
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
สมัยสามญั สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕61 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2๕61 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

ผู้มาประชุม   
 

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
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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 
จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์ 

ประธำนสภำเทศบำล 
รองประธำนสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

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

 

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. จ่ำเอกอภินันท์  บัตรประโคน  หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง 
11 นำงสุดเฉลียว  สง่ำประโคน  ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน 

 12. นำยไชยศ  วำยประโคน  รองประธำนชุมชนอ ำปึล 
 13. นำงสำวแดง  ชนะชัย  กรรมกำรชุมชนวัดแจ้งคุ้มรุ่งสุริยำ 
 14. นำงสำววีนำ  ปุยะติ   กรรมกำรชุมชนวัดแจ้งคุ้มรุ่งสุริยำ 
 15. นำงยุพิน  หล่อแท้   กรรมกำรชุมชนวัดแจ้งคุ้มรุ่งสุริยำ 
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 16. นำงแวน  วำลีประโคน  กรรมกำรชุมชนวัดแจ้งคุ้มรุ่งสุริยำ 
 17. นำงสำวสุภำพร  ดีประโคน  นักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตรช ำนำญกำร 
 18. นำงลักขณำ  ศรีจันทร์ดี  ประธำนชุมชนกันเตอล 
 19. นำงพรพรรณ  ห่วงประโคน  กรรมกำรชุมชนหนองกกเหนือ 
 20. นำยพงศ์สรรค์  รัตนพนำวงษ ์ ประธำนชุมชนหลักเมือง 
 21. นำงชอุ่ม  ตรงใจ   ประธำนชุมชนหนองกกใต้  
 22. นำงนิดำ  ปุยะติ   หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 23. ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงวันนิสำ วินประโคน ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยำสรรพ ์
 24. นำยอริญชัย  ตุ๊ประโคน  ประธำนนักเรียน ร.ร.เมืองตลุงพิทยำสรรพ์ 
 25. นำงบุญเพรำ สุดประโคน  ประธำน อสม. เทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 26. นำงนลินธร  ซื่อประโคน  กรรมกำรชุมชนวัดแจ้งคุ้มสำยัณห์ 
 27. นำงจำรุนัย  เสขะกุล   ประธำนชุมชนอ ำนวยกิจ 
 28. นำงรัศมี  เสงี่ยมศักดิ์   รองประธำนชุมชนชัยมงคล 
 29. นำงสำวสำยพิณ  เวชชศำสตร์  ประธำนชุมชนหนองจอกพฒันำ  
 30. นำงร ำเพย  น้อยเจริญ  กรรมกำรชุมชนระเนียด 
 31. นำงสำวเบญญำพัชร  พรหมเอำะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประโคนชัยวิทยำ 
 32. นำงสำวรักชนก  ปึกประโคน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 33. นำงสำววำรุณี  พวงไพบูลย์  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
 34. พ.ต.ท.โสภณ  โสกงโสด  สวป.สภ.ประโคนชัย 

35. นำงจำรุณี  คงทวี   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
36. นำยเสิม  ธงแพรศรี   ภำรโรง 

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 2561 
- เมื่อสมำชิกสภำเทศบำลครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดกำรประชุม 
ตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวำระ… 
 
 



 
-3- 

 

ระเบียบวาระที่ 1เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- กำรประกำศใช้แผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขครั้งท่ี 
2/2561ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2559ข้อ 25 ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้แผนพัฒนำท่ี
อนุมัติแล้วและน ำไปปฏิบัติ รวมท้ังแจ้งสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำร
บริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด อ ำเภอ 
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และประกำศให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยท่ัว
กัน ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ีประกำศใช้และปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่ำสำมสิบวัน 
- เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม และงบประมำณจำกเงินสะสม
ต่อไป 

ท่ีประชุม    - รับทรำบ    
นำยศักดิ์  สินรัมย์   ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธำนสภำเทศบำล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕61  เม่ือวันที่ 9 

พฤษภำคม 2561 
- ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม มีท่ำนใดจะ
แก้ไข เปล่ียนแปลงหรือไม ่ขอเชิญครับ 

นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน       - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนนำยกเทศมนตรี ท่ำนรองเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล นำยกเทศมนตรีท่ำนท่ีปรึกษำ ท่ำนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี หัวหน้ำ

ส่วน เทศบำลต ำบลประ โคน ชัย  และสมำ ชิกสภำ ผู้ทรง เกี ยร ติ 
คณะกรรมกำรชุมชน ประธำน อสม.นักเรียน  และผู้เข้ำร่วมรับกำร
ประชุมสภำเทศบำลในครั้งนี้ ทุกท่ำนครับ 

 - รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย สมัยสำมัญ สมัยท่ี 
2 ครั้งท่ี ๑ ประจ ำปี ๒๕61  เมื่อวันท่ี 9 พฤษภำคม 2561 ผมเองได้
ตรวจสอบ และดูรำยละเอียดต่ำงๆ คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ตำมท่ีได้ด ำเนินกำรไป ผมอยำกเรียนท่ำนประธำนสภำและฝำกไปยัง
ผู้บริหำรอีกครั้งหนึ่งว่ำตำมท่ีผมได้ฝำกเรื่องไปในท่ีประชุมสภำครั้งท่ีแล้ว
นั้น เรื่องได้ด ำเนินกำรไปถึงไหนเรื่องแรก กำรรับสมัครพนักงำนครั้งท่ี
แล้ว หน้ำท่ี 19 บรรทัดท่ี 2 ท่ีผมท่ำนประธำนไป เรื่องท่ี 2 เป็นเรื่อง
กล้องวงจรปิด ด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง เปล่ียนแปลงแล้วหรือยัง 
หน้ำท่ี 20 วรรคท่ี 1  เรื่องท่ี 3 ไฟส่องสว่ำง บริเวณส่ีแยกประโคนชัย 
ส่ีแยกบ้ำนกรวด ติดต่อประสำนกับกรมกำรทำงแล้วหรือยัง และได้แก้ไข
แล้วหรือยัง หน้ำท่ี 20 บรรทัดท่ี 3 เรื่องท่ี 4 ท่อระบำยน้ ำในชุมชนมี
กำรขุดลอกและได้ด ำเนินกำรไปแล้วรึยัง หน้ำท่ี 21 บรรทัดท่ี 2                                 
และเรื่องท่ี 5 เสียงตำมสำยท่ีให้ไปตรวจสอบดูว่ำ แต่ละชุมชนท่ีให้เรำไป
ปรับปรุง ท่ีเป็นเสำเหล็ก ช่วงนี้เทศบัญญัติจะเข้ำได้อย่ำงไร 
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ท่ำนด ำเนินกำรไปถึงไหนแล้วผมฝำกท่ำนต้ังแต่เดือนพฤษภำคม  เพรำะ
กำรประชุมครั้งท่ีแล้วเป็นอย่ำงไรบ้ำงท่ำน อย่ำงไรท่ำนช่วยช้ีแจงให้ผม
ทรำบด้วยว่ำได้ด ำเนินกำรหรือยัง เพรำะผมฝำกไปไม่ได้ฝำกลม ฝำก
หอย ปู ฝำกปลำ ผมฝำกแล้วต้องกำรค ำตอบด้วย และอีกเรื่องหนึ่ง 

 เกี่ยวกับกำรต้ังคณะกรรมกำรประเมินพนักงำนเทศบำล ท่ำนได้
ด ำเนินกำรถึงไหนแล้ว ท่ำนนำยกต้องช้ีแจ้งผมด้วยครับ ผมไม่ได้ฝำกกับ
ลม ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ท่ีประชุมมีอะไรแกไ้ขเพิ่มเติมอีกไหมครับ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล    
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ถ้ำไม่มีกำรแก้ไขถือว่ำท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ  
ประธำนสภำเทศบำล เทศบำลสมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี ๑ ประจ ำปี 2561 เมื่อวันท่ี 9 

พฤษภำคม ๒๕61 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง พิจารณา 
ประธำนสภำเทศบำล 3.1 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง ขอรับความ

เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ในวาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ 

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

พ.ศ. 2562 ข้ำพเจ้ำขอเสนอร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
- ค ำแถลงงบประมำณประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 
- ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
- บัดนี้ถึงเวลำท่ีคณะผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลประโคนชัยจะได้เสนอ
ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำเทศบำลต ำบล         
ประโคนชัย อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบล
ประโคนชัย จึงขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบ        
ถึงสถำนกำรณ์คลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 

     1. สถานการณ์คลัง 
     1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
     ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561  
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงนิ ดังนี ้
     1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 94,952,727.98  บำท 
     1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 49,569,050.32 บำท 
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     1.1.3 ทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 37,557,778.58 บำท 
     1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 
      1 โครงกำร รวม 1,620,000.00 บำท 
     1.1.5 รำยกำรท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน  

จ ำนวน 1 โครงกำร รวม  11,000,000.00 บำท 
    1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 12,941,589.33   บำท 
    2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561  
    ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
     (1) รำยรับจริง จ ำนวน 67,792,813.29 บำท ประกอบด้วย 
               หมวดภำษีอำกร                  จ ำนวน   1,681,635.11 บำท 

 หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับ และใบอนุญำต                                   
                                      จ ำนวน           415,669.50 บำท 

     หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน        จ ำนวน         2,268,092.58 บำท 
     หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์  จ ำนวน    ไม่ม ี  
     หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด            จ ำนวน                112,030 บำท 
     หมวดรำยได้จำกทุน              จ ำนวน                         ไม่มี   
     หมวดภำษีจัดสรร                 จ ำนวน      27,399,610.10 บำท 
     หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป          จ ำนวน      35,915,776.00 บำท 

     (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
     จ ำนวน 147,212.28 บำท 
     (3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน   52,991,688.74  บำท ประกอบด้วย 
     งบกลำง                   จ ำนวน      12,867,247.89 บำท 
     งบบุคลำกร                  จ ำนวน      19,490,151.32 บำท 
     งบด ำเนินงำน                  จ ำนวน      10,169,859.53 บำท 
     งบลงทุน                  จ ำนวน        1,790,430.00 บำท 
     งบรำยจ่ำยอื่น                  จ ำนวน                         ไม่มี    
     งบเงินอุดหนุน                  จ ำนวน        8,674,000.00 บำท 
     (4) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
                                            จ ำนวน           147,212.28 บำท 
     (5) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน                         ไม่ม ี
     (6) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม   จ ำนวน       ไม่มี 
    3. งบเฉพาะการ 
    ประเภทกิจการ ประปากิจการประปา 
    ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2561   

รำยรับจริง         จ ำนวน   7,259,338.52 บำท 
 รำยจ่ำยจริง          จ ำนวน       5,542,289.83 บำท 
 ก ำไรสะสม          จ ำนวน      ไม่มี 
 เงินสะสม         จ ำนวน      12,523,585.47 บำท 
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 ทุนส ำรองเงินสะสม  จ ำนวน   3,847,472.99 บำท 
 เงินฝำกธนำคำร   จ ำนวน 19,521,512.40 บำท 
 

    - ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
    เทศบำลต ำบลประโคนชัย อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
              รายรับจริงปี  2560       ประมาณการ ปี 2561     ประมาณการ ปี 2562 
รำยได้จัดเก็บเอง    
หมวดภำษีอำกร   1,950,631.27 1,929,550.00            1,985,500.00 
หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับ     575,320.90             873,000.00  805,000.00   
และใบอนุญำต      
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน  3,029,743.32 3,505,000.00              3,560,000.00 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด                  257,295.00             345,000.00                      290,000.00 
 รวมรำยได้จัดเก็บเอง      5,812,989.59  6,652,550.00          6,640,500.00 

รำยได้ท่ีรัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภำษีจัดสรร  39,789,445.60 40,703,500.00        41,840,000.00 
รวมรำยได้ท่ีรัฐบำลเก็บแล้ว 39,789,445.60        40,703,500.00        41,840,000.00 
จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รำยได้ท่ีรัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  42,378,328.00 46,077,950.00         48,519,500.00 
รวมรำยได้ท่ีรัฐบำลอุดหนุน 42,378,328.00 46,077,950.00         48,519,500.00 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  รวม              87,980,764.09 93,434,000.00         97,000,000.00 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายจ่าย            รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการปี 2561 ประมาณการปี 2562 

จ่ำยจำกงบประมำณ 

งบกลำง       17,417,071.39    19,818,640.00     20,720,820.00 

งบบุคลำกร   25,345,206.70    29,328,160.00    29,958,580.00 

งบด ำเนินงำน    19,029,462.68 22,995,200.00    24,474,500.00 
งบลงทุน     9,965,280.00        8,968,000.00      9,806,100.00 

งบรำยจ่ำยอื่น           15,000.00           20,000.00           20,000.00 

งบเงินอุดหนุน    11,294,000.00      12,304,000.00      12,3020,000.00 

  รวมจ่ายจากงบประมาณ   83,066,020.77     93,434,000.00     97,000,000.00 

รวม    83,066,020.77     93,434,000.00     97,000,000.00 
 
 
 
 

/ค ำแถลง… 
 



 

-7- 
 

ค าแถลง 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลประโคนชัยอ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

                                                                           รายรับจริง 
หมวด     รับจริง  ประมาณการรายรับ ประมาณการรายรับ 
     ปี 2560  ปี 2561        ปี 2562 
(1) ค่ำจ ำหน่ำยน้ ำจำกมำตรวัดน้ ำ      7,449,321.00      7,680,000.00 8,000,000.00 
(2) ค่ำเช่ำมำตรวัดน้ ำ        1,122,900.00  1,250,000.00 1,300,000.00 
(3) รำยได้เบ็ดเตล็ด           727,258.19     810,000.00        820,000.00 
(4) ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร          129,093.91         150,000.00            150,000.00 
   รวมรายรับทั้งสิ้น       9,428,573.10  9,890,000.00       10,270,000.00 
 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
หมวด     จ่ายจริง  ประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 
     ปี 2560  ปี 2561        ปี 2562 
 
งบกลำง          235,529.00             326,200.00       477,500.00 
งบบุคลำกร        2,214,455.46     2,691,600.00           2,755,900.00 
งบด ำเนินงำน        4,018,717.33         4,872,200.00               5,966,600.00 
งบลงทุน           521,542.06         2,000,000.00           1,070,000.00 
งบรำยจ่ำยอื่น         -              -    - 
งบเงินอุดหนุน         -     -    - 
          รวมรายรับทั้งสิ้น      6,990,243.85       9,890,000.00       10,270,000.00 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่ำงเทศบัญญัติ  งบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
เทศบำลต ำบลประโคนชัย 

อ ำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ 
                  โดยท่ีเป็นกำรสมควรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2562  อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติเทศบำล พุทธศักรำช 2496 มำตรำ 60 ,62 และมำตรำ 65 จึงตรำเทศบัญญัติขึ้นไว้โดย
ควำมเห็นชอบของสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยและโดยอนุมัติของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์ 

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่ำ เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
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ข้อ 3. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน  107,270,000  บำท     
          ข้อ 4. งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรรและหมวดเงิน 

อุดหนุนท่ัวไป เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 97,000,000 บำท โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้  ดังนี ้
 

ด้าน      ยอดรวม  
ด้านบริหารท่ัวไป 

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป       18,465,520  
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน        5,128,260 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงำนกำรศึกษำ       25,762,300 
แผนงำนสำธำรณสุข       10,481,200 
แผนงำนสังคมสงเครำะห์            117,900 
แผนงำนเคหะและชุมชน              55,600 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน        2,638,700 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนนัทนำกำร       2,230,000 

ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ       10,909,700 
แผนงำนกำรเกษตร             200,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น 
แผนงำนงบกลำง                  20,720,820 

   งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น     97,000,000 
ข้อ 5. งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร จ่ำยจำกรำยได้ เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 10,270,000 บำท ดังนี ้

 
งบ                    ยอดรวม 

งบกลำง                 477,500 
งบบุคลำกร             2,755,900 
งบด ำเนินงำน                      5,966,600 
งบลงทุน              1,070,000 

รวมรายจ่าย      10,270,000 
 

ข้อ 6. ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัยปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตำม
ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินของเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

ข้อ 7. ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัยมีหน้ำท่ีรักษำกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัตินี้ 
 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณท่ำนนำยกฯ ท่ีได้ช้ีแจงในเรื่องร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ 
ประธำนสภำเทศบำล  รำยจ่ำยประจ ำป ี2562  ให้สภำได้รับทรำบครับ  
     - มีสมำชิกสภำท่ำนใด จะอภิปรำยหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
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นำยมงคล  แผ้วพลสง -  ท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติ  
รองประธำนสภำเทศบำล ท่ำนหัวหน้ำรำชกำร ท่ำนผู้น ำชุมชนและนักเรียนผู้เข้ำร่วมรับฟังกำร

