
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
สมัยสามญั สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕61 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2๕61 เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

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

ประธำนสภำเทศบำล 
รองประธำนสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

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

 

ผูไ้ม่มาประชุม   
1. นำยพงษ์ศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์  สมำชิกสภำเทศบำล   ลำป่วย 

 2. นำยนก หลอมประโคน   สมำชิกสภำเทศบำล   ลำป่วย 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

5. นำงสำวจินตนำ หลอมประโคน  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำร 
 6. นำยทรงยศ  ชัยอินทร์ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

7. จ่ำเอกปรีชำ  ดีด้วยชำติ  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรประปำ 
8. จ่ำเอกอภินันท์  บัตรประโคน  หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง 
9. นำงสุดเฉลียว  สง่ำประโคน  ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน 
10. นำยกิตติชัย  เชำวนกุล  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำรักษำกำร 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
           11. นำงชอุ่ม  ตรงใจ   ประธำนชุมชนหนองกกใต้  
 12. นำงแดง  ชนะชัย   กรรมกำรชุมชนวัดแจ้งคุ้มรุ่งสุริยำ 

13. นำงแวน  วำลีประโคน  กรรมกำรชุมชนวัดแจ้งคุ้มรุ่งสุริยำ 
 14. นำยธนำศักดิ์  ทรงสวัสด์ิ  กรรมกำรชุมชนหนองกกเหนือ 
 15. นำงมำนี รัตนวงศ์ค ำ   ประธำนชุมชนวัดโคนคุ้มอ ำปึล 
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 16. นำงสำวรักชนก ปึกประโคน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 17. นำงบุญเพรำ สุดประโคน  ประธำน อสม. เทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 18. ว่ำทีร้อยโทวีรพันธ์ มีสมำน  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประโคนชัยวิทยำ 
 19. ด.ช.พิศิษฐ์พงศ์ พิมพ์ประโคน  ประธำนโรงเรียนประโคนชัยวิทยำ 

20. ด.ญ.กำนต์ธิดำ โยธำนันท์  รองประธำนโรงเรียนประโคนชัยวิทยำ 
21. นำงล ำพร มันปำฏิ   ประธำนชุมชนตำเจรือม 
22. นำงบุหงำ  เพ็งประโคน  ประธำนชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิชำ 
23. นำงส ำเนียง เมือประโคน  รองประธำนชุมชนหนองจำกพัฒนำ 
24. นำยส ำรวย ไชยอินทร์  กรรมกำรชุมชนวัดแจ้งคุ้มสำยัณห์ 
25. นำงวันดี สลำประโคน  กรรมกำรชุมชนหลักเมือง 

 26. นำงประไพ วำลีประโคน  กรรมกำรชุมชนหลักเมือง 
 27. นำงสำวศิรินทรำ ฉั่วสุวรรณ  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
 28. นำยชรินทร์ ส่องสพ   ท้องถิ่นอ ำเภอประโคนชัย 
 29. พ.ต.ท.โสภณ  โสกงโสด  สวป.สภ.ประโคนชัย 

30. นำงจำรุณี  คงทวี   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
31. นำยเสิม  ธงแพรศรี   ภำรโรง 
32. นำงรัศมี  เสงี่ยมศักดิ์   รองประธำนชุมชนชัยมงคล 
33. จ่ำเอกอภินันท์ บัตรประโคน  หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง 
34. นำยสุเทพ มำลัยทอง   ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยำสรรพ ์
35. นำยอริณชัย ตุ๊ประโคน  ประธำนนักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยำสรรพ ์
36. นำยธรำนนท์ ทองน ำ   รองประธำนนักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยำสรรพ์ 
37. นำยธนภัทร นพโรจน ์  ประธำนนักเรียนประโคนชัยพิทยำคม 
38. นำยเอกรำช  เครือศรี  ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยำคม 
39. นำงนิดำ ปุยะติ   หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
40. นำงพรรณิภำ บุบผำรัตน์  นักวิชำกำรประชำสัมพันธ์ปฏิบัติช ำนำญกำร 
51. นำงสำวสุภำพร  ดีประโคน  นักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตรช ำนำญกำร 

เร่ิมประชุมเวลา 14.๐๐ น. 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย คณะผู้บริหำร  
ประธำนสภำเทศบำล   กรรมกำรชุมชนทุกชุมชน  ตลอดท้ังเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล อสม. 

