
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
สมัยสามญั สมัยแรก ครัง้ที่ 1 ประจ าปี ๒๕61 
เมื่อวันที่ 5 มนีาคม ๒๕61 เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

ผู้มาประชุม   
ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
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นำยมงคล  แผ้วพลสง 
นำยจีระ  หรีกประโคน 
นำยนก  หลอมประโคน 
นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์ 
ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน 
ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ 
นำยเฉลิมชัย  ไวยำประโคน 
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ 
จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์ 

รองประธำนสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

มงคล  แผ้วพลสง 
จีระ  หรีกประโคน 
นก  หลอมประโคน 
สมนึก  เทียมมณีรัตน์ 
ประวัติ  ทรงประโคน 
วรรณะ  เรืองศิริ 
เฉลิมชัย  ไวยำประโคน 
สุธีร์  ธนูศิลป์ 
สันติ  นรสีห์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
              1. นำยศักดิ์  สินรัมย์   ประธำนสภำเทศบำล         ลำป่วย 
 2. นำยอ้อย  ทรงประโคน   สมำชิกสภำเทศบำล         ลำป่วย 
 3. นำยพงษ์ศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์   สมำชิกสภำเทศบำล                ลำป่วย 

4. นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  สมำชิกสภำเทศบำล                ลำป่วย 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 ๑. นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 

2. นำยสมนึก  อินทะเล   เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 3. นำยส่งเสริม  พรรรณพิสุทธิ์  ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย     

4. นำยนิรันดร  อุ่นค ำ   ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 
5. นำงสำวจินตนำ หลอมประโคน  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
5. จ่ำเอกปรีชำ  ดีด้วยชำติ  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรประปำ 
6. นำงกฤษฎีกำ  มัญจกำเภท  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
7. นำงสุดเฉลียว  สง่ำประโคน   ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน 
8. จ่ำเอกอภินันท์  บัตรประโคน  หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง 
9. นำงวรำภรณ์  พรรรณพิสุทธิ์  ประธำนชุมชนหนองกกเหนือ 
10. นำงพัชรี รักษะประโคน  ประธำนชุมชนวัดโพธิ ์
11. นำงล ำพร มันปำฎิ   ประธำนชุมชนตำเจรือม 
12. นำยประเสริฐ  พิสำดรัมย์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองตลุงพิทยำสรรพ ์
13. นำยส ำรวย  ไชยอินทร์  ประธำนชุมชนวัดแจ้งคุ้มสำยัณห์ 

 14. นำงลักขณำ  ศรีจันทร์ดี  ประธำนชุมชนกันเตอล 
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 15. นำงรัศมี  เสงี่ยมศักดิ์   กรรมกำรชุมชนวัดชัยมงคล 
 16. ว่ำท่ีร้อยโทวีรพันธ์ มีสมำน  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประโคนชัยวิทยำ 
 17. นำงชอุ่ม  ตรงใจ   ประธำนชุมชนหนองกกใต้  
 18. พ.ต.ท.โสภณ  โสกงโสด  สวป.สภ.ประโคนชัย 

19. นำงจำรุณี  คงทวี   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
          20. นำงสำวสุภำพร  ดีประโคน  นักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตร  
เร่ิมประชุมเวลา    10.30 น. 
จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์  - เรียน ท่ำนรองประธำนสภำเทศบำล  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ จำกกำรตรวจนับสมำชิก

สภำเทศบำล จ ำนวน 8 ท่ำน ส่วนประธำนเทศบำล และ
จ ำ น ว น สม ำ ชิ ก  3  ท่ ำ น  แ จ้ ง ล ำ ป่ ว ย  ต ำม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 รวมแก้ไข ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 17 วรรค 2 
ระบุว่ำ ในกรณีไม่มีประธำนสภำท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรือ 

 อยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้ำท่ี ให้
รองประธำนสภำท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนประธำนสภำ
ท้องถิ่นตำมล ำดับ ดังนั้น เมื่อประธำนสภำเทศบำลลำป่วย         
ผมจึงขอเรียนเชิญท่ำนรองประธำนสภำเทศบำลปฏิบัติหน้ำท่ี
แทนประธำนสภำเทศบำล ขอเรียนเชิญครับ 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    - ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ท่ำนนำยก 
ประธำนสภำเทศบำล    เทศมนตรี ข้ำรำชกำรท่ีอยู่ในเทศบำลนี้ ครู คณะโรงเรียน 
    ประธำนชุมชน วันนี้ขอเป็นใหญ่สักวันหนึ่ง ครับก่อนท่ีจะเริ่ม 

ประชุม มีหนัง สือแต่ง ต้ัง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีของ
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย ประสงค์ พวงไพบูลย์ ครับ 
คือ นำยสมนึก อินทะเล ต ำแหน่งเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
ขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีคนใหม่ แนะน ำตัวด้วย
ครับ 

นำยสมนึก  อินทะเล    - ก่อนอื่นต้องขออภัย กำรแต่งกำยยังไม่เรียบร้อย ครั้งต่อไป 
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี    จะแต่งกำยให้เรียบร้อยกว่ำนี้  

- เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนนำยกเทศมนตรี สมำชิกสภำ
เทศบำลผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหำร และผู้อ ำนวยกำรกองทุกท่ำน 
กระผมนำยสมนึก อินทะเล อดีตครูโรงเรียนประโคนชัยวิทยำ 
ครับ ก็ได้มำท ำงำนท่ีนี้ ขอฝำกเนื้อฝำกตัวด้วยนะครับ 
ขอบคุณมำกครับ 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    - ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยทุกท่ำน หัวหน้ำ 
ประธำนสภำเทศบำล    ส่วนรำชกำร ยินดีต้อนรับเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีใหม่ด้วย 

ผมเองในฐำนะสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย คงจะได้ 
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ท ำงำนกับท่ำนเลขำนุกำร คนใหม่นี้ เพรำะท่ำนเป็นครูบำ 
อำจำรย์ เท่ำท่ีรู้ถ้ำผมจ ำไม่ผิด ท่ำนเป็นครูอยู่โรงเรียนประโคน
ชัยวิทยำ น่ำจะอยู่กับท่ำนนำยกคงจะเป็นมือเป็นไม้แทนนำยก
ต่อไป ถ้ำมีอะไรผมจะประสำนกับเลขำนุกำรคนใหม่ จะไม่พูด
กับท่ำนนำยกแล้ว เพรำะเลขำนุกำรเป็นใหญ่ และอีกท่ำนหนึ่ง
ขอแนะน ำ เจ้ำหน้ำท่ี กองสวัสดิกำรและสังคมท่ีย้ำยมำ            
นำงสำวภัคฐ์พิชำ  ธันยพิพัธน์  

นำงสำวภัคฐ์พิชำ  ธันยพิพัธน์    - สวัสดีค่ะ เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบล 
นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร  ประโคนชัย ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนนำยกเทศมนตรี 

และคณะผู้บรหิำร หัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำนนะค่ะ ดิฉันนำงสำวภัคฐ์พิชำ  ธันยพิพัธน์ ต ำแหน่ง
นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร สังกัด กองสวัสดิกำรและสังคม 
ย้ำยมำจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงบำ จังหวัดปทุมธำนี  

นำยมงคล  แผ้วพลสง    - ครับ ขอยินดีรับเจ้ำหน้ำท่ีกองสวัสดิกำรและสังคม ของเรำนี้ 
ประธำนสภำเทศบำล มำอีก 1 คน  ครับตอนนี้ท่ำนนำยกประสงค์ ก็จะมีค ำช้ีแจง

แทนท่ำนเลขำก่อนสักนิดหนึ่งว่ำท่ำนจะขอ มีธุระ ท่ำนนำยกมี
กำรช้ีแจงครับ ขอบคุณมำกครับ 

นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  - เรียน ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรง 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   เกียรติ และผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำลทุกท่ำน 
      วันนี้ เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี มำแบบกะทันหัน กำรแต่งกำย 

