
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
สมัยสามญั สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕60 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2๕60 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

ผู้มาประชุม   
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นำยมงคล  แผ้วพลสง 
ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ 
ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน 
นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน 
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นำยจีระ  หรีกประโคน 
นำยนก  หลอมประโคน 
นำยอ้อย  ทรงประโคน 
นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์ 
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ 
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รองประธำนสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
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ผูไ้ม่มาประชุม   
 1.นำยพงษ์ศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์  สมำชิกสภำเทศบำล  ลำป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นำยประสงค์  พวงไพบูลย ์  นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 2. นำงสำวสุนิสสำ  ทองศรี  รองนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 3.นำยส่งเสริม  พรรณพิสุทธิ์  ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 4.นำยสุทิน  ชัยวิเศษ   เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 

5. นำยพิทักษ์ เมื่อประโคน  รองปลัดเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
6. นำงสำวอัญชลี เชำวนกุล  หัวหน้ำส ำนักปลัด 
7. นำยนิรันดร  อุ่นค ำ   ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 
8. นำงสำวจินตนำ  หลอมประโคน  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
9. นำยทรงยศ  ชัยอินทร์   ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
10. นำงกฤษฎีกำ  มัญจกำเภท  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
11. นำยกิตติชัย  เชำวนกุล  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ  

รก.ผอ.ร.ร. เทศบำลต ำบลประโคนชัย 
12. จ.อ.ปรีชำ  ดีด้วยชำติ  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรประปำ 
13. นำงสุดเฉลียว สง่ำประโคน  ผอ.กองวิชำกำรและแผนงำน 
14. นำยสุธี  คงดี   ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
15. จ.อ.อภินันท์  บัตรประโคน  หัวหน้ำฝ่ำยปกครองและป้องกัน 
16. นำงนงนุช  หลอมประโคน  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
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17. นำงสำววำรุณี  พวงไพบูลย์  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
18. นำงนิดำ  ปุยะติ   หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
19. นำงจำรุณี  คงทวี   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
20. นำงสำวสุภำพร  ดีประโคน  นักจัดกำรทะเบียนและบัตรปฏิบัติกำร 
21. นำยอิศรำ  ศรีธีระวิโรจน์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนงำนช ำนำญกำร 
22. นำงสำวรักชนก  ปึกประโคน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนงำนช ำนำญกำร 
23. นำงรัศมี  เสงี่ยมศักดิ์   รองประธำนชุมชนวัดชัยมงคล 
24. นำงส ำรวล  ตุ้งประโคน  กรรมกำรชุมชนหนองกกเหนือ 
25. นำงล ำพร  มันปำฎิ   ประธำนชุชนตำเจรือม 
26. นำงร ำเพย  น้อยเจริญ  กรรมกำรชุมชนระเนียด 
27. นำงลักขณำ ศรีจันทร์ดี  ประธำนชุมชนกันเตอล 
28. นำงชอุ่ม  ตรงใจ   ประธำนชุมชนหนองกกใต้ 
29. นำยวงศธร  สิงห์ประโคน  นักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยำคม 
30. นำยพรทวี  ชะชันรัมย์  ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยำคม 
31. นำยประหยัด  เมื่อประโคน  รอง ผอ.ร.ร.เมืองตลุงพิทยำสรรพ์ 
32. นำยธรำนนท์  ทองน ำ  ประธำนนักเรียน ร.ร.เมืองตลุงพิทยำสรรพ์ 
33. นำยวุฒิพงษ์  อุทธำ   รองประธำนนักเรียน ร.ร.ประโคนชัยพิทยำคม 
34. นำยส ำรวย  ไชยอินทร์  ประธำนชุมชนวัดแจ้งคุ้มสำยัณห์ 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.๐๐น. 
เมื่อได้เวลำประชุม นำยศักดิ์  สินรัมย์ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ท ำหน้ำท่ีเป็น 

ประธำนในท่ีประชุม เมื่อผู้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนสภำฯ ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
และกล่ำวเปิดประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย คณะผู้บริหำร กรรมกำรชุมชนทุก 
ประธำนสภำเทศบำล                ชุมชน นักเรียน ตลอดท้ังเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล ท่ีเคำรพทุกท่ำนวันนี้เป็นกำรประชุม

สภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2560 
- เมื่อสมำชิกสภำเทศบำลครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดกำรประชุมตำมระเบียบ
วำระกำรประชุมตำมล ำดับดังนี้ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  -กระผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทรำบ วันนี้เรำมีสมำชิกผู้บริหำรโรงเรียนจำกข้ำงนอก 
ประธำนสภำเทศบำล  ได้ย้ำยมำอยู่โรงเรียนเมืองตลุงพิทยำสรรพ์เป็นรองผู้อ ำนวยกำรขอแนะน ำให ้

ทุกท่ำนได้รู้จักกับรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองตลุงพิทยำสรรพ์ คือคุณประหยัด 
เมื่อประโคน นอกจำกนั้น มีคุณครูมำจำกโรงเรียนประโคนชัยพิทยำคม และ
นักเรียนเข้ำมำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำครั้งนี้ เป็นกำรประชุมเรื่อง  เสนอร่ำง
เทศบัญญั ติงบประมำณรำย จ่ำย  ประจ ำปี งบประมำณ  พ .ศ.  2561                    
เมื่อด ำเนินกำรเรียบร้อยทำงฝ่ำยบริหำรก็เสนอเข้ำสภำ 
- ขอแสดงควำมยินดี และช่ืนชมบุคคลท่ีควรยกย่อง ท่ีช่วยแก้ไขสัญญำณไฟ
กระพริบส่ีแยกทำงไปไปรษณีย์ เพื่อให้ใช้ได้งำนได้ตำมปกติ คือคุณนพ สวัสดี 
ขอให้ปรบมือให้ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - กระผมได้รับก ำหนดกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  
ประธำนสภำเทศบำล  พระบรมรำชินีนำถในรัชกำลท่ี 9 เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 

85 พรรษำ 12 สิงหำคม 2560 ดังนี้ 
เวลำ 06.30 น.  พิธีท ำบุญตักบำตร ณ วัดกลำง 
เวลำ 08.30 น.  พิธีลงนำมถวำยพระพรชัยและถวำยเครื่องรำชสักกำระ 

                ณ หอประชุมอ ำเภอประโคนชัย 
    เวลำ 14.00 น.   พิธีปั่นจักรยำนและปลูกต้นดำวเรืองเฉลิมพระเกียรติ  
                 ณ พระพุทธประโคนชัยมหำมิ่งมงคล ต ำบลบ้ำนไทร 
    เวลำ 18.00 น.   พิธีจุดเทียนชัยถวำยพระชัยมงคล  
        ณ บริเวณหน้ำส ำนักงำนเทศบำลต ำบลประโคนชัย  
    - ขอเชิญชวนทุกท่ำนร่วมงำนในวันดังกล่ำว 
ท่ีประชุม   - รับทรำบ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
ประธำนสภำเทศบำล   สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี ๒๕60 เม่ือวันที่ 28 

เมษายน ๒๕60     
- ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม ต้ังแต่หน้ำ 1-19 
มีท่ำนใดจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงหรือไม่ เชิญครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดแก้ไขถือว่ำท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ  
ประธำนสภำเทศบำล เทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2560  เมื่อวันท่ี 28 เมษำยน 

๒๕60 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง พิจารณา 
ประธำนสภำเทศบำล 3.1ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เสนอร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ในวาระที่ 1  
ขั้นรับหลักการ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  -ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย - เรื่อง เสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  
     พ.ศ.2561 
    - ค ำแถลงงบประมำณประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2561 
    - บัดนี้ถึงเวลำท่ีคณะผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลประโคนชัยจะได้เสนอร่ำง 
    เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัยจึง          
ขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนกำรณ์คลัง  
ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ                 
พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 
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1. สถานการณ์คลัง 
    1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560             
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงนิดังนี ้
1.1.1 เงินฝำกธนำคำร         จ ำนวน    84,085,963.32  บำท 
1.1.2 เงินสะสม         จ ำนวน    44,152,849.10  บำท 

    1.1.3 ทุนส ำรองเงินสะสม       จ ำนวน   36,330,788.75  บำท 
1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย  
จ ำนวน    -  โครงกำร  รวม   -    บำท  
1.1.5 รำยกำรท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 2 โครงกำร  
รวม 3,500,000.00บำท  
1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน   14,581,356.06   บำท 
2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2560  ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน    
พ.ศ. 2560 

(1) รำยรับจริง จ ำนวน 68,037,876.40    บำท ประกอบด้วย 
หมวดภำษีอำกร         จ ำนวน 1,731,135.82 บำท 
หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับและใบอนุญำต จ ำนวน 432,985.90 บำท 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน         จ ำนวน 2,037,584.44บำท 
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์จ ำนวน         -    บำท 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด           จ ำนวน  229,235.00บำท 
หมวดรำยได้จำกทุน           จ ำนวน          -         บำท 
หมวดภำษีจัดสรร      จ ำนวน 29,126,024.24 บำท  
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป      จ ำนวน 34,480,911.00 บำท 
(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
จ ำนวน  241,012.28 บำท 
(3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน    49,991,812.01บำท ประกอบด้วย 

     งบกลำง   จ ำนวน       11,769,964.97 บำท 
     งบบุคลำกร  จ ำนวน     18,926,887.55 บำท 
     งบด ำเนินงำน  จ ำนวน     10,512,769.49 บำท 
     งบลงทุน  จ ำนวน         346,190.00 บำท 
     งบรำยจ่ำยอื่น  จ ำนวน         -            บำท 
     งบเงินอุดหนุน  จ ำนวน       8,436,000.00 บำท 

(4) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
จ ำนวน   241,012.28  บำท 
(5) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 3,512,200.00  บำท 
(6) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน      -        บำท 
 
 

/งบเฉพำะกำร… 
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3. งบเฉพำะกำร 
ประเภทกิจกำรประปำ 

ปีงบประมำณพ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 
      รำยรับจริง    จ ำนวน    6,986,113.35 บำท 
      รำยจ่ำยจริง    จ ำนวน    4,684,869.74 บำท 
      ก ำไรสะสม    จ ำนวน      00.00  บำท 
      เงินสะสม    จ ำนวน      00.00  บำท 
      ทุนส ำรองเงินสะสม    จ ำนวน      00.00  บำท 
      กู้เงินจำกธนำคำร/ก.ส.ท.อื่นๆจ ำนวน               00.00 บำท 

ยืมเงินสะสมจำกเทศบำลจ ำนวน                  00.00 บำท 
      เงินฝำกธนำคำร  จ ำนวน     17,343,416.36 บำท 
      ทรัพย์รับจ ำน ำ      จ ำนวน               00.00 บำท 
 

              รายรับจริงปี  2559       ประมาณการ ปี 2560     ประมาณการ ปี 2561 
รำยได้จัดเก็บเอง 
หมวดภำษีอำกร   1,960,905.35 1,964,500.00       1,929,550.00 
หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับ     875,819.45           1,117,450.00          873,000.00 
และใบอนุญำต 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน  3,247,082.65           3,805,000.00                3,505,000.00 
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค                00.00                       00.00                            00.00 
และกำรพำณิชย์ 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด                  292,307.00             405,000.00                    345,000.00 
หมวดรำยได้จำกทุน    00.00                       00.00                            00.00 
 รวมรายได้จัดเก็บเอง    6,376,114.45          7,291,950.00               6,652,550.00 
 