ประชุมสภำเทศบำลทุกท่ำนครับ กระผม นำยมงคล แผ้วพลสง สมำชิก
สภำเทศบำล เขต 1 ผมถ้ำเห็นดีด้วยก็ไม่ใช่ ตำมท่ีตกลงกัน ท่ำน
ผู้บริหำรเคยประชุมครั้งก่อนสมัย 3-4 ปีท่ีแล้ว ท่ำนเองก็เคยปรำรภ 
ท่ำนประธำนสภำเทศบำลก็ทรำบดีอยู่ว่ำ เนื่องจำกเทศบัญญัติแต่ละปี          
ก็ให้สมำชิกเป็นคนท่ีจะร่วมท ำงำนท่ีประชำชนเขำเลือกขึ้นมำท ำ           
เทศบัญญัติ ประชำชนท่ีต้องกำรจะท ำอะไรบ้ำงแต่ฉบับนี้ท่ำนไม่ได้
ปรึกษำสมำชิกสภำเทศบำลเลยแม้แต่นิดเดียว แม้กระท่ังผมเอง            
เคยหำรือตั้งหลำยครั้งเรื่องท่ีพักผู้โดยสำร ท่ีทำงไปบ้ำนกรวด ประชำชน
เขำเดือดร้อน เวลำเขำไปเขำต้องยืนอยู่  แต่ท่ำนผู้บริหำรก็ท ำเฉยเมย 
ไม่เข้ำเทศบัญญัตินี้แม้แต่นิดเดียว ท้ังๆ ท่ีมีเงินอยู่นิดเดียว ผมเองก็เลย
ไม่เห็นด้วยกับเทศบัญญัติฉบับนี้ ท่ำนลองดูเทศบัญญัติฉบับนี้ ของส ำนัก
ปลัดเทศบำล ต้ังท ำอยู่ท่ีหน้ำเทศบำลอยู่ประมำณ 500,000 บำท 
เฉพำะส ำนักปลัดเทศบำล 2 ของกองสำธำรณสุขทฤษฎีใหม่เกษตร          
ผมถำมว่ำ 150,000 บำท เอำไปปลูกตรงไหนในเขตเทศบำล ชำวบ้ำน
เขำเดือดร้อนเยอะแยะ ไฟไม่สว่ำงก็มี วงจรปิดก็ไม่มี  ชำวบ้ำนเขำก็ไป
ร้องกับผมมำ แต่ผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดในเทศบัญญัติฉบับนี้ ผมเองอยำก
ต ำหนิผู้บริหำรหน่อยว่ำ ท่ำนเคยรับปำกว่ำจะเรียกสมำชิกปรึกษำว่ำ    
เงินจ ำนวน 8-9 ล้ำน ท่ำนจะท ำอะไร ท่ำนก็ควรจะปรึกษำสมำชิก        
ทุกคน ประชำชนเลือกครับผม เขำก็อยำกให้สมำชิกไปพูดในท่ีประชุม
บ้ำง ชำวบ้ำนเขำเดือดร้อนตรงนี้ แต่ท่ำนผู้บริหำรปีนี้ไม่เลย ผมเองก็ไม่
อยำกพูดถึงกองกำรศึกษำท่ีรองนำยกเคยควบคุม กองกำรศึกษำ       
กองสวัสดิกำร กี่ปีแล้วท่ีรองนำยกไม่เข้ำประชุมไม่รับรู้เลย แล้วนำยก 
จะเล้ียงไว้ท ำไม หรือนำยกเล้ียงไว้ไปประชุมแทน ไม่รับรู้ในเทศบำล 
เรื่องนี้ท่ีทำงสมำชิกได้ติชม ท่ำนรองนำยกเคยรู้เรื่องบ้ำงไหม นี่แหละผม
จึงได้ต ำหนิว่ำ ท่ำนผู้บริหำร สมควรท่ีจะเรียกสมำชิก 12 คน พร้อม
ท่ำนประธำน เทศบัญญัติท่ำนท ำ ถำมสมำชิกจะท ำอะไรบ้ำง ชำวบ้ำน
เดือดร้อนเขำท ำอะไรบ้ำง น้ ำไม่ไหล ไฟสว่ำงไหม กล้องวงจรปิดมีไหม 
ตรงนี้แหล่ะครับคือขอให้ท่ำนผู้บริหำรได้ดูมีรองนำยกมำคนเดียว อีกคน
หนึ่งกี่ปีก็ไม่เคยมำประชุม ท่ำนจะกันไว้ท ำไม เปลืองงบประมำณภำษี
ของประชำชนท่ีจ้ำงเขำมำ เขำไม่รับรู้เลย ผมเองก็อยำกจะรับเหมือนกัน
ครับเทศบัญญัติฉบับนี้ แต่ผมเองปีนี้ผมเองจะไม่รับเทศบัญญัติฉบับนี้       
ดูสิว่ำผู้บริหำรจะท ำได้ไหม ผมเองคนหนึ่งแหล่ะท่ีไม่รับเทศบัญญัติ 
เพรำะผมเองเสนอท่ีนั่งของประชำชน พูดซ้ ำแล้วซ้ ำอีกว่ำตรงนี้ขอมำ 2 
ครั้ง แต่ในเทศบัญญัติฉบับนี้ไม่มีเลย ผมเองในเมื่อประชำชนขอผมมำใน
เมื่อขอผู้บริหำรไม่ได้ ผมเองก็ไม่รับเทศบัญญัติฉบับนี้ ปีนี้ผมเองจะไม่รับ  

     ดูสิว่ำผู้บริหำรจะท ำได้ไหม ขอบคุณมำกครับ 
/ดูสิว่ำ… 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณ ท่ำนมงคล มำกครับ  
ประธำนสภำเทศบำล    - มีสมำชิกสภำท่ำนใด จะอภิปรำยหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน       - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนนำยกเทศมนตรี ท่ำนรอง 
สมำชิกสภำเทศบำล นำยกเทศมนตรีท่ำนท่ีปรึกษำ ท่ำนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี หัวหน้ำ

ส่วน เทศบำลต ำบลประ โคน ชัย  และสมำ ชิกสภำ ผู้ทรง เกี ยร ติ 
คณะกรรมกำรชุมชน ประธำน อสม.นักเรียน  และผู้เข้ำร่วมรับกำร
ประชุมสภำเทศบำลในครั้งนี้ ทุกท่ำนครับ 

 - ผมเองก็ขอเพิ่มเติมจำกท่ำนมงคล กรำบเรียนด้วยควำมเคำรพผ่ำน
ประธำนสภำไปยังผู้บริหำร ส ำหรับเทศบัญญัติในแต่ละปี เรำมีข้อตกลง
กันอยู่แล้วว่ำในเมื่อจะมีเทศบัญญัติ ผู้บริหำรเห็นสมควรท่ีจะเชิญสมำชิก
เข้ำร่วมประชุมเทศบัญญัติท่ีจะท ำปีต่อไป โครงกำรต่อไปเรำจะมีโครงกำร
อะไรบ้ำง สมำชิกแต่ละท้องท่ี แต่ละเขตเขำก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจำก
ประชำชนว่ำจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงไรจะต้องมีกำรแก้ไขปัญหำ
อย่ำงไรก่อนท่ีมำเป็นเทศบัญญัติต้องเรียกพวกเรำประชุม โครงกำรแต่ละ
โครงกำรท่ีท่ำนเสนอมำในเทศบัญญัตินี้ มันมำกน้อยเพียงใด เรำสำมำรถ
ปรับลดได้ ปรับเพิ่มได้อย่ำงกรณีในตัวอย่ำง เล่มนี้ผมอ่ำนเคร่ ำๆ ไม่ได้
ชัดเจนเท่ำไหร่ ถ้ำส ำนักปลัดเทศบำล โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
เสำธงหน้ำส ำนักงำนเทศบำลต ำบลประโคนชัย จ ำนวน 500,000 บำท 
ท่ำนเปิดดูเทศบัญญัติหน้ำ 82 วรรคท่ี 5 จ ำนวน  500,000 บำท         
ผมถำมว่ำในงบประมำณ 500,000 บำท ท ำจะท ำปรับปรุงอยู่หน้ำ         
เสำธงท่ำนลองเดินไปดู ให้กรรมกำรชุมชน นักเรียนท่ีมำประชุมว่ำสมควร
ท่ีจะปรับปรุงไหมเพรำะอย่ำงไรมันก็สวยอยู่แล้ว เสำธงก็ยังดูดี สวนหย่อม
เรำก็ยังดูดีอยู่ ส่ิงท่ีให้ท ำก็ไม่ท ำ แต่น้ ำพุท่ีอยู่ในหนองระแซซันเสียมำกี่ปี
แล้วครับ น้ ำพุสมควรท่ีจะต้องท ำเพรำะว่ำบริเวณหนองระแซซันเป็นปอด
ส ำคัญท่ีพี่น้องประชำชนชำวประโคนชัยไปออกก ำลังกำยมีบรรยำกำศท่ีดี 
ท่ีตรงนั้นต้องไปซ่อมแซมแต่ไม่ท ำแต่ท ำ 500,000 บำท เป็นส่ิงท่ี
สวยงำม แล้วจะรื้อมันท ำไม แต่ท่ีเสียก็ต้องท ำ พอดีมีตัวอย่ำงส ำนัก
ปลัดเทศบำลแล้วก็มีโครงกำรจัดกิจกรรมวัน อปพร.  จ ำนวนเงิน 
15,000 บำท ท่ีจ่ำเอกอภินันท์ ขออนุญำตท่ีเอ่ยนำม 10,000 บำท 
มันพอไหม ในกำรจัดงำน หำกว่ำได้มำประชุมกันผู้บริหำร เรียกสมำชิก
มำประชุมกัน กิจกรรม อปพร. 10,000 บำท พอไหม ขอเป็น 20,000 
บำท ได้ไหม อย่ำงนี้เรำได้คุยกันไม่ใช่ 20,000 บำท เด๋ียวก็ขำดโน้นขำด
นี้ แล้วมันก็ล ำบำกนี่คือได้คุยกัน พอมำอีกโครงกำรอบรมป้องกันและ
อัคคีภัย แต่ก่อนต้ังไว้เท่ำไหร่ไม่รู้แต่มำกกว่ำ 50,000 บำท แต่นี้ต้ังไว้ 
50,000 บำทพอไหมท่ีผมถำมว่ำพอไหมผมเคยอยู่ตรงนี้ว่ำงบประมำณ
เท่ำนี้พอไหม แล้วพอมำท ำเหมือน 

 
 

