
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
สมัยสามญั สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕63 
เมื่อวันที่12 มิถุนายน 2๕63 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

ผู้มาประชุม   
 

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
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นำยมงคล  แผ้วพลสง 
ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ 
ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน 
นำยนก  หลอมประโคน 
นำยอ้อย  ทรงประโคน 
นำยจีระ  หรีกประโคน 
นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์ 
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ 
นำยบุญจันทร์ ทองแถม 

ประธำนสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

มงคล  แผ้วพลสง 
วรรณะ  เรืองศิริ 
ประวัติ  ทรงประโคน 
เชิดพงษ์  ดอกประโคน 
นก  หลอมประโคน 
นำยอ้อย  ทรงประโคน 
จีระ  หรีกประโคน 
สมนึก  เทียมมณีรัตน์ 
สุธีร ์ธนูศิลป์ 
บุญจันทร์ ทองแถม 

 
ผูไ้ม่มาประชุม   

 ๒. นำยศักดิ์  สินรัมย์   ประธำนสภำเทศบำล   ลำป่วย 
 1. นำยพงษ์ศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์  สมำชิกสภำเทศบำล   ลำป่วย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นำยประสงค์  พวงไพบูลย ์   นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 2. นำยสมนึก  อินทะเล    เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
 3. นำยพิทักษ์  เมื่อประโคน   รองปลัดเทศบำล 
 4. นำงอัญชลี  เมื่อประโคน   หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
 5. นำงสำวจินตนำ  หลอมประโคน   ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 

6. นำงกฤษฎีกำ  มัญจกำเวท   ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
 7. นำยทรงยศ  ชัยอินทร์            ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
 8. จ่ำเอกปรีชำ  ดีด้วยชำติ            ผู้อ ำนวยกำรกองกำรประปำ 
 9. นำงสุดเฉลียว  สง่ำประโคน            ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน  

10.นำยเกรียงศักดิ์  เภสัชชำ   ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 
11. จ่ำเอกอภินันท์ บัตรประโคน   หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง 

 12. นำงนิดำ  ปุยะติ            หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
13. นำงสำวรักชนก  ปึกประโคน   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนงำนช ำนำญกำร 
14. นำงจำรุณี  คงทวี                                    เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
15. นำยเสิม  ธงแพรศรี                                  ลูกจ้ำงประจ ำ      
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เร่ิมประชุมเวลา 10.๐๐ น. 

เมื่อได้เวลำประชุม นำยมงคล  แผ้วพลสง รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ท ำหน้ำท่ี 
ประธำนสภำในท่ีประชุม เมื่อผู้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนสภำฯ ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและ
กล่ำวเปิดประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับ 
 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    -  ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ขอขอบ 
ประธำนสภำเทศบำล    คุณท่ำนนำยกเทศมนตรี ท่ำนเลขำนุกำรนำยก หัวหน้ำ 

   ส่วนรำชกำร ท่ีเข้ำมำร่วมรับฟังกำรประชุมครั้งนี้ 
ตลอดท้ังเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล ท่ีเคำรพทุกท่ำนครับ  
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- วันนี้เป็นกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 
ประจ ำปี 2563 และกระผมมีเรื่องแจ้งให้สมำชิกทรำบครับ 
ดังนี ้
-  นำยเฉลิมชัย  ไวยำประโคน สมำชิกสภำเทศบำลต ำบล 
ประโคนชัย ได้ยื่นหนังสือลำออกต่อนำยอ ำเภอประโคนชัย  
และพ้นจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำเทศบำล ต้ังแต่วันท่ี 24 
พฤษภำคม 2563  

   - นำงสุดเฉลียว สง่ำประโคน  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกอง
   วิชำกำรและแผนงำน สอบผ่ำนกำรสรรหำเพื่อแต่งต้ังให้ด ำรง
   ต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร เป็นหัวหน้ำส ำนักปลัด  

   นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับกลำง ณ เทศบำลเมืองอรัญญ
   ประเทศ อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ต้ังแต่วันท่ี  
   1 กรกฎำคม 2563    

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภา 
 เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี ๒๕63 

 เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2563 
- ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
มีท่ำนใดจะแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือไม่ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม     -ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    -ถ้ำไม่มีกำรแก้ไขถือว่ำท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำร
ประธำนสภำเทศบำล    ประชุมสภำเทศบำล สมัยวสิำมัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 
      ประจ ำปี 2563 เมื่อวันท่ี 17 มีนำคม 2563 

- ท่ำนใดเห็นควรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     - ท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสภำเทศบำล
      ต ำบลประโคนชัย สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 
      2563 
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นำยมงคล  แผ้วพลสง    ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง  พิจารณา 
ประธำนสภำเทศบำล     ๓.1 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย 
               เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี      
               งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเปน็ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์
      คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 

    ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว โดยมี
หลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

                                                     หลักการ 
   เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
  

เหตุผล 
   ตำมท่ีเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้ตรำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63  
และประกำศใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 ไปแล้ว นั้น ได้มีครุภัณฑ์ช ำรุด ไม่สำมำรถซ่อมได้  เพื่อประโยชน์ของ
ทำงรำชกำรในกำรจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ ให้สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนและเพื่อ เพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำครุภัณฑ์เพิ่มในปีงบประมำณ 
2563   ดังนี้  
  1. แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  
   -ค่ำจัดซื้อจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1  เครื่อง เป็นเงิน  2,800 บำท 
  2. แผนงำนกำรศึกษำ  
  -ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer)  จ ำนวน  2 
เครื่อง  เป็นเงิน 8,600 บำท 
    -ค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง จ ำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 9,500 บำท 
 เนื่องจำกไม่ได้ต้ังงบประมำณดังกล่ำวไว้ เทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕63  ต้ังรำยกำรใหม่ ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 
       1. ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  งบลงทุน  
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
   -ค่ำจัดซื้อจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว  จ ำนวน  2,800 บำท 
   เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ  19 นิ้ว  จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,800 
บำท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตำมเกณฑ์รำคำกลำง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมก ำหนด มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนท่ีสุด  ท่ี
มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2562   
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2. ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน   
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   -ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ ำนวน       
8,600 บำท 
  เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ ำนวน 
2 เครื่องๆละ 4,300 บำท เป็นเงิน 8,600 บำท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตำมเกณฑ์รำคำ
กลำง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก ำหนด มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน  เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931  ลงวันท่ี 15 พฤษภำคม 
2562   
  หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
    -ค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง จ ำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 9,500 บำท 
 

