
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ าปี ๒๕63 
เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2๕63 เวลา 10.00 น. 
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ผู้ไม่มาประชุม   
1. นำยพงษ์ศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์  สมำชิกสภำเทศบำล  ลำป่วย 
2. นำยจีระ  หรีกประโคน   สมำชิกสภำเทศบำล  ลำป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 

 2. นำยสมนึก อินทะเล   เลขำนุกำรสภำเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
3. นำยพิทักษ์ เมื่อประโคน  รองปลัดเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
4. นำงอัญชลี เมื่อประโคน  หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
5. นำงสำวจินตนำ  หลอมประโคน  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
6. นำยทรงยศ  ชัยอินทร์   ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

          7. จ.อ.ปรีชำ  ดีด้วยชำติ   ผู้อ ำนวยกำรกองกำรประปำ 
8. นำงกฤษฎีกำ  มัญจกำเภท  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
9. นำยเกรียงศักดิ์  เภสัชชำ  ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 
10. นำยกิตติชัย  เชำวนกุล  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำร รก.ผอ.รร.เทศบำลต ำบลประโคนชัย 
11. จ่ำเอกอภินันท์  บัตรประโคน  หัวหน้ำฝ่ำยป้องกัน 
12. นำงสำววำรุณี  พวงไพบูลย์  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
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13. นำงนิดำ  ปุยะติ   หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
14. นำงบุญ  สุขกมล   กรรมกำรชุมชนรุ่งสุริยำ 
15. นำงบุหงำ  เพ็งประโคน  กรรมกำรชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมำ 
16. นำงล ำพร  มันปำฎิ   ประธำนชุมชนตำเจรือม 
17. นำยส ำรวย ไชยอินทร์  ประธำนกรรมกำรชุมชนวัดแจ้งคุ้มสำยัณห์ 
18. นำงนิภำพรรณ  เวชชศำสตร์  กรรมกำรชุมชนหนองจอกพฒันำ 
19. นำงจำรุนัย  เสขะกุล   ประธำนกรรมกำรชุมชนอ ำนวยกิจ 
20. นำงมำนี  รัตนวงศ์ค ำ   กรรมกำรชุมชนวัดโคนคุ้มอ ำปึล 
21. นำงเสำวภำ  ชำญศรี   กรรมกำรชุมชนวัดจ ำปำ 
22. นำงละออง กงประโคน  ประธำนกรรมกำรชุมชนชัยมงคล 
23. นำยเสิม  ธงแพรศรี   ลูกจ้ำงประจ ำ 
24. นำยอิศรำ  ศรีธีระวิโรจน์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนงำนช ำนำญกำร 
25. นำยพนม  ธนูศิลป์   ประธำนกรรมกำรชุมชนวัดโคนคุ้มระเนียด 
26. นำงอำริยำ  วัฒนะภัทร ์  กรรมกำรชุมชนวัดโพธิ ์
27. นำยเกษม  ปำประโคน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประโคนชัยวิทยำ 
28. นำงสำวรักชนก ปึกประโคน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
29. นำงพรรณณิภำ  บุบผำรัตน์  นักวิชำกำรประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 
30. นำงสำวจิรำวรรณ  เพ็งประโคน พนักงำนจ้ำงท่ัวไป 
31. นำงจำรุณี  คงทวี   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
32. นำงวรำภรณ์  พรรณพิสุทธิ์  ประธำนกรรมกำรชุมชนหนองกกเหนือ 
33. นำงลักขณำ ศรีจันทร์ดี  ประธำนชุมชนกันเตอล 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.๐๐ น. 
 

เมื่อได้เวลำประชุม นำยศักดิ์  สินรัมย์ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ท ำหน้ำท่ีเป็น 
ประธำนในท่ีประชุมเมื่อผู้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนสภำฯ ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
และกล่ำวเปิดประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย คณะผู้บริหำร กรรมกำร 
ประธำนสภำเทศบำล   ชุมชนทุกชุมชน  ตลอดท้ังเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล ท่ีเคำรพทุกท่ำนวันนี้

เป็นกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี 
2563 เนื่องจำกวันนี้เป็นกำรประชุมเพื่อพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในวำระท่ี 2  
ขั้นแปรญัตติ และวำระท่ี 3 ข้ันลงมติตรำเป็นเทศบัญญัติ 
- เมื่อสมำชิกสภำเทศบำลครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดกำรประชุม
ตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ประกำศแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งท่ี 
2/2563  
- ตำมท่ีเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้ประกำศแก้ไขแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 23 
มิถุนำยน 2563 โดยแก้ไขปีท่ีจะด ำเนินโครงกำรปรับปรุงอำคำร
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลต ำบลประโคนชัย จำกปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ไปต้ังไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 นั้น แต่เนื่องจำก
กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม มีควำมประสงค์ขอแก้ไขปีท่ีจะ
ด ำเนินโครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำล
ต ำบลประโคนชัย จำกปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 ต้ังไว้ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังเดิม เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชำชนและมีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน        
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม 
 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 กำรแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็น
อ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น เมื่ อ ผู้บริหำรท้องถิ่นไ ด้เห็นชอบ
แผนพัฒนำท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหำรท้องถิ่นเห็นชอบ 
พร้อมท้ังแจ้งสภำท้องถิ่น อ ำเภอและจังหวัดทรำบด้วย 

ท่ีประชุม  มีมติรับทรำบ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธำนสภำเทศบำล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕63 เม่ือวันที่ 14 

สิงหาคม ๒๕63 
 - ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม มีท่ำน
 ใดจะแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือไม่ ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม  ไม่มี 
นำยศักดิ ์ สินรัมย์  - ถ้ำไม่มีกำรแก้ไขถือว่ำท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ 
ประธำนสภำเทศบำล  เทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี ๑ ประจ ำปี 2563 เมื่อวันท่ี  

 14 สิงหำคม ๒๕63 
      - ท่ำนใดเห็นควรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
      สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2563 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง  พิจารณา 
ประธำนสภำเทศบำล    ๓.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 
และวารที่ 3 ขั้นลงมติตราเป็นเทศบัญญัติ 
วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์                             - ขอเชิญประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ ได้แถลงต่อท่ี       
ประธำนสภำเทศบำล ประชุมสภำฯ  
นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์  - เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ และสมำชิกสภำเทศบำล               
ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน ท่ำนนำยกเทศมนตรี ท่ำนเลขำนุกำรนำยก      

และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ สมำชิก
สภำเทศบำล เขต 2 ดิฉันประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศ
บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขอ
รำยงำนให้ท่ำนประธำนสภำทรำบดังนี้ 

   - ตำมท่ีสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้นัดประชุมสภำเทศบำล                
 สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้ ง ท่ี 1 ประจ ำปี  2563 ในวัน ท่ี 14 

สิงหำคม 2564 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งประชุมสภำเทศบำลต ำบล
ประโคนชัย (ช้ัน 3) เพื่อพิจำรณำร่ำงเทศญัตติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
ในวำระท่ี 1 ข้ันรับหลักกำร  ซึ่งท่ีประชุมสภำฯ มีมติรับหลักกำรแห่ง
ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.          
๒๕64 ของเทศบำลต ำบลประโคนชัย แล้ว 
- และมีมติให้ยื่นแบบเสนอค ำขอแปรญัตติ ในวันท่ี 15-17 สิงหำคม 
๒๕63 ต้ังแต่เวลำ 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลประโคนชัย (ช้ัน 3) และคณะกรรมกำรแปรญัตติได้พร้อมกัน
ปฏิบัติหน้ำท่ีรอรับค ำแปรญัตติ จำกสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล         
ประโคนชัย จนถึงวันท่ี 17 สิงหำคม 2563 เวลำ 16.30 น. ตำมท่ี
มติท่ีประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย เป็นท่ีเสร็จเรียบร้อย           
แล้วนั้น 
- ในระหว่ำงวันดังกล่ำว ไม่มี ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำ
เทศบำล ยื่นขอแปรญัตติ แก้ไข เพิ่มเติม แต่อย่ำงใด 
- ในวันนี้ ขอให้คณะกรรมกำรทุกท่ำน พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2564 โดยละเอียดต่อไปคะ 
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- สรุปว่ำ ได้พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. ๒๕64 ตำมรำยละเอียดในร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตำมข้อ 1 ข้อ 2 
ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6  และข้อ 7 โดยละเอียดแล้ว ไม่มี
ข้อบกพร่องแต่อย่ำงใด และมีมติเห็นชอบให้คงร่ำงเดิมทุกประกำร 
และให้ท ำควำมเห็นเสนอประธำนสภำเทศบำลฯ เพื่อด ำเนินกำร
ต่อไป  

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ในเมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ ได้แถลงต่อท่ีประชุมสภำแล้ว  
ประธำนสภำเทศบำล มีสมำชิกท่ำนใดเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ เชิญครับ ถ้ำไม่มีถือว่ำท่ี

ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงไว้ร่ำงเดิม ตำมท่ีคณะกรรมกำรแปรญัตติ
เสนอนะครับ ต่อไปเป็นวำระท่ี 3 ข้ันลงมติตรำเป็นเทศบัญญัติ        
ผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ ให้ตรำเป็นเทศ
บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

  - สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณ 
  รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ 9 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด ไม่เห็นชอบ ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณ 
ประธำนสภำเทศบำล  รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม    -  สมำชิกยกมือ ไม่เห็นชอบ ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณ 
    ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สรุปท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณ 
ประธำนสภำเทศบำล  รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕64  จ ำนวน 9  เสียง 
  ไม่เห็นชอบให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕64  ไม่มี  
- เป็นอนัว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕64 ได้ 
- ผมจะส่งร่ำงเทศบญัญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕64 ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ภำยใน 
7 วัน ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม 
มำตรำ 62 ต่อไปครับ 

  ๓.2 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง ขออนุมัติ 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563   
 - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
 
 

/นำยประสงค์... 