ท่ีเคำรพทุกท่ำนครับ วันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำล  
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี 2561 
- เมื่อสมำชิกสภำเทศบำลครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดกำรประชุม 
ตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.  ผมเองต้องขออภัยสมำชิกท่ีนัดประชุมเร่งด่วนถ้ำมิเช่นนั้นจะติดขัด
เรื่องส่งเอกสำรรำยงำนกำรประชุมร่ำงเทศบัญญัติ ตำมปกติแล้วเดือน
สิงหำคมเรำก ำหนดสมัยกำรประชุม 1–30 สิงหำคม พ.ศ. 2561  
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เนื่องจำกเร่งด่วน  ก็อยำกจะขอเรียนท่ำนสมำชิกว่ำเพียงแต่ต้องให้
ประสบควำมผลสัมฤทธิ์ในกำรเรื่องของกำรประชุมท่ีจะรำยงำนไป
จังหวัดในกำรผ่ำนร่ำงเทศบัญญัติ 
2. กำรนัดประชุมสภำเทศบำลครั้งนี้เป็นกำรนัดประชุมเร่งด่วน             
เพื่อพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562  วำระท่ี 2 ซึ่งเป็นร่ำงเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2562 ท่ีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดส่งให้
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย  ซึ่งนำยกเทศมนตรี ได้เสนอสภำ
เทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำเป็นกำรเร่งด่วน  และสมัยสำมัญ 
สมัยท่ี 3 จะครบในวันท่ี 30 สิงหำคม 2561  
3. นำยอ ำเภอประโคนชัยปฏิบัติรำชกำรแทน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
บุรีรัมย์ ได้ประกำศขยำยเวลำประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ประจ ำปี 2561 ออกไปอีก 15 วัน ต้ังแต่วันท่ี 
31 สิงหำคม ถึง 14 กันยำยน 2561 ตำมประกำศลงวันท่ี 27 
สิงหำคม 2561   

ท่ีประชุม    - รับทรำบ    
นำยศักดิ์  สินรัมย์   ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธำนสภำเทศบำล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจ าปี ๒๕61  เม่ือวันที่ 6 

สิงหำคม 2561 
- รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 

ประจ ำปี 2561 เมื่อวันท่ี 6 สิงหำคม 2561 มีจ ำนวน 23 หน้ำ 
ขอให้สมำชิกสภำได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมต้ังแต่หน้ำแรกจนถึงหน้ำ
สุดท้ำย 

นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน       - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนนำยกเทศมนตรี  
สมำชิสภำเทศบำล ท่ำนรองนำยกเทศมนตรีท่ำนท่ีปรึกษำ ท่ำนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 

หัวหน้ำส่วนเทศบำลต ำบลประโคนชัย และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ 
คณะกรรมกำรชุมชน ประธำน อสม. นักเรียน  และผู้เข้ำร่วมรับกำร
ประชุมสภำเทศบำลในครั้งนี้ ทุกท่ำนครับ 
- เมื่อผมได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมมันขำดไปนิดหน่อย ให้ท่ำนเพิ่ม
หลังท่ีผมได้เรียนช้ีแจงไปหน้ำท่ี 3  เรียนประธำนสภำท่ีเคำรพ        
ท่ำนนำยกเทศมนตรีเรื่องรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลประ
โคนชัย สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2561 เมื่อวันท่ี 9 พฤษภำคม 
2561 จนเปิดไปท่ีหน้ำ 4 หลังจำกท่ีผมได้กล่ำวไปนั้นฝำกไปยัง
ประธำนสภำผ่ำนไปยังนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย ท่ำนได้ช้ีแจง 
แล้วท่ำนประธำนสภำให้ด ำเนินกำรช้ีแจงตำมลำยลักษณ์อักษแต่วันนี้ 
ค ำว่ำช้ีแจงท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรท่ำนไม่ได้มีมำ ไม่เขียนมำ ไม่ได้มี
กำรบันทึกอยำกให้เพิ่มอีกนิดหนึ่ง ขอกรำบขอบพระคุณมำกครับ 
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หลังจำกท่ีท่ำนช้ีแจงแล้ว ก็อยำกให้ท่ำนช้ีแจงเรื่องดังกล่ำวข้ำงต้นด้วย
นะครับ ขอบพระคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอให้เลขำนุกำรบันทึกไว้ด้วยท่ีประชุมมีอะไรแกไ้ขเพิ่มเติมอีกไหม  
ประธำนสภำเทศบำล   เชิญครับ 
ท่ีประชุม ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
รองประธำนสภำเทศบำล         เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี ท้องถิ่นอ ำเภอประโคน

