
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
สมัยวิสามญั สมยัที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2๕62 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
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ผูไ้ม่มาประชุม   

 ๒. นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  สมำชิกสภำเทศบำล   ลำป่วย 
 1. นำยพงษ์ศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์  สมำชิกสภำเทศบำล   ลำป่วย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นำยประสงค์  พวงไพบูลย ์            นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 2. นำงสำวสุนิสสำ  ทองศรี            รองนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 3. นำยส่งเสริม  พรรรณพิสุทธ์   ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 4. นำยพิทักษ์ เมื่อประโคน            รองปลัดเทศบำล 
 5. นำงอัญชลี  เมื่อประโคน            หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 

6. นำงสำวภัคฐ์พิชำ  ธันยพิพัธน ์            นักพัฒนำกำรช ำนำญกำร 
 7. นำยทรงยศ  ชัยอินทร์            ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

8. จ่ำเอกปรีชำ  ดีด้วยชำติ   ผู้อ ำนวยกำรกองกำรประปำ 
9. นำงกฤษฎีกำ มัญจกำเวท   ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
10. นำงนิอร พลวัน                                      นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
๑1.นำยเกรียงศักดิ์  เภสัชชำ   ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 
12. จ่ำเอกอภินันท์ บัตรประโคน   หัวหน้ำฝ่ำยป้องกัน 
13.นำงสำววำรุณี  พวงไพบูลย์   หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
14. นำงนิดำ  ปุยะติ    หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
15. นำงบุหงำ  เพ็งประโคน   ประธำนชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมำ 
16. นำงละออง  กงประโคน                            ประธำนชุมชนชัยมงคล 
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17. นำงล ำพร มันปำฏิ                                   ประธำนชุมชนตำเจรือม 
18. นำงลักขณำ ศรีจันทร์ดี             ประธำนชุมชนกันเตอล 
19. นำงประไพ วำลีประโคน                            กรรมกำรชุมชนหลักเมือง 
20. นำงเสำวภำ ชำญศรี                                 กรรมกำรชุมชนวัดแจ้ง 
21. นำงชอุ่ม  ตรงใจ                                     ประธำนชุมชนหนองกกใต้  
22. นำงลินดำ ปุรณะ                                    นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
23. นำงสำวรักชนก  ปึกประโคน                      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนงำนช ำนำญกำร 
24. นำงสำวทิพย์วรรณ ปำประโคน                    กรรมกำรชุมชนหลักเมือง 
25. นำยธนำศักดิ์ ทรงสวรรค์                           กรรมกำรชุมชนหนองกกเหนือ 
26. นำงวิไลรัตน์  หรีกประโคน                         นิติกรช ำนำญกำร  
27. นำยส ำรวย ไชยอินทร์                              ประธำนชุมชนวัดแจ้งคุ้มสำยันณ์ 
28. นำงจำรุณี  คงทวี                                    เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
29. นำงพรรณิภำ  บุบผำรัตน์                          นักวิชำกำรประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 
30. นำงสำวรักชนก  ปึกประโคน                      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนงำนช ำนำญกำร 

 
เร่ิมประชุมเวลา 10.๐๐ น. 

เมื่อได้เวลำประชุม นำยศักดิ์  สินรัมย์ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ท ำหน้ำท่ีเป็น 
ประธำนในท่ีประชุม เมื่อผู้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนสภำฯ ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
และกล่ำวเปิดประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย  
ประธำนสภำเทศบำล    ท่ำนนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี  

กรรมกำรชุมชนทุกชุมชน  ท่ีเข้ำมำร่วมรับฟังกำรประชุมครั้งนี้ 
ตลอดท้ังเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล ท่ีเคำรพทุกท่ำนครับ  
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนร่วมต้อนรับคณะศึก 
ดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ มำจำกส ำนักงำนเทศบำล
สันผักหวำน อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันท่ี 23 
ธันวำคม 2562 เวลำ 9.30 น. ณ ห้องลีลำวดี 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภา
ประธำนสภำเทศบำล    เทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 
 เม่ือวันที่ 25  พฤศจิกายน ๒๕62 

- ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
มีท่ำนใดจะแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือไม่ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม     -ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    -ถ้ำไม่มีกำรแก้ไขถือว่ำท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำร
ประธำนสภำเทศบำล    ประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 
      ประจ ำปี 2562 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกำยน 2562 
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- ท่ำนใดเห็นควรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     - ท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสภำเทศบำล
      ต ำบลประโคนชัย สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 
      2562 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง  พิจารณา 
ประธำนสภำเทศบำล             - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย สมำชิกสภำ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย เทศบำล และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมต้องขอขอบคุณท่ี

ทำงสมำชิกสภำเทศบำล ให้เรำน ำเสนอข้อมูลและปัญหำ
ต่ำงๆ ญัตติท่ีเสนอวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยแล้ง ท่ีเรำต้อง
ช่วยกันแก้ไข ท ำอย่ำงไรจะมีน้ ำมำใช้ในช่วงวันข้ำงหน้ำ 
ปัญหำนี้จะเกิดขึ้นกับเรำอีกหลำยเดือน ก่อนท่ีผมจะเสนอ
ญัตติต่ำงๆ ผมขอถือโอกำสนี้ช้ีแจงเรื่องสถำนะของน้ ำให้ทุก
ท่ำนในท่ีประชุมทรำบ กำรแก้ไขปัญหำภัยแล้ง กำรผันจำก 
ล ำปะเทียมำถงึตะโกสิงห์ ประมำณ 50 กิโลเมตร ตอนนี้จำก
ตะโกสิงห์มำถึงต ำบลโคกม้ำ หนองโสน ระยะทำง 16-17 
กิโลเมตร และจะมำถึงอ่ำงเก็บน้ ำสนำมบิน อีก 7 กิโลเมตร 
ประมำณช่วงปีใหม่ จะได้มำกน้อยเพียงใดก็ไม่เป็นไร  เพื่อ
บรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนไปก่อน ทำง
ชลประทำนจะเปิดน้ ำให้ถึงประมำณวันท่ี 20 ธันวำคม 
2562 และได้ต้ังสูบน้ ำแล้ว จ ำนวน 4 เครื่อง เพื่อสูบน้ ำจำก
ตะโกสิงห์มำถึงอ่ำงเก็บน้ ำให้เร็วที่สุด หำกด ำเนินกำรช้ำก็จะ
ท ำใหน้้ ำรั่วไหล หำกได้น้ ำตรงนี้จะมีน้ ำใช้ได้ประมำณ 3-4 
เดือน มีอีกทำงหนึ่ง ต้องไปประสำนกับผู้ใหญ่หมู่ท่ี 13        
เพื่อขอน้ ำจำกฝำยห้วยตรำดท่ีจะสำมำรถดูแลเรำได้ประมำณ 
2-3 เดือน  เรื่องของน้ ำเรำจะต้องล ำบำกไปนำนพอสมควร 
แม้แต่ช่วงต้นฤดูฝน จะมีฝนตก อย่ำงไรก็ไม่มีน้ ำไหลเข้ำ    
อ่ำงเก็บน้ ำ อย่ำงน้อยก็ประมำณเดือนมิถุนำยน ท้ังนี้อยู่ดินฟ้ำ
อำกำศด้วย และควำมไม่แน่นอน เรำก็ต้องขอควำมร่วมมือ
จำกพ่อแม่พี่น้องเรื่องกำรประหยัดน้ ำ ก็เป็นมำตรกำรหนึ่งท่ี
ช่วยในกำรผลิตน้ ำประมำณ 2,600 ลิตร/วัน 

นำยมงคล  แผ้วพลสง -กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ 
รองประธำนสภำเทศบำล เทศบำลผู้ทรงเกียรติ กระผมนำยมงคล แผ้วพลสง สมำชิกสภำ 