รำยได้ท่ีรัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภำษีจัดสรร  39,295,132.33        39,352,100.00 40,703,500.00 
รวมรำยได้ท่ีรัฐบำลเก็บแล้ว 39,295,132.33        39,352,100.00 40,703,500.00 
จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รำยได้ท่ีรัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  28,320,682.00 44,648,000.00 46,077,950.00 
รวมรำยได้ท่ีรัฐบำลอุดหนุน 28,320,682.00 44,648,000.00 46,077,950.00 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  รวม              73,991,928.78        91,292,050.00        93,434,000.00 
 
 
 

/รำยจ่ำย... 
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รายจ่าย            รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการปี 2560 ประมาณการปี 2561 

จ่ำยจำกงบประมำณ 

งบกลำง       4,250,048.47    18,460,440.00     19,818,640.00 

งบบุคลำกร    24,155,345.87           28,012,500.00    29,328,160.00 

งบด ำเนินงำน    17,967,814.82      23,532,510.00        22,995,200.00 
งบลงทุน     3,155,580.00        9,918,600.00      8,968,000.00 

งบรำยจ่ำยอื่น           15,000.00           20,000.00           20,000.00 

งบเงินอุดหนุน    11,110,000.00      11,348,000.00        12,304,000.00 

  รวมจ่ายจากงบประมาณ   60,653,789.16     91,292,050.00     93,434,000.00 

รวม   60,653,789.16    91,292,050.00    93,434,000.00  

บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ประกอบร่ำงเทศบัญญัติ 

เรื่อง  เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
หลักกำร 

  เพื่อขอรับควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2561     
  ร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เป็นจ ำนวนรวมท้ังส้ิน 103,324,000 
บำท แยกเป็น 
  1. งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 93,434,000 บำท โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้  ดังนี้ 
  แผนงาน      ยอดรวม 
ด้านบริหารท่ัวไป 
 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป          17,546,400 บำท 
 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน          4,027,000 บำท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงำนกำรศึกษำ          26,277,580 บำท 
แผนงำนสำธำรณสุข           9,969,900  บำท 

 แผนงำนสังคมสงเครำะห์               90,000  บำท 
 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน          2,691,180 บำท 
 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร         4,200,500 บำท 
ด้านการเศรษฐกิจ 
 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ           8,812,800 บำท 
ด้านการด าเนินงานอื่น   
 แผนงำนงบกลำง           19,818,640 บำท  

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น               93,434,000 บำท 
 
 

/2. งบประมำณ... 
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                2. งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร จ่ำยจำกรำยได้ เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 9,890,000 บำท  
 ดังนี้ 

งบ     ยอดรวม 
งบกลำง         326,200  บำท 
งบบุคลำกร               2,691,600 บำท 
งบด ำเนินงำน               4,872,200 บำท 
งบลงทุน               2,000,000 บำท 

รวมรายจ่าย          9,890,000 บำท 

เหตุผล 

  เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของคณะผู้บริหำร ท่ีได้วำงแผนไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จึงเสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
เพื่อสมำชิกสภำเทศบำลพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป รำยละเอียดตำมร่ำงเทศบัญญัติ  ท่ีประธำนสภำส่งไปให้
สมำชิกตำมหนังสือนัดประชุมสภำ รำยละเอียดตำมร่ำงเทศบัญญัติท่ีท่ำนสมำชิกได้รับไปแล้ว 
 

นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ขอบคุณท่ำนนำยกฯ ท่ีได้ช้ีแจงในเรื่องร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประธำนสภำเทศบำล ประจ ำป ี2561  ให้สภำได้รับทรำบครับ กระผมคิดว่ำรำยละเอียดท้ังหมด  

สมำชิกทุกท่ำนได้รับเอกสำรไปก่อนแล้ว คงได้ศึกษำรำยละเอียดมำแล้วนะครับ 
    - มีสมำชิกสภำท่ำนใด จะอภิปรำยหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง  - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
รองประธำนสภำเทศบำล           เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร  

ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม นำยมงคล  แผ้วพลสง 
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ท่ำนประธำนสภำผมได้ดูรำยละเอียดแล้ว เทศบัญญัติ
ปี 2561 ผมเองก็คิดว่ำกำรพิจำรณำคงจะรวดเร็วกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เพรำะปีนี้คงไม่
มีอะไรท่ีจะได้ติติง เพียงแต่ผู้บริหำรได้ท ำมำก็ดีพอสมควร ผมก็สนับสนุนผู้บริหำร
ด้วยที่จะได้ดูแลในเทศบำลเรำอย่ำงดี แต่นี้กำรบริหำรของท่ำนผู้บริหำรทุกท่ำนท่ี
บริหำร เมื่อปีท่ีแล้ว เรำไม่ได้ท ำอะไรเลยเพียงแต่เรำตัดงบประมำณไปท ำ             
โรงฆ่ำสัตว์ แต่ในปีนี้โครงกำรของเรำมีพอสมควร ท้ังกองช่ำง กองกำรศึกษำ หรือ
ทุกกองท่ีมีอยู่ในเทศบัญญัตินี้ ผมเองก็จะสนับสนุนผู้บริหำรท่ีท ำเทศบัญญัติปีนี้ 
ผมเองก็เห็นดีด้วย แต่จะมีเพียงเล็กน้อยท่ีไม่ถูกใจบ้ำง ผมเองก็ไม่ว่ำอะไรตรงนี้ 
เพรำะเรำได้พูดคุยและตกลงกันแล้ว ผมก็ไม่มีอะไรจะติติงท่ำนผู้บริหำร ก็ฝำกท่ำน
ประธำนด้วยว่ำตรงนี้เทศบัญญัติก็ดีพอสมควร แต่ผมจะติติงงบกลำง ต้ังไว้น้อย 
สมมุติว่ำมีเหตุกำรณ์น้ ำท่วม ไฟไหม้ท่ีเทศบำล งบกลำงจ่ำยไม่พอ หรือถ้ำเกิดน้ ำ
ท่วมเหมือนท่ี จังหวัดสกลนคร อุดรธำนี ขอนแก่น เรำจะน ำเงินท่ีไหนมำจ่ำย ผม
อยำกจะต ำหนิเรื่องงบกลำง หำกชำวบ้ำนเดือดร้อน น้ ำท่วมประโคนชัย จะท ำ
อย่ำงไรจะเอำเงินอุดหนุนท่ีไหนมำช่วยชำวบ้ำนตรงนี้  ขอบคุณมำกครับ 
 
 

/ขอบคุณ... 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ขอบคุณ ท่ำนมงคลฯ มำกครับ มีท่ำนอื่นจะอภิปรำยอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   
จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์  - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตำมท่ีท่ำนสมำชิกได้สอบถำม 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล งบกลำงเมื่อสักครู่นี้ งบกลำงท่ีเรำต้ังไว้ เรำต้ังไว้ตำมสถำนกำรณ์คลัง ถ้ำต้ังไว้

อย่ำงท่ีท่ำนสมำชิกกล่ำว ซึ่งเรำจะหำงบประมำณจำกส่วนอื่นท่ีไม่จ ำเป็นโอนมำ
สมทบ ถ้ำโอนมำสมทบแล้วไม่พอใช้ ก็จะของบจ่ำยขำด ถ้ำจ่ำยขำดไม่พอ            
เรำจะของบกำรอุดหนุน  

นำยสุธีร์  ธนูศิลป์           - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                 เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร ท่ำน 

คณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม นำยสธีร์  ธนูศิลป์ สมำชิกสภำเทศบำล 
เขต 2 ในเรื่องรับหลักกำร ทำงด้ำนท่ำนมงคล แผ้วพลสง ก็ได้เสนอรับหลักกำรร่ำง
เทศบัญญัติพร้อมกัน ผมมีควำมเห็นด้วยนะครับ เพรำะจะได้รวดเร็ว และในกำร
พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ ท่ำนได้เสนอมำก็สมบูรณ์แบบเรียบร้อย ดังนั้นควร
พิจำรณำร่ำงตำมท่ีคุณมงคลเสนอมำ ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  -ขอบคุณ ท่ำนสุธีร์ มำกครับ มีท่ำนอื่นจะอภิปรำยอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   
ท่ีประชุม   - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยอีกผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ 
ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกท่ำนใดรับหลักกำร หรือไม่รับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕61 
- ก่อนท่ีจะลงมติผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำลตรวจสอบองค์ประชุมว่ำครบ
องค์ประชุมหรือไม ่

จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์  - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  มีสมำชิก 11 ท่ำน ครบองค์ประชุมครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  -ผมจะขอมติว่ำสมำชิกท่ำนใดรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประธำนสภำเทศบำล  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 โปรดยกมือข้ึน  
มติท่ีประชุม  - สมำชิกยกมือ รับหลักกำร 11  เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด ไม่รับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  
ประธำนสภำเทศบำล  ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕61 โปรดยกมือข้ึน  
มติท่ีประชุม  - สมำชิกยกมือ ไม่รับหลักกำร ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สรุปท่ีประชุมมีมติ รับหลักกำร 11  เสียง ไม่รับหลักกำร  ไม่มี 
ประธำนสภำเทศบำล  งดออกเสียง   ไม่มี 

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 
- ต่อไปจะได้ส่งร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำต่อไป 
 
 
 

/กระผม... 
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    - กระผมขอหำรือว่ำควรจะเลือกกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติฯ ชุดใหม่ 
    มีท่ำนใดเสนอย่ำงอื่นหรือไม่ครับ 
จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์  - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ กำรเลือกคณะกรรมกำรกำร 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล แปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติฯ ต้องก ำหนดก่อนครับว่ำจะคัดเลือกคณะกรรมกำรกี่

คน ระหว่ำงจ ำนวน 3-7 คน ก่อนแล้วครับ จึงเลือกกรรมกำรครั้งละ 1 คน 
ต้ังแต่คนแรกไปเรื่อยๆ จนถึงคนสุดท้ำย 

นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                 เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร ท่ำน 

คณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน          
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 กระผม ขอเสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำง       
เทศบัญญัติฯ จ ำนวน 3 คน  

นำยศักดิ์  สินรัมย์  - มีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   
ท่ีประชุม   - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ถ้ำไม่มีผมถือว่ำสมำชิกก ำหนดคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติฯ 
ประธำนสภำเทศบำล    จ ำนวน 3 คน 
    - ครับเป็นอันว่ำสภำแห่งนี้ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำง 
       เทศบัญญัติฯ จ ำนวน 3 คน เชิญเสนอครับ  
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  - กระผมขอเสนอ ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ เป็นกรรมกำรแปรญัตติร่ำง 
สมำชิกสภำเทศบำล                   เทศบัญญัติฯ  
                                         ผู้รับรอง  1. นำยสุธีร์ ธนูศิลป์   2. นำยเฉลิมชัย  ไวยำประโคน 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - มีท่ำนใดเสนอกรรมกำรกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติฯ คนท่ี 1 อีกหรือไม่ 
ประธำนสภำเทศบำล    เชิญครับ 
ท่ีประชุม   - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ถ้ำไม่มี ถือว่ำ ร.ต.ต.วรรณะ เรืองศิริ ได้เป็นกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศ 
ประธำนสภำเทศบำล    บัญญัติฯ คนท่ี 1 เชิญเสนอคนท่ี 2 ครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง  - กระผมขอเสนอ นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ เป็นกรรมกำรแปรญัตติร่ำง 
รองประธำนสภำเทศบำล     เทศบัญญัติฯ  