-6- 
 

นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   
 

ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2563  โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
   เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
           เหตุผล 
              ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  ได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
ประจ ำปี 2563 และประกำศใช้เมื่อวันท่ี 11 สิงหำคม 2563 นั้น ได้มีครุภัณฑ์และโครงกำรท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำ
ในปีงบประมำณ 2563  ดังนี้  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน) 
  1.   โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำว เป็นเงิน 500,000 บำท 
  2.   ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ออลอินวัน ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 1 เครื่อง                          
        เป็นเงิน  23,000  บำท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันฯ) 

1. ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด       เป็นเงิน  500,000  บำท 
2. ค่ำจัดซื้อท่อส่งน้ ำ HDPE     เป็นเงิน  500,000  บำท 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง) 
1. โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร คสล. พร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำงถนนรอบหนองระแซซนั 

จำกศำลตำปรึกถึงสำมแยกตัดกับถนนชีวสุทโธ  เป็นเงิน  1,215,500 บำท 
            2. ค่ำจัดซื้อรถบรรทุก ขนำด 6 ล้อ พร้อมติดต้ังเครนพับ  เป็นเงิน  3,300,000 บำท 
            3. ค่ำจัดซื้อ สว่ำนไฟฟ้ำโรตำรี่  จ ำนวน 1 เครื่อง      เป็นเงิน  11,000 บำท 
            4. ค่ำจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง จ ำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน  19,000 บำท 
   แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
            1. โครงกำรปรับปรุงบ่อบำดำล (เดิม) และติดต้ังระบบกรองน้ ำบำดำลเคล่ือนท่ี (mobile Plant)  
       เป็นเงิน  1,614,500 บำท 
   แผนงานการพาณิชย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

1. ค่ำติดต้ังระบบเครื่องเสียงประชำสัมพันธ์ในอำคำรตลำดสดเทศบำลต ำบลประโคนชัย  
        จ ำนวน ๑ ชุด  เป็นเงิน 5๕,000 บำท 
   เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงำนและประชำชน  เทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕63 ต้ังรำยกำรใหม่ ดังนี้ 
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โอนเพิ่ม 
   กองวิชาการและแผนงาน  
     1. ต้ังจา่ยรายการใหม่ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  งบลงทุน  หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
   - ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ออลอินวัน ส ำหรับงำนประมวลผล  จ ำนวน  23,000  บำท 
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ออลอินวัน ส ำหรับงำนประมวลผล   จ ำนวน  
1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บำท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตำมเกณฑ์รำคำกลำง ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก ำหนด มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในกองวิชำกำรและแผนงำนเทศบำลต ำบลประโคน
ชัย เป็นไปตำมหนังสือท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลว 15 พ.ค. 2562  
      2. ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  งบลงทุน  หมวดค่ำท่ี
ดินและส่ิงก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร  
   -โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำว เป็นเงิน 500,000 บำท 
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำว สูงไม่ต่ ำกว่ำ 10 เมตร จ ำนวน 5 จุด ตำมแบบของกรมส่งเสริม
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2/2563 หน้ำ 9 ล ำดับท่ี 1) 
   ส ำนักปลัดเทศบำล (งำนป้องกันฯ) 
       1. ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำม
สงบภำยใน งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  
 

-ค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปิด       จ านวน  500,000  บาท 
 

   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดแบบมุมมองคงท่ี ส ำหรับติดต้ังนอกอำคำร (จ ำนวน 5 จุด 
กล้อง 10 ตัว) ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่ำงๆ ดังนี้ 
    -กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงท่ีส ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำร ส ำหรับใช้ในงำน
รักษำควำมปลอดภัยท่ัวไป (อ้ำงถึง ข้อ 2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ) 
จ ำนวน 10 ชุด 
  -เครื่องบันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Vido Recorder) แบบไม่น้อยกว่ำ 14 ช่อง จ ำนวน        
1 เครื่อง 
   -อุปกรณ์กระจำยสัญญำณแบบ  Poe (Poe L2 Switch) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง จ ำนวน 5 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
   -เครื่องส ำรองไฟ ขนำด 1 KAV จ ำนวน 1 เครื่อง 
   -เครื่องส ำรองไฟ ขนำด 800 AV จ ำนวน 5 เครื่อง 
  -โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smat TV ระดับควำมละเอียดจอภำพ 1,366x769  พิกเซล 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 31 นิ้ว จ ำนวน 1 เครื่อง 
   -อุปกรณ์กระจำยสัญญำณไฟเบอร์ออฟติคไม่น้อยกว่ำ 8 พอร์ต จ ำนวน 1 เครื่อง 
   -อุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติคแบบ SFP Single (Mini GBIC) จ ำนวน 5 คู่ 
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   -ชุดท่อร้อยสำย และแท่งกรำวด์ 5 ชุด 
   -ตู้คำบิเน็ตเก็บอุปกรณ์ควบคุมภำยนอกอำคำรพร้อมอุปกรณ์เสริม 5 ตู้ 
   -อุปกรณ์ Thermostad  ควมคุมกำรปิด-เปิด ของพัดลมระบำยอำกำศป้องกันไม่ให้ท ำงำน 24 ชม.   
ในสภำวะอุณหภูมิในตู้แร็คปกติ จ ำนวน 5 ชุด 
   -สำยไฟ THW-A 1x10.SQmm ขนำดไม่น้อยกวำ่ 60 เมตร 
   -สำยสัญญำณเครือข่ำย UTP Cat6 แบบภำยนอกอำคำรแบบมีสลิง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 450 เมตร 
   -สำยสัญญำณใยแก้วน ำแสงแบบภำยนอกอำคำร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1,500 เมตร 
   -ถำดม้วนเก็บใยแก้วน ำแสง (FO Splice Tray) จ ำนวน 1 ชุด 
   -กล่องห่อหุ้มจุดเช่ือมต่อเส้นใยแก้วน ำแสง (FO Splice Closure) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ชุด 
   -สำยใยแก้วน ำแสงภำยในอำคำรพร้อมหัวต่อ FO Pigtail จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ4 ชุด 
   -สำยใยแก้วน ำแสงภำยนอกอำคำรพร้อมหัวต่อ FO Patch Cord  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ชุด 
   -อุปกรณ์ยึดแขวนสำย แมกชีโบล์ท หรือ พรีฟอร์ม หรือแคล็มป์ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 40 ชุด 
  -อุปกรณ์อื่นๆ  
    เป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก ำหนด แต่มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อ เป็นไปตำมหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 1989 
ลว 22 มิ .ย. 2552 และหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ. .ย   
2559 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ .ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2/2563  หน้ำ 10 ล ำดับท่ี 1)     
   2. ต้ังรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น 
   -ค่าจัดซ้ือท่อส่งน้ า HDPE เป็นเงิน  500,000  บาท 
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อท่อส่งน้ ำ HDPE ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่ำงๆ ดังนี้ 
   -มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ  250 มิลลิเมตร 
   -(PE 100) ช้ัน PN8 ยำว 6 เมตร เช่ือมสตับเอ็นและติดต้ังจำน 2 ด้ำน พร้อมปะเก็นยำง สกรู น็อต 
จ ำนวน 29 ท่อน  ควำมยำวรวมไม่น้อยกว่ำ 174 เมตร 
   - และอุปกรณ์อื่นๆ 
   เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ และมีควำมจ ำเป็นต้องซื้อเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและให้บริกำรประชำชน เป็นไปตำมหนังสือท่ี มท 0808.2/
ว 1989 ลว 22 มิ.ย. 2552 และหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ 1248  ลว 27 มิ.ย  
2559  (เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2/2563  หน้ำ 10 ล ำดับท่ี 2)     
   กองช่าง 
  1. ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง   
             -ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ พร้อมติดต้ังเครนพับ จ านวน 3,300,000 บาท 
     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถบรรทุก ขนำด 6 ล้อ พร้อมติดต้ังเครนพับ จ ำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี ้รถบรรทุกขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซ ีหรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 170 
กิโลวัตต์ 
 

/แบบกระบะ... 
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    แบบกระบะเทท้ำย  
   1.) น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม 
   2.) พร้อมกระบะและเครื่องปรับอำกำศ ระบบบังคับเล้ียว พำวเวอร์ช่วยผ่อนแรง 
   3.) ระบบไฮดรอลิคเครน 

        - พิกัดยกไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน-เมตร    
        - ระยะยืดสูงสุดด้วยไฮดรอลิคในแนวระนำบ ไม่นอ้ยกว่ำ 8.0 เมตร 
        - น้ ำหนักยกท่ีระยะ 3.00 เมตร ไม่น้อยกว่ำ 3,000 กิโลกรัม 
   เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ แต่มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อ ตำมรำคำใน
ท้องถิ่น เพื่อบริกำรประชำชน เป็นไปตำมหนังสือท่ี มท 0808.2/ว1989 ลว 22 มิ.ย. 2522 หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิ.ย. 2559 (เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ .ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 
1/2563 หน้ำ 9 ล ำดับท่ี 4) 

   2. ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงำน   
            -ค่าจัดซ้ือ สว่านไฟฟ้าโรตารี่  จ านวน 11,000 บาท 
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสว่ำนไฟฟ้ำโรตำรี่ ขนำด 26 มม. 3 ระบบ ก ำลังไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 800 วัตต์ 
ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 1,200 รอบต่อนำที จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,000 บำท เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ใน
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ แต่มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อ ตำมรำคำในท้องถิ่น เพื่อบริกำรประชำชน เป็นไปตำมหนังสือท่ี 
มท 0808.2/ว1989 ลว 22 มิ.ย. 2522 หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิ.ย. 2559 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2562 หน้ำ 15 ล ำดับท่ี 9)                                                                                                       

   3. ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนเคหะและชุมชน งำนสวนสำธำรณะ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำน
ครัว   -ค่าจัดซ้ือ เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 19,000 บาท 
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง จ ำนวน 2 เครื่องๆละ 9,500 บำท เป็นเงิน 19,000 
บำท เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ เป็นไปตำมหนังสือท่ี มท 0808.2/
ว 1989 ลว 22 มิ.ย. 2552 และหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 (เป็นไปตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข - เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2562 หน้ำ 13 ล ำดับท่ี 2) 

            4. ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนสวนสำธำรณะ  งบลงทุน  หมวดค่ำท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้ำง ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 
            -โครงกำรปรับปรุงบอ่บำดำล (เดิม) และติดต้ังระบบกรองน้ ำบำดำลเคล่ือนท่ี (mobile Plant) จ ำนวน 
1,614,500 บำท 
    เพื่อเป็นค่ำปรับปรุงบ่อบำดำล(เดิม) และติดต้ังระบบกรองน้ ำบำดำลเคล่ือนท่ี (mobile Plant) จ ำนวน 
6 ชุด (รำยละเอียดตำมแบบของเทศบำลต ำบลประโคนชัย) (เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 2/2563 หน้ำ 8) 

 

/5. ต้ังจ่ำย... 
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   5. ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ฐำน งบลงทุน 
หมวดค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  ประเภทค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค 
            -โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร คสล. พร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำงถนนรอบหนองระแซซันจำกศำล
ตำปรึกถึงสำมแยกตัดกับถนนชีวสุทโธ จ ำนวน 1,215,500 บำท 
     เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงผิวจรำจร คสล. กว้ำงเฉล่ียไม่น้อยกว่ำ 5.10-10.20 ม. ยำวไม่น้อยกว่ำ 193 ม. 
หนำเฉล่ียไม่น้อยกว่ำ 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ 1,381 ตร.ม. โคมไฟฟ้ำแสงสว่ำงแบบกิ่งเด่ียวสูงไม่น้อยกว่ำ 
9 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ ำนวน 7 ต้น (รำยละเอียดตำมแบบของเทศบำลต ำบลประโคนชัย) (เป็นไปตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2/2563 หน้ำ 7) 

  กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
      1. ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนกำรพำณิชย์  งำนตลำดสด  งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  