   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,500  บำท             
เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ เป็นไปหนังสือ ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2562   

รวมโอนเพิ่ม จ านวน  20,900 บาท 
โอนลด 

       แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย  
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร จ ำนวน  2,800 บำท   
       แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ โครงกำรจัด
งำนประเพณีแห่เทียนพรรษำ  จ ำนวน  18,100 บำท   

รวมโอนลด  จ านวน  20,900.-  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 ำบลประโคนชัย พิจำรณำ
อนุมัติ ต่อไป 
 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ี
ประธำนสภำเทศบำล    ประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใดเห็นควร อนุมัติ โอนเงินงบประมำณ
      รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อ
      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
       โปรดยกมือข้ึน 

/มติท่ีประชุม 
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มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 8  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติอนุมัติให้โอนเงิน
ประธำนสภำเทศบำล    งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563        
      เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์งำน 
      บ้ำนงำน ครัว ได้  
     3.2. ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย 
     เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
     งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์
     ส านักงาน 

   - เนื่องจำกญัตติท้ังหลำยต้องเป็นหนังสือยื่นต่อประธำนสภำ
   เทศบำล ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 5 วัน ญัตติท่ี 2 
   ของกองคลัง ท่ีฝ่ำยบริหำรเสนอล่วงหน้ำไม่ทันตำมระเบียบ
   กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น 
   พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554)  
   ข้อ 38 จึงถือว่ำเป็นกำรเสนอด้วยวำจำในท่ีประชุม 
   สภำท้องถิ่น ซึ่งต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองก่อนท่ีท่ำน
   นำยกเทศมนตรี จะเสนอสภำพิจำรณำ ผมจึงขอถำมท่ีประชุม
   สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยท่ำนใด จะรับรองให้มีกำร
   เสนอญัตติท่ี 3.2 ด้วยวำจำ โปรดยกมือข้ึน 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    - ขอผู้รับรอง ด้วยครับ  
ประธำนสภำเทศบำล    - มีผู้รับรอง  1. ร.ต.ต. วรรณะ เรืองศิริ   
            2. นำยอ้อย ทรงประโคน 
            3. นำงสมนึก  เทียมมณรัตน์ 
            4. นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน 
            5. ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน 
            6. นำยนก หลอมประโคน 
            7. นำยจีระ  หรีกประโคน 
            8. นำยสุธีร์  ธนูศิลป์   
      - มีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม     - ไม่มี 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 

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

 /หลักกำร... 
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หลักกำร 
   เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

เหตุผล 
   ตำมท่ีเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้รับโอนพนักงำนเทศบำล ต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง จ ำนวน 
1 ต ำแหน่ง ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 63 ลงวันท่ี 8 มิถุนำยน 2563 เรื่อง
กำรแต่งต้ังผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำครุภัณฑ์เพิ่มในแผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง เพื่อรองรับต ำแหน่งดังกล่ำว ดังนี้ 

1. โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 1 ตัว 
2. เก้ำอี้ท ำงำน จ ำนวน 1 ตัว 

 แต่ไม่ได้ต้ังงบประมำณดังกล่ำวไว้ เทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕63  เพื่อตั้งรำยกำรใหม่ ดังนี ้

โอนเพิ่ม 
       1. ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน  หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
  -ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน       จ านวน   6,000 บาท  
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำน จ ำนวน 1 ตัว  เป็นเงิน 6,000 บำท  เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ และมีควำมจ ำเป็นต้องซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำน  เป็นไปตำม หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 และ
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2562  
  -ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน       จ านวน   3,000 บาท  
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ท ำงำน จ ำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,000 บำท  เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณและมีควำมจ ำเป็นต้องซื้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำน  เป็นไปตำม หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 และ
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2562  

รวมโอนเพิ่ม จ านวน  9,000 บาท 

โอนลด 
       แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรงำนคลัง  งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำย
เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ โครงกำรปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน จ ำนวน  9,000 บำท  

รวมโอนลด  จ านวน  9,000.-  บาท 

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

 

/จำกหลักกำร... 
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  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563 ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำ
อนุมัติ ต่อไป  

นำยมงคล  แผ้วพลสง    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ี
ประธำนสภำเทศบำล    ประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใดเห็นควร อนุมัติ โอนเงินงบประมำณ
      รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อ
      ครุภัณฑ์ส ำนักงำน โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 8  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติอนุมัติให้โอนเงิน 
ประธำนสภำเทศบำล    งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563    

   เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน ได้  
-  ขอขอบคุณท่ำนเลขำนุกำรนำยกฯ และต้องเสียใจกับ 
ท่ำนนำยกด้วยครับท่ีวันนี้รองนำยกไม่ได้มำประชุมท้ัง 
2 ท่ำน 

      ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ  
นำยมงคล  แผ้วพลสง    -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ประธำนสภำเทศบำล    กิจกำรสภำเทศบำลท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ี เชิญครับ 
นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน - กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ นำยกเทศมนตรี  
สมำชิกสภำเทศบำล    สมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร เจ้ำหน้ำท่ี
      ทุกท่ำน กระผมนำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน สมำชิกสภำ
      เทศบำลต ำบลประโคนชัย เขต 1 ก่อนอื่นนั้นผมต้องขอเรียน 
      ท่ำนประธำนสภำผ่ำนไปยังผู้บริหำรนะครับว่ำส่ิงท่ีผมพูดไป
      ในวันนี้ และเอกสำรท่ีผมได้ถือมำ ผมต้องขออนุญำต 
      ท่ำนประธำนสภำได้อ่ำน เพื่อท่ีจะให้ทำงท่ำนผู้บริหำร        
      ท่ำนสมำชิกสภำ และข้ำรำชกำรได้ทรำบ เอกสำรท่ีผมมำพูด
      ในวันนี้ว่ำจริงเท็จอย่ำงไร และผู้บริหำรเองมีวิสัยทัศน์อย่ำงไร
      ในกำรท่ีจะบริหำรบ้ำนเมือง ของเรำ อันดับแรกเกี่ยวกำร
      ศึกษำครั้งท่ีแล้วท่ีผมประชุมสภำ ฝำกท่ำนประธำนสภำ 
      ผ่ำนไปยัง ผู้บริหำร ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
      รำยจ่ำยเกี่ยวกับทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำ และกำรให้
      ควำมช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
      2561วันนี้กองกำรศึกษำไม่มำเข้ำร่วมประชุม ระเบียบ
      กระทรวงมหำดไทยว่ำ ว่ำด้วยรำยจ่ำยเกี่ยวกับทุนกำรศึกษำ  
      ผมใด้ไปตรวจเช็คดูว่ำมีโครงกำรดีๆ อย่ำงไร จะมอบให้กับ 
 