จึงยังไม่เรียบร้อยต้องขออภัยในท่ีประชุมด้วย และมีภำรกิจ 
ท่ีจ ำเป็น จะขออนุญำตท่ำนประธำนสภำไม่สำมำรถจะอยู่ร่วม
ประชุมได้กับพวกเรำได้ เนื่องจำกทำงท่ีดินเขำนัดเรื่องกำรโอน
ท่ีดิน มอบอ ำนำจต่ำงๆ ลูกสำวท ำงำนท่ีกรุงเทพจะกลับวันนี้ จึง
จ ำเป็นต้องไปท ำวันนี้ ท ำเสร็จก็จะส่งลูกสำวไปขึ้นเครื่องบินท่ี
สตึก ก็เลยจะขออนุญำตประธำนสภำ เลขำนุกำรไม่อยู่ร่วม
ประชุมในครั้งนี้ ขออนุญำตแทนเลขำด้วยครับ ส่วนคณะของ
เรำวันนี้ ท่ีไม่ได้เข้ำประชุม ส่วนหนึ่งรองนำยกต้องไปประชุม
หัวหน้ำส่วนรำชกำร ท่ีอ ำเภอประโคนชัยแทน แต่นำยกต้องอยู่
ประชุมท่ีนี่ คณะท่ีประชุมจึงเบำบำงลงไป จึงขออนุญำตลำ
ประชุมแทนเลขำนุกำร ท่ีไม่ได้อยู่ร่วมประชุมวันนี้ ขอบคุณมำก
ครับ  

นำยมงคล  แผ้วพงสง    ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ประธำนสภำเทศบำล 1.1 กำรลดยอดลูกหนี้ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 

1.2 สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในกำร
พิจำรณำเกี่ยวโรงงำนจ ำพวกท่ี 3 

ท่ีประชุม     -มีมติรับทรำบ 
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นำยมงคล  แผ้วพงสง    ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
ประธำนสภำเทศบำล       สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1  

ประจ าปี ๒๕60 เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2560 
- ประธำนสภำเทศบำล ไม่ได้พูด พูดในนำมสมำชิกสภำ 
เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมผมเองพูดในฐำนะสมำชิกสภำ
เทศบำล ไม่ใช่ในนำมประธำนสภำเทศบำล เพรำะเรื่องรับรอง
รำยงำนกำรประชุม ผมเองได้ดูหนังสือรับรองรำยงำนกำร
ประชุมของกรรมกำรท่ีตรวจรำยงำนกำรประชุมเรื่อง ผู้ไม่มำ 
รับฟังกำรประชุม กับผู้มำประชุม เมื่อวันท่ี 31 ตุลำคม 
2560 นั้น ถ้ำผมจ ำไม่ผิดหรือผมดูผิดก็ไม่ทรำบเหมือนกันว่ำ
วันนั้นท่ำนนำยกลำป่วย ท่ำนรองสุนิสสำ ทองศรี ได้ปฏิบัติ
หน้ำท่ีแทนนำยกเทศมนตรี ผู้ไม่มำร่วมประชุมคือ นำงสำว
อำณดำ ห่วงประโคน ไม่ได้มำประชุม นำยเสริม พรรณพิสุทธิ์ 
ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี ไม่มำประชุม แต่หนังสือตัวนี้ผมเอง
ขอพูดเลยนะ สมำชิกสภำเทศบำล คือคนท่ีไม่มำประชุมมีนำย
พงษ์ศักด์ิ เสงี่ยมศักด์ิคนเดียว ผมเองจึงได้ติติง คนท่ีท ำงำน
ตรงนี้ว่ำถ้ำสมำชิกจะรับรองรำยงำนกำรประชุมได้ไหม สอง
นำงจำรุณี คงทวี ล ำดับท่ี 12 กับ นำงจำรุณี คงทวี ล ำดับท่ี 
27  คนเดียวกันหรือเปล่ำครับอยำกจะถำมหน่อยหรือคนไม่
มำน้อยเลยพิมพ์ช่ือตัวเองให้มำก ผมพูดในฐำนะสมำชิกท่ี
จะต้องอภิปรำยในวันนี้ แต่ผมคนหนึ่งท่ีไม่รับรองรำยงำนกำร
ประชุมวันนี้ เพรำะว่ำนำงสำวอำณดำ ไม่มำประชุม ท่ีปรึกษำ
ก็ไม่มำ มำแค่ท่ำนอำจำรย์ สุทิน  ชัยวิเศษ มำถ้ำผมจ ำไม่ผิด 
แต่นี้เองผมในฐำนะสมำชิกสภำเทศบำลผมเองก็อยำกติติง
เจ้ำหน้ำท่ีเหมือนกันว่ำ สมำชิกได้อ่ำน ตรวจรำยงำนกำร
ประชุมนี้พอสมควร อย่ำหล่ะหลวมให้มำกเกินไป ถ้ำคนท่ีไม่
มำประชุมท ำไมไม่พิมพ์พิมพ์แต่สมำชิก ผู้บริหำรก็ไม่ได้พิมพ์ 
ผมเองก็อยำกจะรู้เหมือนกัน ขอบคุณมำกครับ 

จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์  - เรียน ประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ องค์ประชุม  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย มี 12 ท่ำน ประกอบด้วย 

ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำ สมำชิกสภำ
เทศบำล 10 ท่ำน องค์ประชุม มีเท่ำนี้ครับ ส่วนผู้ท่ีเข้ำร่วม
ประชุม กับผู้รับเชิญเข้ำประชุมนั้น ก็ไม่จ ำเป็นต้องใส่ก็ได้
ครับ เพรำะระเบียบไม่ได้บังคับ จะมำหรือไม่มำเพรำะว่ำเขำ
ไม่ใช่องค์ประชุม องค์ประชุมก็จะมี สมำชิกสภำเทศบำล
พวกเรำ 12 ท่ำน ผมก็ไม่ใช่องค์ประชุมผมเป็นเลขำนุกำร  
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                    สภำเท่ำนั้น ส่วนนำยกท่ำนได้รับเชิญให้มำร่วมประชุม ท่ำน
ติดภำรกิจท่ำนก็ได้มอบหมำยให้ท่ำนรองนำยกเป็นหนังสือ
มำร่วมช้ีแจงในญัตติ ส่วนท่ำนท่ีปรึกษำ คนอื่นกไ็ม่มำเพรำะ
ไม่มีเรื่องของท่ำน ไม่ใช่องค์ประชุม ส่วนกำรรับรองรำยงำน
กำรประชุมนั้น ก็ให้ผู้มำประชุมตรวจรำยงำนกำรประชุมว่ำ
มีข้อควำมไหนท่ีจะแก้ไข เปล่ียนแปลงเพิ่มเติมให้เป็นตำม
ข้อเท็จจริง ก็เสนอขอแก้ต่อประธำนสภำเทศบำล เพื่อท่ี
ประชุมมีมติแล้ว ก็ให้รับตำมนั้นครับ  

นำยมงคล  แผ้วพลสง - อีกนิดหนึ่งของสภำเรำ ผมเองไม่ใช่พูดในฐำนะประธำนสภำ 
ประธำนสภำเทศบำล แต่ขอพูดในฐำนะสมำชิก แต่ท่ีนี่ว่ำท่ำนผู้บริหำรท่ำนท่ีไม่มำ 

น่ำจะลงช่ือเขำบ้ำง เพรำะว่ำผู้บริหำร ได้ดูได้รู้ สมำชิกจะได้ติ
ติงได้ หรือจะมำกินแต่เงินเดือนภำษีของประชำชนคือตรงนี้ 
เหมือนอย่ำงนี้  ผมก็อยำกจะติติงท่ำนนำยกเหมือนกัน ท่ำน
ผู้บริหำรก็อยู่ตรงนี้ นำยกมำ ถ้ำนำยกป่วย เหมือนวันท่ี 31 
ตุลำคม 2560 จ ำได้ว่ำ รองนำยกก็ไม่มำรับฟังสมำชิกพูดบ้ำง
เลย มีแต่นำยกคนเดียว คือตอนนี้ก็มีเลขำแล้ว ต่อไป ผมก็จะ
พูดกับเลขำนุกำรบ้ำง แต่ท่ีนี้กำรท่ีพิมพ์ช่ือผู้ท่ีไม่มำประชุม   
ผมเองก็อยำกจะให้เกียรติคนไหนมำประชุมบ้ำง คนไหนไม่มำ
ประชุมบ้ำง มีรองนำยกเทศมนตรี ผมเองก็เพิ่งเคยเห็น ของ
เทศบำลต ำบลประโคนชัย ผู้บริหำรจะไม่ค่อยเข้ำประชุม  คือ
ไม่ใช่นำยก รองนำยกท่ีกินเงินภำษีของเทศบำลเรำ เงินเดือน
ไม่ใช่น้อย แต่ท่ีนี้ว่ำรองนำยกน่ำจะมำรับฟังสมำชิกบ้ำง แต่ท่ีนี้
ผมพูดในนำมสมำชิก  ผมเองก็เลยอยำกจะบอกนำยกถึง
ผู้บริหำรหน่อยเรำจะอยู่ร่วมกันไม่ถึงปี เรำก็จะได้จำกกันไป
แล้ว  แต่ก็อยำกให้รองนำยกมำรับฟั งสมำชิกบ้ำ งครับ 
ขอขอบคุณมำกครับ 

นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  - เรียน ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรง 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   เกียรติ และผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำลทุกท่ำน 

ขอช้ีแจงเพิ่มเติมดังนี้ เมื่อสักครู่ผมได้ช้ีแจงประธำนสภำไปแล้ว
ว่ำวันนี้รองนำยกไปประชุมแทนผมท่ีอ ำเภอประโคนชัย ประชุม
หัวหน้ำส่วนรำชกำรซึ่งจะเป็นวันท่ี 5 มีนำคม 2561 ในเวลำ
เดียวกัน ผมต้องเข้ำร่วมประชุมสภำเทศบำล ผมเลยให้      
รองนำยกไปรับฟังข้อรำชกำรทำงอ ำเภอ ซึ่งควำมส ำคัญไม่
เท่ำกับทำงนี้ อยู่ประชุมท่ีนี่ดีกว่ำเป็นอย่ำงนั้น ก็ขอช้ีแจงให้ทำง
ท่ำนประธำนสภำทรำบ 

นำยมงคล  แผ้วพลสง - ต่อไป จะถำมสมำชิกเหมือนกันว่ำในรำยงำนกำรประชุม 
ประธำนสภำเทศบำล     ท่ำนสมำชิกจะเห็นด้วยเลย หรือจะต้องให้ไปแก้ไขก่อนครับ 
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นำยสุธีร์ ธนูศิลป์             - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                         เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วน

รำชกำร ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม          
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย       
เขต 2 เรื่องระเบียบวำระกำรประชุม ท่ี 2 เรื่องรับรอง
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 
1 ประจ ำปี 2560 เมื่อวันท่ี 31 ตุลำคม 2560 ผมเห็นว่ำ
ไม่ควรรับรองครับผม เพรำะต้องมีกำรแก้ไขให้ถูกต้องตำม
ระเบียบครับผม ขอบคุณมำกครับประธำนสภำเทศบำล 

นำยมงคล  แผ้วพลสง - ครับท่ำนสมำชิก คนใดจะอภิปรำยหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล      
นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ เพื่อนสมำชิกสภำ 
สมำชิกสภำเทศบำล เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน ดิฉันนำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ 

สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย เขต 2 ในฐำนะท่ีดิฉัน
เป็นประธำนผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุมในครั้งนี้ รู้สึกว่ำตัวเอง
มีข้อผิดพลำด ท่ีว่ำไม่ไ ด้ สัง เกตและดูให้ เรียบร้อย ว่ำมี
ข้อผิดพลำดหลำยท่ี ก็ต้องขอขอบคุณท่ำนมงคลด้วยนะคะ     
ท่ีมีข้อติติงและข้อเสนอแนะ เพื่อท่ีจะให้เรำท ำงำนให้ละเอียด
กว่ำนี้   อีกอย่ำงหนึ่งก็ ต้องขอฝำกถึงท่ำนเลขำสภำกับ
เจ้ำหน้ำท่ีก่อน ท่ีจะเป็นร่ำงให้คณะกรรมกำรตรวจรำยงำน
กำรประชุม ขึ้นมำตรวจรำยงำนกำรประชุม ขอให้ช่วยตรวจดู 
เพื่อให้ควำมผิดพลำดจะได้น้อยลง ส่วนเรื่องท่ีท่ำนสมำชิกจะ
รับรองรำยงำนกำรประชุมหรือไม่นั้น ขอให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของแต่ละท่ำนนะคะ เพรำะว่ำกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
ครั้งท่ีผ่ำนมำ ก็มีข้อผิดพลำดจริงๆ หลำยแห่งเกี่ยวกับเรื่อง
เอกสำร เพรำะจำกท่ีนั่งพิจำรณำหลำยท่ี ก็มีข้อผิดพลำด 
ฉะนั้นขอใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของสมำชิกทุกท่ำน ขอบคุณคะ 

นำยมงคล  แผ้วพลสง - ท่ำนสมำชิกครับ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล      
ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล                           ผู้ทรงเกียรตแิละผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  

ทุกท่ำนครับ กระผม ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน สมำชิกสภำ
เทศบำล เขต 1 กระผม ในเนื้อเรื่องของวำระกำรประชุมท่ีผ่ำน
มำนั้น สมควรให้แก้ไข โดยในข้อท่ี 27 นั้น ช่ือซ้ ำเป็นข้อควำมท่ี
ไม่ส ำคัญมำกเท่ำไหร่ เพรำะเป็นช่ือผู้เข้ำประชุม อยำกให้แก้ไข
โดยกำรขีดฆ่ำเซ็นช่ือก ำกับ ส่วนข้อควำมอื่นในเนื้อหำท่ีเป็น
สำระนั้นคิดว่ำในท่ีประชุมน่ำจะอนุโลมผ่ำนได้ไม่เสียหำยอะไร
มำกขอบคุณมำกครับ 
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นำยมงคล  แผ้วพลสง - ท่ำนสมำชิกครับ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล      
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  - เรียน ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรง 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   เกียรติ และผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำลทุกท่ำน 
 อย่ำงท่ีผมฟังค ำช้ีแจงของท่ำนเลขำนุกำรสภำ ปลัดสันติ          

กำรลงช่ือผู้มำประชุมจะเป็นสมำชิกสภำ 12 คน เป็นผู้มีสิทธิ์
ในกำรเข้ำประชุม ส่วนนอกนั้นเป็นผู้เข้ำร่วมประชุม เหมือน
ประธำนชุมชนผู้เข้ำร่วมประชุม ผู้มำร่วมประชุม ท่ีเรำเชิญมำ 
ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมกำรพูดในสภำ มีสิทธิ์นั่งฟัง
เฉยๆ จะพูดอะไรไม่ได้ จะต้องคอยฟังทำงสมำชิกสภำเป็นผู้
พูด ส่วนช้ีแจงเรื่องตรงนี้ อย่ำงท่ีท่ำนประวัติว่ำดูไปแล้วในข้อ 
ประชุมต่ำงๆก็ไม่มีปัญหำอะไรมีปัญหำตรงช่ือผู้เข้ำร่วม
ประชุม ช่ือจำรุณี คงทวี มี 2 ช่ือ ควำมจริงแล้วมันน่ำจะ
พิ จำรณำง่ ำยๆ  คือ ตัดออก 1 ช่ือ ท่ำนประธำนสภำ           
ไม่จ ำเป็นต้องไม่รับรองรำยงำนกำรประชุม  ถ้ำไม่รับรองมัน
จะยำวแก้ไขนะครับ ตำมท่ีรองนำยกผมไม่มำ ผมมำอยู่แล้ว 
เพรำะท่ีมำรองนำยกก็ไม่ได้พูดอะไรหรอก มำฟังเฉยๆ มำก็ได้
ไม่มำก็ได้ เรำอยำกจะให้ท่ำนพิจำรณำดูอีกครั้งหนึ่งว่ำมัน
สมควรหรือไม่สมควร กำรท่ีไม่รับรองกำรประชุมกำรครั้งนี้ 
ถ้ำไม่รับรองรำยกำรประชุมครั้งนี้แล้วเรื่องมันจะยำว หำท่ีจบ
ลงไม่ได้เรำควรจะแก้ไขในส่ิงท่ีมันพอเหมำะ เป็นไปตำม
ควำมเห็น สถำนกำรณ์ ตรงนี้เป็นอย่ำงนี้ควรจะแก้ไขอย่ำงไร 
และก็คือรำยงำนกำรประชุมนั้นมีผิดเยอะแยะไม่ว่ำจะเป็น
องค์กรไหน แต่เขำจะประชุมแล้วจะสอบถำมว่ำควรแก้ไข  
ไม่ใช่ไม่ควรท่ีจะไม่รับรองไม่เคยมีผมประชุมมำ 40 ปี ไม่เคย
มีท่ีเขำไม่รับรอง มีแต่แก้ไข เขำจะถำมว่ำมีตรงไหนผิดต้อง
แก้ไขให้ถูกต้องนะคุณสุธีร์ นี่คือประสบกำรณ์ท่ีเคยร่วม 
ประชุมมำ 40 ปี ท่ีกำรเป็นครูผมประชุมตรงนี้ผิดไม่รับรอง
รำยงำนกำรประชุมไม่เคยมีมีแต่ผิดตรงไหนแล้วแก้ไขให้
ถูกต้องผมขอแนะน ำอย่ำงนั้น พวกเรำจะลงมติอย่ำงไรผมก็ว่ำ
ช้ีแจงตำมประสบกำรณ์ท่ีเรำเคยประชุมมำ   