ชัยหัวหน้ำส่วนรำชกำร ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม 
นำยมงคล  แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1  
ผมเองก็อยำกเรียนถำมในท่ีประชุมแห่งนี้ ตำมระเบียบวำระกำร
ประชุมผมเองก็ได้ถำมท่ำนประธำนอยู่เรื่อยๆ ท่ีผมได้เคยอภิปรำยก็ 
ไม่มี ท้ังคุณเชิดพงษ์ เคยอภิปรำยเคยถำมท่ำนถำมนำยกอยู่เรื่องรับ
พนักงำนก็แล้วแต่ก็ยังไม่มีกำรช้ีแจงท้ังประธำนท่ีผมเคยถำมว่ำให้
ประธำนต้ังกรรมกำรเพื่อตรวจสอบพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำท่ีของ
เทศบำลเรำท่ำนก็ไม่ท ำตำมผมเองก็อยำกจะถำมท่ำนประธำนว่ำท่ำน
จะต้ังหรือไม่ต้ังพร้อมคณะนำยกก็แล้วกัน ท่ำนประธำนได้ปรึกษำ
นำยกหรือเปล่ำ ต้ังกรรมกำรเพื่อตรวจสอบกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ี
หรือพนักงำนลูกจ้ำงของเรำให้สภำตรวจสอบด้วยก็ไม่เห็นมีหรือเงียบ
ไป ไม่ทรำบว่ำท่ำนประธำนได้ด ำเนินกำรถึงไหนแล้วขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณท่ำนมงคลมำกครับ ตรงนี้ผมยังไม่ได้คุยกัน 
ประธำนสภำเทศบำล   เด๋ียวถ้ำมีเวลำก็จะคุยกันกับทำงฝ่ำยบริหำร ขอบคุณท่ำนถ้ำไม่มีกำร 

แก้ไขถือว่ำท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัย  
สำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี 2561 เมื่อวันท่ี 30 สิงหำคม  
๒๕61 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง พิจารณา 
ประธำนสภำเทศบำล                           3.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระที่ 2 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   -ขอเชิญนำยกเทศมนตรีเสนอต่อสภำเทศบำล 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย - เรื่อง กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562 ในวำระท่ี 2 
- ตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำหำข้อยุติควำมขัดแย้งฯ ได้ด ำเนินกำร
ประชุมครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 20 สิงหำคม 2561 มีมติเอกฉันท์
ยืนยันตำมสำระส ำคัญในร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ฉบับเดิม นั้น ดังนั้น ข้ำพเจ้ำขอเสนอร่ำง 
เทศบัญญั ติ  เรื่ อง  เทศบัญญั ติ งบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้มำเพื่อโปรดน ำเสนอต่อท่ีประชุมสภำ 
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เทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อพิจำรณำในวำระท่ี 2 และวำระท่ี 3 
ต่อไป 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  - กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562 ในวำระท่ี 2   เนื่องจำกยังไม่มีคณะกรรมกำร
แปรญัตติ จึงต้องมีกำรแต่งต้ังกรรมกำรแปรญัตติก่อน  โดยจะก ำหนด
จ ำนวนคณะกรรมกำร  3 ถึง 7 คน  ขอให้สมำชิกสภำเสนอจะก ำหนด
กี่คน เชิญครับ  

นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล               เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ท่ำนคณะกรรมกำร ชุมชน ทุก ชุมชน  ก ระผม  น ำย เ ชิ ดพ งษ์              
ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 กระผม ขอเสนอกรรมกำร
แปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติฯ จ ำนวน 3 คน ครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอผู้รับรอง ด้วยครับ  
ประธำนสภำเทศบำล   - มีผู้รับรอง  1. ร.ต.ต. วรรณะ เรืองศิริ  2.นำยอ้อย ทรงประโคน 
     - มีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ถ้ำไม่มีผมถือท่ีปะชุมมีมติ ก ำหนดจ ำนวนคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
ประธำนสภำเทศบำล     จ ำนวน 3 คน 
     - ต่อไปเป็นกำรเลือกกรรมกำรแปรญัตติคนท่ี 1 เชิญสมำชิกเสนอครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล               เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ท่ำนคณะกรรมกำร ชุมชน ทุก ชุมชน  ก ระผม  น ำย เ ชิ ดพ งษ์                
ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 กระผม ขอเสนอกรรมกำร
แปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติฯ  

      - กระผมขอเสนอ ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ เป็นกรรมกำรแปรญัตติร่ำง 
  เทศบัญญัติฯ คนท่ี 1  
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอผู้รับรอง ด้วยครับ  
ประธำนสภำเทศบำล - มี ผู้รับรอง  1. นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์   2. นำยเฉลิมชัย                      

ไวยำประโคน 
     - มีท่ำนใดเสนอกรรมกำรกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติฯ คนท่ี 1  

อีกหรือไม่  เชิญครับ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 

- ถ้ำไม่มี ถือว่ำ ร.ต.ต.วรรณะ เรืองศิริ ได้เป็นกรรมกำรแปรญัตติร่ำง
เทศบัญญัติฯ คนท่ี 1 เชิญเสนอคนท่ี 2 ครับ 

นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  - กระผมขอเสนอ นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ เป็นกรรมกำรแปรญัตติ 
สมำชิกสภำเทศบำล      ร่ำงเทศบัญญัติฯ  
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นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  - กระผมขอเสนอ นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ เป็นกรรมกำรแปรญัตติ 
สมำชิกสภำเทศบำล      ร่ำงเทศบัญญัติฯ  
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอผู้รับรอง ด้วยครับ  
ประธำนสภำเทศบำล - มผู้ีรับรอง  1. นำยอ้อย ทรงประโคน 2.นำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน 

3. นำยมงคล แผ้วพลสง 
     - มีท่ำนใดเสนอกรรมกำรกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติฯ คนท่ี 2  

อีกหรือไม่เชิญครับ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 

- ถ้ำไม่มี ถือว่ำ นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์ ได้เป็นกรรมกำรแปรญัตติ
ร่ำงเทศบัญญัติฯ คนท่ี 2 เชิญเสนอคนท่ี 3 ครับ 

นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน - กระผมขอเสนอ นำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน  เป็นกรรมกำร 
สมำชิกสภำเทศบำล แปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติฯ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอผู้รับรอง ด้วยครับ  
ประธำนสภำเทศบำล  - มีผู้รับรอง  1. นำยอ้อย  ทรงประโคน  2. นำยมงคล แผ้วพลสง 

 3.นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ 4.นำยสุธีร์ ธนูศิลป ์
     - มีท่ำนใดเสนอกรรมกำรกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติฯ คนท่ี 3  

อีกหรือไม่ เชิญครับ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 

- ถ้ำไม่มี ถือว่ำ นำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน ได้เป็นกรรมกำรแปร
ญัตติร่ำงเทศ บัญญัติฯ คนท่ี 3 ครับ 

     - ครับเป็นอันว่ำสภำแห่งนี้ได้เลือกให้ ร.ต.ต.วรรณะ เรืองศิริ  
นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ และนำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน เป็น