/เยำวชน... 
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      เยำวชน ให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษำท่ีเป็นบุตรหลำนของเรำ
      ในเขตเทศบำล ท่ีเรำรับผิดชอบ พอมำวันนี้ก็เงียบ ไม่รู้กี่เดือน
      กี่ปีมำแล้ว แล้ววันนั้นก็มีหัวหน้ำส่วนรำชกำรติงผมว่ำ ท่ำน
      ไปอบรมมำ ท ำไมท่ำนไม่ถ่ำยเอกสำร ไปดูระเบียบมำก็ยื่นให้
      ผอ.กองกำรศึกษำ เป็นคนด ำเนินกำรเลย อย่ำงนี้ผิด  ผมรู้แต่
      ผมต้องเกริ่นก่อนเหมือนโยนก้อนหินถำมทำง ว่ำเจ้ำหน้ำท่ีท่ี
      รับผิดชอบมีควำมสำมำรถอะไรไหม มีแนวคิดอะไรไหม 
      ท ำเพื่อประชำชน เพื่อนักเรียนลูกหลำนของเรำ แค่ผมโยน
      ก้อนหินถำมทำง  เขำยังไม่ท ำให้ผมเลย วันนี้ผมจึงเอำ
      ระเบียบมำอ่ำนให้ท่ำนประธำนสภำผ่ำนไปยังท่ำนนำยกและ
      ผู้บริหำร ดังนี ้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยรายจ่ายเก่ียวกับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 
 

 โดยท่ีเป็นกำรสมควรให้มีระเบียบทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำ และกำรให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 6 มำตรำ 74 (9) และมำตรำ 76 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มำตรำ 69 และมำตรำ 77 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 มำตรำ 67 (9) 
แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 2505 
มำตรำ 5 มำตรำ 85 (10) และมำตรำ 88 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 
2 5 3 7  รั ฐ ม น ต รี ว่ ำ ก ำ ร ก ร ะ ท ร ว ง ม ห ำ ด ไ ท ย จึ ง อ อ ก ร ะ เ บี ย บ ไ ว้  ดั ง ต่ อ ไ ป นี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยจ่ำยเกี่ยวกับทุนกำรศึกษำส ำหรับ
นักศึกษำ และกำรให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล และองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 
 “ผู้บริหำรท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด นำยกเทศมนตรี และนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 
 “นักเรียน” หมำยควำมว่ำ ผู้ท่ีเข้ำรับกำรศึกษำในโรงเรียนระดับอนุบำล ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
 “นักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ ผู้ท่ีเข้ำรับกำรศึกษำในระดับท่ีสูงกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
 “ผู้ยำกจน” หมำยควำมว่ำ ผู้ท่ีอยู่ในครอบครัวที่มีฐำนะยำกจน มีรำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรเล้ียงชีพ มีชีวิต
อยู่อย่ำงยำกล ำบำก และขำดแคลนปัจจัยพื้นฐำน 
 “ผู้ด้อยโอกำส” หมำยควำมว่ำ  ผู้ท่ีประสบปัญหำควำมเดือดร้อนไม่สำมำรถด ำรงชีวิตได้เท่ำเทียมกับผู้อื่น 
 ข้อ 4  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจมีรำยจ่ำยเป็นทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำหรือกำรให้ควำม
ช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยำกจนหรือผู้ด้อยโอกำส ตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังนี้ ตำม
ควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยค ำนึงถึงสถำนะกำรเงินกำรคลัง 
 
 

/ข้อ 5 ในกรณี... 
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 ข้อ 5 ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด เห็นควรให้มีรำยจ่ำยตำมข้อ 4 ในปีงบประมำณใดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมำณรำยจ่ำยในปีงบประมำณนั้น ตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ต้ังงบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับเป็นทุนกำรศึกษำและกำรให้ควำมช่วยเหลือไว้ในหมวดค่ำใช้สอย  
ประเภทรำยจ่ำยท่ีเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยอื่นๆ 
 (2) ให้ต้ังงบประมำณตำม (๑) ได้ไม่เกินอัตรำส่วนของรำยได้จริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำโดยไม่รวมเงิน
อุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให้ ดังนี้ 
  (ก)  รำยได้จริงไม่เกินห้ำสิบล้ำนบำท ต้ังงบประมำณได้ไม่เกินร้อยละสำม แต่ไม่เกินหนึ่งล้ำนบำท 
  (ข)  รำยได้จริงเกินห้ำสิบล้ำนบำท แต่ไม่เกินสองร้อยล้ำนบำท ต้ังงบประมำณได้ไม่เกินร้อยละ
สองจุดห้ำ แต่ไม่เกินสำมล้ำนบำท 
  (ค)  รำยได้จริงเกินสองร้อยล้ำนบำทขึ้นไป ต้ังงบประมำณได้ไม่เกินร้อยละสอง แต่ไม่เกินห้ำ          
ล้ำนบำท 
 ข้อ 6 นักศึกษำท่ีมีสิทธิได้รับทุนกำรศึกษำ และนักเรียนท่ีมีสิทธิได้รับควำมช่วยเหลืออย่ำงน้อยต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) เป็นผู้ท่ีมีภูมิล ำเนำอยู่ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี 
(2) เป็นนักศึกษำหรือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยำกจนหรือผู้ด้อยโอกำส 
ข้อ 7 ให้นักศึกษำ นักเรียน หรือผู้ปกครอง ท่ีประสงค์จะขอรับทุนกำรศึกษำหรือกำรช่วยเหลือจำก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ยื่นค ำขอต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 
 ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นส่งค ำขอตำมวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชน ตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พิจำรณำผู้ท่ีสมควรได้รับทุนกำรศึกษำและควำมช่วยเหลือตำมระเบียบนี้ 
 ให้ปิดประกำศรำยช่ือผู้ท่ีได้รับทุนกำรศึกษำและควำมช่วยเหลือตำมวรรคสอง ณ ส ำนักงำน หรือท่ีท ำกำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท่ีท ำกำรหมู่บ้ำน ชุมชน ให้ทรำบเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวันท ำกำร 
 ข้อ 8 กำรให้ทุนกำรศึกษำแก่นักเรียนซึ่งเป็นผู้ยำกจนหรือผู้ด้อยโอกำส ต้องเป็นกำรศึกษำในหลักสูตรท่ีสูง
กว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ แต่ต้องไม่สูงว่ำกว่ำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
 ข้อ 9 นักศึกษำซึ่งเป็นผู้ยำกจนหรือผู้ด้อยโอกำส ท่ีมีสิทธิได้รับทุนกำรศึกษำจำกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องเป็นผู้ท่ีศึกษำอยู่ในสถำบันกำรศึกษำของรัฐ 
 ข้อ 10 ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับทุนกำรศึกษำ ให้เบิกจ่ำยเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับค่ำเล่ำเรียน ค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ ค ำบ ำรุง ค่ำหน่วยกิต และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ ตำมอัตรำท่ีสถำบันกำรศึกษำ
ก ำหนด แต่ไม่เกินปีกำรศึกษำละสำมหมื่นสำมพันบำทต่อคน 
 ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นในกำรศึกษำของนักเรียน
ซึ่งเป็นผู้ยำกจนหรือผู้ด้อยโอกำส ดังนี้ 

