
แต่ท่ำนลองคิดดูสิครับ ท่ำนว่ำ 4 ปีไป 4 ปีมำ พร้อมกัน แต่ท่ีนี้ 
คสช. ได้ต้ังมำอยู่ตลอด พวกเรำยังมีบุญวำสนำได้อยู่ต่อ คือสมำชิก
สภำเทศบำลท่ีว่ำสมำชิกสภำเทศบำล 5 ปี หรือ 6 ปี ไม่ใช่ 4 ปี 
ท่ำนนำยกฯ ก็มีประวัติอยู่เหมือนกัน นำยกฯ ไม่ใช่ 4 ปี เป็น 6 ปี 
แต่ท่ีนี้ท่ำนนำยกฯ ครับ ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ถึงท่ำนนำยกฯ ท่
กระผมก็ เห็นดีกับท่ำน แต่ท่ำนลอง คิดดูท่ำนเองท่ำนแต่ง ต้ัง
เลขำนุกำร นำยกฯ คนใหม่ได้ ท่ำนแต่งต้ังท่ีปรึกษำนำยกฯ ใหม่ได้ 
แต่ท ำไมแต่งต้ังรองนำยกคนใหม่ไม่ได้ กระผมเองก็อยำกจะถำมท่ำน
นำยกฯ เหมือนกัน แต่ท่ีนี่ว่ำ กระผมเองสงสำรท่ำนนำยกฯ กระผม
เองเป็นคนเอำเขำมำฝำกท่ำนำนำยกฯ เอง แล้วท่ำนนำยกก็บอกว่ำ 
ขอมำด้วยกันขอไปด้วยกัน แต่มีคนถำมกระผมว่ำ แต่ท ำไม
เลขำนุกำรนำยกฯ ท่ำนปลดกะทันหัน กระผมเองไม่ได้โต้แย้งกับ
ท่ำนนำยกฯ ท่ำนประธำนครับ แต่ท่ีนี่อยำกให้ท่ำนประธำนสภำถึง
ท่ำนนำยกฯ ว่ำท ำไมท ำได้ มีคนถำมกระผมว่ำท่ำนเลขำนุกำรนำยกฯ 
ท่ำนปลดได้ แต่งต้ังท่ีปรึกษำใหม่ได้ แต่งต้ังเลขำนุกำรนำยกฯ           
คนใหม่ได้ แต่รองนำยกคนนี้ แม้แต่จะให้เกียรติสภำก็ไม่ให้เกียรติใน
สภำ กระผมก็ต ำหนิติติง นำยกฯ เหมือนกันว่ำตรงนี้สภำต้องมำนั่ง
ฟัง ว่ำตัวเองท ำผิดหรือถูก ตัวเองไม่ให้เกียรติในสภำแล้วตัวเองจะ
รับรู้ได้อย่ำงไรว่ำสภำติติง แล้วไปบริหำรในเทศบำลได้อย่ำงไรครับ
ท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ กระผมเองก็อยำกฝำกท่ำนประธำนสภำ
ถึงท่ำนนำยกฯ ด้วยครับว่ำตรงนี้น่ำจะให้เกียรติกันบ้ำง ทำงสมำชิก 
ถ้ำกระผมอยำกจะถำมสมำชิกคนไหนเห็นด้วย ให้ยกมือไหมครับว่ำ
คนไหนเห็นดีกับรองนำยกคนนี้  นำงสำวอำณดำ ห่วงประโคน 
กระผมเองรับผิดชอบในค ำพูดของกระผม ในเมื่อกระผมพูดอะไรไป 
ห้ำมตัดกระผมยินดีท่ีจะให้เขำฟ้องในท่ีประชุมตรงนี้ ถ้ำกระผมได้
ละเมิดเขำไป แต่เมื่อเขำท ำงำนไม่เป็น กระผมเองก็อยำกบอก
ประธำนสภำถึงท่ำนนำยกฯ ด้วยครับว่ำอย่ำทรมำนท่ำนสมำชิกเลย
ครับ ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    -ขอบคุณท่ำนมงคล มีท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 

/กรำบเรียน... 
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นำยสุทิน  ชัยวิเศษ    - กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ   
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี สมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำร่วมประชุมสภำเทศบำลทุกท่ำน