เทศบำลต ำบลประโคนชัย เขต 1 ผมเห็นขอประท้วง ท่ำน
ประธำนสภำครับ ด้วยควำมเคำรพนำยกเทศมนตรี เรื่อง
พิจำรณำญัตติคณะผู้บริหำรให้แถลงก่อน  ถ้ำท่ำนจะช้ีแจง 
ก็ต่อเมื่อในวำระอื่น ๆ ผมก็เข้ำใจ และอยำกทรำบว่ำตอนนี้
น้ ำมำถึงไหนแล้ว ผมขอประท้วงครับ ท่ำนประธำนสภำ  
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ในเมื่อท่ำนประธำนสภำได้ให้แถลงญัตติแล้ว ขอให้ท่ำนนำยก
แถลงญัตติคณะผู้บริหำรก่อน เพื่อจะได้ลงมติ ส่วนเรื่องท่ีท่ำน
ได้ช้ีแจง ขอให้เป็นวำระเรื่องอื่นๆ ครับ  

นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - ขอบคุณมำกครับ เป็นควำมห่วงใยประชำชน จึงช้ีแจงให้ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   พวกเรำได้รับทรำบก่อน เท่ำท่ีเรำด ำเนินกำรไปแล้วนั้น  
      อย่ำงท่ีเรำน ำเสนอเป็นกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้ง 

๓.1 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย 
เร่ือง ขอรับความยินยอมท ากิจการนอกเขตเทศบาลต าบล
ประโคนชัย เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่ดินโฉนดเลขที่ 
7529 ต าบลประโคนชัย อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 

ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมประสงค์ขอรับควำมยินยอมท ำกิจกำรนอกเขตเทศบำล 
ต ำบลประโคนชัย เพื่อขุดเจำะบ่อบำดำล บริเวณท่ีดินโฉนดเลขท่ี 7529  เป็นเงิน 4,999,800.-บำท โดย 
มีหลักกำรและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
  เพื่อขอรับควำมยินยอมจำกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ในกำรท ำกิจกำรนอกเขต ในกำรขุด
เจำะบ่อบำดำล บริเวณท่ีดินโฉนดเลขท่ี 7529 เป็นเงิน 4,999,800.-บำท  

เหตุผล 
  ด้วยที่ดินแปลงดังกล่ำวตั้งอยู่ หมู่ท่ี 4 ต ำบลประโคนชัย อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นท่ี
ดังกล่ำว อยู่ในเขตพื้นท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประโคนชัย โดยท่ีดินแปลงดังกล่ำว เดิมทำงเทศบำลต ำบล       
ประโคนชัย ได้มีนโยบำยท่ีจะก่อสร้ำงโรงฆ่ำสัตว์ แต่เนื่องจำกติดขัดข้อกฎหมำยบำงประกำร จึงไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงได้ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ควำมคุ้มค่ำในกำรใช้ท่ีดินประกอบกับปัจจุบันประสบปัญหำภัยแล้ง 
ขำดแหล่งน้ ำในกำรผลิตน้ ำประปำ ดังนั้นเพื่อเป็นกำรบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนดังกล่ำว จึงเห็น
ควรขุดเจำะบ่อบำดำลบริเวณดังกล่ำวที่ดินแปลงดังกล่ำว ต่อไป 
  ตำม มำตรำ 57 ทวิ แห่ง พระรำชบัญญัติเทศบำล พ .ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ. 2562 ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอรับควำมยินยอมท ำกิจกำรนอกเขต  ต่อสภำ
เทศบำลต ำบลประโคนชัยเพื่อพิจำรณำให้ควำมยินยอมต่อไป 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติ 
ประธำนสภำเทศบำล ท่ีประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใดเห็นควร ยินยอมให้ท ำกิจกำรนอก

เขต หรือ ไม่ยินยอมให้ท ำกิจกำรนอกเขตเทศบำลต ำบลประ
โคนชัย เพื่อขุดเจำะบ่อบำดำล บริเวณท่ีดินโฉนดเลขท่ี 7529 
ต ำบลประโคนชัย อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  
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- สมำชิกท่ำนใดยินยอมให้ท ำกิจกำรนอกเขตเทศบำลต ำบล
โคนชัย เพื่อขุดเจำะบ่อบำดำล บริเวณท่ีดินโฉนดเลขท่ี 7529 
ต ำบลประโคนชัย อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 10 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกท่ำนใด ไม่ยินยอมใหท้ ำกิจกำรนอกเขตเทศบำล 
ประธำนสภำเทศบำล ต ำบลประโคนชัย เพื่อขุดเจำะบ่อบำดำล บริเวณท่ีดินโฉนด

เลขท่ี 7529 ต ำบลประโคนชัย อ ำเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ 

มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่ยินยอม ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ ยินยอม 10 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่ยินยอม ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ ยินยอมใหท้ ำกิจกำร
นอกเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อขุดเจำะบ่อบำดำล 
บริเวณท่ีดินโฉนดเลขท่ี 7529 ต ำบลประโคนชัย อ ำเภอ 
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ 

      ๓.2 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย 
เร่ือง  ขอรับความยินยอมท ากิจการนอกเขตเทศบาลต าบล
ประโคนชัยเพื่อปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
(Overlay) และฝาบอ่พักถนนมหาราช จาก ทล.2445 ถึง 
ทล.24 (พืน้ที่คาบเก่ียวกับ อบต.ประโคนชัย) และปรับปรุง
ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay) ถนนแสงสม
ชัยชุมชนอ านวยกิจ (พื้นที่คาบเก่ียวกับ อบต.ประโคนชัย) 

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

  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัยมีควำมประสงค์ขอรับควำมยินยอมท ำกิจกำรนอกเขต 
เทศบำลต ำบลประโคนชัย จ ำนวน2 โครงกำร โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
  เพื่อขอรับควำมยินยอมจำกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ในกำรท ำกิจกำรนอกเขต 
จ ำนวน 2 โครงกำรคือ 
                     1.โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay) และฝำบ่อพักถนนมหำรำช 
จำก ทล.2445 ถึง ทล.24 (พื้นท่ีคำบเกี่ยวกับ อบต.ประโคนชัย)  เป็นเงิน 6,126,600.- บำท  
                     2.โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay) ถนนแสงสมชัยชุมชนอ ำนวยกิจ
(พื้นท่ีคำบเกี่ยวกับ อบต.ประโคนชัย)เป็นเงิน2,743,100.-บำท 
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เหตุผล 

  ด้วยที่ดินแปลงดังกล่ำวตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประโคนชัย เพื่อเป็นกำร
บ ำบัดควำมเดือดร้อน อ ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชน แก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขังในชุมชน เพิ่มระดับและปรับปรุงผิว
จรำจร ให้มี สภำพท่ี ดี จึ ง เห็นควรด ำ เนินกำร จัดท ำ โครงกำร จ ำนวน  2 โครงกำร บริ เ วณดังก ล่ำว  
ท่ีดินแปลงดังกล่ำว ต่อไป 
  ตำม มำตรำ 57 ทวิ แห่ง พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ 14) พ.ศ.
2562 ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขอเสนอญัตติขอรับควำมยินยอมท ำกิจกำรนอกเขต ต่อสภำเทศบำล
ต ำบลประโคนชัยเพื่อพิจำรณำให้ควำมยินยอมต่อไป 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ี
ประธำนสภำเทศบำล    ประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใดเห็นควร ยินยอม หรือ ไม่ยินยอม 

ใหท้ ำกิจกำรนอกเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย จ ำนวน 2 
โครงกำร คือ 
 1.โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต 
(Overlay) และฝำบ่อพักถนนมหำรำช จำก ทล.2445 ถึง 
ทล.24 (พื้นท่ีคำบเกี่ยวกับ อบต.ประโคนชัย)  เป็นเงิน 
6,126,600.- บำท  

2.โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต 
Overlay) ถนนแสงสมชัยชุมชนอ ำนวยกิจ(พื้นท่ีคำบเกี่ยวกับ 
อบต.ประโคนชัย)เป็นเงิน2,743,100.-บำท 
- สมำชิกท่ำนใด ยินยอมใหท้ ำกิจกำรนอกเขตเทศบำลต ำบล
ประโคนชัย จ ำนวน 2 โครงกำร โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 10 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกท่ำนใด ไม่ยินยอมให้ท ำกิจกำรนอกเขตเทศบำล 
ประธำนสภำเทศบำล    เทศบำลต ำบลประโคนชัย จ ำนวน 2 โครงกำร 