/มัดมือชก… 
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           มัดมือชก พอท ำมำเป็นรูปเล่มใครเห็นชอบยกมือ  แล้วข้อตกของเรำท ำ
มำ 1 ปี 2 ปี คือไม่สนใจถำมงบประมำณแต่ละงบประมำณเทศบัญญัติ  
ท่ีจะผ่ำน ผ่ำนท่ีใคร ถ้ำไม่ ผ่ำนท่ีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนไม่ให้
ควำมส ำคัญผม แล้วผมจะให้ควำมส ำคัญท่ำนได้อย่ำงไร ผมกรำบเรียน
ด้วยควำมเคำรพ แล้วมำอีกโครงกำรหนึ่งตรงนี้ถ้ำจัดซื้อรถตรวจกำรณ์ 
ผมเห็นชอบมำกๆ ถ้ำงบประมำณ 1,290,000 บำท ไม่พอ ผมเพิ่มให้
อีกเลย เพรำะรถตรวจกำรณ์เป็นหน้ำตำของเรำชำวประโคนชัย ถ้ำมีแขก
บ้ำนแขกมือง เขำผ่ำนไปผ่ำนมำได้ศึกษำดูงำนเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
เรำมีรถคันนี้คอยต้อนรับ คอยน ำทำงเขำไปดูเขำพนมรุ้ง คอยน ำทำงเขำ
ไปดูฟุตบอล คอยอ ำนวยควำมสะดวกนี่คือแขกบ้ำนแขกเมืองท่ีเขำมำ  
แต่ตอนนี้รถตรวจกำรณ์ของเรำสภำพช ำรุดทรุดโทรมหลำยปีมีมำแล้ว 
ท่ีต้ังโครงกำรนี้มำผมเห็นชอบ เรำได้พูดคุยกัน โครงกำรท่ีไม่จ ำเป็นเอำไว้
ก่อนและโครงกำรท่ีจ ำเป็นมำก่อน แล้วท ำเป็นประโยชน์ต่อประชำชนจริง
เอำเข้ำมำแทนนี่คือได้พูดคุยกันถูกต้องและก็ต้องชมเชยไปงำนป้องกัน
ช่วงเขำพรรษำท่ีผ่ำนมำก็ทำงปลัดเทศบำล รองปลัดเทศบำลก็ได้อนุมัติรถ
ตรวจกำรณ์ไปดูแลแขกบ้ำน แขกเมืองเขำก็ชมเชยมำเป็นอย่ำงดีขอบคุณ
มำกครับแล้วเรื่องของกองช่ำง โครงกำรจัดท ำป้ำยช่ือชุมชนถนนและซอย
ในเขตเทศบำล หน้ำท่ี 104 วรรคท่ี 1 เป็นชุมชนท่ีผมไม่เห็นติดต้ังอยู่ก็
ให้ ดูบ้ำง ต้ังไว้  300,000 บำท แล้วกองสำธำรณสุข ต้ัง ค่ำวัสดุ
วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ต้ังไว้ 300,000 บำท หน้ำท่ี 110 วรรคท่ี 
3 ชุดเครื่องมือผ่ำตัด เปลหำมคนไข้ ไม่จ ำเป็นต้องจัดซื้อ เพรำะว่ำกำร
ปฐมพยำบำลเบื้องต้นเรำมีโรงพยำบำลอยู่ใกล้แล้วและมีรถกู้ชีพ กู้ภัยท่ี
พร้อมจะด ำเนินกำร ท่ีเรำต้ังศูนย์สำธำรณสุขเพื่อดูแลเจ็บไข้เบื้องต้น ดูแล
ตรวจเช็คไม่สบำย มียำพำรำ เป็นต้น นี่คือส่ิงท่ีส ำคัญแค่นี้ เรื่องนี้ไม่
ส ำคัญ 300,000 บำท เพื่ออะไรผมก็ไม่เข้ำใจตรงนี้ผมอ่ำนไม่ค่อย
ละเอียดนี้คือกองสำธำรณสุข ในเรื่องของกำรอบรมตลำดก็ดี ต้ังไว้ 
300,000 บำท ต้องถำมสมำชิกสภำก่อนว่ำท่ีต้ัง 300,000 บำท 
สมำชิกสภำก่อนว่ำเห็นชอบไหม งบประมำณ 300,000 บำท น้อยไป
ไหมเรำควรปรับลดหรือปรับเพิ่ม ท่ำนต้องมำคุยกัน เพรำะ อสม. ไม่ใช่มี
แค่  10 -20 คน มี เป็นร้อยคน แล้วในกำรอบรม ใช้งบประมำณ 
300,000 บำท ผมว่ำไม่พออำจจะเพิ่มเติม หรืออำจจะปรับลดตำม
สมควร อย่ำงนี้มำมัดมือชกในเทศบัญญัติ มำอ่ำนแถลงอย่ำงโน้นอย่ำงนี้ 
แล้วจะให้ผมยกมือมันเป็นไปไม่ได้เพรำะท่ีผมฝำกท่ำนไปท่ำนยังท ำให้ผม
ไม่ได้เลย ต้ังแต่ประชุมสมัยท่ีแล้ว ผมเองนำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน 
สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 ซึ่งได้รับกำรเลือกต้ังจำกพี่น้องประชำชน
ท้ังหมดไม่เห็นชอบเทศบัญญัติ  ขอบคุณมำกครับ 

 
 

/นำยศักดิ์... 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณ ท่ำนเชิดพงษ์  มำกครับ  
ประธำนสภำเทศบำล    - มีสมำชิกสภำท่ำนใด จะอภิปรำยหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนนำยกเทศมนตรี ท่ำนรองสมำชิกสภำ 
สมำชิกสภำเทศบำล นำยกเทศมนตรีท่ำนท่ีปรึกษำ ท่ำนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี หัวหน้ำ

ส่วนเทศบำลต ำบลประโคนชัย และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ 
คณะกรรมกำรชุมชน ประธำน อสม.นักเรียน  และผู้เข้ำร่วมรับกำร
ประชุมสภำเทศบำลในครั้งนี้ ทุกท่ำนครับ กระผม นำยสุธีร์ ธนูศิลป์ 
สมำชิกสภำเทศบำล  เขต 2   

 - เกี่ยวกับเรื่องกำรพิจำรณำเทศบัญญัติ กระผมขอเพิ่มเติมท่ำนมงคล 
และท่ำนเชิดพงษ์ ดอกประโคน เรื่องกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ นั้น 
ทุกๆ ปี ท่ีแล้วก็คุยกันมีกำรอบรมเงื่อนไขอะไร ท่ีมีงบประมำณแล้วจะ
ท ำงำนเพื่อประชำชน จัดงบประมำณเพื่อมำพัฒนำชุมชน แต่ในร่ำงปี 
2562 ไม่มีกำรเรียกสมำชิกหรือเรียกกระผมเข้ำพิจำรณำในร่ำงเทศ
บัญญัติเลยครับ กระผมมำแบบไม่มีควำมคิดอะไรเลย หรือประชำชนไม่มี
ข้อร้องเรียนอะไรเลยหรือครับ เขำก็มีควำมต้องกำรให้สมำชิกช่วยเสนอ
พัฒนำชุมชนในเขตเทศบำลเหมือนกันชำวบ้ำนมีควำมเดือดร้อนหลำย
อย่ำงแต่ท่ำนก็ไม่เรียกสมำชิกเข้ำหำรือเกี่ยวกับเทศบัญญัตินี้เลย เหมือน
ท่ำนเชิดพงษ์ ได้กล่ำวไว้ว่ำท่ำนจะมัดมือชกมำถึงให้ผมดูแล้วยกมือมัน
เป็นไปไม่ได้ครับผม แล้วผมคนหนึ่งท่ีไม่รับร่ำงท่ำนประธำน เรื่องท่ี 2 ท่อ
ส่งน้ ำประปำคือตอนนี้ชำวบ้ำนให้ทำงเทศบำลน ำท่อประปำออกจำกรำง
ระบำยน้ ำท่อน้ ำเสียเพรำะมันขวำงทำงระบำยน้ ำ ผมยกตัวอย่ำงถนนศรี
สวัสด์ิ อยู่ในรำงระบำยน้ ำท้ิง น้ ำเสียถ้ำท่อประปำน้ ำแตกหรืออย่ำงไรน้ ำ
เสียอำจจะเข้ำไปปะปนในน้ ำประปำท่ีจะส่งน้ ำไปให้ชำวบ้ำนก็ได้ อันนี้ผม
ฝำกถ้ำท่ำน เรียกสมำชิกมำคุยก็จะได้คุยว่ำมีควำมเดือดร้อนอะไรบ้ำง จะ
ต้ังงบประมำณท่ีจะด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในส่วนนี้นะครับ ขอฝำกนะ
ท่ำน ประธำนสภำไปถึงคณะกรรมผู้บริหำร เรื่องท่ี 3 ต้องฝำกท่ำนโสภณ 
ท่ีได้เข้ำมำร่วมประชุมในส่วนนี้ คือเกี่ยวกับรถขนยำงพำรำท่ีน้ ำยำงมัน
หยดและส่งกล่ินเหม็น เวลำขับรถท ำให้ถนนล่ืนผมขอฝำก อำจไม่อยู่ร่ำง
เทศบัญญัติติดพันนิดหน่อยขออภัย ในเรื่องเทศบัญญัติผมนำยสุธี ธนูศิลป์
ไม่ขอรับร่ำงเทศบัญญัติ ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณครับ มีสมำชิกท่ำนใด เสนอเป็นอื่นหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน  - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                  เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร  

ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผมนำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน 
     สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 ส ำหรับในเรื่องของเทศบัญญัติโครงกำร 
     แต่ละโครงกำร ผมเองก็อยำกฝำกถำมท่ำนประธำนสภำผ่ำนไปยัง 
 
 