- ค่ำติดต้ังระบบเครื่องเสียงประชำสัมพันธ์ในอำคำรตลำดสดเทศบำลต ำบลประโคนชัย จ ำนวน ๑ ชุด 
เป็นเงิน 5๕,000 บำท 
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ ๑. ตู้ล ำโพงแบบ ๒ ทำง ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๘ นิ้ว พร้อมสำย VCT จ ำนวน ๔ ตู้,   
2. เครื่องขยำยเสียงพำวเวอร์มิกเซอร์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๔๐๐ W. แบบ Mono มีช่องเสียบไมโครโฟนและ CD/DVD 
จ ำนวน ๑ เครื่อง, 3. เครื่องเล่น CD/DVD จ ำนวน ๑ เครื่อง, 4. ไมโครโฟนพร้อมสำย จ ำนวน ๑ ชุด เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ แต่มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อ ตำมรำคำในท้องถิ่น เพื่อบริกำรประชำชน เป็นไป
ตำมหนังสือท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มิ.ย.๒๕๕๒ หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันท่ี ๒๗ 
มิ.ย.๒๕๕๙ ตำมแผนพัฒนำท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2/2563 หน้ำ 11 ล ำดับท่ี 3) 
 

รวมโอนเพิ่ม  จ านวน    7,738,000  บาท 
 

โอนลด 
       แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน  งบลงทุน หมวดค่ำท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้ำง  ประเภทค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและทำงเท้ำ ถนนภักดีด ำรง จ ำนวน  4,542,900 บำท (งบประมำณคงเหลือก่อนโอน จ ำนวน 
4,542,900  บำท) (เหตุผลในกำรโอนลดเนื่องจำกบริเวณท่ีท ำกำรก่อสร้ำง ดังกล่ำว  มีระบบท่อเมนประปำขนำดใหญ่
ท่ีต้องด ำเนินกำรย้ำยแนวทอ่ประปำ ซึ่งในรำยละเอียดโครงกำรดังกล่ำวมิได้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยไว้ เป็นเหตุให้ต้นทุน
ค่ำก่อสร้ำงสูงกว่ำงบประมำณ จึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรได้) 
  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค โครงกำรขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกศำลตำปู่หนองระแซซันถึงสำมแยกถนนไปหลัง
วัดแจ้ง และก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชีวสุทโธจำกสำมแยกถนนหนองระแซซันถึงถนนประโคนชัย-
ปรำสำทเมืองต่ ำ จ ำนวน 2,857,500  บำท (งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 2,857,500  บำท) (เหตุผลในกำรโอนลด
เนื่องจำก  บริเวณท่ีท ำกำรก่อสร้ำง บริเวณดังกล่ำวมีเสำไฟฟ้ำแรงสูงอยู่ในแนวก่อสร้ำงซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร
ย้ำยเสำไฟฟ้ำ ซึ่งกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคมิได้ต้ังงบประมำณไว้ ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำงได้) 
 

/แผนงำนบริหำร... 
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       แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย  ประเภท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ -โครงกำรส ำรวจเจตนำรมณ์ของประชำชน
ในกำรจัดต้ังและยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 23,000  บำท  (งบประมำณคงเหลือก่อนโอน จ ำนวน 
132,959.60  บำท)  
            -แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำวัสดุ 
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2,500 บำท (งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 35,485 บำท)  
  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนนัทนำกำร  งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิน่  งบเงินอุดหนนุ หมวด
เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนนุเอกชน โครงกำรสนับสนุนงบประมำณกำรจัดท ำต้นเทียนขบวนแห่และรูปสัตว์ประจ ำปี 
งำนประเพณีแห่เทียนพรรษำ จ ำนวน  257,100 บำท  (งบประมำณคงเหลือก่อนโอน จ ำนวน  520,000 บำท)                                                                                   
       แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรสำธำรณสุข งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน   (ฝ่ำย
ประจ ำ) ประเภทเงินเดือนพนักงำน โอนลด 5๕,๐๐๐.- บำท (งบประมำณงบประมำณคงเหลือก่อนโอน ๕๑๒,๖๘๐ บำท) 

 

รวมโอนลด  จ านวน  7,738,000  บาท 

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

  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำอนุมัติ ต่อไป 
ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย   
 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผลแล้ว               
ประธำนสภำเทศบำล - มีสมำชิกสภำท่ำนใด จะอภิปรำยหรือไม่ครับ 
     ขอเชิญครับ  
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ 
ประธำนสภำเทศบำล     สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ให้โอนงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ และแผนงาน)  
 1. โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำว เป็นเงิน 500,000 บำท 
 2. ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ออลอินวัน ส ำหรับงำนประมวลผล                         
จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  23,000  บำท 

       -สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้โอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
  งบประมำณ พ.ศ. 2563 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (กองวิชำกำร 

และแผนงำน)  
 

/1. โครงกำร... 
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 1. โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำว เป็นเงิน 500,000 บำท 
 2. ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ออลอินวัน ส ำหรับงำนประมวลผล                         
จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  23,000  บำท โปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 9 เสียง  
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้โอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
ประธำนสภำเทศบำล งบประมำณ พ.ศ. 2563 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (กองวิชำกำร 

และแผนงำน)  
 1. โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำว เป็นเงิน 500,000 บำท 
 2. ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ออลอินวัน ส ำหรับงำนประมวลผล                         
จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  23,000  บำท โปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 9 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้โอนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป(กองวิชำกำรและแผนงำน)  
 1. โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำว เป็นเงิน 500,000 บำท 
 2. ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ออลอินวัน ส ำหรับงำนประมวลผล                         
จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  23,000  บำท  ได้ 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันฯ) 
      1. ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด       เป็นเงิน  500,000  บำท 

 2. ค่ำจัดซื้อท่อส่งน้ ำ HDPE     เป็นเงิน  500,000  บำท 
      - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้โอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
 งบประมำณ พ.ศ. 2563  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

 (งำนป้องกันฯ) 
1. ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด       เป็นเงิน  500,000  บำท 
 2. ค่ำจัดซื้อท่อส่งน้ ำ HDPE     เป็นเงิน  500,000  บำท 
 โปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 9 เสียง  
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ใหโ้อนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
ประธำนสภำเทศบำล งบประมำณ พ.ศ. 2563  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

 (งำนป้องกันฯ) 
1. ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด       เป็นเงิน  500,000  บำท 
 2. ค่ำจัดซื้อท่อส่งน้ ำ HDPE     เป็นเงิน  500,000  บำท 
โปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
/นำยศักดิ์... 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 9 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้โอนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 แผนงำนกำรรักษำควำม
สงบภำยใน (งำนป้องกันฯ) 
1. ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด       เป็นเงิน  500,000  บำท 
 2. ค่ำจัดซื้อท่อส่งน้ ำ HDPE     เป็นเงิน  500,000  บำท ได้ 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)  
 1. โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร คสล. พร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้ำส่อง

สว่ำงถนนรอบหนองระแซซนั จำกศำลตำปรึกถึงสำมแยกตัดกับถนน
ชีวสุทโธ  เป็นเงิน  1,215,500 บำท 

       2. ค่ำจัดซื้อรถบรรทุก ขนำด 6 ล้อ พร้อมติดต้ังเครนพับ   
เป็นเงิน 3,300,000 บำท 
3. ค่ำจัดซื้อ สว่ำนไฟฟ้ำโรตำรี่  จ ำนวน 1 เครื่อง      
เป็นเงิน  11,000 บำท 
4. ค่ำจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง จ ำนวน 2 เครื่อง           
เป็นเงิน  19,000 บำท 

      - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้โอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี  
 รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 แผนงำนอุตสำหกรรม

และกำรโยธำ (กองช่ำง)  
1. โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร คสล. พร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงถนนรอบหนองระแซซนั จำกศำลตำปรึกถึงสำมแยกตัดกับถนน
ชีวสุทโธ  เป็นเงิน  1,215,500 บำท 
 2. ค่ำจัดซื้อรถบรรทุก ขนำด 6 ล้อ พร้อมติดต้ังเครนพับ            
เป็นเงิน     3,300,000 บำท 
 3. ค่ำจัดซื้อ สว่ำนไฟฟ้ำโรตำรี่  จ ำนวน 1 เครื่อง                         
เป็นเงิน  11,000 บำท 
4. ค่ำจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง จ ำนวน 2 เครื่อง             
เป็นเงิน 19,000 บำท  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 9 เสียง  
นำยศักดิ์  สินรัมย์    -สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ใหโ้อนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
ประธำนสภำเทศบำล งบประมำณ พ.ศ. 2563  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 (กองช่ำง)  
1. โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร คสล. พร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงถนนรอบหนองระแซซนั จำกศำลตำปรึกถึงสำมแยกตัดกับถนน     
ชีวสุทโธ  เป็นเงิน  1,215,500 บำท 

/2. ค่ำจัดซื้อ... 
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 2. ค่ำจัดซื้อรถบรรทุก ขนำด 6 ล้อ พร้อมติดต้ังเครนพับ          
เป็นเงิน  3,300,000 บำท 
 3. ค่ำจัดซื้อ สว่ำนไฟฟ้ำโรตำรี่  จ ำนวน 1 เครื่อง                          
เป็นเงิน  11,000 บำท 
4. ค่ำจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง จ ำนวน 2 เครื่อง             
เป็นเงิน  19,000 บำท  โปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 9 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้โอนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ (กองช่ำง)  
1. โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร คสล. พร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงถนนรอบหนองระแซซนั จำกศำลตำปรึกถึงสำมแยกตัดกับถนน      
ชีวสุทโธ  เป็นเงิน  1,215,500 บำท 
 2. ค่ำจัดซื้อรถบรรทุก ขนำด 6 ล้อ พร้อมตดิต้ังเครนพับ               
เป็นเงิน  3,300,000 บำท 
3. ค่ำจัดซื้อ สว่ำนไฟฟ้ำโรตำรี่  จ ำนวน 1 เครื่อง                      
เป็นเงิน  11,000 บำท 
4. ค่ำจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง จ ำนวน 2 เครื่อง             
เป็นเงิน  19,000 บำท ได้ 
แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 

 1. โครงกำรปรับปรุงบ่อบำดำล (เดิม) และติดต้ังระบบกรองน้ ำ
บำดำลเคล่ือนท่ี (mobile Plant) เป็นเงิน  1,614,500 บำท  
- สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้โอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563  แผนงำนเคหะและ
ชุมชน (กองช่ำง) 
 1. โครงกำรปรับปรุงบอ่บำดำล (เดิม) และติดต้ังระบบกรองน้ ำ
บำดำลเคล่ือนท่ี (mobile Plant)   เป็นเงิน  1,614,500 บำท  

      โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 9 เสียง  
นำยศักดิ์  สินรัมย์     - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ใหโ้อนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
ประธำนสภำเทศบำล งบประมำณ พ.ศ. 2563  แผนงำนเคหะและชุมชน (กองช่ำง) 