 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่ยินยอม ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ ยินยอม 10 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่ยินยอม ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ ยินยอมใหท้ ำกิจกำร
นอกเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย จ ำนวน 2 โครงกำรคือ 
 1.โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต 
(Overlay) และฝำบ่อพักถนนมหำรำช จำก ทล.2445 ถึง 
ทล.24 (พื้นท่ีคำบเกี่ยวกับ อบต.ประโคนชัย)  เป็นเงิน 
6,126,600.- บำท  
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2.โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต 
Overlay) ถนนแสงสมชัยชุมชนอ ำนวยกิจ(พื้นท่ีคำบเกี่ยวกับ 
อบต.ประโคนชัย)เป็นเงิน2,743,100.- บำท ได้ 
3.3 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย 
เร่ือง  ขอความเห็นเก่ียวกับการขอก าหนดโซนลักษณะการ
ใช้ที่ดิน/ขอใช้ที่ดิน/ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
หนองระแซซัน (บางส่วน)/ขอขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในราชการ  

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

  เนื่องด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมประสงค์จะขอรับควำมเห็นเกี่ยวกับกำรขอก ำหนด
โซนลักษณะกำรใช้ท่ีดินสำธำรณประโยชน์ และกำรถอนสภำพท่ีดินสำธำรณประโยชน์หนองแซซัน  เพื่อด ำเนิน
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยำนน้ ำหนองระแซซัน  มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิ ดควำมสวยงำม 
ประชำชนมีสถำนท่ีออกก ำลังกำย 

หลักการ 
  ขอรับควำมเห็นจำกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย  ว่ำสมควรให้มีกำรก ำหนดโซนลักษณะกำรใช้
ท่ีดินสำธำรณประโยชน์และขอถอนสภำพท่ีดินสำธำรณประโยชน์หนองระแซซัน  หนังสือส ำคัญส ำหรับท่ีหลวง
เลขท่ี บร.5303 บำงส่วน เนื้อที่ประมำณ 8 ไร่  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  1 ,9  ต ำบลประโคนชัย อ ำเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นท่ี ท่ีอยู่ในควำมดูแลของเทศบำลต ำบลประโคนชัยและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประโคนชัย 
เพื่อให้เทศบำลต ำบลประโคนชัยน ำมำใช้ประโยชน์เป็นพื้นท่ีสร้ำงอำคำรดังต่อไปนี้ 
  1.อำคำรอเนกประสงค์ 
  2.อำคำรฟิตเนส   
  3.ลำนอเนกประสงค์  
  4.ลำนสระบัวและพืชน้ ำ   
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยำน้ ำหนองระแซซัน หรือไม่ อย่ำงไร 

เหตุผล 
  เนื่องด้วย เทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยำนน้ ำหนองระแซซันเพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดควำมสวยงำม ประชำชนมีสถำนท่ีออกก ำลังกำยและสถำนท่ีในกำรจัดกิจกรรม โดยจะ
ด ำเนินกำร ณ  บริเวณท่ีดินสำธำรณประโยชน์หนองแซซัน (หนองระแซซัน) บำงส่วน หนังสือส ำคัญส ำหรับท่ีหลวง
เลขท่ี บร 5303 เนื้อท่ีประมำณ 8 ไร่ โดยพื้นท่ีดังกล่ำวต้ังอยู่หมู่ท่ี  1 ,9  ต ำบลประโคนชัย อ ำเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ แต่เนื่องจำกท่ีดินแปลงดังกล่ำวเป็นท่ีดินสำธำรณประโยชน์ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำ
ด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรถอนสภำพกำรจัดขึ้นทะเบียนและกำรจัดหำผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตำมประมวล
กฎหมำยท่ีดิน พ.ศ. 2550   
  ข้อ  12 (3) “ให้ผู้ขอประสำน...  เพื่อขอควำมเห็นจำกท่ีประชุมสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และจัดให้รำษฎรผู้เคยใช้ประโยชน์แสดงควำมคิดเห็น”และ   
 
 

/ข้อ  16… 
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  ข้อ  16  “กำรขอควำมเห็นจำกท่ีประชุมสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และจัดให้รำษฎรผู้
เคยใช้ประโยชน์  ร่วมแสดงควำมเห็นว่ำสมควรให้มีกำรถอนสภำพหรือไม่  อย่ำงไร ตำมข้อ 12 (3)  ให้น ำ
แผนงำน  โครงกำร  วัตถุประสงค์  ตลอดจนรำยละเอียดอื่น  เช่น  ขนำด  จ ำนวนเนื้อท่ีท่ีขอเข้ำสู่กำรพิจำรณำ
ของสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกระบวนกำรรับฟังควำมเห็นของรำษฎรด้วย  เมื่อท่ีประชุมมีมติและ
ควำมเห็นของรำษฎรได้ข้อสรุปอย่ำงไร  ให้จัดท ำรำยงำนแสดงให้ปรำกฏชัดเจนด้วย” 

จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว  ผู้บริหำรท้องถิ่นเทศบำลต ำบลประโคนชัย  ได้เสนอญัตติ 
เพื่อขอรับควำมเห็นจำกท่ีประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย เมื่อครำวประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 
ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2562  เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกำยน 2562  ว่ำสมควรให้ก ำหนดโซนลักษณะกำรใช้ท่ีดิน
สำธำรณประโยชน์ประเภทสงวนไว้เพื่อสร้ำงสถำนท่ีรำชกำร และกำรขอถอนสภำพท่ีดินสำธำรณประโยชน์ 
หนองแซซัน (หนองระแซซัน) เนื้อท่ี  66  ไร่ 1 งำน 33 ตำรำงวำ (ท้ังแปลง) นั้น เทศบำลต ำบลประโคนชัยได้
ด ำเนินกำรจัดประชุมประชำคมกำรก ำหนดโซนลักษณะกำรใช้ท่ีดินและกำรถอนสภำพฯ แปลงหนองระแซซัน เพื่อ
รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน เมื่อวันจันทร์ ท่ี 2 ธันวำคม พ.ศ.2562 โดยท่ีประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์
เห็นชอบให้ด ำเนินกำรก ำหนดโซนกำรใช้ท่ีดินฯ เป็นประเภทสงวนไว้เพื่อสร้ำงสถำนท่ีรำชกำร 
และถอนสภำพท่ีดินสำธำรณประโยชน์บำงส่วน จ ำนวนเนื้อที่ ประมำณ 8 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถำนท่ีก่อสร้ำง ดังนี้ 
  1.อำคำรอเนกประสงค์ 
  2.อำคำรฟิตเนส   
  3.ลำนอเนกประสงค์  
  4.ลำนสระบัวและพืชน้ ำ   
ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยำนน้ ำหนองระแซซัน โดยท่ีดินจ ำนวนประมำณ 8 ไร่ ดังกล่ำว
พลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว ส่วนบริเวณท่ีเป็นแหล่งน้ ำประชำชนยังคงสงวนไว้เพื่อพลเมืองใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ผู้บริหำรท้องถิ่นเทศบำลต ำบลประโคนชัยจึงเสนอญัตติเพื่อขอรับควำมเห็นจำกท่ีประชุมสภำ 
ดังนี้  
1.ท่ีดินสำธำรณประโยชน์หนองระแซซนั เลขท่ี บร 5303  (บำงส่วน) จ ำนวนเนื้อที่ประมำณ 8 ไร่ พลเมืองเลิกใช้
ประโยชน์ร่วมกันแล้วหรือไม่ อย่ำงไร 
2.เห็นสมควรให้ก ำหนดโซนลักษณะกำรใช้ท่ีดินเพื่อสร้ำงสถำนท่ีรำชกำร/ขอใช้ท่ีดิน/ขอถอนสภำพท่ีดิน
สำธำรณประโยชน์หนองระแซซนั /ขอข้ึนทะเบียนท่ีดินของรัฐ แปลงหนองระแซซัน เลขท่ี บร 5303(บำงส่วน) 
จ ำนวนเนื้อที่ ประมำณ 8 ไร่ เพื่อให้เทศบำลต ำบลประโคนชัยน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรก่อสร้ำงตำมโครงกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองระแซซัน หรือไม่ อย่ำงไร รำยละเอียดปรำกฏตำม แผนผังกำรใช้ท่ีดิน 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยมงคล  แผ้วพลสง -กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ 
รองประธำนสภำเทศบำล เทศบำลผู้ทรงเกียรติ กระผมนำยมงคล แผ้วพลสง สมำชิกสภำ 
 เทศบำลต ำบลประโคนชัย เขต 1 ผมเห็นชอบด้วย ท่ีจะถอน