(1) ระดับเด็กเล็ก ระดับเด็กอนุบำล และระดับประถมศึกษำ ไม่เกินภำคกำรศึกษำละหนึ่งพันบำทต่อคน  
แต่ไม่เกินปีกำรศึกษำละสองพันบำทต่อคน 

(2) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ไม่เกินภำคกำรศึกษำละสองพันบำทต่อคน แต่ไม่เกินปีกำรศึกษำละส่ีพัน 
บำทต่อคน 

(3) ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ ไม่เกินภำคกำรศึกษำละสำมพันบำทต่อคน แต่ไม่เกินปี 
กำรศึกษำละหกพันบำทต่อคน 
 
 

/ข้อ 12 ให้ผู้ท่ี... 
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 ข้อ 12 ให้ผู้มีหน้ำท่ีปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรให้ทุนกำรศึกษำยืมเงินเพื่อจ่ำยให้แก่นักศึกษำท่ีมีสิทธิได้รับ
ทุนกำรศึกษำ และให้น ำใบส ำคัญรับเงินมำเป็นหลักฐำนส่งใช้เงินยืม รวมท้ังให้ติดตำมใบเสร็จรับเงินของ
สถำบันกำรศึกษำจำกผู้มีสิทธิได้รับทุนกำรศึกษำมำประกอบฎีกำเบิกจ่ำยเงินด้วย 
 ให้ผู้มีหน้ำท่ีปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนยืมเงินเพื่อจ่ำยให้แก่นักเรียนท่ีมีสิทธิได้รับ
ควำมช่วยเหลือ และให้นักเรียนหรือผู้ปกครองลงลำยมือช่ือในใบส ำคัญรับเงินเพื่อเป็นหลักฐำนส่งใช้เงินยืม 
 ข้อ 13 กำรให้ทุนกำรศึกษำแก่เด็กนักเรียน นักศึกษำ และผู้ด้อยโอกำส ท่ียังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จก่อน
วันท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์หรือแนวทำงปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยต่อไป
จนกว่ำจะแล้วเสร็จ 
 ข้อ 14 ให้ปลัดกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมระเบียบนี้ และให้มีอ ำนำจตีควำม วินิจฉัยปัญหำ 
ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนี้ 
 ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติท่ีก ำหนดในวรรคหนึ่ง 
ให้ขอท ำควำมตกลงต่อปลัดกระทรวงมหำดไทยก่อนกำรปฏิบัติ 
 
     ประกำศ  ณ  วันท่ี  26  ธันวำคม  พ.ศ.  2561  
      พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ 
          รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน   -ส ำหรับเทศบำลต ำบลประโคนชัย รำยได้จริง ตำมท่ีสอบถำม
สมำชิกสภำเทศบำล    49,973,527.70 บำท ต้ังงบประมำณตำม (๑) ได้ไม่เกิน 
      อัตรำส่วนของรำยได้จริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำโดยไม่
      รวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให้ ดังนี้ (ก)  รำยได้จริงไม่เกินห้ำ
      สิบล้ำนบำท ต้ังงบประมำณได้ไม่เกินร้อยละสำม แต่ไม่เกิน
      หนึ่งล้ำนบำท จ ำเป็นต้องเป็นนักเรียนท่ีอยู่ในเขตบริกำร
      ของเทศบำลประกอบด้วย โรงเรียนวัดแจ้ง,โรงเรียนเทศบำล,
      โรงเรียนอนุบำลประโคนชัย,โรงเรียนประโคนชัยวิทยำ ,
      โรงเรียนประโคนชัยพิทยำคม และโรงเรียนเมืองตลุงพิทยำ
      สรรพ์ มี 6 โรงเรียนท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของเรำ ในเรื่อง
      อำหำรอำหำรกลำงวัน และนมโรงเรียน ท่ีต้องรับผิดชอบด้วย  
      และจะมีอีก 1 ข้อ คือ ช้ันอนุบำล ถึง ป. 6 เรำมีเกณฑ์
      อย่ำงไร ท่ีจะต้ังงบประมำณ 1 ล้ำน ไปให้นักเรียนว่ำเด็ก
      นักเรียนอนุบำล ถึง ป.6 ใน 1 ปี มี 2 เทอม ในแต่ละเทอม 
      สำมำรถจะมอบให้เขำได้เทอมละเท่ำใด  ข้อต่อไประดับ 
      เด็กเล็ก ระดับเด็กอนุบำล และระดับประถมศึกษำ ไม่เกิน
      ภำคกำรศึกษำละหนึ่งพันบำทต่อคน แต่ไม่เกินปีกำรศึกษำละ
      สองพันบำทต่อคน ก็แสดงถ้ำมอบให้ 1 คน ก็ได้เท่ำกับ 2  
      เทอม ต่อ 1 ปี มอบ 2,000 บำท ต่อคนต่อปี  ในกำรให้ทุน
      เรำจะพิจำรณำจำก เด็กในพื้นท่ี ท่ีอยู่ในเขตเทศบำลต ำบล
      ผมเช่ือได้ว่ำผู้ยำกไร้ ผู้ยำกจนในเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 