/ผู้บริหำร... 
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ผู้บริหำรว่ำในใจของผู้บริหำร มีโครงกำรอะไรหรือเปล่ำอยู่ในใจ ท่ีจะ
ท ำให้พี่น้องประชำชน หรือโครงกำรท่ีท ำมำ เจ้ำหน้ำท่ีเขำท ำส่งมำ 
อย่ำงน้อยกำรเป็นผู้บริหำร ผู้น ำต้องมองไกล มองหลังคำ มองท้องฟ้ำ 
ถ้ำมองไม่เห็น ก็เห็นแต่หลังคำ เพรำะว่ำคนเรำต้องมีโครงกำรในใจ 
เมื่อเป็นผลงำนของเรำ ในกำรบริหำรบ้ำนเมือง พี่น้องประชำชนจะได้
ชมเชยโครงกำร ต้องเป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชำชนของเรำ 
ขอบคุณมำกครับ  

นำยศักดิ์ สินรัมย์     - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออีกหรือไม่ ครับ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   
นำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน  - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                  เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร  

ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผมนำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน 
     สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 ขอถำมท่ำนประธำนสภำไปยังกองช่ำง 

ต่อจำกท่ำนมงคลฯ ไม่มีอะไรมำกมำย คือ ผมอยำกทรำบว่ ำ
งบประมำณท่ีต้องใช้ในกำรสร้ำงศำลำพักรถโดยสำรทำงไปบ้ำนกรวด 
ต้องใช้งบประมำณ ประมำณเท่ำไหร่ เผ่ือก ำลังของเทศบำลฯ  

     ไม่สำมำรถด ำเนินกำรในตรงนี้ได้ จุดพักรถประมำณหน้ำโรงเรียน 
ประโคนชัยพิทยำคม หรือว่ำหน้ำกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เผ่ือว่ำผมจะ
หำพรรคพวก ปรึกษำหำรือ หำปัจจัย มำสร้ำงในจุดนี้ ก็เลยอยำก
ทรำบว่ำงบประมำณ ประมำณเท่ำไหร่ครับ ก็ปรึกษำหำรือฝำกท่ำน 
ประธำนสภำไปยังผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ขอบคุณครับ   

นำยศักดิ์ สินรัมย์     - ขอบคุณครับ เชิญท่ำนำยกฯ ช้ีแจงครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
นำยประสงค์ พวงไพบูลย ์ - ครับ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกท่ีเคำรพทุกท่ำน  
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย วันนี้ท่ำนใส่หนัก เพรำะว่ำไม่รับหลักกำร ตรงนี้ไมม่ีปัญหำ ผมขอช้ีแจง

ให้ทรำบว่ำกำรท ำเทศบัญญัติขอเรำนั้น ไม่ใช่ว่ำเจ้ำหน้ำท่ี นำยก หรือ
รองนำยก จะมำนั่งคิดเองท ำเองนะครับ ส่วนนี้ท่ีเรำจะได้ข้อมูลต่ำงๆ
มำนั้น เรำต้องท ำประชำคม ท ำประชำพิจำรณ์ ซึ่งเรำจะท ำทุกปีนะ
ครับ ท่ีหอประชุมอ ำเภอประโคนชัย เรำจะไปฟังควำมคิดเห็นขอ
ชำวบ้ำน ชำวบ้ำนจะต้องไปแสดงควำมคิดเห็นว่ำเขำต้องกำรอะไร
ต้องกำร และต้องมำจัดล ำดับส ำคัญของโครงกำร ซึ่งก็ได้มอบให้ทำง
เทศบำล คือกองวิชำกำรและแผนงำน มำเรียงล ำดับตำมควำมส ำคัญ 
ควำมต้องกำรของประชำชน และเอำมำเข้ำแผน ซึ่งตอนนีน้ะครับเทศ
บัญญัติท่ีจะออกมำนั้น จะออกมำแบบทันด่วนทันใจเลยไม่ได้ ต้องไป
ยึดตัวแผนพัฒนำส่ีปีเป็นหลัก เพรำะถ้ำไม่มีในแผนพัฒนำส่ีปีก็เอำมำ
ท ำเทศบัญญัติไม่ได้ อย่ำงเรื่องอะไรต่ำงๆท่ีเรำพึ่งคิดได้ แต่ถ้ำไม่มีอยู่
ในแผนก็เอำมำใส่ในเทศบัญญัติไม่ได้ครับ เพรำะฉะนั้น โครงกำรต่ำงๆ 

 
/ท่ีเรำได้มำนั้น… 
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ท่ีเรำได้มำนั้น ไม่ใช่นั่งทำงในมำนะครับ เรำไปท ำประชำคมเอำมำจำก
ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย จ ำนวนหลำยร้อยคนท่ี
หอประชุมอ ำเภอประโคนชัย และเขำจะเขียนควำมต้องกำรมำ บำง
ชุมชนเขียนมำเป็น 20 กว่ำโครงกำร เรำก็มำเรียงล ำดับก่อนถึงจะเอำ
มำสรุปเป็นแผน เข้ำแผนส่ีปี ถ้ำไม่มีอยู่ในแผนส่ีปีก็เข้ำแผนไม่ได้ อย่ำง
บำงเรื่องเรำคิดได้ อย่ำงจะท ำอันนั้น อยำกท ำอันนี้แต่ท ำไม่ได้ เพรำะ
ไม่มีในแผนส่ีปี ถ้ำท ำแล้วจะผิดระเบียบทันที หรือโดนเรียกเงินคืน
ทันที และในส่วนของศำลำท่ีพักผู้โดยสำรนะครับ ไม่ทรำบว่ำมีอยู่ใน
แผนหรือเปล่ำ น่ำจะยังไม่มีในแผน อำจเป็นควำมต้องกำรใหม่ ท่ีเรำ
ไม่ได้เสนอในกำรประชำคม ซึ่งในส่วนตรงนี้ ฝำกท่ำนถ้ำมีประชำคม
ท่ำนก็ไปเสนอเองเลยก็ไ ด้ ไม่ ใช่ให้แต่ชำวบ้ำนไป อย่ำงเวลำมี
ประชำคม มีแต่ชำวบ้ำนไป มีแต่ผู้หญิงไป พวกทุกท่ำนท่ีมีควำมคิด
ควำมอ่ำนท่ีดีก็ไม่ยอมไป โดยเฉพำะข้ำรำชกำรไม่ค่อยมีใครไปได้แต่คิด
ว่ำอันนี้ไม่ได้ท ำอันนั้นไม่ได้ท ำ เลยไม่ไป มีแต่ผู้หญิงไป โดยหลักกำร
ต้องเอำจำกค ำเสนอของชำวบ้ำนท่ีเขำมีควำมต้องกำรปรับปรุงแก้ไข
เทศบำล อย่ำงไรเข้ำก็เสนอมำนะครับ ไม่ทรำบว่ำเจ้ำหน้ำท่ีมีแผ่นป้ำย
ท่ีเรำไปท ำประชำคม มีโครงกำรท่ีชำวบ้ำนเสนอมำได้เก็บไว้ไหม เอำ
มำให้ดูหน่อย โครงกำรท่ีชำวบ้ำนเสนอมำเรำก็เอำมำรวบรวมเป็นแผน 
เข้ำแผนส่ีปี พอเข้ำแผนส่ีปีแล้วก็เอำไปเข้ำเทศบัญญัติ ถ้ำไม่มีในแผนส่ี
ปี ก็เอำมำไม่ได้ ตำมหลักกำรนะครับ ท่ำนต้องเข้ำใจว่ำถ้ำเรำไปท ำผิด
นอกระบบ ส่ิงท่ีเรำจะต้องเจอ คือ 1.เรียกเงินคืน 2.ผิดกฎหมำย          
ผิดระเบียบ เจ้ำหน้ำท่ีจะต้องถูกลงโทษทำงวินัย ทำงอำญำ โดย
หลักกำรเป็นอย่ำงนี้นะครับ ส่วนเทศบัญญัติท่ีน ำเสนอในวันนี้นะครับ 
ไม่ใช่ว่ำเรำมำก ำหนดเรื่องให้ท่ำนยกมือว่ำท่ำนเอำตำมนี้ หรือไม่เอำ
ตำมนี้ แต่ท่ำนสำมำรถแก้ไขได้ เป็นมำตลอดทุกปีท่ำนก็มีกำรแปร
ญัตติแก้ไข ท่ำนก็ด ำเนินกำรไปตำมระเบียบ ตำมวำระของมัน กำรจะ
ตัดอะไรตรงไหนก็เป็นเรื่องของพวกท่ำนจะพิจำรณำอีกทีหนึ่ง ท่ำน
สำมำรถแปรญัตติได้ ว่ำงบตรงนี้มำกเกินไป ตัดทอนให้เลือกน้อยลง
ท่ำนก็เคยท ำมำแล้ว แต่ถ้ำท่ำนไม่รับหลักกำร ไม่รับอะไรเลย ท่ำนจะ
ปล่อยให้เทศบำลเรำเป็นง่อย ท่ำนจะมีควำมสุขไหม เทศบำลเรำท ำ
อะไรไม่ได้เลย ก็แล้วแต่ท่ำนนะครับ ผมไม่มีปัญหำ เพรำะอีกไม่กี่เดือน 
ผมก็ไปแล้วนะครับ ส่วนพวกท่ำนท้ังหลำยท่ีปวำรณำตัวกับชำวบ้ำนว่ำ
จะมำพัฒนำเทศบำล ดูแลเทศบำล ท่ำนได้ท ำถูกตำมเป้ำหมำย ตำม
ควำมนึกคิดของท่ำนได้หรือเปล่ำ ท่ำนก็คิดเอำเองนะครับ ผมขอช้ีแจง
เพียงเท่ำนี้นะครับ 
 