สภำพท่ีดินสำธำรณประโยชน์หนองระแซซัน จ ำนวนเนื้อท่ี
ประมำณ 8 ไร่ ผมอยำกขอเพิ่มให้มีท่ีพักของประชำชน จำกท่ี
ไ ด้ประชำคมวั นนั้ น ยั ง ไม่ มี ศำลำ ท่ีพั ก ผ่อน  มี อำคำร
อเนกประสงค์ และลำนสระบัวและพืชน้ ำ  จึงอยำกให้นำยช่ำง
ท่ีเขียนแบบได้เพิ่มเติมศำลำพักพักผ่อนของประชำชนตรงนั้น
ด้วย ขอบคุณมำกครับ 

/นำยศักดิ์... 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์    -ขอบคุณท่ำนมงคล ครับ ฝำกท่ำนนำยช่ำงเขียนแบบ
ประธำนสภำเทศบำล    ด ำเนินกำรต่อไป มีสมำชิกท่ำนอภิปรำยหรือไม่ขอเชิญครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    -กรำบเรียนท่ำนประธำนท่ีเคำรพ  ตำมท่ีท่ำนมงคลได้ขอให้ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   เพิ่มศำลำท่ีพักผ่อนนั้น เนื่องจำกเป็นเรื่องเร่งด่วน และต้องส่ง 
      เอกสำรให้เรียบร้อยภำยในวันจันทร์ท่ีผ่ำนมำ ผมเกรงว่ำกำรท่ี 
      เรำส่งเรื่องไปแล้ว ถ้ำจะเปล่ียนแปลงรูปแบบก่อสร้ำงจะไม่ทัน 
      ผมจึงขอช้ีแจงอย่ำงนี้ ท่ำนสมำชิกสภำจะเห็นด้วยหรือไม ่       
      แล้วแต่ท่ำนเห็นสมควร ไม่มีปัญหำครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    -ขอบคุณท่ำนนำยกฯ ครับ ท่ำนมงคลคงเข้ำใจแล้ว เนื่องจำก 
ประธำนสภำเทศบำล เป็นเรื่องเร่งด่วน ถ้ำเรำจะเพิ่มเติม ก็อำจจะท ำได้เมื่อเรำได้

ด ำเนินกำรโครงกำรนี้เสร็จส้ินไปแล้ว มีสมำชิกท่ำนใด
อภิปรำยหรือไม่ ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติ 
ประธำนสภำเทศบำล ท่ีประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใดเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบเกี่ยวกับ

กำรขอก ำหนดโซนลักษณะกำรใช้ท่ีดิน/ขอใช้ท่ีดิน/ขอถอน
สภำพท่ีดินสำธำรณประโยชน์หนองระแซซัน (บำงส่วน)/ขอขึ้น
ทะเบียนท่ีดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในรำชกำร  
- สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบเกี่ยวกับกำรขอก ำหนดโซนลักษณะ
กำรใช้ท่ีดิน/ขอใช้ท่ีดิน/ขอถอนสภำพท่ีดินสำธำรณประโยชน์
หนองระแซซัน (บำงส่วน)/ขอขึ้นทะเบียนท่ีดินของรัฐเพื่อใช้
ประโยชน์ในรำชกำร โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 10 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกท่ำนใด ไม่เห็นชอบเกี่ยวกับกำรขอก ำหนดโซน 
ประธำนสภำเทศบำล ลักษณะกำรใช้ท่ีดิน/ขอใช้ท่ีดิน/ขอถอนสภำพท่ีดิน

สำธำรณประโยชน์หนองระแซซนั (บำงส่วน)/ขอข้ึนทะเบียน
ท่ีดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในรำชกำร โปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 10 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่มี 

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ เห็นชอบ เกี่ยวกับกำร
ขอก ำหนดโซนลักษณะกำรใช้ท่ีดิน/ขอใช้ท่ีดิน/ขอถอนสภำพ
ท่ีดินสำธำรณประโยชน์หนองระแซซัน (บำงส่วน)/ขอข้ึน
ทะเบียนท่ีดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในรำชกำร ได้ 
3.5 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพือ่เป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

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

 

 ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ส ำนักงำน โดยมีหลักกำรและเหตุผล
ดังนี้ 

หลักการ 
  เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

เหตุผล 
 ตำมท่ีเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้ตรำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63  
และประกำศใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 ไปแล้ว นั้น ได้มีครุภัณฑ์ช ำรุด ไม่สำมำรถซ่อมได้ประกอบกับ
เทศบำลฯได้บรรจุและแต่งต้ัง ต ำแหน่งครูผู้ช่วย จ ำนวน 1 อัตรำและได้ด ำเนินกำรสรรหำโดยกำรรับโอนพนักงำน
ครูเทศบำล จ ำนวน 1 อัตรำ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำครุภัณฑ์เพิ่มในปีงบประมำณ 2563   ดังนี้ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  
  ค่ำจัดซื้อจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว  เป็นเงิน  2,800 บำท 
2. แผนงานการศึกษา  
  ค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำน จ ำนวน 2 ตัวๆละ 6,000 บำท เป็นเงิน 12,000 บำท 
  ค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ท ำงำน จ ำนวน 2 ตัวๆละ 3,000 บำท เป็นเงิน 6,000 บำท 
 เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรในกำรจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ ให้สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ใหเ้ป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและต่อเนื่อง แต่ไม่ได้ต้ังงบประมำณดังกล่ำวไว้ 
เทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕63  ต้ังรำยกำรใหม่ 
ดังนี ้

โอนเพิ่ม 
  1. ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  งบลงทุน  
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
  -ค่าจัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จ านวน  2,800 บาท 
  เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตำมเกณฑ์รำคำกลำง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก ำหนด มีควำม
จ ำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี
มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2562 ไม่มีในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
  2. ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ        งบ
ลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
  -ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน   จ านวน   12,000 บาท 
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำน จ ำนวน 2 ตัวๆละ 6,000 บำท เป็นเงิน 12,000 บำท  เป็น
ครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ และมีควำมจ ำเป็นต้องซื้อเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและให้บริกำรประชำชน เป็นไปตำมหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 1989 
ลว 22 มิ.ย.2552 หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 และหนังสือด่วน
ท่ีสุด ท่ีมท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2562 ไม่มีในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 

/ค่ำจัดซื้อ... 



 
-11- 

 
  -ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน   จ านวน   6,000 บาท 
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ท ำงำน จ ำนวน 2 ตัวๆละ 3,000 บำท เป็นเงิน 6,000 บำท  เป็น
ครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณและมีควำมจ ำเป็นต้องซื้อ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและให้บริกำรประชำชนเป็นไปตำมหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 1989  
ลว 22 มิ.ย.2552 หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 และหนังสือด่วน
ท่ีสุด ท่ีมท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2562 ไม่มีในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

รวมโอนเพิ่ม จ านวน  20,800 บาท 

โอนลด 
  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  จ ำนวน  2 ,800 บำท  (งบประมำณคงเหลือก่อนโอน จ ำนวน     
155,020.-บำท) 
  แผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน(ฝ่ำย
ประจ ำ) ประเภทเงินเดือนพนักงำน   จ ำนวน  18 ,000 บำท  (งบประมำณคงเหลือก่อนโอน จ ำนวน 
1,377,000.-  บำท) 

รวมโอนลด  จ านวน  20,800.-  บาท 

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. 2563 ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำ
อนุมัติ ต่อไป 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยมงคล  แผ้วพลสง   - กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ 
รองประธำนสภำเทศบำล เทศบำลผู้ทรงเกียรติ กระผมนำยมงคล แผ้วพลสง สมำชิกสภำ 
      เทศบำลต ำบลประโคนชัย เขต 1 ท่ำนประธำนสภำ ครับ 
      ญัตติ ข้อ 3.4 ผมไม่เห็นด้วยครับ เพรำะงบประมำณนี้ 
       ท่ีเข้ำเทศบัญญัติไม่มีซื้อโต๊ะเก้ำอี้ ใน 1 ปี โรงเรียนต้ังมำ  