/มีแน่นอน… 



 
-11- 

       
      มีแน่นอน เรำสมควรต้องท ำ  ข้อต่อไปครับระดับมัธยม 

ศึกษำตอนต้น ไม่เกินภำคกำรเรียนละสองพันบำทต่อคน  
แต่ไม่เกินปีกำรศึกษำละส่ีพันบำท ใน 1 ปี มี 2 เทอมๆ ละ 
2,000 บำท เรำก็ต้องมำถัวเฉล่ียในเงิน  1 ล้ำนบำท ท่ีเรำ
ต้ังงบประมำณไว้ เช่น โรงเรียนวัดแจ้งได้  กี่คน หรือโรงเรียน
ในเขตบริกำรเรำได้กี่คน ให้ไปตรวจสอบ  มีผู้ยำกไร้กี่คน  
แล้วในปีนี้ เรำให้ไ ด้กี่คน ปีหน้ำเรำจึงค่อยผลัดเปล่ียน
หมุนเวียนกันไป อย่ำงนี้เป็นกำรช่วยเหลือพี่น้องประชำชนใน
เรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ ต้องไปศึกษำมำ ผมไปอบรมมำ ก็
ต้องน ำส่ิงดีๆ มำฝำกพี่น้องประชำชน มำฝำกให้ลูกหลำนของ
ผม ไม่ใช่ไปอบรมหมดแต่งบประมำณแผ่นดิน ซึ่งเป็นเงินภำษี
ของประชำชนใช้ไปแล้ว ไม่ได้ประโยชน์  ไม่รู้จะใช้ไปท ำไม 
ฝำกด้วยครับ มีอีกข้อ 1 ระดับปริญญำตรี    ให้ได้ปีละ 
35,000 บำท ท่ำนคิดดูสิครับ ในเงิน 1 ล้ำนบำท เป็น
ประโยชน์ ให้กั บนั ก เรี ยนนัก ศึกษำอย่ำ ง ไ ร  ฝำกท่ำน
ประธำนสภำผ่ำนไปยังท่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
ท่ำนต้องกล้ำคิด กล้ำท ำ ไม่ใช่ไม่กล้ำคิด แล้วก็ไม่กล้ำท ำ มัน
เป็นไปไม่ได้ บำงทีแม้แต่คิด ก็ไม่กล้ำท ำ ส่ิงท่ีควรท ำ ต้องรีบ
ท ำ ก็ฝำกท่ำนประธำนสภำผ่ำนไปยัง ผู้บริหำร และกอง
กำรศึกษำ ฝำกระเบียบให้ท่ำนไปช่วยอ่ำนและวินิจฉัย 
วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ใ ห้ ดี ก่ อ น โ ค ร ง ก ำ ร ท่ี ผ ม เ อ ำ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหำดไทย มำอ่ำนให้ท่ำนฟังมันเป็นประโยชน์ต่อ
บ้ำนเมือง เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษำอย่ำงไร นี่คือ
ข้อท่ี 1 เรื่องกำรศึกษำ ข้อ 2 ผมต้องไปศึกษำมำว่ำเรื่องของ
โรคระบำดต่ำงๆ ก ำลังระบำดท้ังประเทศไทยและท่ัวโลกวใน
เรื่องกำรจัดท ำถุงยังชีพเป็นอย่ำงไร ท่ีผมศึกษำมำคร่ำวๆ 
เพียงแต่ว่ำศึกษำผิดหรือถูกผมก็ไม่ทรำบครับ แต่อยำกเรียน
ท่ำนประธำนสภำผ่ำนไปยังผู้บริหำร ท่ีผมพูดไปถ้ำผิดก็ต้อง
ขออภัย แต่ถ้ำพูดถูกก็ถือว่ำเป็นบุญกุศลก็แล้วกันน่ะครับ 
กระทรวงมหำดไทยในกำรช่วยเหลือรำษฎร ขณะนี้พระรำช
ก ำหนดไม่มีระเบียบให้ช่วยเหลือ ตอนนี้มอบหมำยให้ พม. จะ
ย่อมำจำกพัฒนำสังคม แล้วในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ จะท ำ
ได้ 2 ประเภท ประเภทท่ี 1 ต้ังไว้ท่ีงบกลำง ประเภท  ท่ี 2 
ต้ังไว้กองสวัสดิกำรสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นั้นๆ แต่ พม. เขำได้ก ำหนด 1. ได้รับควำมเดือดร้อน 2.ต้อง
เป็นผู้ด้อยโอกำส แต่วิธีในกำรช่วยเหลือ มี 2 ประเภท แบบท่ี
1.  ช่วยแบบปูพรม ค ำว่ำช่วยแบบปูพรม คือยกเว้น 
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ข้ำรำชกำรบ ำนำญ แบบท่ี 2. ช่วยแบบขำดไร้ ค ำว่ำขำดไร้    
ก็คือผู้ด้อยโอกำส ผู้เดือดร้อน เอำมำวินิจฉัยดูว่ำในแต่ละ
ชุมชนว่ำคนไหนไม่ได้รับเงิน 5,000 บำท คนไหนท่ีได้รับเงิน
เกษตรกรแล้ว สมควรไม่ต้องได้ อย่ำงนี้เรียกว่ำช่วยแบบ      
ขำดไร้ แต่ผมถำมประธำนสภำผ่ำนไปยังผู้บริหำรหรือไม่ถ้ำไม่
เช่ือหลังปิดประชุมวันนี้ท่ำนเดินไปกับผมก็ได้ ทุกหลังคำเรือน
ในชุมชนใดก็ได้ไปถำมชำวบ้ำนเขำดูว่ำชำวบ้ำนเขำเดือดร้อน
หรือไม่ ผมอธิบำยให้ฟังว่ำรัฐบำลเขำเป็นแม่งำนใหญ่ เรำเป็น
แม่งำนรองซึ่งมีลูกหลำน ท้ังหมด 4,063 ครัวเรือน  และมี
ลูกเป็นหมื่นคน บ้ำนใหญ่ช่วยมำแล้ว แล้วถ้ำเรำมีลูกไม่ช่วย
ลูกของเรำ แล้วเรำจะไปช่วยใครครับ ถ้ำอยำกจะท ำให้
ถูกต้อง  ทุกท่ีมี สตง. เข้ำมำตรจสอบอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ำ
ผู้บริหำร มีเอกสำรช้ีแจงหรือไม่ เท่ำนั้นเอง ในค ำช้ีแจง ต้องมี
วิธีกำรช้ีแจง เพรำะว่ำเรำท ำเพื่อประชำชนไปแล้วก็อยำกฝำก
ท่ำนประธำนสภำไปยังผู้บริหำรด้วยว่ำ แบบปูพรม และแบบ
ขำดไร้ ท่ำนต้องไปวินิจฉัยรวมดูว่ำเป็นอย่ำงไร และจำกกำร
วินิจฉัย มีกำรตั้งคณะกรรมกำรก็จริง ผมยอมรับ และเห็นด้วย 
แต่ในกำรวินิจฉัยท่ำนต้องดูควำมเป็นจริงด้วยว่ำ 1. ผู้สูงอำยุ
เขำได้เบ้ียยังชีพก็จริง ผมถำมว่ำคนหนึ่งได้ 600 บำท ได้มำก
สุด 1,000 บำท ส่วนผู้พิกำร บำงคนต้องใส่แพมเพิส พอ
หรือไม่ เงินท่ีรัฐบำลเยียวยำมำมันพอหรือไม่ จะมีค่ำใช้จ่ำยใน
กำรไปหำหมอ ค่ำอำหำร ค่ำแพมเพิส ค่ำผู้ดูแลใกล้ชิด และมี
ค่ำใช้จ่ำยอีกหลำยอย่ำง ท่ำนพิจำรณำด้วยครับว่ำ บำงท่ำน
อำยุ 95 ปี ตำบอด ต้องมีบุตรดูแลใกล้ชิด สมควรท่ีจะต้องให้ 
2,000 บำท เป็นต้น ก็ฝำกท่ำนประธำนสภำไปยังผู้บริหำร
ว่ำวินิจฉัยให้ชัดเจน  ส่ิงท่ีได้ตัดสินใจอะไรไปแล้ว เขำว่ำค ำพูด
คือวำจำ วำจำนั้นคือค ำพูด โปรดรักษำค ำพูดของตัวเองด้วย
ว่ำในกำรกระท ำอะไรก็แล้วแต่ กำรตัดสินใจอะไรสักครั้งหนึ่ง
ในชีวิตต้องตัดสินใจให้ดีๆ ก็ฝำกท่ำนประธำนสภำผ่ำนไปยัง
ผู้บริหำร อีก 1 เรื่องของกองกำรศึกษำ ช่วงนี้ปิดเทอม ผม
เห็นนักเรียนท่ีอยู่ช้ันอนุบำลของเทศบำลของเรำเริ่มย้ำยไป
เรียนโรงเรียนอื่น แล้วโรงเรียนอื่น เขำโทรมำกระซิบผมว่ำ
ท่ำน สท. มีนักเรียจำกโรงเรียนเทศบำลประโคนชัย ย้ำยมำ
เรียนโรงเรียนของผมสิบคนแล้ว อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้เลย 
ตำยแล้วครับท่ำนนำยกท่ำนประธำนสภำ เขำสอนกันอย่ำงไร 
เขำเรียนกันอย่ำงไร  ผมยังแปลกใจ ท่ีย้ำยไปโรงเรียนอนุบำล
ประโคนชัย ผมสอบถำม ผอ.วงค์วัฒน์ แล้ว ท่ำนได้ตอบว่ำ 
นักเรียนในช่วงดังกล่ำว มีกำรแข่งขันกัน นักเรียนจะมี 4 ห้อง 
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นักเรียนต้องแข่งขันกันเรียน ครูก็ ต้องแข่งขันกันสอนว่ำ
นักเรียนเขำเป็นอย่ำงไร แล้วโรงเรียนเทศบำลเขำท ำอะไร  
ขอเอ่ยถึงคุณอำผมหน่อยครับ เพรำะเป็นครูมำ  และเป็น
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ใช่ไหมครับ ผมยังแปลกใจอยู่ครับ 
ย้ำยไปโรงเรียนประโคนชัยวิทยำอีก โรงเรียนเรำเป็นอะไร 
ท้ังๆ  ท่ีงบประมำณเรำเยอะ ท่ีจะดูแล ฝำกด้วยครับ เรื่อง
กำรศึกษำ กำรอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ ผมพูดเป็นครั้งท่ี 2 
ครั้งท่ี 3  จ ำไม่ได้ ย้ ำด้วยนะครับ ก่อนท่ีจะเลือกต้ังใหม่ขอให้
มีผลงำนด้วยครับ หรือถ้ำไม่มีก็ดีครับ จะได้ฉิบหำยกันไป
ท้ังหมด ผมก็ขอฝำกด้วยครับ   