  ผู้รับรอง  1. ร.ต.ต.วรรณะ เรืองศิริ   2. นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - มีท่ำนใดเสนอกรรมกำรกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติฯ คนท่ี 2 อีกหรือไม่ 
ประธำนสภำเทศบำล    เชิญครับ 
ท่ีประชุม   - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ถ้ำไม่มี ถือว่ำ นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์ ได้เป็นกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศ 
ประธำนสภำเทศบำล    บัญญัติฯ คนท่ี 2 เชิญเสนอคนท่ี 3 ครับ 
นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์  - ดิฉันขอเสนอ นำยมงคล แผ้วพลสง เป็นกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติฯ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  ผู้รับรอง  1. นำยอ้อย  ทรงประโคน  2. นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน 
 

/มีท่ำนใด... 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์  - มีท่ำนใดเสนอกรรมกำรกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติฯ คนท่ี 3 อีกหรือไม่ 
ประธำนสภำเทศบำล    เชิญครับ 
ท่ีประชุม   - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ถ้ำไม่มี ถือว่ำ นำยมงคล แผ้วพลสง ได้เป็นกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศ 
ประธำนสภำเทศบำล    บัญญัติฯ คนท่ี 3 ครับ 
    - ครับเป็นอันว่ำสภำแห่งนี้ได้เลือกให้ ร.ต.ต.วรรณะ เรืองศิริ  

   นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ และนำยมงคล  แผ้วพลสง เป็นกรรมกำรแปรญัตติ     
   ร่ำงเทศบัญญัติฯ 
- ต่อไปเป็นกำรก ำหนดวันแปรญัตติ ขอถำมท่ีประชุมว่ำจะก ำหนดระยะเวลำกำร
เสนอรับค ำแปรญัตติ ขอเชิญครับ 

นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์  - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                 เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร ท่ำน 

คณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน ดิฉันนำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์ สมำชิกสภำ
เทศบำล เขต 2 ดิฉันขอเสนอก ำหนดระยะเวลำกำรรับแบบเสนอข้อแปรญัตติ
ต้ังแต่วันท่ี 15 สิงหำคม๒๕60  ถึง วันท่ี 17 สิงหำคม ๒๕60 เป็นระยะเวลำ 
3 วัน ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ค่ะ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  -มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ 
สมำชิกสภำเทศบำล  ท่ีเคำรพทุกท่ำนครับ กระผม นำยสุธีร์ ธนูศิลป์ สมำชิกสภำเทศบำล  เขต 2  
 ในกำรรับค ำแปรญัตติ นั้น ท่ำนสมำชิกสภำได้เสนอเกี่ยวกับวันรับค ำแปร        

ในเรื่องก ำหนดระยะเวลำเท่ำใดในแต่ละวัน ขอให้ก ำหนดระยะเวลำด้วยครับ  
เพื่อเวลำกำรยื่นแปรญัตติจะได้มำตรงตำมเวลำ ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  -มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   
นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์  - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                 เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร              

ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน ดิฉัน นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์          
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 ขอก ำหนดระยะเวลำรับค ำแปรต้ังแต่วันท่ี 15 
สิงหำคม 2560 – 17 สิงหำคม 2560 ต้ังแต่เวลำ 08.30-16.30 น.       
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ค่ะ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  -มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   
ท่ีประชุม   - ไม่มี 

 

 

/ถ้ำไม่มีสรุป… 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ถ้ำไม่มีสรุปเป็นอันว่ำให้สมำชิกฯ ท่ีมีควำมประสงค์จะเสนอค ำแปรญัตติ  
ประธำนสภำเทศบำล - ให้ยื่นแบบเสนอขอแปรญัตติได้ ต้ังแต่วันท่ี 15– 17 สิงหำคม 2560        

ต้ังแต่ เวลำ08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
- คณะกรรมกำรแปรญัตติประชุมพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕61 ให้แล้วเสร็จในวันท่ี 21 สิงหำคม 2560 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  3.2 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย 
ประธำนสภำเทศบำล - เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 
-  ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล 

นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 

  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560  โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
  เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 

เหตุผล 
 ตำมท่ีเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้จัดท ำแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

ได้ประกำศใช้เมื่อวันท่ี 21 เมษำยน 2560 ซึ่งมีอำคำรส ำนักงำนโรงผลิตน้ ำประปำท่ีต้องปรับปรุงและครุภัณฑ์ท่ีมี
ควำมจ ำเป็นต้องจัดหำในปีงบประมำณ 2560 ดังนี ้

ส านักปลัด 
-ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2  จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 

30,0๐๐ บำท  
-ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000  

บำท 
-ค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,800 บำท 

กองวิชาการและแผนงาน 
-ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 จ ำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 

30,0๐๐ บำท 
-ค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 1  เครื่องเป็นเงิน 2,800  บำท 

 กองการประปา 
  -โครงกำรปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนโรงผลิตน้ ำประปำ จ ำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 240,000 บำท 

-ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดต้ัง จ ำนวน  2 เครื่อง เป็นเงิน 
56,000 บำท 

 
 
 

/และเพื่อประโยชน…์ 
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 และเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรในกำรจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ ให้สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนและบริกำร
ประชำชน เทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕60               
ต้ังรำยกำรใหม่ 
              โอนเพิ่ม  

ต้ังรายการใหม่แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
  - ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)          
เป็นเงิน 30,0๐๐ บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) 

ส ำหรับเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนำดไม่น้อย 
กว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก ำหนด (ตำมแผนพัฒนำสำมปี 2560 -2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1            
หน้ำ 4) 

- ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network เป็นเงิน 12,000 บำท (หนึ่งหมื่น
สองพันบำทถ้วน) 

ส ำหรับเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network  จ ำนวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล            
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก ำหนด (ตำมแผนพัฒนำสำมปี 2560-2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 หน้ำ 4) 

- ค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA เป็นเงิน 2,800 บำท (สองพันแปดร้อยบำทถ้วน)     
ส ำหรับเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ 

พื้นฐำนตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ก ำหนด (ตำมแผนพัฒนำสำมปี 2560-2562เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 หน้ำ 4) 

ต้ังรายการใหม่แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
  - ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)          
เป็นเงิน 30,0๐๐.- บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) 

ส ำหรับเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนำดไม่น้อย 
กว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก ำหนด (ตำมแผนพัฒนำสำมปี 2560-2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1          
หน้ำ 5) 

- ค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA เป็นเงิน 2,800 บำท (สองพันแปดร้อยบำทถ้วน)     
ส ำหรับเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ 

พื้นฐำนตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ก ำหนด (ตำมแผนพัฒนำสำมปี 2560-2562เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 หน้ำ 5 ) 
 
 
 

/ต้ังรำยกำรใหม…่ 
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ต้ังรายการใหม่แผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรประปำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้ำง 
 ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน - ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อม
ติดต้ังจ ำนวน  2 เครื่อง เป็นเงิน 56,000 บำท 
  ส ำหรับเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำดไม่ต่ ำ
กว่ำ 24,000 บีทียู จ ำนวน 2 เครื่องๆละ 28,000 บำท เป็นเงิน 56,000 บำท พร้อมติดต้ัง เป็นรุ่นท่ีได้รับฉลำก
ประสิทธิภำพเบอร์ 5 ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และแต่ละเครื่องประกอบด้วยอุปกรณ์ต่ำง ๆได้แก่ 
สวิทซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 5 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร (รำคำท่ีต้ังไว้รวมค่ำติดต้ังและ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว)  เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  ของส ำนักงบประมำณและมีควำม
จ ำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้บริกำรประชำชน  โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989  
ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2552  (ตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560-2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 หน้ำ 6) 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง   
  - โครงกำรปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนโรงผลิตน้ ำประปำ  เป็นเงิน  240,000 บำท 
  ส ำหรับเป็นค่ำปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนโรงผลิตน้ ำประปำ  ขนำดพื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ 1,848         
ตำรำงเมตร จ ำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 240,000 บำท รำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำล  (ตำมแผนพัฒนำ
สำมปี พ.ศ. 2560-2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 หน้ำ 6) 

รวมโอนเพิ่ม   373,6๐๐ บาท 
 

โอนลด 
  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรท่ัวไป หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทเงินเดือน
พนักงำน จ ำนวนเงิน 10,500.-  บำท 
  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรท่ัวไป หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ 
กำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ โครงกำรจัดงำนวันท้องถิ่นไทย จ ำนวนเงิน 25,000.-บำท 
  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรท่ัวไป หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำนค่ำ
จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ จ ำนวนเงิน 7,000.-  บำท(เงินเหลือจ่ำย) 
  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรท่ัวไป หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่ ค่ำจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี จ ำนวนเงิน 2,300.-บำท(เงินเหลือจ่ำย) 
  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  งบด ำเนินกำร  หมวดค่ำใช้สอย  
ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน  32,800.- บำท 

แผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรประปำ งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) ประเภท 
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวนเงนิ 116,000  บำท 

แผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรประปำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทค่ำครุภัณฑ์
กำรเกษตร ค่ำจัดซื้อใบพัดหอยโข่งเครื่องสูบน้ ำ จ ำนวน 180,000 บำท 

รวมโอนลด   373,6๐๐.- บาท 

 

/ตำมระเบียบ... 
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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. 2560 ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำ
อนุมัติ ต่อไป 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  - ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยอีกผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ 
 สมำชิกท่ำนอนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2560  หรือไม่อนุมัติโอนเงนิงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 
- ก่อนท่ีจะลงมติผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำลตรวจสอบองค์ประชุมว่ำครบ
องค์ประชุมหรือไม ่

จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์  - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  มีสมำชิก 11 ท่ำน ครบองค์ประชุมครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์                    - สมำชิกท่ำนใดอนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
ประธำนสภำเทศบำล                พ.ศ. 2560 โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม   - สมำชิกยกมือ อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2560  11 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
ประธำนสภำเทศบำล               พ.ศ. 2560 โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม   - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2560 ไม่มี    
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
ประธำนสภำเทศบำล   พ.ศ. 2560 11 เสียง  ไม่อนุมัติ ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  3.3 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย 
ประธำนสภำเทศบำล - เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 
-  ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล 

นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 
 
 
 

/ด้วยเทศบำล… 
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ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณ 
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60  โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
  เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕60 

เหตุผล 
  ตำมท่ีเทศบำลต ำบลประโคนชัย ต้ังเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  
๒๕60 และประกำศใช้เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยดังกล่ำว ต้ังแต่วันท่ี  23  กันยำยน พ.ศ. ๒๕59ในแผนงำน
กำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่ำจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ออลอินวัน พีซี จ ำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 42,000  บำท  มีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี ้   
 หน่วยประมวลผล  :   Intel Core Pentium N3700 (2M Cache,1.6 GHz UP to 2.40 GHz) 
 หน่วยควำมจ ำ  :  4GH DDR3 (4GBX1)  
 ฮำร์ดดิสก์  :  1TB 7200 rpm  
 เครื่องอ่ำนแผ่นออฟติคอล  :   DVD SuperMulti  Double Layer Drive   
 กำรเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย  : Integratd LAN 10/100/1000, Wireless 802.11AC + BT 4.0  
 กล้อง  :  720P (1MP)  
 หน่วยแสดงผลกรำฟิค  : Integrated Graphics  กำรเช่ือมต่อ  :  6-in-1 card reader   
Microphone/HeadphoneCombo 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HDMI-out  
 จอแสดงผล  : 19.5” FHD (1920 x 1080) 
 ระบบปฏิบัติกำร  :  Windows  10 Home Standard  
 เม้ำท์และคีย์บอร์ด  
เป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่นอกรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร
ก ำหนด แต่มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อบริกำรประชำชนในหอสมุดเทศบำลต ำบลประโคนชัย  โดยถือปฏิบัติตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2552 (ตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.
2560-2562 หน้ำ  58 ) นั้น 
  เทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้ขอควำมเห็นชอบกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์จำกคณะ
กรรมกำรบริหำรและจัดหำคอมพิวเตอร์ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงมหำดไทยระดับจังหวัดบุรีรัมย์ และท่ี
ประชุมมีมติเห็นชอบกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบำลต ำบลประโคนชัย ในกำรประชุมครั้งท่ี 3/2560  เมื่อ
วันท่ี  18 พฤษภำคม 2560 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ช้ัน 4 ศำลำกลำงจังหวัดบุรีรัมย์ โดย
รำยละเอียดคุณลักษณะให้เป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำร  
  ดังนั้น  เพื่อให้คุณลักษณะพื้นฐำนเป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำรบริหำรและจัดหำคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงมหำดไทยระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ดังกล่ำว และเพื่อให้กำรบริหำรงำนเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชำชนจึงขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2560  
แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี ้
 