 
 

/นำยศักดิ์... 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์   คืออย่ำงนี้นะครับปกติกำรเสนอวำระแรก ก็จะมีกำรแปรญัตติอีกรอบ 
ประธำนสภำเทศบำล   หนึ่ง อย่ำงท่ีท่ำนนำยกว่ำนะครับ ปกติท่ีเคยมำปี 2ปีท่ีผ่ำนมำท่ีเคยเรียก 

พวกเรำมำคุยกัน อันนั้นแก้ปัญหำไปปีหนึ่งแล้ว แต่ตอนนี้อำจจะมี
ข้อผิดพลำด ท่ำนนำยกอำจจะคิดว่ำเรำเอำมำจำกแผนส่ีปีมำใช้เรำได้ท ำ
ประชำคม ประชำพิจำรณ์ไปแล้วนะครับ เพรำะฉะนั้นตรงนี้ผมฝำก
สมำชิกว่ำเขำไม่ได้บังคับให้เรำเอำตำมนี้ ท่ำนนำยกว่ำแล้ว ท่ำนสำมำรถ
ตัดทอนได้ ปรับปรุงได้ นะครับ ท่ำนนำยกช้ีแจงมำแค่นี้นะครับ เชิญ
ท่ำนเชิดพงษ์ ครับ 

นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ ครับขอบคุณส ำหรับค ำช้ีแจงที 
สมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนนำยกได้ปรำรภมำเมื่อสักครู่นี้นะครับ ครับไม่ใช่ว่ำท่ำนนำยกเท่ำนั้น

นะครับท่ีเหลืออีกไม่กี่เดือนผมก็ เหลืออีกไม่กี่เดือนเหมือนกันครับ 
เพียงแต่ว่ำเรื่องเทศบัญญัตินี้ มันต้องท ำกันอย่ำงละเอียดอ่อนเรื่องแปร 
เรื่องอะไรไม่มีปัญหำครับ แต่เพียงแต่ว่ำ ผมเข้ำใจครับท่ีท่ำนพูดมำผม
เข้ำใจหมดครับ แต่สมำชิกท่ีได้มำก็เป็นของท่ำน ท ำไมท่ำนไม่เรียกใช้เขำ 
ท ำไมท่ำนไม่ให้เกียรติเขำ ให้เขำมำปรึกษำแค่นิดเดียวเองครับ กับค ำว่ำ
กำรให้เกียรติมันเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดครับ ผมพูดตลอดต้ังแต่ปีแรก ปีท่ีสอง ปี
ท่ีสำม แล้วส่ิงทีวันนี้ก็อำจจะไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับ คือปัญหำทุกอย่ำงท่ี
ประชำชนมีควำมเดือดร้อนเขำก็แจ้งมำทำงเรำ เรำมีหน้ำท่ีไปประชุม
ประชำคมอยู่แล้ว ก็ช้ีแจงท้ังชำวบ้ำนเขำก็ เสนออยู่แล้ว เรำก็ได้รับมำ
จำกอีกฝ่ังหนึ่งซึ่งเขำไม่ได้เอำเขำประชุม เรำก็มำเสนอ และเรื่องท่ีผม
เสนอไม่ใช่เสนอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวมันมำเป็นส่ีปี ห้ำปี หกปี แล้ว แต่ก็ยัง
เหมือนเดิม ผมถำมว่ำแผนพัฒนำส่ีปีถ้ำเรำจะเอำเข้ำ เอำเข้ำได้ แต่
เพียงแต่พวกท่ำนเองไม่เอำเข้ำ ให้ผม มันก็เลยจะแก้ปัญหำให้พี่น้อง
ประชำชนได้อย่ำงไร เรื่องหลักฐำนท่ีเอำมำนี้นะครับ มันเป็นแค่น้ ำจ้ิม 
เรำต้องใส่ผงชูรสสักนิดหนึ่งถึงจะอร่อย ไม่ต้องเอำมำให้ดูหรอกครับ ผม
เข้ำใจครับ แต่เพียงแต่ว่ำเทศบัญญัตินี้นะครับ ผมถำมว่ำกำรจะผ่ำนเทศ
บัญญัติได้ใครเป็นผู้ลงมติ เท่ำนั้นเอง คือควำมส ำคัญตรงท่ีเท่ำกันหมด
ครับ โดยเฉพำะพี่น้องประชำชนผมต้องให้ควำมส ำคัญ เพรำะสมัยหน้ำ
ผมลงแน่ครับ ตกหรือได้ ผมไม่รู้ แต่ผมลงแน่ ผมบอกให้พี่น้องประชำชน
ได้ทรำบเลยนะครับ แล้วเทศบัญญัตินี้จะผ่ำนไม่ผ่ำนในวันนี้ผมไม่รู้ แต่
ผมคนนี้แหละผมไม่รับแน่ ขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์ - เชิญท่ำนมงคลฯ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
 
 

/นำยมงคล… 
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นำยมงคล แผ้วพลสง กรำบเรียนประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติครับ กระผม 
รองประธำนสภำเทศบำล นำยมงคล แผ้วพลสง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยเขต 1  

ผมฟังนำยกแล้วก็เข้ำใจในกำรท่ีท่ำนพูดพร้อมท่ำนประธำนพูด ตัวนี้ของ
กำรท่ีเข้ำเทศบัญญัติ กำรประชำคมผมถำมอยู่นิดหนึ่งว่ำกำรประชำคมท่ี
จะเอำหลักฐำนมำให้ผมดูนี้ เหมือนกับท่ำนเชิดพงษ์พูด ผมเข้ำใจ แต่กำร
ประชำคม ถ้ำผมสมมติมีอยู่เรื่องหนึ่งท่ีของส ำนักปลัดนี้ ประชำชนรู้ไหม
ครับ ประชำชนเดือดร้อนไหมท่ีปรับปรุงหน้ำเทศบำล ท่ีเอำเข้ำ
ประชำชนได้รับทรำบไหม นี้ผมถำมคือผมไม่ได้สมมติเอำของจริงเลย งบ 
500,000 นี้ ท่ีจะกระจำยอยู่ตรงนี้ผมเข้ำใจในกำรท่ี ประธำนจ ำเลยท่ี 
1 ผมจ ำเลยท่ี 2 ถ้ำผิดพลำดไปกฎหมำยนี้ถึงผมจะออกจำกสมำชิกสภำ
เทศบำล ต ำรวจเขำก็มำจับผมเหมือนกันท่ีอนุมัติท่ีให้ผู้บริหำรท ำผิด       
ผมเองเข้ำใจในกฎหมำย แต่ท่ำนนำยกไม่เข้ำใจในกำรเทศบัญญัติ ผมเอง
เคยขอท่ำนเฉลิมชัยฯ ขอโทษท่ีต้องเอ่ยนำม  ในท่ีพักนี้ท ำไมไม่เอำเข้ำ 
ผมขอถำมว่ำมีในแผนไหม ผมขออนุมัติให้ผู้แทนว่ำในแผนส่ีปีมีไหม 

นำยมงคล แผ้วพลสง   - ผมขอกับท่ำนมำกี่ครั้งแล้วครับ คุยกันกี่ครั้งแล้วครับ อันนี้ของเขต 
รองประธำนสภำเทศบำล   ทำงหลวงไม่มีผิดอยู่แล้วครับ ผมเองคือสมมุติให้ฟังกำรแปรญัตติ 

ผมก็เข้ำใจครับประธำน ถ้ำสมมุติว่ำผมรับหลักกำรตรงนี้ผมไม่แปรญัติ
เงินมันก็ลอย เงินท่ีบริหำร 9 ล้ำนกว่ำ ประชำชนก็ท ำอะไรไม่ได้ จะมำ
รื้อไม่ได้ นี่แหล่ะครับท่ีผมช้ีแจงตรงนี้ ผมเข้ำใจถ้ำสมำชิกสภำ พูดไป 
เพรำะเจ้ำหน้ำท่ีกองวิชำกำรไม่เอำแผนก็ท ำไม่ได้ นี้แหล่ะครับท่ีผม
อยำกจะช้ีแจงให้ประธำนทรำบ ท่ำนประธำนก็ไปอบรมมำทุกๆ ท่ำน   
ก็อบรมมำผมเองยังคงข้องใจอยู่ เหมือนกันว่ำ เหมือนผมท่ีเคยพูด
สระจร๊ำฟนั่นแหล่ะ เนื้อท่ีต้ัง 3 ไร่กว่ำ ว่ำงเปล่ำจะปรับปรุงอย่ำงไรให้
เป็นหน้ำเป็นตำของเทศบำล นี่ครับท่ีผมพูดหลำยๆครั้งผมเองก็ไม่มีอะไร
จะพูด ผมพูดให้ประธำนฟัง ให้ผู้บริหำรฟัง ผมเองต้องขอขอบคุณมำก
ครับ 