นำยสุธีร์ ธนูศิลป์             - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                            เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วน

รำชกำร ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม          
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย          
เขต 2 เกี่ยวกับเรื่องกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมกระผม  
ได้ช้ีแจงท่ำนกับประธำนสภำไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องรำยงำนท่ีมี 
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กำรตรวจรำยงำนกำรประชุมแล้วมีข้อผิดพลำด ท้ังต ำแหน่ง
เลขำนุกำรนำยกพิมพ์เป็นท่ีปรึกษำนำยก ท่ีท่ำนประธำนสภำ
ได้แจ้งไว้คือช่ือของนำงจำรุณี คงทวี ท่ีมีซ้ ำกัน ๒ ช่ือ กระผม
เห็นควรท่ีว่ำ ตำมท่ีนำยกช้ีแจงเรำควรจะแก้ปัญหำด้วยกำร
แก้ไขดีกว่ำกำรไม่รับรอง ในข้อนี้ต้องขอบคุณท่ำนนำยกท่ีว่ำ
ได้ให้ค ำแนะน ำส่วนกระผมนั้น ก็คือถ้ำมีกำรแก้ไขเอกสำรท่ี
ถูกต้องได้กระผมก็ยินดีนะครับ เพรำะบำงอย่ำงเรำอยำกให้
มันเดินไปได้ด้วยดี ไม่ใช่ว่ำเป็นผู้ท่ีจะท ำให้ติดขัดเพรำะ      
ทุกอย่ำง มีปัญหำทุกอย่ำงมีทำงแก้ไขได้ กระผมก็ขอขอบคุณ
ท่ำนนำยกจริงๆ ท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรประชุม มำนำนกว่ำ
ผม ผมก็ได้ควำมรู้ส่วนนี้ แต่ส่ิงอื่นใดก็อยู่ท่ีทำงสมำชิกท่ีจะ
เห็นว่ ำรับรองหรือเห็นว่ ำไม่ รับรอง ขอบคุณครับท่ำน
ประธำนสภำเทศบำล 

นำยมงคล  แผ้วพลสง - ผมเองก็อยำกเตือนเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรท่ีท ำตรงนี้อยำกจะช้ีแนะ 
ประธำนสภำเทศบำล     อีกนิดหนึ่งกำรพิมพ์ตัวหนังสือ อยำกให้ละเอียดมำกกว่ำนี้อย่ำ 

ให้มีเรื่องถึงขนำดนี้ เพรำะนี้ก็ต้องนั่งแก้อีกทีหนึ่ง อยำกจะรู้ว่ำ
กำรท ำงำนนี้ ถ้ำบกพร่องก็ต้องโดนติ นี่คือระบบของข้ำรำชกำร
ผมอยำกจะให้ท่ำนท่ีท ำงำนตรงนี้อยำกจะให้ทำนละเอียดดีกว่ำ
นี้ไม่อยำกให้มีเรื่องรำวถึงขนำดนี้ผมเองก็อยำกถำมสมำชิกว่ำ
ถ้ำเขำแก้ไขไปแล้วถ้ำท่ำนนำยกขอตรงนี้ มันจะได้เรื่องไม่ยำวก็
อยำกจะให้ท่ำนสมำชิกพิจำรณำครับ ผมเองก็อยำกจะถำม
สมำชิกว่ำรับรองรำยงำนกำรประชุมวันนี้ ท่ำนสมำชิกเห็นว่ำ
เป็นอย่ำงไรขอเชิญครับ 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    - ท่ำนสมำชิกจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ท่ำนสมำชิกเห็นด้วย
ประธำนสภำเทศบำล    หรือเปล่ำครับ โปรดยกมือข้ึนครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  - เรียน ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรง 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   เกียรติ และผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำลทุกท่ำน 
      เห็นด้วยว่ำอย่ำงไรครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - ผมอยำกจะถำมสมำชิกถ้ำแก้ไขรำยงำนกำรประชุมไปแล้ว  
ประธำนสภำเทศบำล    ท่ำนสมำชิกจะรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับนี้ไหม 

 โปรดยกมือข้ึน 
- ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 

จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์  - เรียน ประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบองค์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  ประชุมแล้ว มีสมำชิก 8 ท่ำน ครบองค์ประชุม ครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง - สมำชิกท่ำนใดเห็นด้วย ให้แก้ไขรำยงำนกำรประชุม 
ประธำนสภำเทศบำล  ได้โปรดยกมือข้ึน           
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ เห็นด้วย 8 เสียง  
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นำยมงคล แผ้วพลสง    - สมำชิกท่ำนใด ไม่เห็นด้วย ให้แก้ไขรำยงำนกำรประชุม 
ประธำนสภำเทศบำล  โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่เห็นด้วย  ไม่มี    
นำยมงคล แผ้วพลสง    - สรุปท่ีประชุมมีมติ เห็นด้วย  8 เสียง   
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ เห็นด้วย ให้แก้รำยงำน
กำรประชุม สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2560 
เมื่อวันท่ี 30 ตุลำคม 2560 ได้ 
-เดิมนำยสุทิน ชัยวิเศษ ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบล 
ประโคนชัย แก้ไขใหม่เป็นนำยสุทิน ชัยวิเศษ เลขำนุกำร
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    - มติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ  
ประธำนสภำเทศบำล สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2560 เมื่อวันท่ี 31 ตุลำคม 

๒๕60 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง  พิจารณา 
ประธำนสภำเทศบำล  3.1 เร่ือง ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2561  

และวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562  
  - ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำล  ก ำหนดสมัยประชุมสมัยสำมัญ  
 ประจ ำป ี2561 และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรก                     

ประจ ำปี 25612 ขอเชิญท่ำนสมำชิกครับ 
นำยสุธีร์ ธนูศิลป์             - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                            เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วน

รำชกำร ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม          
นำยสุธีร์ ธนูศิลป์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
เขต 2 กระผมขอเรียนแจ้งก ำหนดกำรกำรประชุม               
สมัยสำมัญ ประจ ำปี 2561 และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญ 
สมัยแรก ประจ ำปี 2562 ดังนี้ 
- สมัยท่ี 2 ประจ ำปี 2561 ระหว่ำงวันท่ี 18 เมษำยน 
2561-17 พฤษภำคม 2561 
- สมัยท่ี 3 ประจ ำปี 2561 ระหว่ำงวันท่ี 1-30 สิงหำคม 
2561 
- สมัยท่ี 4 ประจ ำปี 2560 ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 
2561 - 14 พฤศจิกำยน 2561 
- สมัยแรก ประจ ำปี 2562 ระหว่ำงวันท่ี 4 กุมภำพันธ์ 
2562-5 มีนำคม 2562 

นำยมงคล แผ้วพลสง    - ตำมท่ีท่ำนนำยสุธีร์ ธนูศิลป์ เสนอมำมีผู้ใด จะทักท้วง 
ประธำนสภำเทศบำล    หรือไม่ ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
 

/ท่ีประชุม… 
 



-10- 
 

ท่ีประชุม     - ผู้รับรอง 1. นำยเฉลิมชัย  ไวยำประโคน 
          2. นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์ 

  3. ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ 
นำยมงคล แผ้วพลสง    - มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเสนออีกหรือไม่ครับ ครับ  
ประธำนสภำเทศบำล    ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม     -ไม่มี 
นำยมงคล แผ้วพลสง  - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้เห็นชอบให้ ก ำหนดสมัย 
ประธำนสภำเทศบำล สมัยสำมัญ ประจ ำปี 2561 และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญ 

ส มั ย แ ร ก  ป ร ะ จ ำ ปี  2 5 6 2  ต ำ ม ท่ี ท่ ำ น สุ ธี ร์                           
เสนอ ขอบคุณมำกครับ   

นำยมงคล แผ้วพลสง    3.2 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง  
ประธำนสภำเทศบำล    ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริ     
                                                           ด้านสาธารณสุขให้ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย 
      - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย  เรื่อง ขอรับ

ควำมเห็นชอบจ่ำยเงินอุดหนุนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุขให้ชุมชนในเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

 

    ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขอรับควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลจ่ำยเงิน
อุดหนุนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  ให้ชุมชนในเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย  โดยมีหลักกำรและ
เหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
  เพื่อขอรับควำมเห็นชอบจ่ำยเงินอุดหนุนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  ให้ชุมชนในเขต
เทศบำลต ำบลประโคนชัย ชุมชนละ 20,000 บำท จ ำนวน 16 ชุมชน เป็นเงิน  320,000.-บำท 

เหตุผล 
  ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 
31 สิงหำคม 2560 แจ้งซักซ้อมแนวทำงกำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุน
ท่ัวไปด้ำนสำธำรณสุข จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนชุมชน/หมู่บ้ำน แห่งละ 20,000.- 
บำท  นั้น ในกำรนี้ เทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้โอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ต้ังเป็น
รำยกำรใหม่ ในหมวดเงินอุดหนุน เพื่ออุดหนุนชุมชนในเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อด ำเนินโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ชุมชนละ 3 โครงกำร ดังนี้  ๑) โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี เป็นเงิน 5,000.-บำท ๒) โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ
ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม เป็นเงิน 7,300.-บำท ๓) โครงกำรตรวจสุขภำพเคล่ือนท่ีสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำ
ภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี เป็นเงิน 7,700.- บำท รวมเป็นเงิน 20,000.- บำท   จ ำนวน 16 ชุมชน ดังนี้ 

1. ชุมชนวัดแจ้งคุ้มรุ่งสุริยำ    จ ำนวน 20,000.-บำท 
2. ชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมำ จ ำนวน  20,000.-บำท 

 
/3.ชุมชน... 
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3. ชุมชนวัดแจ้งคุ้มสำยัณห์ จ ำนวน  20,000.-บำท 
4. ชุมชนวัดจ ำปำ   จ ำนวน  20,000.-บำท  
5. ชุมชนหลักเมือง   จ ำนวน  20,000.-บำท 
6. ชุมชนอ ำนวยกิจ   จ ำนวน  20,000.-บำท 
7. ชุมชนหนองจอกพัฒนำ  จ ำนวน  20,000.-บำท 
8. ชุมชนกันเตอล   จ ำนวน  20,000.-บำท 
9. ชุมชนตำเจรือม   จ ำนวน  20,000.-บำท 
10.  ชุมชนหนองกกเหนือ  จ ำนวน  20,000.-บำท 
11.  ชุมชนหนองกกใต้   จ ำนวน  20,000.-บำท 
12.  ชุมชนวัดโคนคุ้มระเนียด  จ ำนวน  20,000.-บำท 
13.  ชุมชนวัดโคนคุ้มอ ำปึล  จ ำนวน  20,000.-บำท 
14.  ชุมชนชัยมงคล   จ ำนวน  20,000.-บำท 
15.  ชุมชนวัดโพธิ์   จ ำนวน  20,000.-บำท 
16.  ชุมชนศูนย์กำรค้ำ   จ ำนวน  20,000.-บำท 

รวม 16 ชุมชนเป็นเงิน 320,000.-บำท (สำมแสนสองหมื่นบำทถ้วน) 

  ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ 67 ทวิ  ก ำหนดให้กำร
จ่ำยเงินอุดหนุนจะกระท ำได้ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติ 
 

  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว  คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขอเสนอญัตติต่อ
สภำเพื่อขอรับควำมเห็นชอบจ่ำยเงินอุดหนุนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  ให้ชุมชนในเขตเทศบำล
ต ำบลประโคนชัย ต่อไป 
 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    - มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่ครับ  
ประธำนสภำเทศบำล    ขอเชิญครับ 
ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล                            ผู้ทรงเกียรตแิละผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  

ทุกท่ำนครับ กระผม ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน สมำชิกสภำ
เทศบำล เขต 1  ในโครงกำรพระรำชด ำริ ท้ังรัฐบำลส่วน
รำชกำรต่ำงๆ เห็นดีกับโครงกำรนี้ทุกอย่ำงพูดได้ว่ำโครงกำรนี้
ก ำลังบูมและเป็นประโยชน์กับประชำชนในชุมชนเป็นอย่ำง
มำกนะครับ อยำกจะช้ีแจงให้ทำงสมำชิกท่ีมีสิทธิ์อนุมัติใน
โครงกำรนี้ได้ร่วมอนุมัติโดยพร้อมเพรียงกันขอบคุณมำกครับ  

นำยมงคล แผ้วพลสง    - ท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกไหมครับ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล                               ถ้ำไม่มีใครอภิปรำยผมจะขอถำมว่ำ ท่ำนสมำชิกเห็นชอบด้วย

ไหมครับ ถ้ำเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 
 - ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 
 
 

/เรียน... 
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จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์  - เรียน ประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบองค์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  ประชุมแล้ว มีสมำชิก 8 ท่ำน ครบองค์ประชุม ครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง - สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบ ใหจ่้ำยเงินอุดหนุนโครงกำร 
ประธำนสภำเทศบำล  พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขให้ชุมชนในเขตเทศบำลต ำบล

ประโคนชัย ได้โปรดยกมือข้ึน           
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ เห็นชอบ 8 เสียง  
นำยมงคล แผ้วพลสง    - สมำชิกท่ำนใด ไม่เห็นชอบ ใหจ่้ำยเงินอุดหนุนโครงกำร 
ประธำนสภำเทศบำล  พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขให้ชุมชนในเขตเทศบำลต ำบล 

ประโคนชัย โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่เห็นชอบ  ไม่มี    
นำยมงคล แผ้วพลสง    - สรุปท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ  8 เสียง   
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ เห็นชอบ ให้จ่ำยเงิน
อุดหนุนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขให้ชุมชนในเขต
เทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้ 

นำยมงคล แผ้วพลสง    3.3 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง  
ประธำนสภำเทศบำล            ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     
         พ.ศ. 2561  
      - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย  เรื่อง 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ     
        พ.ศ. 2561   

    ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมั ติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย      
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
   เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561   

เหตุผล 
 ตำมท่ีเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  
ได้ประกำศใช้เมื่อวันท่ี 30 ตุลำคม 2560 มีครุภัณฑ์ท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำในปีงบประมำณ 2561 ดังนี้ 
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (กองคลัง) 
โครงกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2  (จอภำพไม่น้อยกว่ำ  
19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,0๐๐  บำท  

-โครงกำรจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,800 บำท  
  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (กองสวัสดิกำรสังคม) 
 
 

/โครงกำร… 
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-โครงกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1  (จอภำพไม่น้อยกว่ำ  
19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,0๐๐  บำท  

-โครงกำรจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,800 บำท 
-โครงกำรจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 

17,000  บำท และเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรในกำรจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ ให้สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนและ
บริกำรประชำชน เทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕61 
ต้ังรำยกำรใหม่  

โอนเพิ่ม 
  ต้ังรำยกำรใหม่ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
    -โครงกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2  (จอภำพไม่น้อยกว่ำ  
19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,0๐๐  บำท เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก ำหนดไว้ในเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  หน้ำ 14) 
   -โครงกำรจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,800 บำท เป็น
ครุภัณฑ์ท่ีมีก ำหนดไว้ในเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ี
ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  หน้ำ 14) 
   ต้ังรำยกำรใหม่ แผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ งบลงทุน 
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

-โครงกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1  (จอภำพไม่น้อยกว่ำ  
19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,0๐๐ บำท เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก ำหนดไว้ในเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  หน้ำ 15) 
   -โครงกำรจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,800 บำท             
เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก ำหนดไว้ในเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  หน้ำ 15) 
   -โครงกำรจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
17,000  บำท  เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก ำหนดไว้ในเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  หน้ำ 15) 

รวมโอนเพิ่ม จ ำนวน  80,600.-  บำท 

โอนลด 
    แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรงำนคลัง งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำย
เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ โครงกำรปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 35,800 บำท (งบประมำณต้ังไว้ 150,000. - บำท เงินคงเหลือ 114,692.30 
บำท ) 
     แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน                   
งบด ำเนินงำน  หมวดค่ำใช้สอย  ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อื่นๆ โครงกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนในเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย  จ ำนวน 20,000 บำท  (งบประมำณต้ังไว้ 
20,000.- บำท เงินคงเหลือ 20,000.-บำท) 
 