 
 

/ข้อควำมเดิม... 
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ข้อความเดิม 
 

  -ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน พีซี จ ำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 42,000  บำท 
  ส ำหรับเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ออลอินวัน พีซ ี จ ำนวน 3 เครื่อง มีคุณลักษณะ
พื้นฐำน ดังนี ้   
 หน่วยระมวลผล  :   Intel Core Pentium N3700 (2M Cache,1.6 GHz UP to 2.40 GHz) 
 หน่วยควำมจ ำ  :  4GH DDR3 (4GBX1) 
 ฮำร์ดดิสก์  :  1TB 7200 rpm 
 เครื่องอ่ำนแผ่นออฟติคอล  :   DVD SuperMulti Double Layer Drive  
 กำรเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย  : Integratd  LAN 10/100/1000, Wireless 802.11AC+BT4.0 
 กล้อง  :  720P (1MP) 
 หน่วยแสดงผลกรำฟิค  : Integrated Graphics 
 กำรเช่ือมต่อ  :  6-in-1 card reader Microphone/Headphone Combo 2 x USB 3.0,  
2 x USB 2.0, HDMI-out  
 จอแสดงผล  : 19.5” FHD (1920 x 1080) 
 ระบบปฏิบัติกำร  :  Windows  10 Home Standard 
 เม้ำท์และคีย์บอร์ด   
เป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่นอกรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร
ก ำหนด แต่มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อบริกำรประชำชนในหอสมุดเทศบำลต ำบลประโคนชัย  
โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท  
0808.2/ว 1989  ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2552  
 

ข้อความใหม่ 
 

  -ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน พีซี จ ำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 42,000  บำท 
  ส ำหรับเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ออลอินวัน พีซ ี จ ำนวน 3 เครื่อง มีคุณลักษณะ
พื้นฐำน ดังนี ้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่
น้อยกว่ำ 1.60 GHz หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
 - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
 - มีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำจ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
 
 
 

/มีจอภำพ… 
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 - มีจอภำพ Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 19.5 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 
เป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่นอกรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก ำหนด แต่มี
ควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อบริกำรประชำชนในหอสมุดเทศบำลต ำบลประโคนชัย  โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2552  

 

  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๑(และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓)ข้อ ๒๙กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยใน
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงท่ีท ำให้ลักษณะปริมำณคุณภำพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถำนท่ีก่อสร้ำง  ให้
เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 

  ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕60ให้สภำเทศบำลต ำบลประ
โคนชัย พิจำรณำอนุมัติต่อไป 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  - ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยอีกผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ 
 สมำชิกท่ำนใดอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560  หรือไม่อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
- ก่อนท่ีจะลงมติผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำลตรวจสอบองค์ประชุมว่ำครบ
องค์ประชุมหรือไม ่

จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์  - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  มีสมำชิก 11 ท่ำน ครบองค์ประชุมครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์                    - สมำชิกท่ำนใดอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
ประธำนสภำเทศบำล                  งบประมำณ พ.ศ. 2560 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม - สมำชิกยกมือ อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560  11 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย  
ประธำนสภำเทศบำล                 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560 ไม่มี    
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย 
ประธำนสภำเทศบำล  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 ไม่อนุมัติ ไม่มี   

งดออกเสียง  ไม่มี 
- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ แก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้ 
 
 

/ระเบียบวำระ... 
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นำยศักดิ์ สินรัมย์   ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอื่นๆ   
ประธำนสภำเทศบำล    -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง  - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
รองประธำนสภำเทศบำล           เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร  

ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม นำยมงคล  แผ้วพลสง 
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ผมได้รับเรื่องจำกชำวบ้ำนท่ีเดือดร้อน ดังต่อไปนี้ 
1. เส้นทำงไปทำงบ้ำนกรวดเป็นบ้ำนของพี่สำวรองนำยกเทศมนตรี ถนนบริเวณ 
นั้นจะวำงท่อขนำดเล็ก มีชำวบ้ำนทำงทิศตะวันตก ตอนท่ีท ำมีน้ ำไหลเข้ำมำ น้ ำ
จะล้นไปบ้ำนท่ีเขำ แต่คนท่ีร้องเรียนเป็นพี่น้องกนั ผมได้รับเรื่องไว้จะน ำมำเรียน
ในวันท่ีประชุมสภำเทศบำล ผมอยำกให้เทศบำล ไปช่วยดูแลในเมื่อชำวบ้ำน
เดือดร้อนแล้ว ทำงท่ีรับผิดชอบ กองไหนท่ีรับผิดชอบ ก็ไม่ทรำบเหมือนกัน          
ฝำกท่ำนผู้บริหำรด้วยครับว่ำช่วยดูแลเขำหน่อยครับตรงนี้ 
2. ร้ำนขำยต้นไม้ท่ีเปิดอยู่ใน บขส. ประโคนชัย ได้วำงต้นไม้ขำยล้ ำเขตถนน      
ทำงหลวง ชำวบ้ำนเดือดร้อนในกำรสัญจรไปมำ ซึ่งได้ร้องเรียนกระผม ผมอยำก
ให้กองท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบได้ช่วยดูแลด้วยครับ เพื่อควำมเป็นระเบียบร้อย  
3. เรื่องนี้ใหญ่พอสมควร กองกำรศึกษำ ผมเองไปโรงเรียนก็ได้ถ่ำยรูปเอำไว้  
อยำกจะถำมท่ำนประธำนอยู่ เหมือนกันว่ ำ ท่ำนประธำนก็เป็นกรรมกำร
สถำนศึกษำ อยำกให้กองกำรศึกษำท ำหนังสือช้ีแจงสภำ ของท่ีซื้อมำมันหำยไป
ไหนหมด ของท่ีช ำรุดเหตุใดไม่ซ่อมแซม ท่ีออกก ำลังกำยของผู้ใหญ่สำยมันหลุดก็
ไม่ซ่อม น ำไปตำกแดด ก็ฝำกท่ำนประธำนท่ีเป็นประธำนสถำนศึกษำแห่งนั้น  
ตรงนั้นท่ำนต้องดูแลด้วย ของท่ีซื้อมำรำคำเป็นแสนไหมครับ แต่ท่ีนี้คนของเรำ
เอำไปตำกแดด ตำกลม มันดูเหมำะสมไหม ท้ังๆท่ีโรงเรียนมันเป็นท่ีเด็กเขำเล่น
อยู่ แต่เอำท่ีออกก ำลังกำยไปไว้ ลู่วิ่ง ผมไปเห็นมำ ตรงท่ีเด็กเล่นให้เด็กเล่นให้
สบำย ไม่มีโรงเรียนเทศบำลท่ีไหนจะสวยงำมเท่ำท่ีนี้อีกแล้ว แต่ผู้บริหำรเรำใช้
ไม่ได้ ผมเองก็บอกท่ำนประธำนถึงนำยกเช่นเดียวกัน จะไปกันแล้ว ผมว่ำน่ำจะไป
ต้ังนำนแล้ว ผู้บริหำรท่ีดูแลกองกำรศึกษำ สมควรไล่ออกได้แล้ว ให้สภำโหวตออก 
ประชุมพิจำรณำเทศบัญญัติก็ไม่มำ ท่ำนนำยกเอำไว้ท ำไม ผมว่ำมำเป็นปีแล้ว  
แต่ท่ำนนำยกก็ด้ืออยู่อย่ำงนี้ ขอโทษท่ีบอกว่ำด้ือ ท่ำนก็คิดดูมำประชุมกันหมด
ทุกคน ท่ีปรึกษำ เลขำ รองนำยก มำหมดทุกคน มีแต่รองนำยกท่ีดูแลกอง
กำรศึกษำไม่ให้เกียรติสภำ แล้วจะอยู่ท ำไม ตรงนี้ท่ำนนำยกต้ังมำเพื่อดูแลกอง
ศึกษำ แล้วมำดู แล้วมำนั่งรับหลักกำร มำนั่งให้สภำติติงตรงไหนบ้ำง ผมถึงบอก
นำยกว่ำพิจำรณำไปได้ก็ดีเหมือนกันครับ จะได้มีคนอื่นมำท ำ หรือต้ังเลขำนุกำร
นำยกเทศมนตรีมำดูแลนำยกดีไหมผมขอเสนอเลย อันนี้ผมไม่ได้เอำใจ คนท่ีไม่มำ
ประชุมตัดท้ิงไป เป็นปี คนเรำถ้ำมำด้วยกันก็จะไปด้วยกันก็มำประชุม มำดูแลกัน
บ้ำง มำรับควำมรู้ สึกของสภำบ้ำง ว่ำสภำติติงตรงไหน จะได้น ำไปปฏิบัติ            
ผมฝำกท่ำนประธำนสภำถึงท่ำนนำยกด้วยครับ 
 
 

/3. ท่ีหน้ำบ้ำน.. 
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3. ท่ีหน้ำบ้ำนผม ตรงร้ำนดอกไม้เขำวำงกระถำงต้นไม้ล้ ำมำถึงท่อน้ ำท้ิง รถชน
กันเขำมองไม่เห็น ผมบอกท่ำนประธำนสภำถึงผู้รับผิดชอบไปตรวจดูด้วย เขำเอำ
กระถำงต้นไม้มำวำงล้ ำเขต ฝำกท่ำนประธำนสภำถึงผู้บริหำรด้วย 
4. ฝำกเรื่องของกองประปำ น้ ำประปำมีฝุ่นละออง เนื่องจำกบ้ำนผมมีเครื่อง
กรองน้ ำส ำหรับอำบ ไม่ถึงหนึ่งสัปดำห์ถังน้ ำมีตะกอนแล้ว แต่ท่ีนี้ก็ทรำบว่ำทำง
กองจะด ำเนินกำรซื้อหิน ทรำย ผมก็ดีใจด้วย ฝำกด้วยครับ เดือดร้อนมำก ฝำก
ผอ.กองประปำด้วย อย่ำให้มีแบบนี้ ผมเองก็มีหลักฐำนน้ ำท่ีมีตะกอนไว้ แต่ไม่ได้
ถ่ำยรูปมำ ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ขอบคุณ ท่ำนมงคลฯ มำกครับ ฝำกกองท่ีรับผิดชอบด้วย เครื่องออกก ำลังกำย 
ประธำนสภำเทศบำล   เครื่องท่ีมีสภำพดี ให้น ำไปเก็บไว้ที่บนอำคำร 
 - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ 
นำยกิตติชัย เชำวนกุล - ในส่วนของเครื่องออกก ำลังกำย เรียนให้ท่ำนทรำบตรงนี้ว่ำเรำก็ได้เห็นว่ำเครื่อง 
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ  ออกก ำลังกำยนั้น เรำไม่ได้ใช้ประโยชน์มำนำนแล้ว และน ำไปเก็บไว้ที่ไม่ 
รก.ผอ.ร.ร. เทศบำลต ำบล  เหมำะสม ทำงเจ้ำหน้ำท่ีเลยประสำนว่ำ จะน ำไปเก็บท่ีไหนดี ผมเลยบอกว่ำถ้ำ 
ประโคนชัย   อย่ำงไรในส่วนท่ีใช้ได้ ผมอยำกจะเอำไว้ที่โรงเรียน เพื่อพัฒนำเด็ก เพรำะเรำมี 