 1. โครงกำรปรับปรุงบ่อบำดำล (เดิม) และติดต้ังระบบกรองน้ ำ
บำดำลเคล่ือนท่ี (mobile Plant)   เป็นเงิน  1,614,500 บำท  

 โปรดยกมือขึ้น 
/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ ์ สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 9 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้โอนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 แผนงำนเคหะและชุมชน 
(กองช่ำง) 
 1. โครงกำรปรับปรุงบ่อบำดำล (เดิม) และติดต้ังระบบกรองน้ ำ
บำดำลเคล่ือนท่ี (mobile Plant)   เป็นเงิน  1,614,500 บำท ได้ 

      แผนงานการพาณิชย์  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 1. ค่ำติดต้ังระบบเครื่องเสียงประชำสัมพันธ์ในอำคำรตลำดสด    

เทศบำลต ำบลประโคนชัย  จ ำนวน ๑ ชุด  เป็นเงิน 5๕,000 บำท 
- สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้โอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563  แผนงำนกำรพำณิชย์  

(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
1. ค่ำติดต้ังระบบเครื่องเสียงประชำสัมพันธ์ในอำคำรตลำดสด    

เทศบำลต ำบลประโคนชัย  จ ำนวน ๑ ชุด  เป็นเงิน 5๕,000 บำท 
      โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 9 เสียง  
นำยศักดิ์  สินรัมย์     สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ใหโ้อนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
ประธำนสภำเทศบำล งบประมำณ พ.ศ. 2563  แผนงำนกำรพำณิชย์ (กองสำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม) 
1. ค่ำติดต้ังระบบเครื่องเสียงประชำสัมพันธ์ในอำคำรตลำดสด
เทศบำลต ำบลประโคนชัย  จ ำนวน ๑ ชุด  เป็นเงิน 5๕,000 บำท 

 โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 9 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้โอนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 แผนงำนกำรพำณิชย์ 
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม) 

1. ค่ำติดต้ังระบบเครื่องเสียงประชำสัมพันธ์ในอำคำรตลำดสด 
เทศบำลต ำบลประโคนชัย  จ ำนวน ๑ ชุด  เป็นเงิน 5๕,000 บำท ได้ 
 
 

 
 

/นำยศักดิ.์.. 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์    ๓.3 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง ขออนุมัติ 
ประธำนสภำเทศบำล    กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เทศบาลต าบลประโคนชัย 
   - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน เมื่อสมำชิกสภำเทศบำลอนุมัติ 
      ให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  
      2563 ได้แล้ว แต่เนื่องระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรใกล้ส้ินปี 
      งบประมำณ 2563 ยังมหีลำยโครงกำรท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำร 
      ให้เสร็จเรียบร้อยภำยในปีงบประมำณ 
      - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย  เรื่อง ขออนุมัติ 

กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เทศบำลต ำบลประโคนชัย  
มีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติกันเงิน กรณีท่ีมีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้ำง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
  เพื่อขออนุมัติกันเงินหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  ท่ียังมิได้ก่อหนี้ ผูกพันภำยในปีงบประมำณ
แต่มีควำมจ ำเป็นจะต้องด ำเนินกำรใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก   

เหตุผล 
  เทศบำลต ำบลประโคนชัย มีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง จ ำนวน   7  โครงกำร คำด
ว่ำจะไม่สำมำรถก่อหนี้ผูกพันภำยในปีงบประมำณ 2563 ได้ แต่ยังมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก  ดังนี้ 
 1. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน งบลงทุน 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด (จ ำนวน 5 จุด กล้อง 10 ตัว) เป็นเงิน 
500,000.- บำท  

2. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน งบลงทุน 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อท่อส่งน้ ำ HDPE เป็นเงิน 500,000.- บำท 

3. แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร งบลงทุน โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำว 
เป็นเงิน 500,000 บำท 

4. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 
โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร คสล. พร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำงถนนรอบหนองระแซซันจำกศำลตำปรึกถึงสำมแยก
ตัดกับถนนชีวสุทโธ เป็นเงิน 1,215,500 บำท 
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           5. แผนงำนเคหะและชุมชน โครงกำรปรับปรุงบ่อบำดำล (เดิม) และติดต้ังระบบกรองน้ ำบำดำล
เคล่ือนท่ี (mobile Plant) เป็นเงิน 1,614,500 บำท 
  6. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ           
ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  ค่ำจัดซื้อรถบรรทุก ขนำด 6 ล้อ พร้อมติดต้ังเครนพับ เป็นเงิน 3,300,000 
บำท 

7. แผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรประปำ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์อื่น ประเภทค่ำจัดซื้อท่อเหล็กส่งน้ ำขึ้น
ถังสูง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว จ ำนวน 4 ท่อน เป็นเงิน 600,000.-บำท 

 

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

 

ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น  คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำอนุมัติต่อไป 

 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผลแล้ว               
ประธำนสภำเทศบำล    - มีสมำชิกสภำท่ำนใด จะอภิปรำยหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม  
ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ใหก้ันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ 
                                        ผูกพัน เทศบำลต ำบลประโคนชัย 
      - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเทศบำล 
  ต ำบลประโคนชัย โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 9 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้กันเงินกรณียังมิได้กอ่หนี้ผูกพัน 
ประธำนสภำเทศบำล  เทศบำลต ำบลประโคนชัย โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 9 เสียง   
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้กันเงินกรณียังมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน เทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้ 

นำยบุญจันทร์  ทองแถม    - เนื่องจำกมีญัตติเร่งด่วนท่ีมีควำมจ ำเป็นท่ีจะน ำเรียนให้สมำชิกสภำ  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล    เทศบำลพิจำรณำ 3 เรื่อง ดังนี้ 
 
 
 

/1. ญัตติคณะผู้บริหำร... 
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      1. ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย เรื่อง ขออนุมัติ
      โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
      เพื่อตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์บริกำร 
               สำธำรณสุขเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
      2 ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย เรื่อง  ขออนุมัติ
      โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อ
      ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่ โครงกำรจัดท ำป้ำยช่ือชุมชนถนนและซอยในเขต
      เทศบำล 

    3. ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย เรื่อง ขออนุมัติกัน
   เงินกรณียังมไิด้ก่อหนี้ผูกพัน เทศบำลต ำบลประโคนชัย 
   - ซึ่งตำมระเบียบกำรเสนอญัตติดังกล่ำวถือว่ำเป็นกำรเสนอญัตติด้วย 
   วำจำ เพรำะทำงผู้บริหำรไม่สำมำรถเสนอสภำก่อนตำมระเบียบได้ 
   ก่อน 5 วัน จึงขอเสนอญัตติด้วยวำจำ ซึ่งจะต้องรับกำรอนุญำตจำก 

สภำแห่งนี้ด้วยมติหนึ่งในสำมของสมำชิกท่ีเข้ำร่วมประชุมในครั้งนี้ 
ก่อนท่ีผู้บริหำรจะเสนอญัตติ ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำได้หำรือ
ท่ีประชุมว่ำจะอนุญำตให้น ำเสนอญัตติท่ีผมกล่ำวมำแล้วเข้ำเสนอ
เป็นญัตติด้วยวำจำได้หรือไม่ ขอเชิญครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์ - เนื่องจำกวันนี้มีญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัยเสนอ 
ประธำนสภำเทศบำล เร่งด่วน ผมขอสอบถำมสมำชิกสภำเทศบำลว่ำ ท่ำนใดเห็นควร

อนุญำตหรือไม่อนญุำต ใหน้ ำญัตติด้วยวำจำดังกล่ำวเข้ำบรรจุใน
ระเบียบวำระกำรประชุมสภำเทศบำลสมัยสำมัญ  
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี ๒๕63 โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ อนุญำต 9 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ผมขอสอบถำมสมำชิกสภำเทศบำล ไม่อนุญำต ให้น ำญัตติด้วย 
ประธำนสภำเทศบำล วำจำดังกล่ำวเข้ำบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุมสภำเทศบำล 

สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี ๒๕63 โปรดยกมือขึ้น  
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุญำต ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุญำต 9 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุญำต ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี
      - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุญำต ให้น ำญัตติด้วยวำจำ 
      ดังกล่ำวเข้ำบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุมสภำเทศบำลสมัยสำมัญ 
      สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี ๒๕63 ได้ ดังต่อไปนี้ 
      3.4. ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย เรื่อง ขออนุมัติ
      โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
      เพื่อตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์บริกำร 
               สำธำรณสุขเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
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      3.5 ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย เรื่อง  ขออนุมัติ
      โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อ
      ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่ โครงกำรจัดท ำป้ำยช่ือชุมชนถนนและซอยในเขต
      เทศบำล 

    3.6 ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย เรื่อง ขออนุมัติ
   กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เทศบำลต ำบลประโคนชัย 

 - มีสมำชิกสภำท่ำนใด จะอภิปรำยหรือไม่ครับ 
     ขอเชิญครับ  
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   ๓.4 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เรื่อง ขออนุมัติ 
ประธำนสภำเทศบำล    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
  สาธารณสุข เทศบาลต าบลประโคนชัย 

   - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย  เรื่อง ขออนุมัติ 

โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563           
เพื่อตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ โครงกำรรับปรุงอำคำรศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

               ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563  เพื่อตัง้จ่ำยรำยกำรใหม่ โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เทศบำลต ำบลประโคนชัย  โดยมี
หลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
   เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  เพื่อตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ 
โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เทศบำลต ำบลประโคนชัย   

เหตุผล 
           ตำมท่ีเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้จัดต้ังศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เทศบำลฯ โดยได้เปิดด ำเนินกำรต้ังแต่ 
ปีงบประมำณ 2550 เป็นต้นมำ เพื่อมุ่งหวังให้ประชำชนในเขตเทศบำล ได้มีสุขภำพอนำมัยท่ีดี  สำมำรถเข้ำถึงบริกำร
สำธำรณสุขได้อย่ำงสะดวก  รวดเร็ว  ท่ัวถงึ และลดกำรแออัดของผู้ป่วยท่ีมีอำกำรเจ็บป่วยพื้นฐำน อำกำรไม่รุนแรง ซึ่งไป
รับบริกำรท่ีโรงพยำบำลของรัฐโดยไม่จ ำเป็น นั้น 

    ด้วยปัจจุบันศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ฯ  ซึ่งเปิดใช้งำนมำเป็นเวลำนำนยังไม่มีกำรปรับปรุงเมื่อฝนตก     
ท ำให้หลังคำรั่ว ฝ้ำเพดำนช ำรุดหลำยจุด ท ำให้ไม่สำมำรถให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงมีควำมจ ำเป็น
เร่งด่วนต้องปรับปรุงศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ฯ แต่ไม่ได้ต้ังงบประมำณดังกล่ำวไว้ 
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   เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงำนและประชำชน  กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 
เทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕63  ต้ังรำยกำรใหม่          
ในโครงกำรดังกล่ำว ดังนี ้