นำยศักดิ์ สินรัมย์     - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออีกหรือไม่ ครับ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   ครับอย่ำยำวมำกนะครับ เชิญครับ 
นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน  ครับอีกนิดหนึ่งนะครับ ถ้ำเรื่องเทศบัญญัติโครงกำรต่ำงๆ เป็น   
สมำชิกสภำเทศบำล   หน้ำตำของเทศบำล ท ำแล้วเพื่อประชำชน ผมขออีกนิดหนึ่งครับ  
     อย่ำงเช่นเกำะกลำงถนน เป็นพื้นท่ีของกรมทำง เป็นพื้นท่ีของ  
     เทศบำล เรำจะเอำมำดูแลอย่ำงไร เรำจะมีวิธีกำร มีโครงกำรเอำ 
     เงินส่วนใดของเรำมำใช้เพื่อท่ีปรับปรุง อย่ำงเรำมำปรับปรุง    
     500,000 หน้ำเทศบำล ผมถำมว่ำสวยแต่รูปจูบไม่หอม อย่ำงเกำะ   
 
 
 
 

/กลำงถนน… 
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     กลำงถนนถ้ำเรำท ำได้มีระเบียบอย่ำงไร  ผมถำมท่ำนประธำน 
     ผ่ำนไปยังนำยกเรื่อยๆนะครับ ท่ีผมพูดทุกปี ถ้ำท่ำนท ำไม่ได้ ท่ำน  
     ต้องมำช้ีแจงให้ผมทรำบสิครับ ว่ำท ำไม่ได้เพรำะอะไร เรำท ำ   
     หนังสือไปยังไง มีวิธีกำรอย่ำงไร นี้ครับผมท ำทุกครั้งถ้ำเรำจะเอำ  
     เอำแผน ก็เขำได้ถ้ำเรำมีวิธีมีระเบียบครับ ผมพูดไปสองไพเบ้ียแต่  
     จะนิ่งเสียต ำลึงทองไม่ได้ครับเพรำะมันเสียหำย 
นำยศักดิ์ สินรัมย์     - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออีกหรือไม่ ครับ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   
นำยสุธีร์ ธนูศิลป์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล               เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร  

ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผมนำยสุธีร์ ธนูศิลป ์  
สมำชิกสภำเทศบำลเขต 2 เรื่องเสนอร่ำงเทศบัญญัติ ผมก็คนหนึ่งท่ี
ฝำกอยำกท่ำนประธำนสภำฯ ไปยังผู้บริหำรว่ำทำงสมำชิกสภำเทศบำล   
ไม่เคยคิดว่ำทำงคณะผู้บริหำรนั่งทำงใน แล้วเอำโครงกำรมำลงในเทศ
บัญญัติ ฝำกท่ำนประธำนด้วยนะครับ 2. ก็คือถ้ำไม่ได้อยู่ในแผนส่ีปี 
 ไม่สำมำรถน ำมำใช้ได้ อันนี้เข้ำใจ แต่กำรน ำเสนอบำงอย่ำง เพื่อ
กระตุ้นในกำรท ำงำน ให้มีควำมรับผิดชอบ ประชำชน สังคม ชำว        
ประโคนชัย ด้วยกัน ไม่ใช่ว่ำทำงผมจะไม่ทรำบว่ำ กำรท่ีจัดต้ังเป็นเทศ
บัญญัติฯ จะต้องมีในแผน 4 ปี ถ้ำมีกำรประชุมอีก ก็ เพิ่มเติม           
ก็สำมำรถท ำได้ ผมไม่เคยท่ีจะกล่ำวว่ำ คณะผู้บริหำรจะนั่งทำงใน        
ไปเอำโครงกำรมำลง ก็อยำกขอบคุณท่ีผมพูดมำ 6 ปี ก ำลังจะได้ เรื่อง
ระบบเครื่องเสียงในห้องประชุมสภำขอบคุณครับท่ีก ำลังจะด ำเนินกำร 
แต่ในแผนพัฒนำอย่ำง ศำลำของวัดแจ้ง เขำขอ ท่ำนมงคลพูดมำ 2 
ปี มันอยู่ในแผน ท่ำนติดขัดตรงไหนท่ำนก็แจ้ง ชำวบ้ำนเขำเดือดร้อน 
เรื่องงบประมำณมันก็ไม่มำก ไม่มำกเท่ำน้ ำตกหน้ำเสำธงหน้ำเทศบำล
ฯ ถ้ำยังไงผมฝำกท่ำน ประธำนสภำฯถึงคณะผู้บริหำร ด้วยนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์ สินรัมย์     - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออีกหรือไม่ ครับ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
ท่ีประชุม    - ไม่มี  
ประธำนสภำเทศบำล - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผลในกำรเสนอร่ำง 

เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 แล้ว  
ในขั้นนี้เป็นกำรพิจำรณำในวำระท่ี ๑ ขั้นรับหลักกำร 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   -มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
 
 

/นำยศักดิ์... 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยอีกผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ 
ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกท่ำนใดรับหลักกำร หรือไม่รับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 
- ก่อนท่ีจะลงมติผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำลตรวจสอบ 
องค์ประชุมว่ำครบองค์ประชุมหรือไม่ 

จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์   - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบองค์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล   ประชุมแล้ว มีสมำชิก 11 ท่ำน ครบองค์ประชุมครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   -สมำชิกท่ำนใดรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำ 
ประธำนสภำเทศบำล   ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 โปรดยกมือข้ึน  
มติท่ีประชุม   - สมำชิกยกมือ รับหลักกำร 3  เสียง (1. นำยนก หลอมประโคน, 
   2. นำยจีระ หรีกประโคน 3. ร.ต.ต. ประวัติ ทรงประโคน) 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ . 
0+ 
  - สมำชิกท่ำนใด ไม่รับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  
ประธำนสภำเทศบำล   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 โปรดยกมือข้ึน  
มติท่ีประชุม   - สมำชิกยกมือ ไม่รับหลักกำร 7   เสียง (1. นำยมงคล แผ้วพลสง 
   2. นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน 3. นำยสุธีร์ ธนูศิลป์ 4. นำยเฉลิมชัย 
   ไวยำประโคน 5. นำยอ้อย ทรงประโคน 6. ร.ต.ต. วรรณะ เรืองศิริ 
   7. นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์) 
   - งดออกเสียง จ ำนวน 1 เสียง (นำยศักดิ์ สินรัมย์) 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - สรุปท่ีประชุมมีมติ รับหลักกำร 3  เสียงไม่รับหลักกำร  7  เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล   งดออกเสียง   1   เสียง 

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติไม่รับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕62 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ในเมื่อสมำชิกสภำเทศบำลฯ มีมติไม่รับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติ 
ประธำนสภำเทศบำล งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕62 ก็จะไม่มีวำระ

ขั้นกำรแปรญัตติ และในขั้นตอนต่อไปประธำนสภำท้องถิ่นจะต้องน ำ
ปรึกษำในท่ีประชุมสภำท้องถิ่น เพื่อเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็น
กรรมกำร 7 คน และฝ่ำยบริหำร 7 คน และแจ้งให้ ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดทรำบภำยใน 3 วัน นับต้ังวันท่ีสภำท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักกำร 

นำยศักดิ์ สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ ๔ คัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย
ประธำนสภำเทศบำล   เป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลประโคนชัย  
     จ ำนวน 2 ท่ำน แทนต ำแหน่งท่ีครบวำระ   
     - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม ่
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ขอให้สมำชิกสภำเทศบำล เสนอช่ือ 
ประธำนสภำเทศบำล เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกนัสุขภำพเทศบำล

ต ำบล ประโคนชัย จ ำนวน 2 ท่ำน แทนต ำแหน่งท่ีครบวำระ เชิญครับ   
นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน  - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                  เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร  

ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผมนำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน 
สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 ขอเสนอ 1. นำยมงคล แผ้วพลสง 
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2. นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ เป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกัน
สุขภำพ ครับ 
- ผู้รับรอง  1. นำยสุธีร์ ธนูศิลป์ 2. นำยอ้อย ทรงประโคน 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   -มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ 
ประธำนสภำเทศบำล - ถ้ำไม่มีสรุปเป็นอันว่ำ 1. นำยมงคล แผ้วพลสง 

2. นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ เป็นคณะกรรมกำรกองทุน 
หลักประกันสุขภำพ 
- ครับ ต่อไปขอปรึกษำท่ีประชุมสภำเทศบำล เพื่อเลือกสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรหำข้อยุติ จ ำนวน 7 คน 

  - มีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ เชิญครับ 
นำยมงคล แผ้วพลสง   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                  เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร  

ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม นำยมงคล แผ้วพลสง 
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ขอเสนอว่ำตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๘ ในกรณีท่ี
สภำท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณให้
ประธำนสภำท้องถิ่นน ำปรึกษำในท่ีประชุมสภำท้องถิ่น เพื่อเลือกสมำชิก
สภำท้องถิ่นเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรหำข้อยุติตำมจ ำนวนท่ี
กฎหมำยว่ำด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก ำหนด โดยให้น ำวิธีกำร
เลือกในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ มำใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับ
หลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณและรำยช่ือกรรมกำรหำข้อยุ ติ
ฝ่ำยสภำท้องถิ่น กรณีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือเทศบำลให้แจ้ง
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบ กรณีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้แจ้ง
นำยอ ำเภอทรำบ ท้ังนี้ให้ด ำเนินกำรภำยในสำมวันนับแต่วันท่ีสภำ
ท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักกำร 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - มีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   
ท่ีประชุม    -ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ถ้ำไม่มี ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลฯ เสนอรำยช่ือกรรมกำรหำข้อยุติ