4- 5 ป ีเงินโอนตัวนี้ควรจะเข้ำในเทศบัญญัติเพื่อตั้งจ่ำยได้  
      ไม่ต้องโอนงบประมำณในปี 63 แต่ท ำไมปีหนึ่งแล้วท่ำน 
      ไม่ท ำ ต้องมำโอนงบประมำณในปี 63 โดยท่ีไม่จ ำเป็น
      จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว ของโรงเรียน  

คณะคร ูหรือ ผอ. ท่ีท ำงำนอยู่ตรงนั้น กำรเรียน กำรสอน
เป็นอย่ำงไรจะซื้อหรือจ่ำย โอน ก็สำมำรถเข้ำเทศบัญญัติได้
เรำถึงจะได้มำคุยกันว่ำ ในเทศบัญญัติได้จัดซื้อจัดจ้ำง ผม
เองก็ไม่ห้ำมเพรำะของโรงเรียนผมยินดีเสมอ แต่ต่อมำแจ้ง
ว่ำเก้ำอี้ขำด 2 ตัว จ ำนวนเงิน 6,000 บำท  

/ขอใหช้ี้แจ้ง… 
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      ขอใหช้ี้แจงกำรซื้อเก้ำอี้ และจอแสดงภำพ ใน 1 ปีท่ีท ำงำน
      อยูโ่รงเรียน ครูก็ควรจะทรำบว่ำมีอะไรขำดบ้ำง ท ำไมเรำท ำ 
      ไม่ได้ เรำควรรู้ว่ำในโรงเรียนจะจัดซื้อจัดจ้ำงของท่ีมีควำม
      จ ำเป็นของเด็ก กำรจัดซื้อเก้ำอี้ 2 ตัวๆ ละ 3,000 บำท 

ถ้ำเรำมำต้ังจ่ำยในเทศบัญญัติท ำงบประมำณออกมำว่ำ  
ของโรงเรียน กองกำรศึกษำ ต้องกำรส่ิงใดก็ไม่มีปัญหำ แต่
กำรโอนงบประมำณครั้งนี้ผมไม่เห็นด้วย ขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์ - มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล     
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   ในกรณีนี้ เนื่องจำกว่ำทำงโรงเรียนเทศบำลของเรำ ได้มีครูมำ 
      บรรจุใหม่ ซึ่งเป็นครูท่ีสอบได้ของกรม โดยท่ีไม่ทรำบล่วงหน้ำ 
      ทำงเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงมีควำมจ ำเป็นต้องซื้อโต๊ะ 

เก้ำอี้ เพื่อควำมสะดวกและเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน เป็นกำรบรรจุหลังจำกเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว 
ขอช้ีแจงเท่ำนี้ ขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ท่ำนมงคลคงได้เข้ำใจแล้ว เนื่องจำกเป็นเรื่องเร่งด่วน  
ประธำนสภำเทศบำล    ครูได้มำบรรจุหลังจำกเทศบัญญัติออกมำเรียบร้อยแล้ว 

- มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม     - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ี 
ประธำนสภำเทศบำล ประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใด อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ให้โอนเงิน

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
  - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย  
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 8 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย  
ประธำนสภำเทศบำล  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ 2 สียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 8 เสียง   
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ 2 เสียง งดออกเสียง  ไม่มี 

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ โอนเงิน
งบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้ 
3.5 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง 
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของกิจการประปา เทศบาล
ต าบลประโคนชัยเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง จ านวน 2 โครงการ 

    - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
 
 

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

ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมประสงค์ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของกิจกำรประปำ 
เทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อด ำเนินโครงกำรเพื่อแก้ปัญหำภัยแล้ง จ ำนวน 2 โครงกำร โดยมีหลักกำรและเหตุผล ดังนี ้

หลักการ 
  เพื่อขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของกิจกำรประปำ เทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อแก้ปัญหำภัย
แล้ง  จ ำนวน 2 โครงกำร ดังนี้ 
  1. โครงกำรผันน้ ำเพื่อแก้ปัญหำภัยแล้ง                  เป็นเงิน  1,500,000.-บำท  
  2. โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลเพื่อแก้ปัญหำภัยแล้ง    เป็นเงิน  1,500,000.- บำท  
รวม 2 โครงกำร เป็นเงิน  3,000,000.- บำท  

เหตุผล 
  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้ประกอบกิจกำรประปำและได้ผลิตน้ ำประปำ เพื่อบริกำร
ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย และเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประโคนชัยบำงส่วน โดยใช้แหล่งน้ ำ
ดิบจำกอ่ำงเก็บน้ ำสนำมบิน ส ำหรับผลิตเป็นน้ ำประปำ ซึ่งในปัจจุบันนั้น น้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำสนำมบินมีระดับท่ีต้ืนเขิน
มำก มีปริมำณ น้ ำดิบเหลืออยู่น้อยจนไม่สำมำรถผลิตน้ ำประปำได้ สำเหตุมำจำกฤดูฝนท่ีท้ิงช่วงอย่ำงยำวนำน 
เทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้ท ำกำรผันน้ ำจำกสระด้ำนบน มำสระด้ำนล่ำงในบริเวณอ่ำงเก็บน้ ำสนำมบิน และ
เพื่อให้สำมำรถมีน้ ำส ำหรับผลิตน้ ำประปำบริกำรประชำชน ได้อย่ำงพอเพียงตลอดท้ังปี  เทศบำลฯได้ด ำเนินกำร
โครงกำรผันน้ ำบริเวณห้วยล ำปะเทีย อ ำเภอละหำนทรำย จังหวัดบุรีรัมย์และจุดต้ังเครื่องสูบน้ ำบริเวณอ ำเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  และมีนโยบำยจะด ำเนินกำรประสำนส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขุดเจำะบ่อบำดำล  
ซึ่งกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จ ำนวนมำก ท ำให้งบประมำณ
รำยจ่ำยเฉพำะกิจกำรประปำ  ซึ่งต้ังในแผนงำนงบกลำง  งำนงบกลำง ประเภทส ำรองจ่ำย ไม่เพียงพอต่อกำร
เบิกจ่ำย  เนื่องจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 ท่ีต้ังไว้มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรในด้ำน
รำยจ่ำยประจ ำก่อนจึงไม่เพียงพอ และได้ตรวจสอบงบประมำณแล้วปรำกฏว่ำไม่สำมำรถโอนเงินงบประมำณไปต้ัง
จ่ำยเพื่อแก้ไขปัญหำและสมทบไม่ได้ แต่มีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำวเป็นกำรเร่งด่วน ประกอบ
กับกิจกำรประปำฯมีสถำนะกำรเงินท่ีมั่นคง จึงขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกิจกำร
ประปำ เทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อด ำเนินกำรโครงกำรแก้ปัญหำภัยแล้ง ดังกล่ำว ดังนี้ 
  1. โครงกำรผันน้ ำเพื่อแก้ปัญหำภัยแล้ง                   เป็นเงิน  1,500,000.-บำท  
  2. โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลเพื่อแก้ปัญหำภัยแล้ง    เป็นเงิน  1,500,000.-บำท  
รวม 2 โครงกำร เป็นเงิน 3,000,000.- บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน) 

สถานะการคลัง 
 เงินสะสมของกิจกำรประปำ เทศบำลต ำบลประโคนชัย ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 
  มีเงินสะสมท่ีน ำไปบริหำรได้  เป็นเงิน        16,265,996.93 บำท 