กรรมกำรแปรญัตติ ร่ำงเทศบัญญัติฯ 
- ต่อไปเป็นกำรก ำหนดระยะ เวลำ เสนอค ำแปรญัตติ ซึ่งก ำหนดเสนอ
ค ำแปรไม่น้อยกว่ำ 24 ช่ัวโมง ขอถำมท่ีประชุมว่ำจะก ำหนดวัน เวลำ 
เสนอค ำแปรญัตติ ขอเชิญครับ 

นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร              

ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน         
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ขอก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติ
ต้ังแต่วันท่ี 31 สิงหำคม 2561 ถึง 2 กันยำยน 2561 ต้ังแต่เวลำ 
08.00 ถึง  16.00 น.       

นำยศักดิ์  สินรัมย์   -มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
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                                - ถ้ำไม่มีสรุปว่ำท่ีประชุมมีมติก ำหนดเสนอค ำแปรญัตติ  
     ต้ังแต่วันท่ี 31 สิงหำคม 2561 ถึง 2 กันยำยน 2561  

ในเวลำ08.00 ถึง 16.0 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
ประโคนชัย 
- สมำชิกท่ำนใดจะเสนอค ำแปรญัตติให้เสนอได้คณะกรรมกำรแปร
ญัตติตำมวันเวลำดังกล่ำว ส ำหรับกำรเลือกประธำนและเลขำนุกำร
แปรญัตติให้เลขำนุกำรสภำเทศบำลเป็นผู้นัดประชุมกรรมกำรประชุม
เพื่อคัดเลือกประธำนและเลขำนุกำรกรรมกำรแปรญัตติ ต่อไป  

นำยศักดิ์  สินรัมย์   3.2 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง 
ประธำนสภำเทศบำล   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 
- เชิญนำยกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 

นำยประสงค์  พวงไพบูลย์   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย  - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 

  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561  โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักกำร 
เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

เหตุผล 

ตำมท่ีเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)  ได้
ประกำศใช้เมื่อวันท่ี 30 เมษำยน 2561 และแก้ไขครั้งท่ี 2 ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ได้มีครุภัณฑ์ท่ีมีควำม
จ ำเป็นต้องจัดหำในปีงบประมำณ 2561 ดังนี ้

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (กองคลัง) 

-ค่ำจัดซื้อกล้องถ่ำยภำพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 16 
ล้ำนพิกเซล จ ำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 13,600 บำท เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรในกำรจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ 
ให้สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนแผนท่ีภำษีและบริกำรประชำชน เทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขออนุมั ติโอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕61 ต้ังรำยกำรใหม่ ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 

ต้ังรำยกำรใหม่ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบรหิำรคลัง งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 
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- ค่ำจัดซื้อกล้องถ่ำยภำพนิ่งระบบดิจิตอล จ ำนวน 1 ตัว รำคำ 13,600 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ 
จัดซื้อกล้องถ่ำยภำพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 16 ล้ำนพิกเซล จ ำนวน 1 ตัว  
เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ของส ำนักงบประมำณและมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อให้บริกำรประชำชน เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขครั้งท่ี 2/2561) 

รวมโอนเพิ่ม จ ำนวน 13,600.- บำท 

โอนลด 

          แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) ประเภท 
เงินเดือนพนักงำน เป็นเงิน 13,600 บำท (งบประมำณต้ังไว้ 1,697,700.-บำท เงินคงเหลือก่อนโอนลด 
448,980.-บำท) 

รวมโอนลด จ ำนวน 13,600.- บำท 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 หมวด 4 ข้อ 27 “กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีท ำให้
ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” 

จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ 
อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย พิจำรณำ
อนุมัติ ต่อไป 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล    
ท่ีประชุม    - ไม่มี 

- ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ 
สมำชิกท่ำนใดอนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561  หรือไม่อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
- ก่อนท่ีจะลงมติผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำลตรวจสอบองค์
ประชุมว่ำครบองค์ประชุมหรือไม่ 

จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์   - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบองค์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล   ประชุมแล้วมีสมำชิก 10 ท่ำน ครบองค์ประชุมครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์                              - สมำชิกท่ำนใดอนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
ประธำนสภำเทศบำล                          งบประมำณ พ.ศ. 2561 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ 10 เสียง  

- สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    - ไม่มี 
 
 

/สรุปท่ีประชุม... 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์   - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ประธำนสภำเทศบำล งบประมำณ พ.ศ. 2561  10 เสียง  ไม่อนุมัติ ไม่มี  งดออกเสียง  

ไม่มี 
- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
3.3 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง ขออนุมัติ
จัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลประโคนชัย 
-  ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล 

นำยประสงค์  พวงไพบูลย์   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย  - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

 
    ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติ จัดต้ังศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

เทศบำลต ำบลประโคนชัย โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้  
หลักกำร 

   เพื่อขออนุมัติจัดต้ังศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลประโคนชัย อ ำเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์  
  

     เหตุผล 
  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมประสงค์จะจัดต้ังศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล           
ประโคนชัย บริเวณโรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัย หมู่ 2 ต ำบลประโคนชัย อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์   
เป็นกำรบริกำรประชำชนให้ได้รับบริกำรทำงด้ำนกำรศึกษำก่อนวัยเรียนของเด็กก่อนวัยเรียนได้รับกำรบริกำร         
อย่ำงท่ัวถึง ตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญ ประกอบกับเป็นนโยบำยของนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย ท่ีต้องกำร ให้มี
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลประโคนชัย เพรำะเห็นว่ำเด็กท่ีมีอำยุต้ังแต่ 2-3 ขวบ ยังเป็นภำระของพ่อแม่ ท ำให้
กำรประกอบอำชีพประจ ำวันท ำได้ไม่สะดวก และมีรำยได้น้อย หำกเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้เปิดศูนย์พัฒนำ        
เด็กเล็ก จะได้ช่วยแบ่งเบำภำระให้แก่บิดำมำรดำได้ อีกท้ังยังเป็นกำรส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกำสได้เตรียมตัวเข้ำ         
สู่กำรศึกษำ ในช้ันอนุบำลอีกด้วย ซึ่งกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรอนุมัติ เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 

  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติจัดต้ังศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลประโคนชัย ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำอนุมัติต่อไป 

 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
นำยมงคล  แผ้วพลสง   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
รองประธำนสภำเทศบำล         เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี ท้องถิ่นอ ำเภอประโคน

ชัยหัวหน้ำส่วนรำชกำร ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม 
นำยมงคล  แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1  
ผมเองเห็นตรงนี้แล้วก็อยำกจะสนับสนุนโครงกำรของท่ำนนำยก 
พร้อมท้ังกองนี้ คือกองกำรศึกษำท่ีมำดูแลเด็ก พร้อมท้ังคณะผู้บริหำร
ท่ีได้มีสำยตำกว้ำงไกลแต่ท่ีผมเองก็อยำกจะติชมท่ำนประธำนสภำถึง 
 
 