/แผนงำน... 
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     แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน                   
งบด ำเนินงำน  หมวดค่ำใช้สอย  ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อื่นๆ โครงกำรจัดท ำแผนชุมชน  จ ำนวน 10,000 บำท  (งบประมำณต้ังไว้ 10,000.- บำท เงินคงเหลือ 
10,000.-บำท ) 
     แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน                  
งบด ำเนินงำน  หมวดค่ำใช้สอย  ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อื่นๆ โครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพให้แก่ประชำชน  จ ำนวน 14,800 บำท (งบประมำณต้ังไว้ 70,000.- บำท 
เงินคงเหลือ 70,000.-บำท ) 

รวมโอนลด จ ำนวน  80,600.-  บำท 

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

  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำ
อนุมัติ ต่อไป 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    ท่ำนสมำชิกครับท่ำนใดจะอภิปรำยอีกไหมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล    ขอเชิญครับ 
ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล                            ผู้ทรงเกียรตแิละผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  

ทุกท่ำนครับ กระผม ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน สมำชิกสภำ
เทศบำล เขต 1 ในเรื่องของงบประมำณของเทศบำลต ำบล 
ประโคนชัยนั้น ท่ีจริงแล้วเรำก็ไม่มีมำกมำยเท่ำไรครับแต่ก็ไม่
ถึงกับขัดสนต่อกำรพัฒนำและก็บริกำรให้กับประชำขนใน
ท้องท่ีนะครับ ในญัตติต่ำงๆ ท่ีทำงผู้บริหำรเสนอมำนั้นก็เป็น
ส่ิงท่ีมีประโยชน์ทุกอย่ำง ถ้ำหำกว่ำไม่ขัด ไม่เ ดือดร้อน
งบประมำณผมอยำกเชิญชวนท่ำนสมำชิกให้ช่วยพิจำรณำ
อนุมัติด้วยครับ ขอบคุณมำกครับ 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    -ท่ำนสมำชิกครับท่ำนใดจะอภิปรำยอีกไหมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล    ขอเชิญครับ  
นำยสุธีร์ ธนูศิลป์             - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                          เทศบำลผู้ทรงเกียรตทุิกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วน   

รำชกำร ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม               
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย          
เขต 2 เกี่ยวกับเรื่องกำรขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
 
 

/ประจ ำปี... 
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ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีท้ังหมด ๒ รำยกำร มีอยู่ ๑ รำยกำร 
ท่ีผมอยำกสอบถำม เกี่ ย ว กับ โ คร ง กำร จัดซื้ อ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แบบประมวลผลของแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  
ก็คือกองคลัง กับแผนงำนสังคมสงเครำะห์กองสวัสดิกำร
สังคม คือผมไม่ทรำบว่ำกำรจัดซื้อโครงกำรคอมพิวเตอร์
ส ำหรับประมวลผลแบบท่ี ๑ และแบบท่ี ๒ คือรำคำมัน
แตกต่ำงกันขนำดหน้ำจอเท่ำกันหมด ผมอยำกทรำบว่ำรำคำ
เครื่องคอมพิวเตอร์ในเมื่อหน้ำจอเท่ำกัน แต่รำคำแตกต่ำงกัน
ผมอยำกทรำบรำยละเอียดนิดหนึ่งว่ำมันแตกต่ำงกันเพรำะ
อะไร ท่ำนประธำนสภำ ขอบคุณมำกครับผม 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    -ท่ำนนำยกครับท่ำนใดจะอภิปรำยอีกไหมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล    ขอเชิญครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  - เรียน ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรง 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   เกียรติ และผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำลทุกท่ำน 

-ท่ำนสมำชิกผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่ำ แบบท่ี ๑ และแบบท่ี 
๒ ลักษณะกำรใช้งำนต่ำงกัน จะให้เจ้ำหน้ำท่ีช้ีแจงรำยละเอียด
ให้ทรำบอีกครั้งหนึ่ง เพรำะผมไม่ค่อยทรำบเรื่องคอมพิวเตอร์
เท่ำไหร่ ทำงเจ้ำหน้ำท่ีครับ ช่วยช้ีแจงด้วยว่ำคุณลักษณะว่ำ
เป็นอย่ำงไรแบบท่ี ๑ และแบบท่ี ๒ ใช้งำนแตกต่ำงกันอย่ำงไร 
รำคำถึงแตกต่ำงกัน 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    - เอำอย่ำงนี้ไหมครับท่ำนสุธีร์ ผมเองก็อยำกจะให้เจ้ำหน้ำท่ี 
ประธำนสภำเทศบำล  เขำท ำหนังสือตอบให้สมำชิกทรำบรำคำเป็นอย่ำงนี้ ดีไหม

ครับ เพรำะว่ำตอนนี้ท่ำนผู้บริหำรท่ำนก็ไม่ทรำบเหมือนกันถ้ำ
ท่ำนผู้บริหำรทรำบทำงเจ้ำหน้ำท่ีเขำท ำหนังสือให้ ท่ำน
ผู้บริหำรจะตอบท่ำนอีกทีหนึ่ง ท่ำนจะได้กระจ่ำง เจ้ำหน้ำท่ี
ไม่ต้องตอบดีไหมครับ ขอบคุณมำกครับ 

นำยสุธีร์ ธนูศิลป์             - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                          เทศบำลผู้ทรงเกียรตทุิกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วน   

รำชกำร ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม               
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย          
เขต 2 ข้อสงสัยก็คือรำคำงำนประมวลผลแบบท่ี ๒ กับแบบท่ี 
๑ หน้ำจอไม่น้อยกว่ำ ๙ นิ้วเท่ำกันครับท่ำนประธำนสภำ          
แต่รำคำแตกต่ำงกันในส่วนนี้คือ ผมแค่ขอทรำบว่ำรำคำ
แตกต่ำงกันเพรำะอะไร อย่ำงท่ำนนำยกตอบไม่ได้ ทำงนำยก
อำจจะให้ทำงเจ้ำหน้ำท่ีเขำตอบแทนได้ไหมครับ อันนี้ผมต้อง
ถำมประธำนสภำว่ำ ท่ำนนำยกตอบได้ก็ควรให้ช้ีแจงตรงนี้เลย
ครับหรือท ำเป็นหนังสือ 
 
 

/ถ้ำท่ำนนำยก... 
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นำยมงคล  แผ้วพลสง    - ถ้ำท่ำนนำยกพร้อม หรือถ้ำท่ำนผอ.กองท่ีจะมำท ำหนังสือ
ประธำนสภำเทศบำล    ให้ท่ำนนำยกตอบ ผมจะไม่ให้เจ้ำหน้ำท่ีพูดในท่ีสภำแห่งนี้   

ผมจะให้เจ้ำหน้ำท่ีน ำหนังสือมำให้นำยกเป็นผู้ตอบเอง 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  - เรียน ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรง 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   เกียรติ และผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำลทุกท่ำน 

เป็นเรื่องท่ีถูกต้องท่ีท่ำนได้ทักท้วง ท ำไมหน้ำจอเท่ำกัน ๙ นิ้ว 
แต่ท ำไมรำคำแตกต่ำงกันแบบท่ี ๑ และแบบท่ี ๒ เป็นรำคำ
กลำงท่ีมีอยู่ในระเบียบ ลักษณะกำรใช้งำนแบบท่ี ๑ ก็ใช้อีก
อย่ำงหนึ่งมันจะใช้ไม่เหมือนกัน เจ้ำหน้ำท่ีก็ซื้อตำมมำตรฐำน
รำคำกลำงท่ีเขำจัดไว้ให้ แบบท่ี ๒ รำคำ ๓๐,๐๐๐ บำท        
แบบท่ี ๑ รำคำ ๒2,๐๐๐บำท ขนำดจอ เท่ำกัน คุณลักษณะ
กำรใช้งำนต่ำงกัน 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    - ท่ำนสมำชิกครับท่ำนใดจะอภิปรำยอีกไหมครับ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล      
นำยสุธีร์ ธนูศิลป์             - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                          เทศบำลผู้ทรงเกียรตทุิกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วน   

รำชกำร ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม               
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย          
เขต 2 เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่ีผมสอบถำมไปท่ำนนำยกได้ช้ีแจงผม
พอเข้ำใจประมำณหนึ่งในส่วนนี้ก็คือผมก็ไม่ติดใจอะไรเพื่อ
ประโยชน์ของแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (กองคลัง) และงำน 
แผน ง ำน สั ง คมส ง เ ค ร ำ ะ ห์  ( ก อ ง ส วั ส ดิ ก ำ ร สั ง คม )              
เพื่อประโยชน์ของทำงเทศบำล เพรำะผมเข้ำใจได้ว่ำ ๑ แต่ละ
แบบกำรน ำไปใช้ประโยชน์คอมพิวเตอร์มันแตกต่ำงกันตำมท่ี
ท่ำนนำยก ไ ด้ อธิ บำย เมื่ อ สั กครู่ นี้  ขอบคุณครับ ท่ำน
ประธำนสภำ 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    - ท่ำนนำยกช้ีแจง ก็จบไปแล้ว ท่ำนสุธีร์ ผมเองในฐำนะ 
ประธำนสภำเทศบำล    ตอนนี้เป็นประธำนสภำอยู่ ผมจะไม่อนุญำตใหเ้จ้ำหน้ำท่ีพูด 