หัก – เงินสะสมท่ีอนุมติแล้วแต่ยังไม่ได้  เป็นเงิน          8,991,800.00 บำท 
   ด ำเนินกำร 2 โครงกำร 
 หัก -กันเงนิส ำหรับจ่ำยเงินเดือน 3 เดือน              เป็นเงิน             579,090.00 บำท      
               -กันส ำรองเงินฉุกเฉิน 10%                    เป็นเงิน             669,510.69 บำท  
  เงินสะสมคงเหลือที่สามารถน าไปใช้ได้เป็นเงิน         6,025,596.24 บาท 
  ขอจ่ายขาดตามญัตตินี้   เป็นเงิน         3,000,000.00 บาท 
  เงินสะสมคงเหลือ                       เป็นเงิน         3,025,596.24  บำท 

/อำศัยอ ำนำจ… 
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  อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน 
กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561   
  “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น
ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรท่ีเป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกำรท่ี
จัดทำเพื่อบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
  (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตำม
ระเบียบแล้ว 
  (3) ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือนและกันไว้อีกร้อย
ละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้น เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกรณีท่ีมีสำธำรณภัยเกิดข้ึน 
  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จส้ินภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หำกไม่ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดให้กำรใช้
จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
  ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม โดยค ำนึงถึงฐำนะกำรเงินกำรคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภำพในระยะยำว” 
  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของกิจกำรประปำ เทศบำลต ำบลประโคนชัย ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย พิจำรณำ
อนุมัติต่อไป 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
ท่ีประชุม - ไม่มี 

- ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ีว่ำ
สมำชิกท่ำนใดเห็นควร อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ใหจ่้ำยขำดเงิน
สะสมของกิจกำรประปำ เทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อ
แก้ปัญหำภัยแล้ง  จ ำนวน 2 โครงกำร ดังนี ้
1. โครงกำรผันน้ ำเพื่อแก้ปัญหำภัยแล้ง เป็นเงิน  
1,500,000.-บำท  

      2. โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลเพื่อแก้ปัญหำภัยแล้ง     
เป็นเงิน  1,500,000.- บำท  
รวม 2 โครงกำร เป็นเงิน  3,000,000.- บำท  
- สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้จ่ำยขำดเงินสะสมของกิจกำร
ประปำ เทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อแก้ปัญหำภัยแล้ง  
จ ำนวน 2 โครงกำรโปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 10 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้จ่ำยขำดเงินสะสมของกิจกำร 
ประธำนสภำเทศบำล ประปำ เทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อแก้ปัญหำภัยแล้ง  

จ ำนวน 2 โครงกำรโปรดยกมือข้ึน 
/มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 10 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้จ่ำยขำดเงิน
สะสมของกิจกำรประปำ เทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อ
แก้ปัญหำภัยแล้ง  จ ำนวน 2 โครงกำร ดังนี ้
1. โครงกำรผันน้ ำเพื่อแก้ปัญหำภัยแล้ง เป็นเงิน  
1,500,000.-บำท  

      2. โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลเพื่อแก้ปัญหำภัยแล้ง     
เป็นเงิน  1,500,000.- บำท  
รวม 2 โครงกำร เป็นเงิน  3,000,000.-บำท ได้ 

      ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ  
นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เป็นเรือ่งเกี่ยวกับ
ประธำนสภำเทศบำล    กิจกำรสภำเทศบำลท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ี ครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง   - กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ 
รองประธำนสภำเทศบำล เทศบำลผู้ทรงเกียรติ กระผมนำยมงคล แผ้วพลสง สมำชิกสภำ 
      เทศบำลต ำบลประโคนชัย เขต 1 ท่ำนประธำนสภำ ครับ 

ผมขอชมเชยเจ้ำหน้ำท่ีของเรำ ในเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
ผมได้ติดตำมเรื่องน้ ำมำพอสมควร  ไ ด้ขับรถไปดูน้ ำ ท่ี
ชลประทำนตำมท่ีน้ ำจะไหลมำ ผมเองขอชมเชยเจ้ำหน้ำท่ี 
ท่ำนส.ส. รุ่งโรจน์ ทองศรี หรือเจ้ำหน้ำท่ีของเรำไม่ว่ำท่ำน
เลขำนุกำรสภำ  นำยก รองนำยก และทุกท่ำนท่ีงำนนี้ผมถือ
ว่ำเป็นงำนช้ินโบแดง ของเทศบำลเรำ ผมเองเห็นท่ำนนำยก 
ท่ำนปลัดได้ร่วมมือร่วมใจกำรท ำงำนตรงนี้ผมเองเห็นด้วย 
และดีใจ ท่ีคนประโคนชัยเรำไม่อดน้ ำ ประมำณ 2-4 เดือน 
ต่อไป ถ้ำได้น้ ำเข้ำมำถึงอ่ำงเก็บน้ ำสนำมบินเก่ำ ผมดีใจท่ี
นำยกเอำใจใส่คนประโคนชัยเรำ ท่ำนส.ส.รุ่งโรจน์ท่ีผลักดัน
หรือท่ำนนำยกเทศมนตรีโคกม้ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลตะโกตำพิ ท่ีสนับสนุนเทศบำลเรำ ถ้ำไม่มีเขำพวกเรำก็
จะไม่มีน้ ำมำถึงอ่ำงเก็บน้ ำ ผมถือว่ำเจ้ำพ่อหลักเมืองบันดำล
ให้เรำมีน้ ำ ท่ีเรำไม่อดน้ ำ เพรำะว่ำ อย่ำงไรถ้ำน้ ำไม่เข้ำผมคิด
ว่ำเดือนนี้จะหมด ผมได้ขึ้นไปดูน้ ำท่ีบ่อพัก เห็นน้ ำแล้วขุ่น 
เหลือง มำก และได้เห็นน้ ำท่ีสูบขึ้นมำกรองผมเองก็ท้อใจ
เหมือนกัน  ผมเองท่ีผลักดันน้ ำประปำพอสมควร ทุกวันนี้น้ ำ
เหลืออย่ำงไรผมก็ไม่ต ำหนิแล้วครับ ปีหน้ำน้ ำเป็นสีเหลือง
เมื่อใด ถ้ำยังปฏิบัติงำนอยู่ผมก็จะต ำหนิต่อไป ขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล     
 

/นำยสุธีร์… 
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นำยสุธีร์  ธนูศิลป์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ 