/ท่ำนนำยก... 
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ท่ำนนำยกคือผมเองอยำกจะให้กำรดูแลของเด็กตรงนี้ให้มันดีเพรำะว่ำ 
จะได้รับเด็ก 2 ขวบในเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย แต่ผู้บริหำร          
ให้ดูแลกองกำรศึกษำใช้ไม่ได้ เพรำะอะไร 1  ไม่เคยมำประชุม           
2 ไม่เคยดูแลเลยกองกำรศึกษำ ท่ีเรำดูแลตรงนี้ได้รับดูแลแบบไหน ผม
เองก็อยำกจะสนับสนุนท่ีผมเห็นเพรำะว่ำท่ำนประธำน ท่ำนนำยกดีผม
ถึงจะรับผมขอให้นำยกพิจำรณำ เอำบุคคลท่ีดีกว่ำนี้หน่อยมำท ำงำน
แทนรองนำยกได้ไหม ผมอยำกสนับสนุน จิตใจของผมอยำกให้เด็กของ
ประโคนชัย เรำท ำอย่ำงไรให้ดี ต้ังแต่ 2 ขวบ พ่อแม่เขำจะได้มีเวลำ
ท ำงำน ผมเองก็สนับสนุนจำกโรงเรียนเทศบำลเรำ มำถึงต้ังศูนย์เด็ก
เล็กจำก 2ขวบถึง 3 ขวบถือว่ำดีท่ีสุดแล้ว ถ้ำงบประมำณเรำพอเพียง
อยำกต้ังศูนย์ให้มันดี แล้วเรำก็หำคนมำบริหำร ท่ีท่ำนนำยกมอบหมำย
ผู้แลกองกำรศึกษำให้ดีกว่ำนี้หน่อยครับ เพรำะมำท ำงำนแล้วไม่ไ ด้
อะไรเลย ต้ังท ำไม กินภำษีของประชำชน ของเทศบำลเรำท่ำน
ประธำนท่ีเคำรพกองกำรศึกษำมีควำมคิดดีๆ แม้กระท้ังโรงเรียนแต่
ขอให้คนท่ีท ำงำนผู้บังคับบัญชำท่ีดูแลจองกองกำรศึกษำ จะท ำอย่ำงไร
ให้ดีผมขอฝำกท่ำนประธำนสภำ ท่ำนนำยกก็ได้ครับถ้ำสมควรจะปลด
ก็ปลดไปซะ ไม่ต้องมำนั่งกินภำษีของประชำชน หนึ่งหมื่นกว่ำคนของ
ประโคนชัย เขำกินเงินเดือน สองหมื่นกว่ำบำทไม่มีประโยชน์ผมเอง
เห็นว่ำสมควรท่ีจะปลดได้แล้วครับ ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร              

ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน         
  สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1  

ตำมญัตติของเทศบำลต ำบลประโคนชัยท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นนั้น ในเรื่อง
ของกำรจัดต้ังศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลประโคนชัย ตำมหลัก
แล้ว เรำน่ำจะท ำต้ังนำนแล้วเพรำะ 1 โรงเรียนเรำก็มีแต่มำวันนี้
สถำนท่ีเรำก็ให้ห้องสมุดต้ัง 3 -4 ช้ัน ตรงนี้ เรำก็สำมำรถท่ีจะ
ด ำเนินกำรได้ แต่มำวันนี้วิสัยทัศน์ของท่ำนนำยกมีกำรต้ังศูนย์เพิ่มขึ้น
ดูแลเด็กต้ังแต่ 2 ขวบ 3 ขวบ ขึ้นไป พร้อมท่ีจะเข้ำสู่อนุบำล 1 
อนุบำล 2 อนุบำล 3 โครงกำรตรงนี้ผมเองก็เป็นส่ิงท่ีเห็นชอบ เห็น
ด้วย และท ำอย่ำงไรก็ตำมเป็นกำรตั้งศูนย์แล้วก็ต้องท ำให้ดีเวลำดูเด็ก 
ไม่จะมำต้ังๆ แล้วถ้ำดูแลเด็กไม่ดีจะโดนต ำนิเอำ โครงกำรขั้นต้นท่ีผม
ได้เรียน ท่ีท่ำนนำยกได้เสนอมำเห็นชอบพร้อมท่ีจะยกมือให้ผ่ำน 
เพียงแต่ว่ำท่ำนต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำของท่ำนด้วย ว่ำมีควำมใส่
ใจในดูแลงำนกำรของท่ำนหรือไม่ เพรำะว่ำในบำงครั้งผมคนท่ีจะมำ
ด ำรงต ำแหน่งในต ำแหน่งเทศบำลต ำบลประโคนชัยต้องเป็นคนท่ีมี 
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ควำมสำมำรถและต้องมีควำมเอำใจใส่ว่ำในกำรรับผิดชอบงำนแต่ละ
อย่ำง ท ำอย่ำงไร จึงประทับใจ พี่น้องประชำชน ไม่ใช่มำท ำงำนเช้ำ
ชำมเย็นชำม เรำต้องรุกเพื่อกำรพัฒนำบ้ำนเมืองของเรำ เพื่อพัฒนำ
เด็กๆ ท่ีจะเป็นก ำลังหลักส ำคัญของประเทศชำติต่อไป  