ครับ กระผมนำยสุทิน ชัยวิเศษ เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ท่ำน
สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผมต้องขออนุญำตใช้สิทธิพำดพิง 
ท่ีท่ำนมงคล ได้เอ่ยถึงเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ควำมจริงแล้ว
ประเด็นตรงนี้ กระผมไม่อยำกให้พวกเรำ ทุกท่ำนท่ีลงเรือล ำเดียวกัน
แล้วก็กอดคอกันมำเลยระยะเวลำ 4 ปีเต็มๆ ตอนนี้ก็เลยไป 4 ปี
แล้ว ควำมจริงเรื่องไม่เข้ำใจ พวกเรำท้ังหลำยทุกคน สำมำรถท่ีจะหำ
เวลำท่ีจะปรับท ำควำมเข้ำใจกันได้ โดยลักษณะท่ีค่อยๆ เป็น 
ค่อยๆ ไป นะครับ เรื่องบำงเรื่อง เรำสำมำรถท่ีจะท ำควำมเข้ำใจ 
และพูดคุยกันนอกรอบด้วยบรรยำกำศเป็นกัลยำณมิตร นึกถึง
บรรยำกำศเก่ำๆ ท่ีเมื่อ 4ปีท่ีแล้ว ท่ีพวกเรำหอบหิ้วกันมำ ถ้ำเป็นไป
ได้ บำงเรื่องบำงรำว ก่อนท่ีจะมำถึงตรงนี้ กระผมอยำกจะขอวิงวอน
ท่ำนท้ังหลำย ถ้ำเรำได้ผ่ำนกำรพูดคุยกันนอกรอบด้วยควำมมีเหตุมี
ผลด้วยควำมเจตนำดีต่อกัน กระผมว่ำปัญหำต่ำงๆ คงจะลุล่วง แล้ว
กอดคอเดินไปด้วยกันได้ ในเรื่องภำระกิจกำรงำนท้ังหลำยท่ีกระผม
เองได้รับมอบหมำยจำกท่ำนนำยก ให้มำนั่งท่ีตรงนี้ดูครำวๆ จำก
ขอบเขตและก็ขอบข่ำยในหน้ำท่ีกำรท ำงำน ภำรกิจควำมรับผิดชอบ
แล้ว ก็ดูเหมือนว่ำจะใกล้ชิดบทบำทของท่ำนนำยกฯ ท่ำนรองนำยกฯ 
ค่อนข้ำงมำก และต้ังแต่วันแรกท่ีท่ำนนำยกมอบหมำยหลำยเรื่อง
หลำยรำว ท่ำนนำยกก็ได้มอบหมำยและก ำชับมำเรียบร้อยแล้ว 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกองกำรศึกษำ ซึ่งพวกเรำทุกคน เข้ำใจตรงกันว่ำ
เป็นกองท่ีบุคลำกรทุกท่ำนในสังกัดอยู่ท ำงำนด้วยควำมยำก กระผม
ได้ต้ังใจและสัญญำกับท่ำนนำยกฯ ว่ำจะพยำยำมแก้ไขปัญหำให้ดี
ขึ้นมำด้วยระยะเวลำอันส้ัน ตอนนี้ก็พยำยำมดู กระผมก็พยำยำมเข้ำ
ออกโรงเรียนบ่อยๆ จริงๆ แล้วควำมประสงค์ของท่ำนมงคล            
ขออนุญำตท่ีเอ่ยนำมท่ำนก็มีเหตุผล ฟังดูแล้วก็มีเหตุผล หลำยอย่ำง
หลำยประกำร แต่ด้วยเหตุผลท่ีหนักแน่นของนำยกว่ำพวกเรำมำ
ด้วยกัน ก็ควรจะไปด้วยกัน ก็มีควำมหนักแน่นเช่นเดียวกัน กระผม
เองจึงมีควำมเห็นว่ำ เรื่องตรงนี้ก็ขอให้เรำได้คุยกันหำรืออย่ำงจริงจัง       
อีกรอบหนึ่งก่อน ท่ำนมงคลก็อย่ำได้ใจร้อน เรำยังมีเวลำเดินไป เรำ
ยังมีเวลำเดินไปด้วยกันอีกนำนพอสมควร  ขอสัญญำกับทุกคนในท่ีนี้
ว่ำเรื่องของกองกำรศึกษำกระผมรับปำกว่ำ คงยังไม่ต้องเปล่ียนแปลง 
เหมือนอย่ำงท่ีว่ำ อำจจะต้องรอสักครู่ก่อน กระผมสัญญำว่ำจะ
พยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถท่ีด ำเนินกำร ควรดูแลอย่ำงใกล้ชิด 
อย่ำงผู้อ ำนำยกำรกองกำรศึกษำ คุณสุธี อำจำรย์กิตติชัย ได้พูดคุย 
 