นำยมงคล  แผ้วพลสง    ท่ำนเชิดพงษ์ ขอให้ถอนค ำพูด ค ำว่ำ ฉิบหำย ด้วยครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน - ผมขอถอนค ำพูดครับ ค ำว่ำ ฉิบหำย แต่ค ำว่ำฉิบหำย 
สมำชิกสภำเทศบำล    เป็นภำษำท่ีสุภำพหรือไม่สุภำพ ท่ำนต้องบอกผมก่อน 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    ค ำว่ำฉิบหำย เป็นค ำท่ีไม่สุภำพ ครับ เพรำะเป็นท่ี 
ประธำนสภำเทศบำล    ประชุมสภำเทศบำล  
นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน - ขอบคุณมำกครับ ผมอยำกประชุมสภำมำนำนแล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล    ก็ฝำกท่ำนประธำนสภำไปยังผู้บริหำร ต้องดูแลให้ชัดเจน 
      และเรื่องกำรผันน้ ำเช่นเดียวกันครับผมเห็นดีด้วยไม่ว่ำผันน้ ำ 
      มำจำกล ำปะเทีย หรือมำจำกท่ีไหนก็แล้วแต่ ขอให้ท ำอย่ำงสุด 
      ควำมสำมำรถ เพื่อประโคนชัย ขอบคุณมำกครับ   
นำยมงคล  แผ้วพลสง    -ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์ ผมก็ขอฝำกท่ำนนำยกเทศมนตรี 
ประธำนสภำเทศบำล    ถึงท่ำนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ช่วยดูแลกองกำรศึกษำ 
      และโรงเรียนของเรำด้วยครับ 
      -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่เชิญครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   และสมำชิกสภำ ทุกท่ำน ผมต้องขอขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์ 
      ท่ีได้น ำเสนอข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อเทศบำล ไม่ว่ำจะเป็น 
      เรื่องโรงเรียน งบประมำณท่ีเรำสำมำรถท่ีจะต้ังได้ปี ละ       
      1 ล้ำนบำท ซึ่งผมยังไม่มีรำยละเอียดและระเบียบท่ีชัดเจนว่ำ 
      จะให้ได้หรือไม่ได้ หำกท่ำนได้ระเบียบหรือข้อมูลมำก็ขอให้ 
      ฝำกทำงเจ้ำหน้ำท่ี ได้น ำไปพิจำรณำดู ถ้ำเห็นว่ำโครงกำรนี้ดี 
      ท่ำนก็น ำเข้ำแผน และเข้ำเทศบัญญัติในปีต่อไป เพรำะว่ำหำก 
      เบิกเงินท่ีไม่มีอยู่ในแผน ก็ไม่สำมำรถท ำได้ ท่ีเรำประชุมเรื่อง 
      ในวันนี้ยังไม่มีในแผน ก็ฝำกท่ำนรองปลัดเทศบำล ท่ีดูแลกอง 
      กำรศึกษำ ได้พิจำรณำน ำไปเข้ำในแผนตำมท่ีท่ำนเชิดพงษ์ 
      ได้ช้ีแนะมำ เพรำะจะเป็นกองทุนท่ีมีประโยชน์ต่อชำวบ้ำน 
 