โอนเพิ่ม 

            ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนสำธำรณสุข  งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข  งบลงทุน  หมวด  ค่ำท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้ำง ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 
            -โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เทศบำลต ำบลประโคนชัย  จ ำนวน  343,400 บำท 
    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงอำคำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เทศบำลต ำบลประโคนชัย ดังนี้ ซ่อมหลังคำ ,
เพดำน ติดต้ังกันสำด ทำสีอำคำร รำยละเอียดตำมแบบของเทศบำลต ำบลประโคนชัย  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565  แก้ไขครั้งท่ี  2/2563) 

รวมโอนเพิ่ม  จ านวน   343,400  บาท 
 

โอนลด 
       แผนงำนสำธำรณสุข  งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรสำธำรณสุข  งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  ค่ำจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนำด ๑ ตัน  จ ำนวน  ๒๘๐,000  บำท 
(เป็นเงินเหลือจ่ำย จ ำนวน  ๒๘๐,๐๐๐  บำท) 
           แผนงำนสำธำรณสุข  งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น งบด ำเนินกำร ค่ำใช้สอย ประเภท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) จ ำนวน 63,400 บำท  
 

รวมโอนลด  จ านวน  343,400  บาท 

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

  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่ โครงกำรปรับปรุงอำคำร
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เทศบำลต ำบลประโคนชัย ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำอนุมัติ ต่อไป 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผลแล้ว               
ประธำนสภำเทศบำล เป็นเรื่องท่ีมีควำมจ ำเป็น หลังคำรั่ว กำรปฏิบัติงำนไม่ได้รับควำม

สะดวกเท่ำท่ีควร 
 - มีสมำชิกสภำท่ำนใด จะอภิปรำยหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ   
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ 
ประธำนสภำเทศบำล    สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ใหโ้อนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
      ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  เพื่อตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ โครงกำร
      ปรับปรุงอำคำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เทศบำลต ำบลประโคนชัย   
      - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้โอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
  พ.ศ. 2563  เพื่อตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ โครงกำรปรับปรุงอำคำร

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เทศบำลต ำบลประโคนชัย  โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 9 เสียง  
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้โอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
ประธำนสภำเทศบำล งบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ โครงกำรปรับปรุง

อำคำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เทศบำลต ำบลประโคนชัย   
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 9 เสียง 
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้โอนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ 
โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เทศบำลต ำบล           
ประโคนชัย ได้ 

   ๓.4 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง ขออนุมัติ 
       โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่โครงการจัดท าป้ายชื่อชุมชนถนนและซอย
      ในเขตเทศบาล 
   - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย  เรื่อง ขออนุมัติ 
      โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อ
      ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่ โครงกำรจัดท ำป้ำยช่ือชุมชนถนนและซอยในเขต
      เทศบำล โดยมีหลักกำรและเหตุผล ดังนี้ 
 

    ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563  เพื่อต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่ โครงกำรจัดท ำป้ำยช่ือชุมชนถนนและซอยในเขตเทศบำล  โดยมี
หลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
   เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  เพื่อตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ 
โครงกำรจัดท ำป้ำยช่ือชุมชนถนนและซอยในเขตเทศบำล  

/เหตุผล... 
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เหตุผล 
           เทศบำลต ำบลประโคนชัย เป็นหน่วยงำนรำชกำรท้องถิ่นที่มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรดูแลให้ควำมสะดวกแก่
ประชำชนท่ีใช้เส้นทำงในกำรสัญจรไป-มำ ในเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย เนื่องจำกปัจจุบันพื้นท่ีเทศบำลฯ เป็นเขตพื้นท่ี
เมืองมีผู้คนสัญจรไป-มำ คับค่ัง ท ำให้เกิดควำมไม่สะดวกของประชำชนท่ีไม่รู้จักหมู่บ้ำนชุมชน ซึ่งท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำใน
กำรเดินทำงได้ เทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องติดต้ังป้ำยช่ือถนน ซอย ให้ชัดเจน และอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ประชำชน แต่ไม่ได้ต้ังงบประมำณดังกล่ำวไว ้
   เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงำนและประชำชน  กองช่ำง เทศบำลต ำบล          
ประโคนชัย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕63  ต้ังรำยกำรใหม่ ในโครงกำรดังกล่ำว 
ดังนี ้

โอนเพิ่ม 
            ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน     งบลงทุน  
หมวดค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร 
            -โครงกำรจัดท ำป้ำยช่ือชุมชนถนนและซอยในเขตเทศบำล       จ ำนวน  200,000 บำท 
    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำป้ำยช่ือชุมชน ถนนและซอยในเขตเทศบำล  รำยละเอียดตำมแบบแปลนของ
เทศบำล เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้ำ 70  ล ำดับท่ี 1 ) 

รวมโอนเพิ่ม  จ านวน   200,000  บาท 
 

โอนลด 
       แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน งบด ำเนินงำน  
หมวดค่ำใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน  จ ำนวน  ๒0๐,000  บำท 

 

รวมโอนลด  จ านวน  200,000  บาท 
  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541  หมวด 4  ข้อ 27  “กำรโอนเงนิงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีท ำให้ลักษณะ 
ปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” 
  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ โครงกำรจัดท ำป้ำยช่ือชุมชนถนน
และซอยในเขตเทศบำล  ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำอนุมัติ ต่อไป 
 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผลแล้ว               
ประธำนสภำเทศบำล - มีสมำชิกสภำท่ำนใด จะอภิปรำยหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ   
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ 
ประธำนสภำเทศบำล     สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ใหโ้อนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
      ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  เพื่อตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ โครงกำร
      จัดท ำป้ำยช่ือชุมชนถนนและซอยในเขตเทศบำล 
       สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้โอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำป ี
  พ.ศ. 2563  เพื่อตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ โครงกำรจัดท ำป้ำยช่ือ

ชุมชนถนนและซอยในเขตเทศบำล โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 9 เสียง  
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้โอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
ประธำนสภำเทศบำล งบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่ โครงกำรจัดท ำ

ป้ำยช่ือชุมชนถนนและซอยในเขตเทศบำล โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย ์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 9 เสียง 
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้โอนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ 
โครงกำรจัดท ำป้ำยช่ือชุมชนถนนและซอยในเขตเทศบำล ได้ 

   ๓.5 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง ขออนุมัติ 
    กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เทศบาลต าบลประโคนชัย 
   - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย  เรื่อง ขออนุมัติ 

กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เทศบำลต ำบลประโคนชัย  
มีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติกันเงิน กรณีท่ีมีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้ำง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
  เพื่อขออนุมัติกันเงินหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  ท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันภำยในปีงบประมำณ
แต่มีควำมจ ำเป็นจะต้องด ำเนินกำรใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก   

เหตุผล 
  เทศบำลต ำบลประโคนชัย มีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง จ ำนวน    2  โครงกำร คำด
ว่ำจะไม่สำมำรถก่อหนี้ผูกพันภำยในปีงบประมำณ 2563 ได้ แต่ยังมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก  ดังนี้ 
 
 

/1. แผนงำน... 
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 1. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร โครงกำรจัดท ำป้ำยช่ือชุมชนถนนและซอยในเขตเทศบำล จ ำนวน 
200,000 บำท 

2. แผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข งบลงทุน หมวดค่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ประเภท
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เทศบำลต ำบลประโคน
ชัย เป็นเงิน 343,400 บำท 

 

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

 

ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น  คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำอนุมัติต่อไป 

 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผลแล้ว               
ประธำนสภำเทศบำล - มีสมำชิกสภำท่ำนใด จะอภิปรำยหรือไม่ครับ 
     ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม  
ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ 
                                        ผูกพัน เทศบำลต ำบลประโคนชัย 
  - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเทศบำล 
  ต ำบลประโคนชัย โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 9 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ใหก้ันเงินกรณียังมิได้กอ่หนี้ผูกพัน 
ประธำนสภำเทศบำล  เทศบำลต ำบลประโคนชัย โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 9 เสียง   
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้กันเงินกรณียังมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน เทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้ 

      ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ  
นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เป็นเรือ่งเกี่ยวกับกิจกำร
ประธำนสภำเทศบำล    สภำเทศบำลท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ี ครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล 
      ผู้ทรงเกียรติ ประธำนกรรมกำรชุมชน ทุกท่ำน กระผม นำยมงคล 
      แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 กระผมจะขอเสนอฝำกท่ำน 
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ประธำนสภำไปยังผู้บริหำรถึงเรื่องท่ีผมเองก็เคยปรำรภมำประมำณ 
2 ครั้งได้ เรื่องแรกทำงเดินเท้ำบริเวณหน้ำธนำคำรกสิกรไทยซึ่งเป็น
ของกรมทำงหลวงแต่เนื่องจำกว่ำชำวบ้ำนได้มำร้องเรียนผม ทำงเท้ำ
บริเวณดังกล่ำวถ้ำมีเจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบไปดูแลซ่อมแซมก็ดีน่ะ
ครับ เนื่องจำกถนนช ำรุดขรุขระพอสมควร ถ้ำสำมำรถขออนุญำต
จำกทำงหลวงมำดูแลเองได้ก็ควรจะไปด ำเนินกำรติดต่อครับ เพรำะ
ชำวบ้ำนเขำเดือดร้อนผมเองก็รับปำกว่ำจะน ำเรื่องนี้เข้ำท่ีประชุม
สภำเทศบำลในวันนี้ ฝำกท่ำนผู้บริหำรถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องตรงนี้ ข้อท่ี 2 
ตำมท่ีผมเคยเรียนผู้บริหำรบริเวณหนองน้ ำระแซซัน ควรท ำท่ีพัก
ส ำหรับผู้ท่ีเดินออกก ำลังกำย ผมเองก็ขอฝำกเรื่องนี้ด้วย ผมเคยฝำก
มำประมำณ 1-2 ครั้ง ชำวบ้ำนท่ีเดินออกก ำลังกำยได้รับควำม
เดือดร้อน เวลำฝนตก จะได้มีท่ีพัก ถ้ำสร้ำงได้ควรเป็นบริเวณใกล้
สนำมฟุตซอลก็ดี ผมเอง ก็อยำกจะฝำกท่ำนผู้บริหำร หรือว่ำท่ำน
ผู้บริหำรอำจจะลืมไปแล้วผมเองได้เดินออกก ำลังกำยทุกวันนึกถึงอยู่
เหมือนกัน เมื่อได้ประชุมวันนี้ก็ขอฝำกท่ำนประธำนสภำถึงผู้บริหำร
ด้วยว่ ำถ้ ำมี โอกำสปีหน้ำก็ฝำกด้วยครับ ข้อ  3 ฝำกถึงกอง
สำธำรณสุขด้วย กำรท ำควำมสะอำดบริเวณถนนอ ำนวยกิจ ผมก็เคย
โทรมำแจ้งท่ำน ผอ. มีต้นไม้หรือใบไม้ของชำวบ้ำนท่ียื่นออกมำถึง
ถนน ชำวบ้ำนก็มำแจ้งตรงนี้ก็อยำกให้ท ำควำมสะอำดให้สวยงำม 
เพรำะถนนสำยนี้มีผู้สัญจรไป-มำ จ ำนวนมำกพอสมควร ถนนอ ำนวย
กิจปัจจุบันนี้เจริญขึ้นมำกแล้วครับ ทุกเช้ำ เย็น มีรถติดเป็นประจ ำ
ฝำกท่ำนผู้บริหำร ถึงกองวิชำกำรถ้ำท ำหนังสือได้ ช่วยแจ้งสถำนี
ต ำรวจให้ไปช่วยจัดจรำจรด้วยครับ เนื่องจำกมีรถติดมำกพอสมควร 
ก็อยำกจะฝำกท่ำนประธำนสภำถึงท่ำนผู้บริหำรช่วยดูแลตรงนี้ด้วย
ครับและขอฝำก ท่ำน ผอ.กองสำธำรณสุขด้วยว่ำช่วยลอกท่ออย่ำให้
มีส่ิงอุดตัน จำกเหตุกำรณ์ฝนตกเมื่อวำนไม่แรง  ก็ท ำให้ถนนรอบ
ตลำดน้ ำท่วม ระบำยน้ ำไม่ทัน สมควรท่ีจะลอกท่อให้สะอำดเพื่อให้
น้ ำไหลเร็ว ไม่ใช่น้ ำรอระบำยตรงนี้ก็ขอฝำกด้วยครับ ในตลำด 
ท่ำนสท.สมนึก เทียมมณีรัตน์ ขออนุญำตท่ีเอ่ยนำม ลงในเฟสบุ๊คน้ ำ
ท่วมในตลำด ขอฝำกด้วยครับท่ำนผู้บริหำรช่วยดูด้วยครับว่ำในกำร
ลอกท่อแต่ละท่อไม่ว่ำฝ่ังทำงวัดกลำงก็ดี ก็อยำกจะให้ช่วยดูด้วยครับ 
กำรลอกท่อ มีถนนท่ีผมเคยแจ้งทำงไปบ้ำนท่ำนหัวหน้ำส ำนักปลัด 
และทำงไปบ้ำนท่ำนประธำนสภำยังไม่ด ำเนินกำร ชำวบ้ำนมำ
ร้องเรียนผมอีกแหล่ะว่ำท ำไมยังไม่ด ำเนินกำร ผมเองก็ไม่เข้ำใจ
เหมือนกัน ผมก็เคยแจ้ง ผอ. ไปแล้ว ฝำกท่ำนประธำนสภำช่วยดู
ด้วยครับ ขอแจ้งทำงกองกำรศึกษำด้วย เรื่องท ำโดมของสนำม         
ฟุตซอล ถ้ำปีหน้ำมีงบประมำณก็ขอฝำกให้ช่วย  
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ด ำเนินกำรให้ด้วย เนื่องจำกปีนี้งบประมำณไม่มี และก็ขอฝำกท่ำน
ประธำนสภำถึงท่ำนนำยก และ เลขำนุกำร นำยกเทศมนตรี อย่ำลืม
เรื่องศำลตำปรึก เพรำะท่ำนได้รับปำกผมไปแล้วขอให้ท ำให้สวยงำม 
และขอขอบคุณแทนชำวบ้ำน หมู่ 1 ด้วยครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนมงคล ครับ  มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ 
ประธำนสภำเทศบำล    อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน   - เรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล 
สมำชิกสภำเทศบำล    ต ำบลประโคนชัย ทุกท่ำน ท่ำนนำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนงำน 
      และผู้น ำชุมชน กระผมนำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน สมำชิกสภำ 
      เทศบำลเขต 1 ก่อนอื่นนั้น ผมเองในนำมตัวแทนพี่น้องชำวหมู่ท่ี 1  

ชุมชนวัดแจ้ง ต้องขอกรำบขอบพระคุณท่ำนนำยก ขอกรำบ
ขอบพระคุณท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่ำนท่ีได้มี
ควำมคิดท่ีสร้ำงสรรค์ ท่ีได้ยกมือให้ผ่ำนในเรื่องของกำรจัดท ำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกศำล
ตำปรึกถึงถนนชีวสุทโธ เป็นจ ำนวนเงิน 1,215,500 บำท ในนำม 
พี่น้องชำวบ้ำนชุมชนวัดแจ้ง หมู่ท่ี 1 ต้องขอกรำบขอบพระคุณท่ำน
นำยกเทศมนตรี ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนท่ีได้ยกมือให้ผ่ำนในครั้งนี้ 
ประกำรท่ี 2 ต้องขอขอบคุณอีกเรื่องหนึ่งครับในเรื่องของหอ
กระจำยข่ำว ท่ีจะปรับปรุงก็จะน ำเอำหมู่ท่ี 1 เป็นน ำร่อง จ ำนวน 5 
จุด ผมเองก็ได้เตรียมในเรื่องของสถำนท่ี และก็ได้ไปพูดคุยกับทำงพี่
น้องประชำชนในแต่ละชุมชนได้ทรำบว่ำจุดท่ีจะน ำหอกระจำยข่ำว
มำลงให้พี่น้องประชำชนได้รับทรำบข่ำวสำรได้ท่ัวถึง ว่ำมีจุดใดบ้ำง 
ผมขอกรำบเรียนท่ำนประธำนสภำผ่ำนท่ำนนำยก คือ จุดท่ี 1 หน้ำ
บ้ำนนำงปอน บุญจริง สำมแยกหนองระแซซัน ถนนชีวสุทโธ จุดท่ี 2 
เกำะกลำงถนนหนองระแซซัน ทำงทิศตะวันออก หน้ำบ้ำนคุณแม่
ประกอบ บุญศรีรัมย์ จุดตรงนี้จะได้พี่น้องชุมชนมัชฌิมำและพี่น้อง
ชุมชนวัดจ ำปำ จะได้รับฟังข่ำวสำรท่ีชัดเจน จุดท่ี 3 หน้ำบ้ำนคุณพ่อ 
ทอง หลิวประโคน  จะเป็นชุมสำยัณห์ จุดท่ี 4 ข้ำงบ้ำนคุณแม่เสียง 
เพ็งประโคน  คุณพ่อบุญทด  ก็จะได้รับฟังข่ำวสำร บริเวณตรงนั้นจะ 
เป็นชุมชนรุ่งสุริยำ หมู่ท่ี 1 และชุมชนศูนย์กำรค้ำ และจุดท่ี 5 หน้ำ
วัดแจ้งก็จะมีพี่น้องชำววัดโพธิ์ท่ีอยู่เขตทำงไปบ้ำนกรวด และพี่น้อง
หมู่ 1 ท่ีอยู่เขตทำงไปทำงบ้ำนเขว้ำพี่น้องชุมชนมัชฌิมำตรงนี้ในนำม
พี่น้องชุมชนวัดแจ้ง ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ด้วยครับ  และขอฝำก
ถึงประธำนชุมชนหรือคณะกรรมกำรชุมชนท่ีเคำรพรักทุกท่ำนด้วย
ครับว่ำในแต่ละชุมชนอยำกจะให้ได้ตรวจสอบพื้นท่ีในกำรท่ีจะติดต้ัง
หอกระจำยข่ำวในปีงบประมำณต่อไปว่ำชุมชนใดท่ีจะมีจุดติดต้ัง 
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ตรงไหนบ้ำง ก็ขอให้ท่ำนได้มำแจ้งสมำชิกสภำเทศบำลท่ีอยู่ในเขต
ของท่ำนไม่ว่ำจะเป็นคุณพี่สุธีร์ ธนูศิลป์  คุณพี่สมนึก เทียมมณีรัตน์ 
คุณลุงอ้อย ทรงประโคน  ร้อยต ำรวจตรีวรรณะ เรืองศิริ  หรือท่ีเป็น
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้อง
ประชำชน  หรือหำกมีท่ีตรงไหนจะแนะน ำ หนองกกเหนือ หนองกก
ใต้ ชุมชนอ ำปึล ชุมชนระเนียด ชุมชนกันเตอล จุดตรงไหนก็อยำกให้
ท่ำนได้ช่วยประสำนดูพื้นท่ีเอำไว้เพื่อท่ีจะได้ด ำเนินกำรติดต้ัง 
เพรำะว่ำในช่วงท่ีติดต้ังจะติดกับเสำไฟฟ้ำจะฟังไมชั่ดเจน บ้ำนท่ีอยู่
ใกล้เครื่องเสียงก็จะดังไปแต่ถ้ำหำกปรับเสำขึ้นเป็น 10 เมตร      
เลยหลังคำบ้ำนไปก็ไม่จะหนวกหูมำกเท่ำท่ีควร ฝำกท่ำน
คณะกรรมกำรชุมชนได้ไปช่วยตรวจสอบด้วยนะครับผมเองก็มีเรื่อง 
ท่ีจะพูดคุยฝำกท่ำนประธำนสภำผ่ำนไปยังท่ำนนำยกและผู้บริหำร  
เพียงเท่ำนี้ ขอกรำบขอบพระคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์ มำกครับ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอ 
ประธำนสภำเทศบำล    เรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์    - กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนนำยกเทศมนตรี  
สมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนเลขำนุกำรนำยก เพื่อนสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ ทุกท่ำน  

ดิฉันนำงสมนึก เทียมมณีรัตน์  สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 มีเรื่อง 
ท่ีจะน ำเรียนท่ำนประธำนสภำและหำรือไปยังคณะท่ำนผู้บริหำร 
เมื่อประมำณเดือนท่ีแล้ว ดิฉันได้ไปร่วมงำนสีด ำในเขตชุมชนวัดแจ้ง 
ได้มีคนในชุมชน ได้มำพูดคุยและหำรือกับดิฉันว่ำ มีอำจำรย์ท่ำนหนึ่ง 
ได้ไปใช้เครื่องออกก ำลังกำยท่ีต้ังไว้ท่ีอุทยำนน้ ำหนองระแซซัน ใช้ไม่
ถูกวิธีเกิดพลัดตก ต้องเข้ำพักรักษำตัวที่โรงพยำบำล 3 วัน ท่ำนบอก 
ว่ำเครื่องออกก ำลังกำยทันสมัยเกินไปไม่คุ้นเคย ฉะนั้น ดิฉัน จึงขอ
น ำเรียนหำรือท่ำนประธำนสภำไปยังผู้บริหำรว่ำควรจะจัดท ำป้ำย
แนะน ำวิธีกำรใช้ท่ีถูกวิธีเพื่อควำมปลอดภัยของผู้ท่ีมำใช้เครื่องออก 
ก ำลังกำยดังกล่ำวข้ำงต้น ขอบคุณคะ 