ฝ่ำยสภำท้องถิ่น จ ำนวน 7 คน ในส่วนของฝ่ำยบริหำรขอให้ท่ำนนำยก
ฯ แต่งต้ัง แล้วเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำชกำรจังหวัดต่อไป เชิญ
สมำชิกสภำเทศบำลฯ เสนอช่ือครับ 
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นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน  - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                  เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร  

ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผมนำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน 
สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 ก่อนท่ีจะเสนอช่ือ กระผมขอให้  
ท่ำนเลขำฯ ได้ช้ีแจงกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรเสนอช่ือกรรมกำร 
ฝ่ำยสภำท้องถิ่น ตำมข้อ 12 อีกครั้ง เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ  
และชัดเจนยิ่งขึ้น ฝำกน ำเรียนท่ำนประธำนสภำ ไปยังท่ำนเลขำฯ 
ขอบคุณมำกครับ  

นำยศักดิ ์ สินรัมย์   -ขอเชิญ ท่ำนเลขำฯ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์   - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำ

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
- ข้อ ๔๘ ในกรณีท่ีสภำท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณให้ประธำนสภำท้องถิ่นน ำปรึกษำในท่ีประชุมสภำท้องถิ่น 
เพื่อเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรหำข้อยุติ
ตำมจ ำนวนท่ีกฎหมำยว่ำด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก ำหนด 
โดยให้น ำวิธีกำรเลือกในข้อ ๑๒ ซึ่งข้อ 12 ก ำหนดไว้ว่ำ วิธีเลือกรอง
ประธำนสภำท้องถิ่น ให้น ำควำมในข้อ ๘ มำใช้บังคับโดยอนุโลมข้อ 8 
เป็นกำรเลือกประธำนสภำท้องถิ่น วิธีเลือกประธำนสภำท้องถิ่น  
ให้สมำชิกสภำท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมำชิกสภำท้องถิ่นคน
หนึ่งท่ีตนเห็นว่ำสมควรให้เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำท้องถิ่น กำร
เสนอนั้นต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่ำสองคน โดยให้
สมำชิกสภำท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอไม่
จ ำกัดจ ำนวน และให้สมำชิกสภำท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจำกช่ือเหล่ำนั้น 
โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือคนละหนึ่งช่ือ เมื่อ
ตรวจนับแล้วให้ประธำนท่ีประชุมประกำศคะแนนต่อท่ีประชุมสภำ
ท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ำมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ำกัน
หลำยคน ให้เลือกใหม่เฉพำะผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้ำผล
กำรเลือกใหม่ปรำกฏว่ำยังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ำกันอีกให้ใช้วิธีจับสลำก 
ถ้ำมีผู้เสนอรำยเดียว ถือว่ำได้รับเลือกโดยไม่ต้องลงคะแนน 
- ครับขออธิบำยว่ำ สมำชิกเสนอช่ือคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมกำร  
ต้องมีผู้รับรอง 2 คน ผู้ท่ีรับรอง สำมำรถรับรองได้เพียงครั้งเดียว 
 ไม่สำมำรถรับรองคนอื่นได้อีก ส ำหรับช่ือท่ีเสนอเป็นกรรมกำรคนท่ี 1 
หรือกรรมกำรคนอื่น ๆ จะเสนอกี่ช่ือก็ได้ แต่จ ำกัดท่ีคนรับรอง ได้เพียง
คนเดียวเท่ำนั้น ครับ 
 
 

/นำยศักดิ์...   
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นำยศักดิ์  สินรัมย์   -ขอบคุณท่ำนเลขำฯ ครับมีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่น 
ประธำนสภำเทศบำล   อีกหรือไม่ ครับ 
ประชุม     - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ถ้ำไม่มี เชิญเสนอกรรมกำร คนท่ี 1 ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน   - กระผมขอเสนอ นำยมงคล แผ้วพลสง เป็นกรรมกำร คนท่ี 1 ครับ 
สมำชิกสภำเทศบำล     - ผู้รับรอง  1. นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ 2.นำยอ้อย ทรงประโคน 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   -มีท่ำนใดเสนอกรรมกำรคนท่ี 1 อีกหรือไม่เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ถ้ำไม่มี ถือว่ำ นำยมงคล แผ้วพลสง เป็นกรรมกำร คนท่ี 1 
ประธำนสภำเทศบำล   เชิญเสนอคนท่ี 2 ครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน   - กระผมขอเสนอ ร.ต.ต.วรรณะ เรืองศิริ เป็นกรรมกำร คนท่ี 2 ครับ 
สมำชิกสภำเทศบำล                   - ผู้รับรอง 1. นำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน 2. นำยสุธีร์ ธนูศิลป์ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - มีท่ำนใดเสนอกรรมกำร คนท่ี 2 อีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ถ้ำไม่มี ถือว่ำ ร.ต.ต.วรรณะ เรืองศิริเป็นกรรมกำร คนท่ี 2  
ประธำนสภำเทศบำล   เชิญเสนอคนท่ี 3 ครับ  
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน   - กระผมขอเสนอ นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ เป็นกรรมกำร คนท่ี 3 ครับ 
สมำชิกสภำเทศบำล                    - ผู้รับรอง  1. ร.ต.ต.วรรณะ เรืองศิริ 2. นำยมงคล แผ้วพลสง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - มีท่ำนใดเสนอกรรมกำร คนท่ี 3 อีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ถ้ำไม่มี ถือว่ำ นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ เป็นกรรมกำร คนท่ี 3 
ประธำนสภำเทศบำล   เชิญเสนอคนท่ี 4 ครับ  
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน   - กระผมขอเสนอ นำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน เป็นกรรมกำร  
สมำชิกสภำเทศบำล                    คนท่ี 4 ครับ 
     - ผู้รับรอง  1. นำยอ้อย ทรงประโคน 2. นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - มีท่ำนใดเสนอกรรมกำร คนท่ี 4 อีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ถ้ำไม่มี ถือว่ำ นำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน เป็นกรรมกำร คนท่ี 4 
ประธำนสภำเทศบำล   เชิญเสนอคนท่ี 5 ครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน   - กระผมขอเสนอ นำยสุธีร์ ธนูศิลป์ เป็นกรรมกำร คนท่ี 5 ครับ 
สมำชิกสภำเทศบำล                    - ผู้รับรอง  1. นำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน 2. ร.ต.ต.วรรณะ เรืองศิริ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - มีท่ำนใดเสนอกรรมกำร คนท่ี 5 อีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 

/ท่ีประชุม… 
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ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ถ้ำไม่มี ถือว่ำ นำยสุธีร์ ธนูศิลป์ เป็นกรรมกำร คนท่ี 5 
ประธำนสภำเทศบำล   เชิญเสนอคนท่ี 6 ครับ  
นำยสุธีร์ ธนูศิลป์     - กระผมขอเสนอ นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน เป็นกรรมกำร  
สมำชิกสภำเทศบำล                    คนท่ี 6 ครับ 

- ผู้รับรอง  1. นำยมงคล แผ้วพลสง 2. นำยอ้อย ทรงประโคน 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - มีท่ำนใดเสนอกรรมกำร คนท่ี 6 อีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ถ้ำไม่มี ถือว่ำ นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน เป็นกรรมกำร คนท่ี 6 
ประธำนสภำเทศบำล   เชิญเสนอคนท่ี 7 ครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน   - กระผมขอเสนอ นำยอ้อย ทรงประโคน เป็นกรรมกำร คนท่ี 7 ครับ 
สมำชิกสภำเทศบำล                    - ผู้รับรอง  1. นำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน 2. นำยสุธีร์ ธนูศิลป์ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - มีท่ำนใดเสนอกรรมกำร คนท่ี 7 อีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ถ้ำไม่มี ถือว่ำ นำยอ้อย ทรงประโคน เป็นกรรมกำร คนท่ี 7 ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมได้เลือกกรรมกำร จ ำนวน 7 คน เป็นท่ีเรียบร้อย 
ขอให้ท ำปฏิบัติหน้ำท่ีตำมระเบียบต่อไป และในส่วนของฝ่ำยบริหำร 
ขอให้ท่ำนนำยกเทศมนตรี ด ำเนินกำรตำมระเบียบต่อไปนะครับ 

 

นำยศักดิ์ สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
ประธำนสภำเทศบำล    - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี  
     - ปิดประชุม 
ปิดประชุม    เวลา 12.05 น. 
 
(ลงช่ือ)   จารุณี          ผู้จดรำยงำนกำรประชุม   (ลงช่ือ) จ่ำสิบโท       สันติ          ผู้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงจำรุณี  คงทวี)                              (สันติ  นรสีห์) 
   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน       เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 
 
 
 
 
 

/คณะกรรมกำร… 
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 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ท ำกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
ประโคนชัย สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี............................................
เวลำ...............น.  จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนต่อไป 
 
 

1. (ลงช่ือ) สมนึก              ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                        (นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์) 
 
 

2. (ลงช่ือ)      สุธีร์     กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                            (นำยสุธีร์ ธนูศิลป์) 
 
 

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

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

(ลงช่ือ) ศักดิ์  ประธำนสภำเทศบำลประโคนชัย  
            (นำยศักดิ์  สินรัมย์ ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 