/ส่วนกำรศึกษำ… 
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      ส่วนกำรศึกษำผมก็ยังไม่ทรำบรำยละเอียดว่ำตอนนี้มีนักเรียน 
      ย้ำยออกไปจำกโรงเรียนเทศบำลจ ำนวนเท่ำใด ต้องช่วยกัน
      ตรวจสอบ ซึ่งตอนนี้มีเด็กนักเรียนในโรงเรียนเทศบำลต ำบล
      ประโคนชัย จ ำนวน 290 กว่ำคน ก็นับว่ำมีนักเรียนมำก
      พอสมควร แต่ไม่ทรำบว่ำนักเรียนท่ีย้ำยออกไป อ่ำนหนังสือ
      ไม่ออก เขียนไม่ได้ ว่ำโรงเรียนเทศบำลของเรำใช้ไม่ได้ ซึ่งเป็น 
      ข้อเสียอย่ำงมำก ผมเคยเป็นผู้บริหำรโรงเรียน ผมสอบ
      นักเรียนเพื่อให้เล่ือนช้ัน ป.1, ป. 2 ของโรงเรียนประโคนชัย 
      วิทยำ บำงครั้งนักเรียนท่ีอยู่นอกเขตย้ำยเข้ำมำ ก็อ่ำนหนังสือ 
      ไม่ออก เขียนไม่ได้ แต่ก็อยำกมำเรียนในเขตเทศบำล ท ำให้ 
      มีปัญหำ เด็กมีจ ำนวนมำก ผลส ำเร็จจะได้ไม่เต็มท่ี แต่ของเรำ 
      ตอนนี้ มีนักเรียน 200 กว่ำคน ครู 14 คน ไม่น่ำจะมีปัญหำ 
      เท่ำใด  ปัจจุบันนี้ก็มีเงินช่วยเหลือมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นเงิน 
      ค่ำหนังสือแบบเรียน ค่ำชุดนักเรียน และค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
      ต่ำงๆ  เพรำะฉะนั้นจะอ้ำงว่ำไม่พร้อมก็คงจะเป็นไปไม่ได้  
      ถ้ำเป็นสมัยก่อนไม่พร้อมเรื่องจริง เด็กนักเรียน 4 ห้อง  
      ครู 2 คน เป็นต้น บำงโรงเรียนไม่มีครูสอนจะขอครูมำจำก 
      ท่ีอื่น แต่โรงเรียนเทศบำล มีเงินงบประมำณจำกกรม และ
      ส่วนหนึ่งจะได้จำกงบเทศบำลด้วย ต้องดูแลให้ดีอย่ำให้เสียช่ือ 
      ฝำกท่ำนรองปลัดเทศบำลท่ีดูแลในส่วนตรงนี้ ต้องไปประชุม 
      ปรึกษำหำรือกันว่ำจะท ำให้ดีขึ้นได้อย่ำงไร ควำมสำมำรถ 
      เพรำะเรำพร้อมอยู่แล้วครูโรงเรียนก็ให้ท ำงำนอย่ำงเต็ม
      ประสิทธิภำพกับเงินเดือนท่ีได้รับด้วย เรื่องถุงยังชีพ เรำก ำลัง
      ด ำเนินกำรจะประชุมคัดกรอง รอบท่ี 2 จะมี ผู้ได้รับเงิน
      เยียวยำจำกรัฐบำล หลำยอย่ำง เด็กแรกเกิด ผู้สูงอำยุ
      จะพยำยำมไม่ให้ซ้ ำซ้อนกัน สัปดำห์หน้ำคณะกรรมกำรชุด
      ใหญ่ จะนัดประชุมกันอีกครั้งเรื่องสุดท้ำยกำรผันน้ ำ ได้พูดคุย
      กับทีมงำนว่ำ ผมท ำงำนท่ีนี่มำ 8 ปี  ถือว่ำงำนนี้เป็นงำนท่ี
      ใหญ่ท่ีสุดในชีวิต เป็นงำนท่ีท้ำทำยควำมสำมำรถ กำรผันน้ ำ
      เป็นเรื่องท่ียำกมำกต้องใช้เวลำ 1 เดือนกว่ำจะได้น้ ำมำ และ
      จะมีเหตุกำรณ์ท่ีต้องไปดูแลตลอดเวลำ เพรำะฉะนั้นผมจะ
      บอกพวกเรำว่ำเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตผมได้มำท ำงำนนี้ และส่ิง
      ส ำคัญก็คือ เรำก็ประสบควำมส ำเร็จจำกกำรผันน้ ำ ท่ีได้มีน้ ำ
      มำให้พ่อแม่พี่น้องชำวประโคนชัยได้ใช้ ต้ังแต่วันท่ี 4 มกรำคม 
      2563 เป็นวันแรกท่ีผันน้ ำมำจำกล ำปะเทีย ตอนนี้ก็รวม 5 
      เดือนแล้ว คุ้มค่ำท่ีเรำไปผันน้ ำมำ แต่ตอนนี้ภำรกิจยังไม่เสร็จ
      เรียบร้อย เนื่ องจำกปริมำณน้ ำฝนตกมีน้ อยในอ ำ เภอ            
      ประโคนชัย วันก่อนผมไปตรวจท่ีผันน้ ำมำจำกห้วยกลำงขึ้นมำ 
      จะเก็บรวบรวมน้ ำท่ีอยู่ในบริเวณแถวนั้นจำกห้วยต่ำงๆ ขึ้นมำ 
 

/ให้หมด... 