ทุกท่ำนครับกระผมนำยสุธีร์  ธนูศิลป์ สมำชิกสภำเทศบำล 
เขต 2 ในระเบียบวำระอื่นๆ เรื่องแรก ผมอยำกจะขอบคุณ
ทำงทีมงำนตำมท่ีท่ำนมงคล แผ้วพลสง ได้ขอบคุณทีมงำน
เจ้ำหน้ำท่ีและพนักงำนเทศบำลของเรำท่ีได้ทุ่มเทแรงกำย 
แรงใจเพื่อสู้ปัญหำเกี่ยวกับภัยแล้งและด ำเนินกำรท ำงำนลง
พื้นท่ีปิดกั้นน้ ำเพื่อผันน้ ำมำถึงสนำมบินเก่ำ ต้องขอขอบคุณ
ท่ำน ส.ส.รุ่งโรจน์ ทองศรี และ ท่ ำนนำยกประสง ค์  พว ง
ไพบูลย์ และนำยก อบต. ตะโกตำพิ และนำยกทวีศักด์ิ  แซ่ต้ัง 
นำยกเทศมนตรีต ำบลโคกม้ำ และท่ำนเพิ่มพูน ทองศรี ก็เป็น
ห่วงเป็นใย  ท่ำนได้ขับรถส ำรวจเส้นทำงน้ ำเกือบทุกวัน ไม่ว่ำ
สถำนท่ีใดมีบ่อน้ ำบ้ำง  มีควำมห่วง ใยชำวประโคนชัย 
เหมือนกัน อันนี้ผมได้กรำบเรียนให้ท่ำนประธำนสภำเทศบำล 
และคณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ี ประธำนชุมชนได้รับทรำบ
ครับ 
เรื่ อง ท่ีสอง  ปัญหำใหญ่ เพรำะมี เพจท่ีนี่ประโคนชัย ไ ด้           
โพสต์เกี่ยวกับเรื่องน้ ำยำงท่ีรถขนส่งน้ ำยำงผ่ำนหน้ำเทศบำล
ต ำบลประโคนชัย ทุกคนคงได้เห็นแล้ว  เป็นปัญหำใหญ่เรำจะ
แก้ไขปัญหำอย่ำงไร  
1. ส่งกล่ินเหม็น เ สีย สุขภำพจิต โดยเฉพำะคนขับรถ
จักรยำนยนต์ แต่ถ้ำขับรถยนต์จะไม่ได้กล่ินอันนี้ผมอยำกฝำก
ท่ำนประธำนถึงคณะผู้บริหำร อย่ำงกองสำธำรณสุข ครั้งหนึ่ง
เรำเคยประชุมกันแล้วตอนติดตำมแผน คือทำงอ ำเภอรับปำก
ว่ำจะเป็นเจ้ำภำพเกี่ยวกับเรื่องนี้ เรื่องปัญหำน้ ำยำง แต่ตอนนี้
ผมไม่ทรำบว่ำเรื่องไปถึงไหนแล้ว เพรำะไม่มีใครได้รำยงำนถึง
คณะผู้บริหำร ผมขอฝำก ทำงท่ำนประธำนสภำถึงคณะ
ผู้บริหำร คือเรำไม่ได้ไปเป็นผู้ขัดแย้งระหว่ำงท่ีเขำท ำธุรกิจอยู่
หน้ำบ้ำนเรำพื้นถนนสีด ำ และมีกล่ินเหม็นขนำดนี้ นี่ยังไม่เคย
มีเหตุกำรณ์เกิดอุบัติเหตุ ถ้ำมีน้ ำพรมนิดหนึ่งถนนล่ืนแน่นอน 
เพรำะเหตุกำรณ์นี้ เคยเกิดขึ้นกับคณะติดตำมรัฐมนตรี
กระทรวงสำธำรณสุขมำแล้ว ท่ีจังหวัดเลย เกี่ยวกับน้ ำยำง  
ผมขอฝำกท่ำนประธำนถึงคณะผู้บริหำรว่ำ ผมจะได้ค ำตอบใน
ครั้งไหน จะต้องด ำเนินกำรเร่งด่วน ใกล้ถึงปีใหม่แล้วครับ          
จะมีจัดงำน ไม่ใช่ให้เขำมำบิ๊กคลีนนิ่งครั้งเดียว ถ่ำยรูปขึ้นป้ำย 
อันนี้คือหน้ำบ้ำนของเรำ ท่ำนประธำนสภำว่ำจริงไหมครับผม 
อยู่ท่ีเรำประสำนงำน เรำจะแก้ปัญหำอย่ำงไร เพื่อลดมลภำวะ
พิษทำงอำกำศให้พี่น้องประโคนชัย ไม่ใช่พูดครั้งเดียวครับผม  
 

/พูดเกือบ... 
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พูดเกือบทุกปี  เกิดปัญหำจริงๆ ติดป้ำยก็ได้ครับ รถขนส่งน้ ำ
ยำงพำรำก่อนท่ีจะเข้ำเขตเทศบำลให้เขำแก้ปัญหำถ้ำไม่
สำมำรถด ำเนินกำรอะไร ขอให้กักน้ ำช่วงผ่ำนหน้ำเทศบำล
ของเรำก่อนก็ได้ครับ ออกนอกเขตแล้วจึงคอยปล่อยน้ ำออก  
2. เรำต้องประสำนงำนกับบริษัท  ท่ีเขำท ำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ โดยต้องมำรับฟังปัญหำ มำร่วมแก้ปัญหำกับเรำ เพรำะว่ำ
ตอนนี้ยังไม่เกิดอุบัติเหตุ  คนท่ีลงโซเชียล เขำไม่ทรำบว่ำใคร
เป็นเจ้ำภำพ โดยคิดว่ำเป็นหน้ำท่ีของเทศบำลก่อนเลย เรำจะ
ท้ิงปัญหำนี้ไม่ได้ เนื่องจำกเรำอยู่ตรงนี้ เรำจะแก้ปัญหำและ
ด ำเนินกำรอย่ำงไร  ในรูปแบบใด ฝำกท่ำนประธำนสภำถึง       
คณะผู้บริหำร เพื่อประสำนงำนผู้เกี่ยวข้อง รักษำควำมสะอำด
ตรงนี้หน้ำบ้ำนเรำ ให้ดีนะครับ ขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล     
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   ในเรื่องปัญหำของน้ ำยำงพำรำท่ีส่งกล่ินเหม็นช่วงแรกที่ผมเข้ำ 

ใหม่ๆ อยู่ในห้องท ำงำนก็จะได้กล่ินเช่นเดียวกัน ปัจจุบันนี้มี
กล่ินน้อยลง เนื่องจำกบริษัท ศรีตรัง  ท่ีอยู่ตรงนี้ได้มีกำรแก้ไข
ปัญหำเป็นประจ ำทุกปีโดยก ำหนดให้รถท่ีจะขนน้ ำยำงพำรำ
จะต้องท ำตัวถังเป็นอลูมิเนียม มีถังกรองน้ ำข้ำงล่ำง มิฉะนั้น
จะไม่รับซื้อน้ ำยำง และได้แก้ไขปัญหำอย่ำงเต็มท่ีแล้ว ด้วย
ปริมำณรถขนน้ ำยำงมีจ ำนวนมำก ไม่สำมำรถควบคุมได้       
ซึ่งจะแก้ไขในวันเดียวไม่เสร็จ ต้องใช้เวลำ บำงทีผู้ท่ีเป็น
เจ้ำของกิจกำรขนน้ ำยำงท่ีมีกิจกำรขนำดเล็ก ไม่มีต้นทุนท่ีจะ
ท ำตัวถังท่ีมีตัวกรองน้ ำได้ ตำมหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทรับซื้อน้ ำ
ยำงได้  ตอนนี้ก็ได้แก้ไขปัญหำแล้วแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบ  
และได้ประสำนงำนกับสถำนีต ำรวจแล้ว และมีอีกวิธีหนึ่ง คือ 
ติดป้ำยรถขนยำงดิบให้เปล่ียนเส้นทำง ไปทำงอื่น ห้ำมเข้ำมำ
เขตเทศบำล มอบท่ำนปลัดเทศบำล ติดต้ังป้ำยห้ำมรถขนน้ ำ
ยำงพำรำผ่ำนเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย อำจจะ ต้อง
ด ำเนินกำรได้เท่ำนี้ ในทำงปฏิบัติ ซึ่งก็เป็นเรื่องยำกพอสมควร 
ผมขอช้ีแจงเท่ำนี้ครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล     
นำยมงคล  แผ้วพลสง   - กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ 
รองประธำนสภำเทศบำล เทศบำลผู้ทรงเกียรติ กระผมนำยมงคล แผ้วพลสง สมำชิกสภำ 
      เทศบำลต ำบลประโคนชัย เขต 1 ท่ำนประธำนสภำ ครับ 
 
 