นำยศักดิ์ สินรัมย์     - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล    - ผมอยำกเชิญทำงผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
      ช้ีแจงแนวทำงปฏิบัติท่ีจะมำเรียนทำงสภำเทศบำลให้ทรำบ ขอเชิญ 
      ครับท่ำนกิตติชัย เชำวนกุล  
นำยกิตติชัย  เชำวนกุล    -เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ท่ำนสมำชิกสภำ 
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำร รก.ผอ.รร.เทศบำล  เทศบำลต ำบลประโคนชัย ท่ำนคณะผู้บริหำร กรรมกำรชุมชน และ 
ต ำบลประโคนชัย     และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  ผมขออนุญำตน ำเรียนในส่วนของ 
      โรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัย ให้ทุกท่ำนได้รับทรำบว่ำ  
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      โรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัยนั้น ควำมก้ำวหน้ำในด้ำนกำร 
      จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นอย่ำงไร ผมต้องเรียนทุกท่ำนว่ำในช่วงนี้ 
      ทุกท่ำนทรำบดีว่ำในช่วงสถำนกำรณ์โควิด 19  ซึ่งโรงเรียนเทศบำล 
      ต ำบลประโคนชัย ได้ปฏิบัติตำม ทำงสบค.จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทำง 
      ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธำนต้ังแต่เริ่มแรก ผมต้องขอ 
      เรียนว่ำโรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัยไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษำ 
      ธิกำร แต่สังกัดกระทรวงมหำดไทย เพรำะฉะนั้นหลำยส่ิงหลำยอย่ำง 

ค่อนข้ำงเหมือนจะเข้มข้นกว่ำโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
ท่ีค ำว่ำเข้มข้น ในเรื่องของมำตรกำรเรื่องต่ำงๆ ผมยกตัวอย่ำงในส่วน
ของสถำนกำรณ์โควิด 19 ทำงโรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
จะต้องจัดท ำแผน เรียกว่ำแผนพัฒนำกำรศึกษำต้องเสนอทำงคณะ 
สบค. จังหวัดบุรีรัมย์ และก็ด ำเนินกำรตำมกระทรวงมหำดไทยตำม
ประกำศของกระทรวงมหำดไทย ใหด้ ำเนินกำร ในกำรเปิดเรียนก็จะ
เปิดเรียนในวันท่ี  1 กรกฎำคม 2563 – 30 พฤศจิกำยน 2563  
ส ำหรับภำคเรียนท่ี 1  และเรียนท่ี 2 ต้ังแต่ 1 ธันวำคม 2563 ถึง 
9 เมษำยน 2564 จ ำนวนของนักเรียน ผมต้องเรียนว่ำ  โรงเรียน
เทศบำลต ำบลประโคนชัย นั้น เริ่มแรกเดิมที มีเด็กนักเรียน 61 คน 
ปีท่ี 2 เพิ่มมำ 131 186 210 คน ปีท่ีผ่ำนมำ 236 คน และป ี
พ.ศ. 2563 มีเด็กนักเรียน 272 คน  รวมกับเด็กบริบำล 25 คน
เป็นนักเรียน 297 คน ก็ถือว่ำเป็นกำรเติบโต มีจ ำนวนนักเรียน 
เพิ่มขึ้นล ำดับ ในส่วนของงบประมำณของโรงเรียน ผมก็ขอเรียนว่ำ
งบประมำณท่ีกรมอุดหนุนมำให้ ยังได้ไม่ครบตำมจ ำนวนนักเรียน 
เพรำะฉะนั้นก็ต้องเรียนทำงผู้น ำชุมชน  เรียนผ่ำนไปยังผู้ปกครอง 
และก็ได้ท ำหนังสือถึงผู้ปกครองแล้วว่ำกำรจ่ำยงบประมำณเรื่องของ
ค่ำส่งเสริมศักยภำพไม่ว่ำค่ำเครื่องแบบนักเรียน เรำยังได้ไม่ครบ ถ้ำ
ครบเมื่อไหร่ ก็จะจ่ำยให้ผู้ปกครองภำยในปีกำรศึกษำนี้ ก็ขอเรียนให้ 
ทุกท่ำนทรำบ นี่คือกำรด ำเนินกำรของโรงเรียนเทศบำลต ำบล       
ประโคนชัย ครู มีจ ำนวน 15 คน นักเรียนมี 15 ห้องพอดี ไปไหน 
ไม่ได้เลย ถ้ำครูป่วยก็ล ำบำก  ก็ต้องเรียนให้ท่ำนทรำบ กำรเรียนกำร
สอน ก็ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร ในระดับก่อนประถม 
ศึกษำตรงตำมหลักสูตรกำรศึกษำประถมวัยปี พ.ศ. 2560 ฉบับปรุง 
พ.ศ. 2561  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับขั้นพื้นฐำนตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 ผมต้องน ำเรียนว่ำทำงโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจในทุกๆ 
เรื่อง ไม่ว่ำเรื่องกำรเรียน เรื่องกำรคัดกรองเรื่องกำรเข้ำเรียนของ
นักเรียน ในเรื่องโซเชียลดิสแทนส์ซิ่ง ทุกเรื่อง เพรำะฉะนั้น 
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ด ำเนินกำรตำมสบค. จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกว่ำจะได้เปิดเรียนก็ช่วงนั้น 
กระทรวงศึกษำธิกำรเขำประกำศเรียบร้อยแล้ว ของเรำคิดอยู่ว่ำจะ
ได้เปิดกำรเรียนกำรสอนหรือไม่ พอเปิดกำรเรียนกำรสอน เขำให้
เรียนกลุ่มละ 5 คน อย่ำงมำกห้องหนึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มแค่นั้น คือ 
10 คน เรำจัดกำรเรียนกำรสอนโดยสลับสัปดำห์เรียน เรียน 1 
สัปดำห์ หยุด 1 สัปดำห์ แต่ของศึกษำธิกำรเรียนวันเว้นวัน ตอนนี้
ต้ังแต่วันท่ี 17 กรกฎำคม 2563 ท่ีผ่ำนมำนักเรียนเรำไปเรียน 
100% ต้องเรียนให้ทุกท่ำนทรำบ ในเรื่องของคณะกรรมกำรสถำน 
ศึกษำข้ันพื้นฐำน วันนี้ต้องขอสภำให้คัดเลือกผู้แทนจำกสมำชิกสภำ 
จ ำนวน 2 ท่ำน เพื่อไปเป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ซึ่งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนช่วงนี้ผมต้องเรียนท่ำนว่ำใน
ส่วนของระเบียบต่ำงๆ ท่ำนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรกับ
กระทรวงมหำดไทยก ำลังปรึกษำหำรือกันในส่วนของคณะกรรมกำร 
กำรสถำนศึกษำของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เดิมเม่ือก่อนนั้นคนท่ีลงนำมได้ตำมกฎกระทรวงคือ ท่ำนผู้อ ำนวยกำร
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำลงนำมแต่งต้ัง ก็จะมีในกลุ่มของท่ำนนำยกหลำย
ท่ำน ไม่ว่ำนำยก อบจ.  นำยกเทศมนตรีเมือง นำยกเทศมนตรีนคร 
ได้ปรึกษำหำรือกัน และตอนนี้อยู่ในขั้นตอนท่ีระเบียบก ำลังจะ
ออกมำ จะให้ท่ำนนำยกเป็นผู้เซ็นแต่งต้ังคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ผมต้องเรียนควำมเคล่ือนไหวให้ทำงสภำทรำบ ซึ่งไม่ค่อยได้มีโอกำส 
มำพูดคุย จึงมำเรียนให้ทุกท่ำนทรำบ  ต้องขอขอบคุณทุกท่ำนท่ีให้
ควำมส ำคัญในเรื่องของกำรศึกษำของโรงเรียนเทศบำลต ำบล        
ประโคนชัย ถ้ำหำกพวกเรำร่วมด้วยช่วยกัน ผมเช่ือแน่ว่ำเทศบำล
ต ำบลประโคนชัย ซึ่งเป็นเทศบำลเมืองในอนำคตนั้น เด็กเรำก็น่ำจะ
ไม่ด้อยกว่ำในหลำยๆ โรงเรียน ซึ่งเด็กนักเรียนของเรำในตอนนี้
มำกกว่ำเด็กโรงเรียนอื่นท่ีก่อตั้งมำ 50 ปีแล้ว เพรำะโรงเรียนของเรำ
เพิ่ ง ต้ั งมำ  ไ ด้ เปิ ดท ำกำรเรียนครั้ งแรก เมื่ อปี  พ .ศ.  2557 
เพรำะฉะนั้นผมจึงต้องเรียนให้ทุกท่ำนทรำบ ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์ สินรัมย์     - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล - ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัยจะให้

คัดเลือกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ท่ีเป็นสมำชิกสภำเทศบำล 
 จ ำนวน 2 ท่ำน  
นำยมงคล  แผ้วพลสง   - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหำร  
รองประธำนสภำเทศบำล เจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล ทุกท่ำน กระผม นำยมงคล แผ้วพลสง สมำชิก

สภำเทศบำล เขต 1  ผมเอง ได้ฟังรักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
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 เทศบำลต ำบลประโคนชัย ตรงนี้ผมเองก็ต้องขอขอบคุณท่ำน
ประธำนสภำท่ีให้โอกำสท่ำนรักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนได้มำ
ช้ีแจงท่ีประชุมสภำตรงนี้  ควำมจริงแล้วตำมท่ีผมได้เรียนรู้มำ          
ไม่ได้โทษท่ำนประธำนสภำ คือตรงนี้กำรประชุมสภำจะต้องเป็นเรื่อง
ในสภำจะให้รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรหรือแต่ละหน่วยงำนมำช้ีแจงตรง
นี้มันไม่ใช่ถ้ำท่ำนจะให้ช้ีแจ้ง จะต้องช้ีแจงเป็นหนังสือให้สมำชิก
ทรำบ ตรงนี้เป็นกำรประชุมสมำชิกสภำเทศบำล ซึ่งผู้ทรงเกียรติตรง
นี้เป็นสมำชิกสภำ ถ้ำท่ำนประธำนสภำ อนุญำตผมเองก็เห็นด้วยแต่
ท่ีนี่ว่ำผมเอง  ก็ขอท้วงติงว่ำ ผอ.รักษำกำรตรงนี้ ผมจะตินิดหนึ่งว่ำ
กำรท่ีจะมำให้คัดเลือกกรรมกำรสถำนศึกษำ ท่ำนต้องยื่นญัตติก่อน
ว่ำกำรเลือกกรรมกำรสถำนศึกษำหรือมีหนังสือมำก่อน มิใช่ท่ำนจะ
มำช้ีว่ำจะให้เลือกกรรมกำรสถำนศึกษำก่อน นี่คือสภำผมเองก็
อยำกจะบอกท่ำนรักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ควรจะท ำให้ถูก
ระเบียบปรึกษำหำรือกันให้ถูกต้องก่อนท่ีจะให้สภำเลือก สภำก็ยัง
ไม่ได้เตรียมพร้อมจะคัดเลือกสมำชิกสภำคนใด เป็นกรรมกำร
สถำนศึกษำ ผมเองก็อยำกจะบอกท่ำนประธำนสภำ กำรท่ีตรงนี้ท่ี
ท่ำนประธำนสภำอนุญำตผมเองก็ดีใจด้วย แต่ผมก็ไม่ทรำบว่ำท่ำน
ประธำนจะอนุญำตให้เลือกกรรมกำรสถำนศึกษำเลยหรือไม่ ผมเองก็
ไม่เข้ำใจและขอติติงนิดหนึ่ง ขอขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์ สินรัมย์     - ขอบคุณท่ำนมงคล  จำกกำรประชุมครำวที่แล้ว ทำงสมำชิกสภำ 
ประธำนสภำเทศบำล เสนอว่ำควรจะเลือกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำใหม่ เพรำะด ำรง 
 ต ำแหน่งมำหลำยปีแล้ว ครบวำระแล้ว ถ้ำหำกผิดพลำดผมก็ขอ