/กันอยู่บ่อยๆ... 
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กันอยู่บ่อยๆ นะครับ กระผมแน่ใจว่ำ มั่นใจว่ำเรำสำมำรถท ำงำนไป
ด้วยกันได้ด้วยดี ขอบพระคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ครบั 
ประธำนสภำเทศบำล  
นำยมงคล  แผ้วพลสง  - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ 
รองประธำนสภำเทศบำล    คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  

ทุกท่ำนครับกระผม นำยมงคล แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล 
เขต 1  ท่ำนประธำนครับ กระผมขออนุญำต ท่ำนเลขำนุกำรนำยก 

ท่ีพำดพิงถึงกระผม  กระผมเองก็ไม่อยำกตอบโต้อะไรมำก เพียงแต่
กระผมเองก็ใจเย็นมำถึง 4 ปีแล้ว กระผมเองก็ใจเย็นพอสมควร แล้ว
กระผมก็ใจร้อนพอสมควร ท่ีจะโต้แย้งคน ท้ังๆ ท่ีกระผมเองไม่เคย
อำฆำตคน ไม่เคยโต้แย้ง กระผมเองเป็นคนท่ี ถ้ำพูดนักเลงพอ            
แรงมำแรงไป นี่แหล่ะคนเนรคุณ คนนี้กระผมไม่ชอบ ถ้ำกระผม           
ไม่ชอบ กระผมไม่พูด กระผมจะไม่ด่ำเลย นี่คือนิสัยของกระผม           
แล้วกระผมเองก็นับถือท่ำนเลขำนุกำร ฯ มำกพอสมควรมีอะไร
กระผมก็หำรือกับท่ำน มีอะไรให้สอน กองกำรศึกษำมันไม่ดีตรงนี้ 
แต่เวลำไม่ดีมำชำวบ้ำน ไม่ได้ด่ำเลขำนุกำรนำยกฯ สมำชิกสภำ
เทศบำลโดนด่ำทุกคน พอมำถึงกำรประชุมสภำเทศบำล ก็นี่แหล่ะ
ครับ คือกำรท่ีจะมำพูดกันตรงนี้ กระผมเองถ้ำพูดในสภำจบก็คือจบ 
กระผมไม่พูดต่อ   แต่กระผมก็จะบอกท่ำนเลขำนุกำรนำยกฯ อะไรท่ี
คุยได้กระผมคุย คนไหนท่ีกระผมไม่อยำกคุย กระผมไม่อยำกคุยด้วย 
ไม่ต้องเรียกกระผมมำคุยหรอกครับ ท่ำนเลขำนุกำรนำยกฯ และท่ำน
ประธำนสภำ ท่ำนลองพิจำรณำดูอีกนิดเดียว ก็ท่ีกระผมพูดไปเรื่อง
จริงหรือเปล่ำ ทุกคนก็เรื่องจริงเหมือนกันหมดทุกคน ท่ำนเลขำนุกำร
นำยกฯ ถ้ำคนเรำมำ 4 ปีไป 4 ปีมำ กระผมเองก็อยำกจะไป
เหมือนกัน อยำกจะหมดวำระเร็วๆ จะได้เลือกต้ังใหม่ๆ เหมือนท่ำน
นำยกฯ เรำมีช่ือเสียงอยู่นิดหนึ่งว่ำสมำชิกสภำ 4 ปี แต่ตอนนี้เป็น 5 
ปีแล้ว และท่ำนนำยกก็มีต ำนำนเช่นเดียวกัน นำยกประสงค์  พวง
ไพ บู ล ย์   เ ป็ น น ำ ย ก ฯ  5  ปี ก ว่ ำ  ก ร ะ ผม เ อ งก็ ไ ม่ มี อ ะ ไ ร                     
ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    -ขอบคุณท่ำนมงคล มีท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
 
 

/ท่ีประชุม... 
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ท่ีประชุม   -ไม่มี 

- ปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา 11.32 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 2 ประจ ำปี 2559 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี.............................................................เวลำ............... น.           
จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนต่อไป 
 
 

1. (ลงช่ือ) สมนึก              ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                        (นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์) 

 
 

2. (ลงช่ือ)     สุธีร์              กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                 (นำยสุธีร์ ธนูศิลป์) 

 
 

3. (ลงช่ือ)         เชิดพงษ์  กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                       (นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน) 

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

(ลงช่ือ)         ศักดิ์  ประธำนสภำเทศบำลประโคนชัย  
                   (นำยศักดิ์ สินรัมย์) 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