ในท่ีสภำแห่งนี้ เพรำะระเบียบคือผู้บริหำรเท่ำนั้นท่ีจะเป็น
ผู้ตอบให้สมำชิกทรำบ เจ้ำหน้ำท่ีท ำมำจะต้องเอำหนังสือมำ
ให้ ผู้บริหำรท่ีจะตอบให้สมำชิกทรำบท่ัวไป ครับตอนนี้ก็
อยำกจะถำมว่ำสมำชิกท่ำนใด มีอีกไหมท่ีจะอภิปรำยเรื่องนี้
ครับ ถ้ำท่ำนสมำชิกท่ำนไม่อภิปรำยต่อผมเองก็จะถำมว่ำจะ
เห็นด้วยหรือไม่ครับ 

       - ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 

 
 

/เรียน... 
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จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบองค์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  ประชุม มีสมำชิก 8 ท่ำน ครบองค์ประชุม ครับ 
นำยมงคล แผ้วพลสง - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ประธำนสภำเทศบำล ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 โปรดยกมือข้ึน 
  งบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 8 เสียง เอกฉันท ์
นำยมงคล แผ้วพลสง  - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย  
ประธำนสภำเทศบำล    ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยมงคล แผ้วพลสง    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 8 เสียง เอกฉันท์ 
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้โอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 ได้ 

นำยมงคล แผ้วพลสง     3.4 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย  
ประธำนสภำเทศบำล เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

กิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
      - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

    ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมั ติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย               
เฉพำะกำรประปำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
   เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561   

เหตุผล 
กองกำรประปำ เทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมประสงค์จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ แบบแยก

ส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอำกำศ)ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 24,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง จ ำนวน  2 เครื่อง เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนและบริกำรประชำชนท่ีมำติดต่อรำชกำรท่ีโรงผลิตน้ ำประปำ เทศบำลต ำบลประโคน
ชัย และได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ได้ประกำศใช้เมื่อวันท่ี              
30 ตุลำคม 2560 และเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรในกำรจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ ใหส้ะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน
และบริกำรประชำชน เทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ    
๒๕61 ต้ังรำยกำรใหม่ ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 
       ต้ังรำยกำรใหม่ แผนงำนกำรพำณิชย์  งำนกิจกำรประปำ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน โครงกำรเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอำกำศ)ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 
24,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง จ ำนวน  2 เครื่องๆละ 28,000.-บำท เป็นเงิน 56,000.- บำท เป็นครุภัณฑ์ท่ีมี
ก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 
1  หน้ำ 17) 

รวมโอนเพิ่ม จ ำนวน  56,000.-  บำท 
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โอนลด 
       แผนงำนกำรพำณิชย์  งำนกิจกำรประปำ งบด ำเนินกำร  หมวดค่ำวัสดุ  ประเภทวัสดุส ำนักงำน  
จ ำนวน 56,000.- บำท  (ต้ังไว้ 200,000.- บำท เงินคงเหลือ 200,000.-บำท โอนลดครั้งนี้คงเหลือ 
144,000.-บำท) 

รวมโอนลด จ ำนวน  56,000.-  บำท 

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

  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ให้สภำเทศบำลต ำบล           
ประโคนชัยพิจำรณำอนุมัติ ต่อไป 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผล               
ประธำนสภำเทศบำล ในเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 

กิจกำรประปำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 แล้ว           
มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่  

 สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร กิจกำรประปำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 
- ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 

จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์ - เรียน ประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบองค์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  ประชุมแล้วมีสมำชิก 8 ท่ำน ครบองค์ประชุม ครับ 
นำยมงคล แผ้วพลสง    - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประธำนสภำเทศบำล    เฉพำะกำรกิจกำรประปำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61              

โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 8 เสียง 
นำยมงคล  แผ้วพลสง - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ประธำนสภำเทศบำล    กิจกำรประปำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61  

โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 8 เสียง   
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้โอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรกิจกำรประปำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 ได้ 
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นำยมงคล  แผ้วพลสง    ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอื่นๆ   
ประธำนสภำเทศบำล    - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นำยสุธีร์ ธนูศิลป์             - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                          เทศบำลผู้ทรงเกียรตทุิกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วน   

รำชกำร ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม               
นำยสุธีร์ ธนูศิลป์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
เขต 2 ผมมีเรื่องท่ีจะฝำกท่ำนประธำนสภำไปถึงคณะ  
ผู้บริหำร อยูป่ระมำณ ๒-๓ เรื่อง เรื่องท่ี ๑ เกี่ยวกับเรื่องแสง
สว่ำง ไฟส่องสว่ำงตำมส่ีแยกของเขตเทศบำลบำงท่ีแสงสว่ำง
ไฟไม่พออยำกให้ช่ำงออกส ำรวจนิดหนึ่งว่ำตรงไหนท่ีควรท่ีจะ
ติดต้ังเพิ่มเพื่อไฟส่องสว่ำงเวลำประชำชนเขำสัญจรผ่ำนไปมำ
จะได้ไม่เกิดอันตรำย ฝำกท่ำนประธำนสภำไปถึงคณะ
ผู้บริหำร นี่คือเรื่องท่ี 1  
๒. รถขนส่งยำงพำรำดิบตอนนี้ชำวบ้ำนมีปัญหำมำกเลยครับ 
เพรำะน้ ำยำงพำรำหยดลงมำเหม็นมำกครับผมอยำกฝำกท่ำน
ประธำนสภำถึง ผู้บริหำรว่ำเรำจะมีวิธีกำร  แก้ไขปัญหำ
เกี่ยวกับกำรขนส่งยำงพำรำดิบอย่ำงไรบ้ำง เพรำะรถวิ่งผ่ำน
เขตเทศบำล ไม่ว่ำผ่ำนตรงไหนมีกล่ินเหม็นมำก เรำควรจะมี
กำรแก้ไขปัญหำนี้ให้ชัดเจน 
๓. เกี่ยวกับกำรประปำช่วงนี้จะเข้ำหน้ำแล้งเกี่ยวกับเรื่อง
น้ ำประปำน้ ำดิบใช้สอยใช้ประโยชน์ในเขตเทศบำลต ำบล         
ประโคนชัย มันจะเริ่มลดน้อยลง สองกระบวนกำรผลิตกำร
เก็บน้ ำดิบ ก็จะน้อยเพรำะท่ีกักเก็บจะน้อย ผมก็เลยอยำกจะ
เสนอว่ำถ้ำงบประมำณท่ีจะสร้ำงโรงฆ่ำสัตว์ถ้ำมันติดปัญหำก็ 
สำมำรถโยกย้ำยจะได้มำท ำประปำเพิ่มผมว่ำน่ำจะดี อันนี้คือ
ผมน ำเสนอเก็บน้ ำดิบเวลำมีปัญหำน้ ำ มันจะได้ไม่ต้อง
ประชำชนจะได้ไม่ต้องเดือดร้อน ท่ำนประธำนสภำฝำกไปยัง
คณะผู้บริหำร ถ้ำท่ำนใช้งบประมำณท่ีจะสร้ำงโรงฆ่ำสัตว์  ถ้ำ
สร้ำงไม่ได้สักทีหรือติดขัดไม่ได้สร้ำงเลย งบประมำณ ๙ ล้ำน 
๑๐ ล้ำน ผมว่ำน่ำจะเอำมำสร้ำงประปำดีกว่ำ เพื่อประโยชน์
ของชำวบ้ำนประโคนชัยของเรำ อันนี้ ผมขอฝำกท่ำน
ประธำนสภำถึงคณะผู้บริหำรมีอยู่ ๓ เรื่อง เรื่องท่ี ๑ เกี่ยวกับ
แสงสว่ำง ถ้ำท ำได้ ๓ ส ก็ดีครับ สว่ำง สะอำด สงบ ถ้ำทำง
คณะผู้บริหำรสำมำรถท ำได้ก็จะดี ส่วนสมำชิกคอยสอดส่อง
ดูแลว่ำตรงไหนติดปัญหำ วันท่ี ๒๐ ท่ีผ่ำนมำ ท่ีหนองระ
แซซันออกข่ำววัยรุ่นตะลุ่มบอนกัน อันนี้คือดีท่ีเรำมีกล้อง
วงจรปิดของเรำเห็นภำพชัดเจนก็เป็นประโยชน์กับต ำรวจไป 
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ในส่วนนี้ ผมก็อยำกฝำกท่ำนประธำนสภำไปยังคณะผู้บริหำร
ด้วยเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่ำง สว่ำง สะอำด สงบ ๓ อย่ำงนี้ครับ
ถ้ ำท ำ ไ ด้ ก็ ฝ ำกคณะ ผู้ บริ ห ำ ร ด้ ว ยครั บ คุณครั บ ท่ ำ น
ประธำนสภำเทศบำล 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    - ครับท่ำนสมำชิกท่ำนใดมีอะไรอีกไหมครับ ท่ีจะอภิปรำย  
ประธำนสภำเทศบำล    ครับ ถ้ำไม่มีผมเองก็จะอภิปรำยในนำมของสมำชิกไม่ใช่ในนำม 