 
-15- 

     

               ให้หมด น้ ำท่ีใช้ทุกวันนี้ ถ้ำไม่มีฝนตกเลยก็จะใช้ได้ประมำณ
      อีก 2-3 เดือนก็นับว่ำคุ้มค่ำ หำกถึงเดือนสิงหำคม-กันยำยน 
      ไม่มีฝนตกพวกเรำก็ต้องยอมรับว่ำหมดปัญญำเพรำะว่ำเป็น
      หน้ำฝนแต่ไม่มีฝน ก็ช้ีแจงให้รับทรำบเท่ำนี้ ขอบคุณครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรี ขอฝำกเรื่องกองกำรศึกษำ 
ประธำนสภำเทศบำล    และโรงเรียนเทศบำลเรำ ด้วยครับ 
      -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่เชิญครับ 
นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์    - เรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนนำยกเทศมนตรี 
สมำชิกสภำเทศบำล    เพื่อนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ผู้ทรงเกียรติ
      ทุกท่ำน ดิฉันนำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ สมำชิกสภำเทศบำล
      เขต 2 วันนี้ดิฉันมีเรื่องท่ีหำรือท่ำนประธำนสภำ ไปยังคณะ
      ท่ำนผู้บริหำร จ ำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
      เรื่องท่ี 1 ถนนชัยศิริ ถ้ำท่ำนเคยใช้ถนนเส้นนี้ จะเป็นถนน
      2 สี  คือ ทำงทิศตะวันออกจะเป็นลำดยำง ฝ่ังทิศตะวันตก
      จะเป็นคอนกรีต ตอนนี้ฝ่ังท่ีเป็นคอนกรีต เกิดกำรช ำรุดหลำย
      ท่ีนะคะ คนในชุมชนได้รับควำมเดือดร้อน เวลำหลบหลุม 
      ก็จะเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยมำก ตรงนี้น ำเรียนท่ำนประธำนสภำ
      ไปยังท่ำนผู้บริหำรว่ำควรจะมีกำรแก้ไขอย่ำงไร มีกำรซ่อม
      บ ำรุง หรือถ้ำเป็นไปได้ รื้อถอนท ำให้เป็นสีเดียวกันได้ก็จะเป็น
      กำรดี จึงขอฝำกเรื่องนี้ด้วยนะคะ 
      เรื่องท่ี 2 กล้องวงจรปิด ตอนนี้กล้องวงจรปิดมีควำมส ำคัญ
      และมีประโยชน์มำก เมื่อเกิดเหตุกำณ์ต่ำงๆ เช่น อุบัติเหตุ
      ลักเล็กขโมยน้อย กล้องวงจรปิดสำมำรถช่วยเรำได้มำก 
      ในกำร ท่ีจะ เปิดเช็คดู เหตุกำรณ์ท่ี เกิดขึ้น  ถ้ ำเป็นไปไ ด้             
      ในควำมคิดของดิฉัน น่ำจะทยอยติดให้ เต็มพื้น ท่ีในเขต
      เทศบำล จะดีมำก แต่วันนี้ดิฉันจะน ำเรียนท่ำนประธำนสภำไป
      ยังคณะท่ำนผู้บริหำร เกี่ยวกับกำรติดต้ังกล้องวงจรปิดถนน
      เส้นภักดีด ำรงค์ ซึ่งถนนเส้นนี้จะมีกำรติดต้ังกล้องวงจรปิดไป
      บ้ำงแล้วในบำงจุด ซึ่งชำวบ้ำนในเขตชุมชนได้มำหำรือกับดิฉัน
      ว่ำอยำกให้มีกำรติดต้ังกล้องวงจรปิดตลอดเส้นเลยนะคะ  
      เพื่อสร้ำงควำมอุ่นใจและควำมปลอดภัยในระดับหนึ่งให้กับ
      คนท่ีอำศัยอยู่ในชุมชน ก็ขอฝำกเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องช่วย
      ส ำรวจดูว่ำจุดไหนท่ีส ำคัญหรือมีควำมล่อแหลมสมควรติดต้ัง
      กล้องวงจรปิดก็ขอฝำกด้วยนะคะ 
      - และก็ขอแสดงควำมยินดีกับท่ำน ผอ.สุดเฉลียว สง่ำประโคน 
      ด้วยนะคะ ท่ีได้รับต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำลเมือง 
      อัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ส ำหรับดิฉันก็มีเรื่องท่ีหำรือ 
      เพียง 2 เรื่อง แค่นี้นะคะ ขอบคุณมำกค่ะ   

/นำยมงคล... 
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นำยมงคล  แผ้วพลสง    - ขอบคุณท่ำนสมนึก มำกครับ 
ประธำนสภำเทศบำล    -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่เชิญครับ 
นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน - กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ นำยกเทศมนตรี  
สมำชิกสภำเทศบำล    สมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร เจ้ำหน้ำท่ี 
      ทุกท่ำน กระผมนำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน สมำชิกสภำ
      เทศบำลต ำบลประโคนชัย เขต 1 พอดีชำวบ้ำนหมู่ท่ี 1  
      แจ้งว่ำบริเวณศำลตำพฤก มีกอไผ่และต้นไผ่ยื่นมำถูก ส ำ ย ไ ฟ
      ช่วยแจ้งให้เทศบำลมำตัดให้ด้วย ผมจึงบอกไปว่ำเทศบำลไม่ 
      สำมำรถตัดเองได้ เพรำะเกรงว่ำได้รับอันตรำยเนื่องจำก
      อยู่ใกล้สำยไฟแรงสูงจะเส่ียงกับเจ้ำหน้ำท่ีของเรำ อย่ำงไรก็
      ตำมฝำกท่ำนประธำนสภำไปยังผู้บริหำรให้เทศบำลประสำน
      ไปยังไฟฟ้ำ และขอให้กองช่ำง กองสำธำรณสุขและงำน
      ป้องกันไปช่วยกันพัฒนำ บริเวณก่อไผ่ สักครั้งหนึ่ง เพรำะกอ
      ไผ่จะยื่นมำบริเวณสำยไฟเกรงว่ำจะเป็นอันตรำยต่อพี่น้อง
      ประชำชนท่ีมำออกก ำลังกำยตอนเช้ำและเย็น  ถ้ำมีฝน      
      อำจท ำต้นไผ่ล้มไปทับสำยไฟจะเกิดอันตรำยได้ ก็ฝำกท่ำน
      ประธำนสภำผ่ำนไปยังผู้บริหำรช่วยประสำนเรื่องนี้ด้วยครับ 
      ขอบคุณมำกครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์  
ประธำนสภำเทศบำล    -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่เชิญครับ 
ท่ีประชุม   -ไม่มี 

 - ปิดประชุม 
ปิดประชุม     เวลา 11.00 น. 
 

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

 

  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ท ำกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล              
ประโคนชัย สมัยสำมัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2563 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  สินรัมย์   ประธำนสภำเทศบำลประโคนชัย 
           (นำยศักดิ์  สินรัมย์) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