ห้องให้ เพรำะในส่วนตรงนั้นให้ครูลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ตำมนโยบำย ก็ให้เด็ก
ไปเล่นได้ แต่เล่นก็มีครูก ำกับดูแล ในส่วนข้ำงนอกนั้น  วันท่ีเจ้ำหน้ำท่ียกไปจะ
หนักมำก เป็นของท่ีเสีย ถ้ำซ่อมก็ไม่คุ้มค่ำ ก็ได้ประสำนกัน คุยกันว่ำจะน ำไปเก็บ
ท่ีไหน ก็เลยสรุปไว้กลำงแจ้ง เด็กเล่นได้บ้ำง แต่เรำก็ดูอันตรำยอยู่ครับ ในส่วนท่ี
อยู่บนอำคำรเรียน เป็นลู่วิ่ง ช ำรุด ถ้ำซ่อมก็คงไม่คุ้ม เพรำะดูในทะเบียนครุภัณฑ์
แล้ว ก็หลำยปีในส่วนตรงนี้ ทำงโรงเรียนไม่ได้ละเลย ก็เรียนช้ีแจงให้ทรำบเท่ำนี้ก็
แล้วกันครับ แต่ในห้องเรียนท่ีเรำมีเยอะครับ  ตัวท่ีใช้ได้ แต่ท่ีอยู่ข้ำงนอกไม่
เป็นไรครับ เด๋ียวผมไปประสำนกับทำงเทศบำลช่วยยกเก็บไว้ในบนตึกฝ่ังหอสมุด
ช้ัน 3 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ขอบคุณ ท่ำนกิตติชัย มำกครับ  
ประธำนสภำเทศบำล    มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง  - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
รองประธำนสภำเทศบำล           เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร  

ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม นำยมงคล  แผ้วพลสง 
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ท่ำนประธำนครับ ในห้องมีแต่ของดี เครื่องออกก ำลัง
กำยท่ีอยู่ในห้อง ท่ีเป็นเครื่องสแตนเลส เมื่อปี 53-54 ผมจะเห็นอยู่ ถ้ำเป็นของดี
ท้ังหมด ไม่ติติงอะไรแต่คนเรำจะท ำให้ดีหน่อยตรงนี้ ของเด็กเล่นจะห้อยโหนได้
อย่ำงไร เสียแค่สำยตรงนั้น ท่ีจะดึงไม่มี ซ่อมตรงนี้ไม่กี่ตังค์ สภำก็สนับสนุนเรื่อง
ฟุตซอล 1 ล้ำนกว่ำบำท ยังสนับสนุนกองกำรศึกษำได้ แค่ซ่อม อยำกให้ท่ำน
นำยกตั้งกรรมกำรดูว่ำของตรงนี้หำยไปไหน ท่ำน ผอ.สุธีได้รับหรือเปล่ำ ผมเองก็ 
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จะถำมว่ำได้ตรวจสอบไหมว่ำของอยู่ทุกอย่ำง มีครบหรือไม่ ผมไม่ได้ว่ำอะไร 
เพียงแต่ต้ังให้เป็นระเบียบ ของท่ีเด็กเล่นมันไม่ใช่ แต่ตรงนี้เป็นของผู้ใหญ่ ถ้ำให้ท ำ
เด็กเล่น ก็เก็บให้ดีผมไม่อยำกชนะอะไร เพียงแต่ยำกให้ดูดี ผมในฐำนะท่ีว่ำเป็น
สมำชิกสภำเทศบำล ก็คิดว่ำท ำงำนมำ 9 ปีแล้ว วันท่ี 26 สิงหำคม เครื่องออก
ก ำลังกำยต้ังแต่ปี  52-53 ท่ีผมเข้ำมำตอนแรก ผมเองก็อยำกฝำกท่ำน
ประธำนสภำ  ผอ. กองกำรศึกษำดูให้ดีด้วย ท ำให้เข้ำที โรงเรียนก็ท ำให้ดี 
ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ขอบคุณ ท่ำนมงคล มำกครับ  
ประธำนสภำเทศบำล    มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                 เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร ท่ำน 

คณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชนท่ีเคำรพ กระผม นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน          
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 กระผมก็มีหลำยเรื่องท่ีจะฝำกท่ำนประธำนไปถึง
ผู้บริหำร มีสอบถำมหลำยเรื่อง ดังนี้ 
1. ปัญหำของพี่น้องประชำชน เรื่องของรำงระบำยน้ ำ ผมเรียนถำมว่ำกองไหนท่ี
รับผิดชอบท่ีแท้จริง เพรำะว่ำรำงระบำยน้ ำในชุมชนรุ่งสุริยำ หน้ำบ้ำนนำงสวน  
มะลิซ้อน ช ำรุดไม่ทรำบว่ำกี่เดือนแล้ว ก็ได้แจ้งให้ด ำเนินกำรซ่อมแซมแล้วยังไม่
ไปด ำเนินกำรซ่อมแซมให้ พี่น้องประชำชนสักที หรือจะรอให้เด็ก หรือพี่น้อง
ประชำชนท่ีสัญจรไปมำตกลงไปในหลุมบ่อ ก่อน ประเด็นท่ี 1 ท่ีอยำกจะ
สอบถำม บำงท่ีประชำชน โทรมำแจ้ง ท่ำน สท. ฝำท่อท่ีมันเสีย มันช ำรุด ท่ำน
ช่วยไปซ่อมแซมด้วย โทรมำเทศบำลท่ีกองช่ำง ไปท่ีกองสำธำรณสุข ก็ยังไม่ไป
ด ำเนินกำรให้สักที ผมอยำกจะเรียนประธำนสภำไปยังผู้บริหำร กำรบริหำรอย่ำง
นี้มันถูกหรือผิด ทันใจพี่น้องประชำชน แก้ไขให้พี่น้องประชำชน นี่คือประเด็นท่ี 
1 ท่ีสงสัยกองไหนท่ีรับผิดชอบท่ีแท้จริง แล้วรีบไปด ำเนินกำรก่อนท่ีจะมีคน
เสียชีวิต ก่อนท่ีจะมีคนแขนขำหัก นี่คือรำงระบำยน้ ำ  
2. กล้องวงจรปิด ท่ีถำมรอค ำตอบ มีจ ำนวนกี่จุดแล้ว ใช้ได้กี่จุดซ่อมแซมหรือยัง 
หรือยังไม่ซ่อมแซม ซ่อมแซมไปแล้วใช้ได้หรือไม่ท่ีผมมำพูดวันนี้ มีคนเดือดร้อน 3 
คน คือ 1. นำงสอำง หงส์อินทร์ รถจักรยำนยนต์หำย 2. นำยหม่อง ปุยะติ 
รถจักรยำนยนต์หำย และ 3 นำยพร  ชำญประโคน รถจักรยำนยนต์ หำย เมื่อ
หำยกล้องวงจรปิด ติดทุกมุม แต่พอมำขอดูเสีย มองไม่เห็นปรำกฏว่ำงำมหน้ำ
สมำชิกสภำเทศบำล พี่น้องก ำลังเดือดร้อนมำดูแล้วไม่เห็น เสียแม่งทุกช่อง          
ขออภัยท่ีมีค ำว่ำแม่ง แล้วก็ไม่ด ำเนินกำรซ่อมแซมสักที นี่หำยไป 3 คันและ
บริเวณศำลตำพฤก ตรงนั้นก็มีอยู่หลำยจุด ก็เสีย เสียเหมือนกัน ผมเองก็ไม่รู้
เหมือนกันว่ำ เมื่อเสียแล้วมีวิธีกำรอย่ำงไร มีกำรแก้ไข มีกำรตรวจสอบไหม 
เจ้ำหน้ำท่ีของเรำแบ่งเป็นกอง ส่วนไหนรับผิดชอบ มีควำมกระตือรือร้นในกำรไป 
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ตรวจสอบ กล้องวงจรปิด ติดแล้วเมื่อเกิดเหตุเรำสำมำรถใช้เปิดดูขโมยว่ำไปทำง
ไหน มีรูปร่ำงอย่ำงไร อันนี้มองไม่เห็นเลยมืดหมดไม่รู้จะติดท ำไม ถ้ำใช้ไม่ได้ถอด
ไปซ่อมแซม  มันอำยเขำเวลำมำตรวจสอบ เวลำผมขอดูเจ้ำหน้ำท่ีมีพร้อม ท่ีมำ
พูดวันนี้ให้เทศบำลมีควำมรุดหน้ำ มีควำมก้ำวหน้ำให้ประชำชนช่ืนชมเมื่อ        
ของหำย ไม่ใช่เปิดแล้วไม่รู้เห็นอะไร นี่คือ ประเด็นท่ี 2 ท่ีผมจะพูดต่อไปนี้ และ
ให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องช่วยไปซ่อมแซมตรวจสอบ แล้ววันจันทร์-ศุกร์ วันรำชกำร 
ให้มีค ำส่ังไปตรวจสอบดูบ้ำง ไม่ใช่เวลำเกิดเหตุดูอะไรไม่ได้เลย งบประมำณของ
ประชำชนท่ีเป็นล้ำนๆ เมื่อประชำชนเดือดร้อนไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ ผมก็ไม่
ทรำบว่ำจะท ำอย่ำงไร มีควำมใส่ใจไหม ผมเองก็ไม่เข้ำใจตรงนี้ เรื่องระบบกล้อง
วงจรปิด ผ่ำนไป 
3. ตลำดสดเทศบำลต ำบลประโคนชัย ผมมีควำมคุ้นเคยกับตลำด ต้ังแต่อยู่ใน
ท้องแม่ ตอนนี้อำยุ 32 ปีแล้วที่อยู่กับตลำด ผมรู้เรื่องปัญหำของพี่น้องประชำชน 
ท่ีอยู่ในตลำดดีมำก และผมก็ไม่ทรำบว่ำสมำชิกสภำท่ีเป็นพ่อค้ำ รู้เรื่องในตลำดรึ
เปล่ำ ต้องมีค ำตอบให้ผมว่ำจะสอบถำมรองนำยก ก็ไม่มำ ตลำดมีเขียงหมูท้ังหมด 
19 เขียง หรือ 18 เขียง มีอยู่ 3 เขียง ท่ีไม่มีคนขำย ผมถำมว่ำเพรำะอะไร        
มีระบบกำรจัดกำรไหมที ท้ัง 19 แห่ง ท่ีไม่มีคนขำย แค่ 3 เขียง มันเป็น
กรรมสิทธิ์ของพ่อค้ำ หรือแม่ค้ำท่ีขำยของในตลำด ท่ีต้องตัดเขียงออก ผมว่ำจะ
พูดหลำยครั้งแล้ว ผมลืม วันนี้แวะไปท่ีตลำดไปหำคุณแม่ก็เลยเห็นว่ำ ท่ีไม่มี
คนขำย เกิดมีอะไรหล่นหำย ผมอยำกจะถำม มีระเบียบท่ีสำมำรถตัดเขียงออก 
เอำระเบียบไหนมำมำใช้ นี่คือข้อท่ีหนึ่งท่ีถำม 2. เรื่องตลำดเช่นเดียวกันด้ำนหลัง
ของคนขำยเนื้อวัวมีอยู่ 3 เขียง ตรงนั้นก็อยำกจะให้ช่วยดู ฝำกไปยังประธำนสภำ
ถึงผู้บริหำรและหัวหน้ำส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ตอนเช้ำท่ำนไปดูตลำด เหมำะสมหรือไม่   
ท่ีน ำขยะไปวำงกองตรงนั้น มีวิธีกำรอย่ำงไรท่ีจะด ำเนินกำรให้สวยงำม ตลำดสด
เคยได้รับรำงวัลหลำยอย่ำง ต้องท ำให้เป็นมำตรฐำน 
3. ห้องน้ ำชำย หญิง แยกหรือไม่ ตอนนี้ท่ำนไปดูว่ำแยกหรือเปล่ำ แล้วห้องน้ ำ
สะอำดถูกต้องหรือไม่ เพรำะผมไปเข้ำวันก่อน ห้องผู้ชำย ผู้หญิงก็เข้ำมำด้วย        
ห้องสุขำหญิงท ำไมไม่ใช้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ำตลำดสดเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
ใช้สุขำรวมกัน ในเมื่อสุขำแยกแล้ว แต่ปิดหนึ่งแล้วไปใช้ร่วมอีกห้องหนึ่ ง                
ใช้ร่วมกันอีกห้องหนึ่ง นี่คือค ำถำมแล้วตอบให้ผมด้วย ท่ีพูดเพื่อท่ีจะให้งำน
เทศบำลมันเดิน แล้วย้อนเรื่องรำงระบำยน้ ำ ช่วงนี้หน้ำฝน มีพี่น้องประชำชน 
สะกิดมำท่ำนสท. ดินท่ีอยู่ในท่อมันเริ่มจะตัน ผมถำมว่ำรถท่ีซื้อมำจ ำนวนหลำย
ล้ำน ซื้อมำเพื่อบูชำ ซื้อมำแล้วไม่ได้ใช้ซื้อมำท ำไม หรือจะซื้อมำโชว์หน้ำเทศบำล
ให้ประชำชนเขำถำมว่ำซื้อรถดูดส้วม ซื้อมำต้ังไว้ในท่ีจอดรถ ชุมชนนี้น้ ำท่วม     
ฝนตกไม่กี่นำทีน้ ำก็ท่วมผู้รับผิดชอบจะท ำอย่ำงไรซื้อมำแล้วไม่น ำไปใช้ ออกมำ
เพื่ออะไร ออกมำแล้วไม่ใช้ ผมจะถำมหลำยรอบแล้ว พอคิดได้เรื่องรำงระบำยน้ ำ 
ปัญหำเกิดข้ึนทุกส่วน นี่ครับคือค ำถำมซื้อมำท ำไมถ้ำไม่ใช้ เรื่องตลำดต่อครับ   
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ในช่วงท่ีท ำตลำดใหม่ กำรแบ่งเป็นโซน เอ บี ซี และโซน อี  วินำทีนี้ วันนี้ วันท่ี 
11 สิงหำคม 2560 ยังแบ่งเป็นโซนอยู่หรือไม่ ท่ำนต้องไปดูนะว่ำจุดท่ีขำยผัก
ปลอดสำรพิษอยู่ในตำรำงของท่ำน ปัจจุบันนี้ขำยผักปลอดสำรผิดหรือไม่ ผม
เรียนถำมแล้วนะแล้วท่ำนตอบผมเป็นข้อๆ ต้องตอบให้ถูกนะ ผมตอบท่ำน ท่ำน
ต้องตอบผมตำมตรง ท่ำนห้ำมอ้อม เพรำะผมอยำกรู้ปัญหำ มันเกิดขึ้นได้อย่ำงไร 
โชนปลำขำยตรงไหน โซนเนื้อขำยตรงไหน เพรำะผมเองได้ประสบกำรณ์โดยตรง 
เรื่องกำรจัดกำรตลำด ผ่ำนผู้เกี่ยวข้อง และก็วันนี้ผมเองเห็นว่ำ อย่ำงเทศกิจท้ัง
สองท่ำนท ำงำนดีมำก ในบำงครั้ง บำงครำว ค ำว่ำตรวจอย่ำงตรงไปตรงมำ อย่ำง
ตำสี ตำสำมำขำยของเลยเวลำ 17.00 น. 18.00 น. ตลำดเริ่มจะเงียบแล้ว ให้
เขำขำยไป ขำยได้ก ำไรกี่บำท เอำแต่ระเบียบ ประชำชนก็เดือดร้อน อย่ำงวันก่อน
คนบ้ำนโคกตำด้วง นอกเขต พอทรำบว่ำผมเป็นสมำชิกสภำ เขำเลยมำสอบถำม
ว่ำจอดรถขำยหน้ำศำลหลักเมือง ก็ไปไล่เขำ เวลำ 18.00 น.แล้วให้เขำขำยไป
เถอะ ในบำงครั้งก็ใช้วิจำรณญำณ ของเรำด้วย ท่ีผมพูดก็เป็นแม่ค้ำ ผมเกิดมำเป็น
ลูกแม่ค้ำ ปัญหำก็เกิดผมเป็นสมำชิกสภำก็ถำม ตอนท่ีผมยังไม่เป็นผมไม่กล้ำถำม
ใคร เพรำะผมไม่มีพวก นี่คือเรื่องของตลำดแล้วท่ำนตอบผมด้วยว่ำผมถำมไปกี่ข้อ 
ต่อไปเรื่องต้นไม้ ผมอยำกจะเรียนถำมท่ำนประธำนถึงนำยกผมพูดทุกครั้งท่ี
ประชุม ต้นไม้ท่ีอยู่บริเวณด้ำนหลังพระบรมฉำยำลักษณ์ของสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช ผมพูดทุกครั้ง ผมตัดทุกครั้ง ตัดเพื่อน ำร่องพอตัดแล้วต้นไม้
ท่ีมันอ่อนๆ เรำสำมำรถใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้เป็นพุ่ม ขยันตัดกิ่ง ตอนนี้ยำว
อีกแล้ว ถ้ำไม่มีคนรับผิดชอบให้ท่ำนท ำหนังสือเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ใครไปท ำ
ประจ ำมันจะได้ไม่มีปัญหำ พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียต ำลึงทอง ท่ีผมพูดท่ำน
สำมำรถทักท้วงว่ำผมพูดผิด แล้วผิดตรงไหนผมจะได้ช้ีแจง เรื่องต่อไป ไฟประดับ 
เมื่อวำนนี้ ผมผ่ำนบริเวณส่ีแยกไฟแดง ไฟประดับ วันท่ี 11 -12 สิงหำคม น่ำจะ
ติดได้แล้ว 2 ค ำว่ำเฉลิมฉลองเฉลิมพระเกียรติจะเปิดไฟวันท่ี 8-9-10 สิงหำคม 
เปิดไฟได้แล้ว เจ็ดวันแรกกับเจ็ดวันหลัง ติดไฟบริเวณส่ีแยกไฟแดง ติดให้ดู
กลำงวันเพรำะกลำงคืนไม่สว่ำง เพรำะกลำงวันสำมำรถเห็นไฟได้ เพรำะครั้งท่ี
แล้วผมฝำกท่ำนนำยกเชิญรองนำยกประชุมจะถำมวันนี้ก็ไม่มำ ก็ดีเหมือนกัน 
อย่ำงไรก็ตำม เรื่องท่ีผมพูดไป เป็นส่ิงท่ีดีต่อเทศบำล จะหมดเรื่องแล้ว ผมนั่งรอ
ค ำตอบกล้องวงจรปิด ตลำดสดของกองสำธำรณสุข รำงระบำยน้ ำ แล้ววันนี้ผม
เองต้องขอขอบคุณประธำนสภำ ถ้ำผมไม่ได้พูดผมก็ไม่ใช่คนของประชำชน 
เพรำะปัญหำทุกส่ิงทุกอย่ำงท่ีผมมำพูดในครั้งนี้ล้วนแล้วเป็นปัญหำของประชำชน
ท่ีต้องแก้ไข มีอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องกำรอยู่เวรยำมในส ำนักงำนเทศบำลต ำบลประ
โคนชัย ผมเองก็อยำกเรียนท่ำนประธำนสภำฝำกถึงผู้บริหำรว่ำกำรเข้ำเวร  กำร
ตรวจเวรก็ดี ก็อยำกให้มีควำมยุติธรรมในกำรตรวจเวร เฉพำะว่ำจะมำตรวจคน
นั้น คนนี้ ถ้ำท่ำนอยำกมำตรวจเวร มำดูทุก 2 ช่ัวโมง ว่ำในแต่ละช่ัวโมง 2          
ช่ัวโมง มีคนเข้ำเวรหรือไม่เข้ำเวร ไม่เจำะจงว่ำจะตรวจคนนั้น มำตรวจแล้วไม่พบ 
พรุ่งนี้ไม่มำตรวจ ก็ขอควำมเป็นธรรมในกำรตรวจเวรกับพนักงำนท่ีเข้ำเวรด้วย
ครับ ขอบคุณมำกครับ 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์ มำกครับ  
ประธำนสภำเทศบำล  - ท่ำนนำยกจะมอบใครช้ีแจง ขอเชิญครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์           - เรียน ประธำนสภำเทศบำลสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำร่วม 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย    รับฟังกำรประชุมสภำเทศบำลท่ีเคำรพทุกท่ำนครับ ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์  
    และท่ำนมงคล ท่ีช่วยรำยงำนควำมบกพร่องเทศบำลของเรำ มีหลำยเรื่อง 