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล    
ท่ีประชุม    - ไม่มี 

- ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ  
 สมำชิกท่ำนใดอนุมัติจัดต้ังศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล 

ประโคนชัยหรือไม่อนุมัติจัดต้ังศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล 
ประโคนชัย 
- ก่อนท่ีจะลงมติผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำลตรวจสอบองค์
ประชุมว่ำครบองค์ประชุมหรือไม่ 

จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์   - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบองค์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล   ประชุมแล้ว มีสมำชิก 10 ท่ำน ครบองค์ประชุมครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์                              - สมำชิกท่ำนใดอนุมัติจัดต้ังศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล 
ประธำนสภำเทศบำล                           ประโคนชัยพ.ศ. 2561 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ 10 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติจัดต้ังศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล 
ประธำนสภำเทศบำล                  ประโคนชัย พ.ศ. 2561 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - ไม่มี    
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติจัดต้ังศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล 
ประธำนสภำเทศบำล   10 เสียง  ไม่อนุมัติ ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติจัดต้ังศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลประโคนชัย 

นำยศักดิ์ สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอื่นๆ   
ประธำนสภำเทศบำล    -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ 
จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์   - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ส ำหรับค ำถำมท่ีท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลสอบถำมนั้น ผมก ำลัง

รวบรวมอยู่ แต่ครั้งต่อไป ถ้ำจะถำมขอเป็นอย่ำงนี้ไ ด้ไหมครับ 
ค ำถำมคือกระทู้ถำมให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย พ.ศ 2547  ข้อ
ท่ี 87 กระทู้ถำม คือค ำถำมซึ่งสมำชิกสภำท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถำม
ผู้บริหำรท้องถิ่นเกี่ยวกับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบำยอันเกี่ยวกับ
งำนในหน้ำท่ีของผู้บริหำรท้องถิ่น ซึ่งกระทู้ถำมมี 2 ประเภท คือ
กระทู้ถำมท่ัวไป และกระทู้ถำมด่วน  โดยมีแบบ  ตำมแบบท่ี
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด  ท่ำนสมำชิกต้องเสนอแบบกระทู้ถำมต่อ 

 
 

/ประธำนสภำ... 
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ประธำนสภำเพื่อประธำนสภำจะได้พิจำรณำบรรจุในระเบียบวำระ
กำรประชุม และส่งให้ผู้บริหำร  ผู้บริหำรจะได้ตอบกระทู้ถำม ผม
อยำกให้เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับประชุมสภำ ซึ่งเป็นกำรประชุม
แบบพิธีกำร เด๋ียวจะว่ำเลขำไม่ช้ีแจง ต้องขอควำมร่วมมือให้ปฏิบัติ
ตำมระเบียบ ท่ีถำมครั้งก่อนผมรวมไว้เรียบร้อยแล้วครับ แล้วจะ
เสนอให้ประธำนสภำเทศบำลต่อไป ขอบอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณท่ำนเลขำนุกำรสภำเทศบำล จะท่ำนจะปฏิบัติงำนกับเรำอีก  
ประธำนสภำเทศบำล 1 เดือน ผมขอนัดประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย  ครั้งต่อไปเพื่อ

พิจำรณำร่ำงงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ 2562 วำระท่ี 2 และ
วำระท่ี 3 ในวันท่ี 7 กันยำยน 2561 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุม
สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ท่ีผมนัดประชุมสภำเร็วเนื่องจำกต้อง
พิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในสมัยประชุมและต้องส่งให้ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดพิจำรณำอนุมัติแล้ว ส่งให้นำยกเทศมนตรีประกำศใช้ปฏิบัติงำน
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ต่อไป ผมขอขอบคุณทุกท่ำนท่ีร่วมและรับ
ฟังกำรประชุมในวันนี้  

ปิดประชุม   เวลา 15.00 น. 
 

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

 

  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ท ำกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล              
ประโคนชัย สมัยสำมัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 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) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