ยอมรับ ผมว่ำเพื่อให้ได้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำใหม่จะคัดเลือก
ตอนนี้หรือไม่  

นำยมงคล  แผ้วพลสง   - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหำร  
รองประธำนสภำเทศบำล เจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล ทุกท่ำน กระผม นำยมงคล แผ้วพลสง สมำชิก

สภำเทศบำล เขต 1  ในเมื่อว่ำกำรประชุมสภำเทศบำลตรงนี้ต้อง 
 มีระเบียบวำระท่ีเท่ำไหร่ ก่อนท่ีจะถึงวำระอื่นๆ  ผมไม่ได้สอน

ประธำนสภำนะครับ เพียงแต่ต้องมีระเบียบวำระเป็นหลักฐำนกำร
คัดเลือกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ อยู่ในวำระท่ีเท่ำใด ก็ขอให้แจ้ง
มำ แต่ตรงนี้ผมไม่เห็นด้วยที่จะมำคัดเลือกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
เนื่องจำกผมยังไม่ได้ปรึกษำหำรือ กับสมำชิกสภำก่อนว่ำจะคัดเลือก
สมำชิกท่ำนใด ผมเองครับท่ีเคยติติง กำรคัดเลือกคณะกรรมกำร 

 สถำนศึกษำ คณะกรรมกำรตลำดสดเทศบำล และกรรมกำรของ
ชุมชน ผมได้แจ้งท่ีประชุมสภำเมื่อครำวท่ีแล้วว่ำสมควรเลือก 
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กรรมกำรใหม่ เนื่องเป็นมำหลำยปีแล้ว ผมเองต้องขอขอบคุณมำก
ครับท่ีจะเลือกคณะกรรมกำร 

นำยศักดิ์ สินรัมย์     - ขอบคุณท่ำนมงคล ครับ  
ประธำนสภำเทศบำล - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่เชิญครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน   - เรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล 
สมำชิกสภำเทศบำล    ต ำบลประโคนชัย ทุกท่ำน ท่ำนนำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนงำน 
      และผู้น ำชุมชน กระผมนำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน สมำชิกสภำ 
      เทศบำล เขต 1 กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำอย่ำงนี้ครับว่ำ  

กำรท่ีจะเป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ หรือไม่ได้เป็นนั้นหรือด ำรง 
ต ำแหน่งอยู่  ไม่ ไ ด้ด ำรงต ำแหน่ งนั้น มันอยู่ ท่ีคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำว่ำจะมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรสถำนกำรณ์ในแต่ละ 
โรงเรียน ผมไม่ได้กังวลว่ำใครจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็น เพียงแต่ว่ำ 
ถ้ำเป็นไปได้ก็ควรเลือกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรประชุม 
ครำวต่อไป จะได้ไปพูดคุยกันก่อน ตอนนี้ให้ท่ำนประธำนสภำด ำรง
ต ำแหน่งไปก่อนจะได้ไม่ต้องมีปัญหำเพรำะว่ำใครจะได้เป็นหรือไม่ 
ได้เป็นขอให้ท่ำนมีควำมเข็มแข็ง ท ำอย่ำงไรให้นักเรียนมีควำมรู้มี 
ควำมสำมำรถในจ ำนวนนักเรียน 297 คน เท่ำท่ีผมสังเกตุพิจำรณำ
แล้วน่ำจะมำกว่ำโรงเรียนหนองม่วง โรงเรียนวัดแจ้ง มีประมำณ 
400 กว่ำคน  โรงเรียนอนุบำลประโคนชัย  โรงเรียนประโคนชัย
วิทยำพันกว่ำคน น่ำจะมำกว่ำโรงเรียนหนองม่วง เป็นโรงเรียนบ้ำน
นอกเขำอยำกจะมำเรียนโรงเรียนในเมือง อยำ่งไรก็ตำม เป็นอย่ำงไร
ก็แล้วแต่ก็อยำกจะให้ท่ำนรักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำนได้ดูแล
ในเรื่องของกำรเรียนกำรสอนเน้นในเรื่องของภำษำอังกฤษ 
คณิตศำสตร์ ภำษำไทย พลศึกษำ ถ้ำหำก ครูไม่พออย่ำงไร เรำมำ
หำรือกันว่ำจะมีแนวโน้ม หำแนวทำงอย่ำงไรท่ีจะจ้ำงครูมำสอน
เพิ่มเติมเพื่อให้ควำมรู้แก่นักเรียนท่ีก ำลังศึกษำอยู่ตรงนี้ ก็อยำกจะ
เรียนช้ีแจ้งประธำนสภำเทศบำล เพื่อให้กำรประชุมครั้งนี้รำบรื่นไป
ด้วยดี ในกำรเลือกต้ังคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ขอให้ไปเลือกใน
กำรประชุมสมัยหน้ำนะครับ จะได้มำพูดคุยกันเมื่อมีคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำแล้ว ปัจจุบันมีครู 15 คน หำกครูไม่พอเรำจะมีวิธีกำร
อย่ำงไรท่ีช่วยดึงครูท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถมำดูแลนักเรียนของเรำ 
และโครงกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงไร ฝำกท่ำนประธำนสภำผ่ำนไปยัง
คณะผู้บริหำร และผู้ท่ีเกี่ยวข้องดูแลให้เข้มข้นมำกกว่ำนี้ ไม่ว่ำกำร
ดูแลครูเช่นเดียวกันไม่ว่ำจะข้ำรำชกำรครูหรือครูอัตรำจ้ำงขอให้ท่ำน
แบ่งหน้ำท่ีให้ถูกหลักให้ถูกต้องว่ำสมควรท่ีจะด ำเนินกำรอย่ำงไร 
 
 

/เพื่อให้ท่ำน... 
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เพื่อให้ท่ำนไปศึกษำและพิจำรณำดูเอำเอง ขอให้ส่ิงท่ีท ำเป็นส่ิงท่ีดี
เพื่อเทศบำลของเรำ เพื่อกำรแข่งขัน เรำต้องมีช่ือเสียง น่ำจะโดดเด่น
มำกกว่ำโรงเรียนประโคนชัยวิทยำ สักนิดหนึ่ง เพื่อจะได้เป็นกำรดึง 
ดูดผู้ปกครองได้ส่งนักเรียนมำเรียนโรงเรียนเรำเพื่อช่ือเสียงเพื่อ
อนำคตของนักเรียน ผมขอช้ีแจงเพียงเท่ำนี้ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์ สินรัมย์     - ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์ ครับ  
ประธำนสภำเทศบำล - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่เชิญครับ 
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์    - เรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล 
สมำชิกสภำเทศบำล    ต ำบลประโคนชัยผู้ทรงเกียรติ ท่ำนนำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนงำน 
      และประธำนชุมชน กระผมนำยสุธีร์  ธนูศิลป์  สมำชิกสภำเทศบำล  

เขต 2 กำรประชุมในวันนี้ในระเบียบวำระอื่นๆ กระผมก็อยำกจะ 
ติงท่ำนประธำนสภำว่ำ ผมอยำกให้ท่ำนควบคุมกำรประชุม โดยตำม 
ระเบียบวำระ วันนี้เป็นกำรประชุมสภำ ระเบียบวำระหลักๆ คือ 
วำระท่ี 3 กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในวำระท่ี 2 และวำระท่ี 3 
ผมก็อยำกให้ท่ำนใช้ระเบียบนี้ในกำรบังคับกำรประชุมให้ชัดเจน 
มิใช่ท่ำนอยำกจะให้ใครพูดหรือลุกมำช้ีแจงอภิปรำยแบบไหนก็ได้     
อันนี้คือผมอยำกจะฝำกท่ำนประธำนสภำ ด้วยควำมเคำรพจริงๆ 
ครับท่ำน จะได้เป็นระเบียบครับ ท่ำนเลขำนุกำรสภำก็ทรำบดีเรื่อง
ระเบียบนี้พวกกระผมก็เคยเจอมำแล้ว อย่ำงไรผมก็ขอฝำกท่ำน
ประธำนสภำด้วยนะครับ ขอบคุณมำกครับ  

นำยศักดิ์ สินรัมย์     - ขอบคุณท่ำนสุธีร์ ครับ บำงครั้งกำรปฏิบัติงำนก็มีข้อบกพร่อง 
ประธำนสภำเทศบำล ขอบคุณท่ำนสุธีร์และท่ำนมงคล ท่ีเสนอแนะผมมำ ถ้ำเป็นเช่นนี้ 
 รักษำกำรผอ.โรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัย ผมขอเริ่มใหม่

กระบวนกำรกำรคัดเลือกคณะกำรสถำนศึกษำใหม่ และขอให้ท ำ
หนังสือมำเพื่อพิจำรณำใหม่ หำรือในกำรประชุมครำวต่อไป ตอนนี้ก็
ขอให้ปฏิบัติงำนไปพลำงๆก่อน ท่ำนประวัติ ท่ำนสมนึก ก็เป็น
กรรมกำรและผมเองก็กรรมกำรเหมือนกัน ควำมจริงก็ปฏิบัติหน้ำท่ี
มำหลำยปีแล้ว ปัจจุบันสุขภำพก็ไม่ค่อยดี ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง 
กำรประชุมสมัยต่อไปจะมีกำรเลือกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของ
โรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัย  

 
 
 
 
 

/ มีสมำชิก… 
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- มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่เชิญครับ 
ท่ีประชุม   -ไม่มี 

- ปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
(ลงช่ือ)       จารุณี  คงทวี               ผู้จดรำยงำนกำรประชุม (ลงช่ือ) บุญจันทร์  ทองแถม ผู้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
            (นำงจำรุณี  คงทวี)                      (นำยบุญจันทร์  ทองแถม) 
     เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ท ำกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 สมัยสำมัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 24  สิงหำคม  2563 
.เวลำ 10.00 น.  จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนต่อไป 
 
 

1. (ลงช่ือ)    สมนึก  เทียมมณีรัตน์ ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                          (นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์) 

 
 

2. (ลงช่ือ)      สุธีร์  ธนูศิลป์  กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                 (นำยสุธีร์ ธนูศิลป์) 

 
 

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

 
 
  รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลฉบับนี้ สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้รับรองเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อครั้งประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  2  ประจ ำป ี 2563 เมื่อวันท่ี  24  สิงหำคม  2563 
 

(ลงช่ือ)  ศักดิ์  สินรัมย์   ประธำนสภำเทศบำลประโคนชัย  
                   (นำยศักดิ์ สินรัมย์) 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