 ฝำกหัวหน้ำกองต่ำงๆ เรื่องอะไรท่ีท่ำนสมำชิกเสนอ เรื่องเข้ำกองไหน ท่ำนก็ไปดู
ด้วยเรื่องของดูแลทำงระบำยน้ ำ ทำงไปบ้ำนกรวด กระถำงต้นไม้ไปทำง บขส 
ปัญหำของใครก็ไปดูเอง เครื่องออกก ำลังกำยเด๋ียวจะช้ีแจง ร้ำนดอกไม้ใกล้บ้ำน
ท่ำนมงคล กองประปำก็ปรับปรุงน้ ำอย่ำให้มีตะกอน ไปถึงบ้ำนผู้ใช้บริกำรน้ ำอย่ำ
ให้มีมำกเกินไป แก้ไขสถำนกำรณ์ให้ดีก็แล้วกัน น้ ำในชลประทำนของเรำตอนนี้ ถ้ำ
ไปดูก็จะมีแต่สำหร่ำยเน่ำ น้ ำเริ่มแห้งแล้ว ตอนนี้ตอไม้ผุดออกมำเป็นศอกเป็นวำ 
ตอนแรกผมดีใจเห็นฝนตกน้ ำไหลเข้ำ แต่ตอนนี้น้ ำแห้งในส่วนตรงนี้ก็อยำกจะฝำก
ท่ำนพี่น้อง ท่ำนสมำชิกสภำท่ีท ำนำ พอเรำไปปิดน้ ำ ก็จะเกี่ยวข้ำวไม่ได้  ถ้ำหน้ำ
ร้อนสำหร่ำยเน่ำกระจัดกระจำย เรื่องรำงระบำยน้ ำ ก็ไปดูเรื่องระบำยน้ ำท่วมก็
เป็นปัญหำถึงแม้ว่ำจะแก้ไขอย่ำงไรก็ไม่ดีขึ้นเท่ำไหร่ ก็จะมีน้ ำท่วมอยู่ตลอด แต่ถ้ำ
เรำไปเห็นท่ีอื่นท่วมเรำต้องก็อยู่ได้ เพรำะท่ีอื่นท่วมเป็นสำย แต่ของเรำท่วมเป็นจุด 
กองช่ำง กองสำธำรณสุขไปช่วยดูแลว่ำเป็นอย่ำงไร อย่ำเพิกเฉยมำกเกินไป          
ต้องดูแลประชำชนของเรำให้ท่ัวถึง เรื่องไฟประดับวันท่ี 12 สิงหำ ไม่ไ ด้
ด ำเนินกำรสักที เนื่องจำกเป็นค ำส่ังท่ียังไม่แน่นอน ต้องรอค ำส่ังจำกเบื้องบนก่อน 
ท ำให้ล่ำช้ำ แต่วันนี้ต้องเปิดให้ได้ เนื่องจำกมีค ำส่ังมำเมื่อวำนนี้จะด ำเนินกำร
อย่ำงไร  นี่คือปัญหำของเรำตรงนี้ของเรำ เรื่องของกล้องวงจรปิด ก็เห็นใจคนมำ
ขอดู ต ำรวจก็มำขอดู จุดตรงนั้นเสีย พอเสีย 1 จุด ร้ำนซ่อมก็ไม่มำ เป็นเรื่อง
ล ำบำกใจ ตรงนี้คือถ้ำเสีย1-2 จุด เขำไม่มำซ่อมให้ เนื่องจำกไม่คุ้มทุนจ ำเป็นต้อง
เสียหลำยๆ จุดมำกหน่อย อันนี้เป็นเรื่องจริง นอกจำกจะอยู่ระยะประกัน เขำก็จะ
มำดูให้ ถ้ำจ่ำยเงินเขำรับเรียบร้อยแล้ว เขำไม่ค่อยมำ อีกเรื่องหนึ่งจะมีหน่วยงำน
อื่นมำดูตลำดสด วันท่ี 17 สิงหำคม 2560 เรำต้องเตรียมกำรจะให้ดูอย่ำงทุก
วันนี้ดีหรือไม่ก็ไม่ต้องปรับปรุงเรำมีแค่นี้ก็ให้เขำดูแค่นี้ กำรแก้ไขตลำด เขียงท่ีจะ
ขำย มีเขียงท่ีเรำว่ำงใช่ไหม เคยคุยกับผอ.กองสำธำรณสุข ว่ำเรำอยำกขำย ตอน
หลังมีกำรเปล่ียนแปลง ควำมจริงแล้วท่ีเรำจัดไว้ต้ังแต่ต้น จัดไว้เป็นโซนผลไม้   
ของช ำ อำหำรส ำเร็จต่ำงๆ ก็จัดเป็นโซนหมด แต่ตอนหลังมีแม่ค้ำท่ีไม่มีท่ีขำย ได้
ปรึกษำกันล็อกท่ีว่ำงก็ให้เขำขำยไป ไม่ถูกโซน แต่มีควำมจ ำเป็นของส่วนท่ีต้องขำย
เพิ่มเติมท ำให้ดูแล้วไม่สวยงำม ท่ีเคยจัดมำแล้วสวยงำม พอมีของมำสอดแทรก      
ก็เลยดูไม่สวยงำมเท่ำไหร่ ในส่วนตรงนี้ ถ้ำวันท่ี 17 มีคนมำดูงำน ห้องสุขำ           
ถ้ำเป็นอย่ำงท่ีคุณเชิดพงษ์ อภิปรำยก็มีจุดเสียเหมือนกัน ห้องน้ ำชำย ห้องน้ ำหญิง 
ต้องท ำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน หลำยเรื่องท่ีท่ำนเชิดพงษ์ และท่ำนมงคล อภิปรำยถึง
ควำมเดือดร้อนของพี่น้องประชำชนในเขตเทศบำลของเรำ เพรำะฉะนั้น ทุกคน
รับผิดชอบในเรื่องต่ำงๆ ต้องไปตรวจสอบแก้ไข ตำมท่ีท่ำน 

 
/สมำชิกกล่ำวมำ... 
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สมำชิกกล่ำวมำ ควรน ำไปปรับปรุงเปล่ียนแปลง ถ้ำเรำปรับปรุงได้ ตำมท่ีคุยกัน       
ก็จะดีขึ้น ขอฝำกกองต่ำงๆ อีกเรื่องหนึ่ง เครื่องออกก ำลังกำย ทีเรำเก็บไว้ตรงนี้        
ก็รกอยู่หรือของท่ีไม่ได้ใช้อยู่แล้ว ถ้ำอันไหนใช้ประโยชน์ไม่ได้ ก็น ำไปเก็บไว้ท่ี          
ช้ัน 3 เพรำะของบำงอย่ำงเอำไปวำงแล้วเกะกะ ก็จะดูไม่ดี กำรตัดกิ่งไม้ท่ีอยู่         
ด้ำนหลังพระบรมฉำยำลักษณ์ของสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ก็ไป
ด ำเนินกำรตำมท่ีสมำชิกช้ีแนะ ส่วนเรื่องกำรเข้ำเวรยำมผมเป็นผู้ดูแล เป็นผู้เซ็น
ค ำส่ังเวรยำมในวันหยุดและจะมีกำรมำตรวจ เพรำะฉะนั้นในกำรตรวจเวรยำมแต่
ละเดือนหมุนเวียนสับเปล่ียนกันไป มำตรวจให้ถูกต้องบันทึกผู้มำตรวจเวรยำมต้อง
ช่วยกันดูให้งำนของเรำด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อยทุกเรื่อง เป็นเรื่องท่ีท่ำน
สมำชิกสภำเสนอแนะมำถือว่ำเป็นส่ิงท่ีดี เป็นประโยชน์ต่อชำวบ้ำน ขอช้ีแจงเท่ำนี้
ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ขอบคุณท่ำนนำยกฯ มำกครับ  
ประธำนสภำเทศบำล  - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                 เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร ท่ำน 

คณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชนท่ีเคำรพ กระผม นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน          
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ขอบคุณส ำหรับค ำถำม ค ำตอบท่ีท่ำนผู้บริหำรให้กับ
ผมตอบไม่ค่อยชัดเจน ผมจะช้ีแจงให้นำยกฟังผมเองเหมือนโดนกล่ันแกล้งเพรำะ
เขียงหมูเขียงแรกของนำยสมพงษ์  หลอมประโคน ขอเอยช่ือ เขียงท่ี 2 นำงสำว
จตุพร รำนประโคน เขียงท่ี 3 เป็นเขียงของแม่กระผมนำงประดับ ภูปำกน้ ำ   
เขียงท่ี 4 เป็นของนำยนก หลอมประโคน ซึ่งเป็นสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประ
โคนชัย ดังนั้น เขียงท่ี 2 ปิดกั้นมำขนำดนี้ คนของประชำชนยังจะมำกล่ันแกล้ง
ประชำชน เพื่อให้เขียงของแม่ผมอยู่ตรงกลำง คนมำจำกฝ่ังโน้นมองไม่เห็นถำมว่ำ
เดือดร้อนไหม เดือดร้อน ผมจึงคุยกับแม่ผมว่ำไม่เป็นไรเวรกรรมมันมีจริง เรำโดน
ปิดทำงโน้นทำงนี้ แต่เรำมีขำประจ ำ มีคณะครูจำกโรงเรียน ป.พ. และเพื่อนผม
บ้ำงก็มำช่วยซื้อก็ขำยได้ แต่ถ้ำถำมว่ำมันบังทัศนียภำพไหม บังครับ ผมเลยมำ
หำรือท่ำน ผอ.กองสำรธำรณสุข เป็นระเบียบร้องเรียนภำยใน 7 วัน ภำยใน 2 
อำทิตย์แล้วกว่ำจะครบ 2 อำทิตย์ แม่ผมไม่ขำดทุน ผมเลยถำมกลับไปว่ำท่ีไปปิด
กั้นได้ท ำหนังสือแจ้งเทศบำลหรือไม่มีเอำหลักฐำนมำให้ผมดู แล้วท่ีไปตัดแต่งเขียง        
ขออนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือไม่ถ้ำไม่มีหลักฐำน ไม่มีกำรขออนุญำตให้เขำ
ตัดได้อย่ำงไร ผมถำมแค่นี้ เพรำะว่ำจะได้ไม่เป็น 2 มำตรฐำนเพรำะผมเองเรำก็
ประชำชนคนหนึ่ง แม่ผมก็ประชำชนคนหนึ่งผมก็เลยอยำกจะให้ทำงประธำนสภำ
ถึงท่ำนผู้บริหำร มัน 2 มำตรฐำนหรือไม่ ตอนนั้นท่ีท ำ ผมยังไม่เป็นสมำชิกสภำ
เทศบำลผมเป็นประชำชนธรรมดำซึ่งลำออกจำกเทศบำลต ำบลประโคนชัย          
ไปท ำงำนต่อท่ีอื่น ทุกอย่ำงวันนี้เพรำะไม่ใช่โชคช่วยประชำชนเขำช่วย ผมมำถำม
เจ้ำหน้ำท่ี ผู้บริหำรกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องว่ำมีควำมเป็นมำอย่ำงไร ท่ีท่ำนตอบมำ
ตอบถูก แต่ท่ำนตอบไม่ค่อยตรง 

 
/ประเด็น… 
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ประเด็น ท่ีถำมอยำกให้ท่ำนตอบตรงประเด็น 1 ผักปลอดสำรพิษขำยหรือไม่  
ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำ ท่ำน ผอ.ครับ ตำมท่ำนระบุไว้ ผักปลอดสำร ซึ่งเป็น
ผักปลอดสำรพิษอ ำเภอประโคนชัยมำจ ำหน่ำย ท่ีผมพูดอยำกทรำบข้อเท็จจริงเท่ำ
นั้นเอง ผักปลอดสำรพิษได้ขำยหรือไม่ เรื่องรำยละเอียดผมถำมเอกสำรท่ีให้เขำไป
ตัดเขียง มีลำยลักษณ์อักษรหรือไม่ อนุญำตให้เขำอย่ำงไร และต้องเอำมำให้ผมดู
ด้วยนะ ขอบคุณท่ำนประธำนครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์                   - ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์ฯ มำกครับ  
ประธำนสภำเทศบำล               - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นำยนิรันดร  อุ่นค ำ  กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ เรื่องตลำดสด 
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ    ท่ีท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติได้กล่ำวถึงคงนำนพอสมควร เรื่องเขียงหมู

ก่อนนั้นท่ำนก็เคยท ำงำน อยู่เทศบำลมันก็หลำยปีพอสมควร ผมก็อำจจะจ ำได้บ้ำง 
จ ำไม่ได้บ้ำง เพรำะนำนพอสมควรช่วงท่ีแบ่งเขียง ช่วงจัดตลำดท่ำนมีผลกระทบ
อย่ำงท่ีท่ำนกล่ำวอ้ำง ก่อนท่ีเรำจะจัดตลำดสดเป็นเรื่องทรมำนมำกเลย ต้ังแต่ปี 
2547-2549 เรื่องกำรจัดตลำดเป็นท่ีล ำบำกมำกเลยกว่ำจะขอควำมร่วมมือกับพี่
น้องประชำชนกว่ำจะได้ตลำดมำนั้น ผมว่ำท่ำนสมำชิกสภำ ผู้ทรงเกียรติก็ได้มำ
ร่วมมือพูดคุยกับแม่ค้ำ ว่ำต้องกำรตลำดแบบไหน เพื่อท่ีจะให้ตลำดถูกสุขลักษณะ
ต้ังแต่นั้นมำเรำได้รับรำงวัลมำกพอสมควร พอมำระยะหลัง ตอนนั้นสมำชิกสภำ 