/ผมเองก็ล ำบำก... 
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ผมเองก็ล ำบำกเหมือนกัน บ้ำนอยู่ติดถนน ไม่รู้จะท ำอย่ำงไร
ดี ตำมท่ีท่ำนนำยก ได้ ช้ีแจงน้ ำพึ่ ง เรือเ สือพึ่ งป่ำ  แต่
ประชำชนตรงนี้นับร้อยท่ีทนล ำบำกกับคนไม่กี่คน ผมก็ฝำก
ท่ำนนำยกเลขำนุกำรสภำ นักกฎหมำย ตรงนี้ เรำจะท ำ
อย่ำงไรดี ในเมื่อมีพี่น้องประชำชนเดือดร้อนเป็นร้อย แต่คน
ท่ีจะได้เงินมีอยู่ไม่กี่คน  ในเมื่อรถยำงวิ่งผ่ำนหน้ำบ้ำน          
แต่ก่อนนั้น ถนนอ ำนวยกิจผมจะให้เช็คเลยว่ำชำวบ้ำนตรงนี้
เดือดร้อนกี่คน ผมเองก็ทนเหม็นน้ ำยำงพำรำมำนำน
พอสมควร ก็ อยำกจะ ให้ ท่ ำน เลขำนุกำรสภำ หรื อ          
นักกฎหมำย ปรึกษำหำรือกันว่ำจะท ำอย่ำงไร   ท่ีผู้รักษำ
กฎหมำยปฏิบัติไ ด้ ผมเองก็ฝำกด้วยนะว่ำตรงนี้จะท ำ
อย่ำงไร ถ้ำตัดใจได้ก็อย่ำไปพึ่งเรือเลย อยู่ตัวคนเดียวก็ได้ 
ถ้ำคิดตรงนี้ เพรำะว่ำประชำชนล ำบำกมำก คนล ำบำก       
รถเล็กวิ่งผ่ำนมันก็เหม็น โดยเฉพำะรถหกล้อแล้วมีน้ ำยำง
หยดเป็นทำงยำว เช่นถนนอ ำนวยกิจ ยำวเกือบ 500 เมตร  
ผมขอฝำกท่ำนนำยกเลขำนุกำรสภำ  นักกฎหมำยของเรำให้
ท ำใหป้ระชำชนของเรำคลำยควำมเดือดร้อน  
เรื่องท่ีสอง ผมขอฝำกเรื่องตลำด  ปีหน้ำถ้ำสำมำรถจ่ำยขำด
เงินสะสมได้ ถ้ำไปเดินในตลำดตอนเช้ำตรงติดก ำแพงวัด
กลำง บริเวณขำยปลำจะมีน้ ำขังไว้  และส่งกล่ินเหม็น 
ชำวบ้ำนร้องเรียนมำ ผมฝำกท่ำนประธำนสภำไปยังคณะ
ผู้บริหำร ช่วยไปดูด้วยถนนรอบเทศบำล และฝำกท่ำน สท.
ท่ีอยู่ในตลำดช่วยดูด้วย ผมเองไม่ใช่ผู้บริหำร แต่ฝำกท่ำน 
สท. ด้วยครับว่ำบริเวณใดท่ีมีหลอดไฟไม่สว่ำงช่วยแจ้งให้
กองสำธำรณสุขมำเปล่ียนให้ด้วย  ผมไปตลำดทุกเช้ำก็จะมี
คนมำแจ้งผมว่ำหลอดไฟไม่สว่ำง ซึ่งก็มี สท.ท่ีอยู่ตรงตลำด
นั้น จ ำนวน 3 ท่ำน ขอเอ่ยนำม คือ สท. อ้อย  สท.นก และ 
สท.จีระ ก็อยำกให้ท่ำนช่วยดูแลตลำดให้ดีด้วย เพรำะว่ำผม
เองก็เดินไปทุกครั้ง  ก็มีชำวบ้ำนเขำบอกผม แต่ก็มี สท อยู่
ตรงนั้น 3 คน มำแจ้งท่ำนผู้บริหำรด้วยก็ดีครับ มำประสำน
กับ ผอ.สำธำรณสุข เพื่อในตลำดของเรำสะอำดสวยงำม 
ฝำก ท่ ำน ผู้ บริ ห ำ รแ ละ ท่ ำน  สท . ท่ี อยู่ ต ร งนั้ น ด้ ว ย             
ขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล     
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำลท่ี

เคำรพ ทุกท่ำนครับกระผมนำยสุธีร์  ธนูศิลป์ สมำชิกสภำ
เทศบำล เขต 2  

/เกี่ยวกับเรื่อง… 
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เกี่ยวกับเรื่องน้ ำยำงท่ี ท่ำนนำยกฯ ได้ช้ีแจงในส่วนเกี่ยวกับ
เรื่องกำรแก้ไขปัญหำโดยน ำป้ำยไปติด เพื่อให้รถขนน้ ำ
ยำงพำรำห้ำมวิ่งผ่ำนเทศบำล ให้วิ่งทำงอื่น อันนี้ต้องไปดู
รำยละเอียดว่ำสำมำรถท ำได้หรือไม่ แม้แต่รถบรรทุกเขำยัง 
ท ำได้ ห้ำมวิ่งเข้ำในเมือง  ในส่วนรถขนยำงท่ีท ำให้เกิดปัญหำ
มลภำวะกับทำงเทศบำลเรำ เพรำะเขำไม่มีจิตส ำนึกท่ีจะ
รับผิดชอบในส่วนนี้ เรำก็ให้เขำเล่ียงไปใช้ทำงอื่น ถ้ำท ำได้ 
ก็ดีน่ะครับ ในส่วนท่ีว่ำทำงผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง
ยำงพำรำสกรีนเกี่ยวกับเรื่องรถท่ีท ำถังเก็บน้ ำ ถังบ ำบัดน้ ำ  
ทุกอย่ำงอันนี้ ดีครับ ตำมท่ีท่ำนนำยกได้ช้ีแจงว่ำ บริษัทฯท่ีรับ
ซื้อได้สกรีนและไม่รับซื้อน้ ำยำง ผมว่ำดีครับ จะได้ช่วย
แก้ปัญหำในส่วนนี้ แต่ก็จะมีหลำยโรงงำนไปทำงบ้ำนกรวด
บ้ำง ไปทำงบริษัท นอร์ทอิทฯ  ขอโทษนะครับท่ีเอ่ยนำม
บริษัทฯ เขำ  ในส่วนนี้ เรำต้องทำงหรือจัดประชุมเพื่อ
แก้ปัญหำเรื่องนี้  ให้มีควำมชัดเจนเป็นรูปธรรม นำมธรรม  
เมื่อก่อนจะพูดถึงกำรบูรณำกำร มำถึงกำรปฏิรูป แต่เรำเอำ
แค่บูรณำกำรก็พอครับ ว่ำใครจะเป็นเจ้ำภำพในกำร เชิญ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่อง น้ ำยำงพำรำท่ีเกิดปัญหำ
กับชำวประโคนชัยของเรำ เพรำะในโลกโซเชียล เขำไม่ได้    
ช่ืนชมนะครับเขำอำจจะพูดไม่มีบ้ำง นั้นคือควำมคิดของเขำ  
แต่จะกล่ำวถึงเทศบำลมำกท่ีสุด บำงคนไม่เข้ำใจว่ำถนนเส้นนี้
ใครรับผิดชอบ แต่เขำมองว่ำเป็นหน้ำบ้ำนของเรำก็คือ 
เทศบำลต ำบลประโคนชัย ท่ีย้ ำมำตลอดใช่ไหมครับท่ำน
ประธำนสภำ แต่ผมก็ขอฝำกท่ำนประธำนสภำถึงคณะ
ผู้บริหำรว่ำเรำจะมีรูปแบบไหน จะควบคุมและบูรณำกำร 
เชิญผู้ประกอบกำรมำร่วมประชุมสักครั้งหนึ่งเพื่อหำทำงออก
ในเรื่องนี้ ไม่ใช่เพิ่งเกิดปัญหำ  แต่เกิดมำนำนแล้วท ำให้สะสม 
ในส่วนของผู้ประกอบจะแก้ปัญหำเรำก็ช่ืนชมว่ำเขำมีควำม
รับผิดชอบ แต่เรำต้องมำท ำควำมเข้ำใจกันว่ำเรื่องนี้สะสมมำ
นำนแล้ว ปัญหำเกิดขึ้นมำนำนแล้ว นะครับ ผมขอฝำกท่ำน
ประธำนสภำไปยังผู้บริหำรว่ำเรำควรจะหำมำตรกำรและ
ควบคุมหำทำงออกด้วยกันบูรณำกำรด้วยกัน ขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล ขอบคุณท่ำนสุธีร์ครับ คงจะรับทรำบแล้วน่ะครับ  ต้องหำ

แนวทำง วิธีกำรแก้ปัญหำ ฝำกให้ท่ำนไปพิจำรณำด้วยครับ 
ท่ำนสมำชิกท่ำนอื่นมีอะไรอีกไหมครับ  

ท่ีประชุม   -ไม่มี 
 - ปิดประชุม 

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

 
  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ท ำกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล              
ประโคนชัย สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี....................................... 
เวลำ............... น.  จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนต่อไป 
 

1. (ลงช่ือ) สมนึก             ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                       (นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์) 
 

 
2. (ลงช่ือ)   สุธีร์  กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                           (นำยสุธีร์ ธนูศิลป์) 
 

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

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

(ลงช่ือ)  ศักดิ์  ประธำนสภำเทศบำลประโคนชัย  
     (นำยศักด์ิ  สินรัมย์) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