 ท่ำนวรรณะก็เป็นต ำรวจเทศกิจ และอีกท่ำนหนึ่งก็ได้จำกไปแล้วก็ช่วยกันบริหำร
จัดกำรตลำดของเรำ ก็ดีพอสมควรแต่ระยะหลังผมเองก็น้อยใจนะว่ำตลำดลดน้อย
ถอยลงไม่ว่ำเรื่องควำมสะอำด กำรแบ่งสัดส่วน กำรแบ่งโซนไม่ได้ดีเหมือนเดิม 
เหมือนท่ีท่ำนนำยกว่ำจะมีเทศบำลมำดูงำน จะมีอะไรให้เขำดู ไม่อำยเขำ จำกท่ี
เรำเคยได้รับรำงวัล 4 ปีติดต่อกัน เพรำะอะไรถึงเป็นอย่ำงนั้น ผมเข้ำใจ ผมก็
อยำกให้ตลำด เด๋ียวนี้ เหมือนท่ีสมำชิกสภำว่ำ ขำยของตรงตำมโซนหรือไม่           
ควำมสะอำด เป็นอย่ำงไร แม้แต่ผัก ผลไม้ ขอควำมร่วมมือ แม้แต่ท่ำนผู้น ำชุมชน 
อย่ำงนี้ในแผงแต่ละแผงบำงครั้งเรำก็ไม่กล้ำพูด เรื่องควำมสะอำด กองสำธำรณสุข
เขำมีหน้ำท่ีดูแลควำมสะอำด เรื่องกำรจัดของขำย ล้ ำทำงเดินก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง 
มันต้องเข้ำใจอีกหลำยส่วนอย่ำงห้องน้ ำ ตอนนี้ยังไม่ทรำบว่ำใครประมูลห้องน้ ำได้ 
ทำงกองคลังก็ยังไม่ได้แจ้งรำยละเอียดว่ำเป็นอย่ำงไร ผมยังไม่ได้รับรำยงำน ยังไม่
เรียบร้อย อย่ำงไรผมยังไม่รู้ แม้แต่เด๋ียวนี้ ให้ถำมว่ำมีใครค้ำงช ำระค่ำเขียงไหม มี
ใครช ำระค่ำแผงไหม ผมว่ำมี แต่ก็มีกระบวนกำรต้องท ำเป็นหนังสือทักท้วงตำม
ระเบียบ ข้อตกลงของทำงรำชกำร ถ้ำถำมว่ำเขำขออนุญำตต่อเติมเขียงไหม ทุบ
เขียงไหม อันนั้นท่ีผ่ำนมำ มันนำนผมอำจจะจ ำไม่ได้ ผมพูดตรงๆ ผมอำจจะจ ำ
ไม่ได้ อำจจะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่มีช่วงหนึ่งท่ีมีปัญหำกัน เหมือนท่ีท่ำนสมำชิกสภำ
ว่ำท่ีกั้นล็อกอยู่ตรงกลำงบำงครั้ง ก็ไปต่อเติมโดยท่ีไม่บอกให้เทศบำลรับทรำบก็มี 
ถ้ำเรำจะไปพูดก็ไม่ได้พูดง่ำย พูดอีกเจ้ำหนึ่ง อีกเจ้ำหนึ่งทะเลำะกัน เขียงอยู่
ด้วยกัน เทศกิจก็ไปดูด้วย ก็เหมือนท่ีท่ำนเชิดพงษ์ พูดว่ำอะลุ้มอล่วยมำกก็ไม่ดี พูด
แรงไปมำกก็ไม่ดีใน 

 
 

/ตลำดเป็นเรื่อง… 
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ตลำดเป็นเรื่องท่ีบริหำรจัดกำรได้ยำกพอสมควร ผมบอกว่ำเรื่องนี้ยำกพอสมควร 
หลำยคนก็เคยบอกผม แม้กระท้ังสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ ก็บอกตลำดลดน้อยถ้อย
ลงครับ ไปช่วยปรับปรุงแก้ไข ไปช่วยด ำเนินกำรให้อยู่ในสภำพเดิมก็ได้ ผมก็
ขอขอบพระคุณท่ีท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลพูดถึงเรื่องนี้ เพรำะเรำก็เคยร่วมกัน
บริหำรจัดกำรตลำดด้วยกัน ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์                   - ขอบคุณท่ำนนิรันดร มำกครับ  
ประธำนสภำเทศบำล               - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                 เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร ท่ำน 

คณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชนท่ีเคำรพ กระผม นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน          
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ขอบคุณค ำตอบท่ีท่ำนได้ช้ีแจง เรื่องท่ีได้ปรับปรุงเขียง
ผมก็ยังไม่ได้ข้อยุติท่ีเกิดขึ้นไปแล้ว ท่ำนตอบผมว่ำจ ำไม่ได้ ท่ำนอย่ำอ้ำงว่ำจ ำไม่ได้
ในเรื่องระบบรำชกำรว่ำจ ำไม่ได้ แล้วถ้ำไม่ได้ขออนุญำตจะท ำอย่ำงไรกับเขำ ถ้ำ
คุณมำปรับปรุงเขียงของผม คุณมีระเบียบตรงไหนคุณต้องช้ีแจงให้เขำทรำบ ถ้ำ
อย่ำงนั้น 19 เขียง คุณจะคุมได้อย่ำงไรอยู่ เมื่อ 3 เขียง คุณท ำได้ 16 เขียง ท ำ
ไม่ได้หรือ คุณอย่ำมำอ้ำงผมจ ำไม่ได้ อย่ำมำอ้ำง ตอนนั้นผมไม่มีอ ำนำจ ผมยังไม่มี
พวก ผมพูดอะไรไปสองไพเบ้ียนิ่งเสียต ำลึงทอง ผมต้องนิ่ง เพรำะผมไม่มีพวก ผม
เข้ำมำแล้วผมอยำกจะรู้ได้มีวิธีกำรแก้ไข เอำผมเป็นตัวอย่ำงท่ีผ่ำนมำแล้วเป็นอย่ำง
นี้จะไม่เป็นกับคนอื่น ถ้ำเป็นคนอื่นจะเป็นอย่ำงไร ระบบรำชกำรต้องมีหนังสือเป็น
ลำยลักษณ์อักษร อย่ำมำอ้ำงว่ำ ผมจ ำไม่ได้หลำยปีแล้ว ผมท ำงำนอยู่มำ 5 ปี ผม
ลำออกเหตุผลใดผมไม่บอก ผมก็ต้องถอย เพรำะผมไม่มีพวก และมีโอกำสได้รับ
กำรเลือกตั้ง แล้วเข้ำมำแก้ปัญหำต่อๆไปให้กับประชำชน เพียงแค่นี้ครับ ค ำตอบมี
แค่นี้เรื่องเอกสำรต่ำงๆ ประชุมครำวต่อไปผมขอ ขอบคุณครับท่ำนประธำน 

นำยศักดิ์  สินรัมย์                   - ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์ มำกครับ  
ประธำนสภำเทศบำล               - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง  - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ 
รองประธำนสภำเทศบำล  และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ทุกท่ำนครับ 

กระผมนำยมงคล  แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๑ เรื่องของตลำดสด
เทศบำล บอกท่ำนผอ.เลยว่ำทำงเดินตรงท่ีขำยผลไม้ทุกวันนี้เดินไม่ได้เพรำะล้ ำจำก
ทิศตะตกแล้วขำยผลไม้จำกทิศตะวันออกล้ ำไปหมด ท้ังๆท่ีเทศบำลเรำได้ขีดเส้นแต่
ก็มล้ี ำอยู่ ขอโทษพูดภำษำพ่อขุนรำมมึงล้ ำได้กูก็ล้ ำได้ ผมเองก็อยำกจะให้ผู้บริหำร
ไปดูแลตรงนั้น เพรำะว่ำคนท่ีก ำลังอยู่ตรงนั้นมีอยู่ 1 คูหำท่ีไม่กล้ำแตะเขำเลย ผม
เองก็ไม่ทรำบว่ำ พอไม่กล้ำแตะเขำ ผลไม้ก็เอำอย่ำงในเมื่อขีดเส้น เขำไม่เอำตำม
เส้น ผมเองก็อยำกจะบอกประธำนสภำ ท่ำนผู้บริหำรว่ำยช่วยหน่อยเถอะครับ ทุก
วันนี้ผมก็เดินไปตลำดทุกวัน ผมเองกขับรถจักยำนยนต์ยังผ่ำนไม่ได้ คือกำร
ร้องเรียนตรงนี้ ขอให้ทำงเทศบำลได้รับรู้ว่ำตรงนี้ เพรำะเทศบำลไปปล่อยให้ขำย
กำแฟ 2 คูหำ ขำยเส้ือผ้ำ ขำยผลไม้ได้ ทำงร้ำนผลไม้ก็ยื่นมำ ถ้ำไม่เช่ือก็ลอง 
 

/ถำมดูคน… 
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สอบถำมคนท่ีเดินในตลำดได้ เช้ำ-เย็น ผมก็เดินในตลำด 2. ผมเองก็อยำกได้ 
เทศกิจท่ีเป็นข้ำรำชกำร เพื่อจะได้เป็นท่ีเกรงขำม ถ้ำมีเทศกิจเป็นท่ีลูกจ้ำงธรรมดำ 
ไม่น่ำเกรงขำมครับ ถ้ำได้สักคนหนึ่งท่ีเป็นข้ำรำชกำร มำดูแล เป็นหัวหน้ำโดยตรง 
แต่ถ้ำเป็นลูกจ้ำงไม่น่ำเกรงขำม ผมเองอยำกจะฝำกท่ำนประธำนสภำถึงผู้บริหำร
ช่วยเปิดกรอบ ท่ีเป็นข้ำรำชกำรท่ีจะไปดูแลอย่ำงสมัยท่ีท่ำนร้อยต ำรวจวรรณะ 
เรืองศิริ และท่ำนท่ีได้จำกไป ก็ฝำกด้วย ถ้ำเขำมำดูงำนวันท่ี 17 ผมไม่ไปดูด้วยท่ำ 
ผมไม่รู้จะเอำหน้ำไปไว้ที่ตรงไหน ดูไม่ได้ อันนี้เรื่องจริง ขอบคุณมำกครับ 

ท่ีประชุม   - ไม่มี  
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - กระผมขอนัดประชุมเพื่อพิจำรณำวำระท่ี 2 และ วำระท่ี 3  
ประธำนสภำเทศบำล  ในวันท่ี 23 สิงหำคม 2560 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำล 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
ท่ีประชุม   - ไม่มี  
    - ปิดประชุม 
ปิดประชุม   เวลา 12.00 น. 
 
 

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

 

  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ท ำกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล              
ประโคนชัย สมัยสำมัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2560 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี.............................เวลำ...........น.  
จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนต่อไป 
 

1. (ลงช่ือ)   สมนึก      ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                       (นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์) 

 
 

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

 
 

3. (ลงช่ือ)          สุธีร์ กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                            (นำยสุธีร์  ธนูศิลป)์ 

 
 

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

(ลงช่ือ)  ศักดิ์  ประธำนสภำเทศบำลประโคนชัย   
              (นำยศักดิ์ สินรัมย์) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