สภำ เพรำะในนำมประธำนสภำจะพูดไม่ได้เป็นใบ้ ฟังได้อย่ำง
เดียว ผมเองในนำมสมำชิกอยู่เหมือนกัน เรื่องท่ี ๑ เรื่องควำม
สะอำดของหนองระแซซันผมเองเดินทุกวันชำวบ้ำนเขำก็ว่ำผม
มำเหมือนกันท ำไมเดินทุกวันแล้วไม่เห็นมีควำมสะอำดสักทีผม
เองก็ตอบเขำไปว่ำมีเจ้ำหน้ำท่ีอยู่ ๒ คน แต่เจ้ำหน้ำท่ีไม่รู้ไป
ไหน ผมเองก็อยำกจะฝำกผู้บริหำรเหมือนกันว่ำควำมสะอำด
ของหนองระแซซัน อยำกให้ดูหน่อย อยำกให้หัวหน้ำงำน       
ทุกท่ำนไม่ใช่เช้ำชำมเย็นชำมตอนนี้เมืองของเรำก็อยำกจะได้ 
๔ ส หรือ ๕ ส ก็ได้ครับ เรื่องท่ี ๑ เรื่องท่ี ๒ ผมเองก็อยำกจะ
ให้ท่ำน ผอ.กองวิชำกำรได้เข้ำเรื่องท่ีประชำชนร้องเรียน เขำ
ขอผมเหมือนกันว่ำ เรื่องท่ีท่ำนเฉลิมชัยขอท่ีศำลำพักผู้โดยสำร
ท่ีส่ีแยกประโคนชัยไปบ้ำนกรวดไม่ทรำบว่ำได้เข้ำแผนหรือยัง 
เพรำะชำวบ้ำนก็ขอผมเหมือนกัน กระผมขอพูดนิดหนึ่งในนำม
สมำชิกท่ีเขำมำร้องเรียนผมมำ อยำกได้ตรงนี้ เรื่องท่ี ๓ เรื่อง
ประปำของเรำเมื่อเดือนท่ีแล้วดูไม่ได้แดงหมด แต่ผมได้ดูอยู่ว่ำ 
ได้ขอโทษว่ำเครื่องเสีย ผมเองเลยอนุโลมนิดหนึ่งผมจะไม่พูด
มำก เพียงแต่อยำกจะเตือนทำงประปำหน่อยว่ำประปำของเรำ
ถ้ำชำวบ้ำนคนไหนท่ีมีถังน้ ำท่ีสะอำดหน่อยจะแดงไม่กล้ำ
อำบน้ ำเลย ท่ำนนำยกก็ช่วยดูแลด้วยครับ เรื่องท่ี ๓ อยำกจะ 
ฝำกท่ำนผอ.กองวิชำกำรเหมือนกันว่ำในหน้ำธนำคำรกสิกร
ไทยทำงเดินตรงนั้นไม่ทรำบว่ำมีแผนแล้วหรือยังไม่รู้ เป็นบ่อ
เป็นหลุม ตรงนั้นท่ีทำงเดินเป็นสัญจรของประชำชนครับคือ
ทำงเท้ำมันเห็นเป็นหลุมเป็นบ่อผมเองก็เลยรับปำกว่ำเข้ำ
ประชุมแล้วจะบอกหัวหน้ำกองวิชำกำรให้เข้ำแผน พร้อมท้ัง
ฝำกท่ำนนำยกด้วยครับ ผมเองก็ในนำมสมำชิกท่ีพูดวันนี้ก็ฝำก
ท่ำนนำยก ผมเองก็มีอยู่แค่นี้ขอบคุณมำกครับ 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    - ครับท่ำนสมำชิกท่ำนใดมีอะไรอีกไหมครับ ท่ีจะอภิปรำย  
ประธำนสภำเทศบำล    ขอเชิญครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  - เรียน ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรง 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   เกียรติ และผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำลทุกท่ำน 

ขอบคุณท่ำนสมำชิกประธำนสภำท่ีได้ช้ีแนะกำรแก้ไขปรับปรุง
เทศบำลของเรำในส่วนนี้ในฐำนะท่ีเป็นหัวหน้ำคณะผู้บริหำรก็ 
 

/อยำกจะ... 
 



-21- 
 

อยำกจะช้ีแจงเป็นข้อๆ เพื่อพวกเรำได้ช่วยกันเพรำะว่ำในบำง
เรื่องนั้นเรำก็ท ำไปยังไม่เป็นท่ีถูกใจของประชำชนเรำกลุ่มหนึ่ง
ประชำชนเป็นหมื่น บำงครั้งเรำบริกำรได้ไม่ท่ัวถึง เรื่องแรก
อย่ำงเรื่องแสงสว่ำงไฟส่องสว่ำงอย่ำงท่ีท่ำนสุธีร์ว่ำ ซึ่งในส่วน
ตรงนี้ ผมในฐำนะท่ีเป็นผู้บริหำรตรงนี้ได้รับค ำร้องเรียนมำ
จำกจุดใดก็จะให้เจ้ำหน้ำท่ีไปจัดกำร เมื่อเดือนท่ีแล้วชุมชนหมู่ 
๖ หมู่ ๗ ไปจัดกำรให้ คือตรงนี้ใครท่ีต้องกำรตรงไหนให้มำ
บอก ไม่ใช่เรำจะเดินไปใส่เองไม่ได้ ถ้ำมำบอกเรำก็จะมำ
จัดกำรให้ตำมควำมต้องกำรของประชำชนใครเดือนร้อน ไฟ
หน้ำบ้ำนใครมืดหรือไฟมีอยู่แล้วดับก็จะไปแก้ไขให้ไปปรับปรุง
ให้ส่วนตรงกลำงเกำะนี้เป็นของกรมทำงเขำจะจัดกำรให้สว่ำง
ไม่ใช่เป็นเรื่องของเทศบำลเรำ เป็นของกรมทำงผู้รับผิดชอบ
เขำเคยมำปรับปรุงครั้งหนึ่งก็ขอรถกระเช้ำของเรำไปช่วยเรำ
ไม่มีปัญหำเพื่อควำมสว่ำงไสวของบ้ำนเมืองเรำ เอำรถกระเช้ำ
ไปช่วย ข้อ ๒ เรื่องกล่ินยำงพำรำเรำเคยท ำหนังสือไปยัง
โรงงำนต่ำงๆ เรำก็มีปัญหำอยู่ เยอะตอนนี้มีกล่ินมำจำก
โรงงำนมำถึงบ้ำนเรำ ตอนต้ังโรงงำนเสร็จแล้วถึงทรำบว่ำ
ปัญหำมีมำกมำยกล่ินของยำงพำรำแรงมำก บำงครั้งน้ ำยำท่ี
ค้ำงอยู่บนถนน เวลำฝนตกลงมำท ำให้ถนนล่ืนล้มเคยท ำ
หนัง สือร้องเรียนไปถึงอ ำเภอให้นำยอ ำเภอช่วยแก้ไข 
เพรำะว่ำเท่ำท่ีเห็นโรงงำนปีหนึ่งเขำก็มำช่วยล้ำงถนนครั้ง 
นำยอ ำเภอ เทศบำล ก็ไปช่วยกันล้ำงถนนไม่รู้จะแก้ไขอย่ำงไร
นอกจำกปิดโรงงำน เรื่องท่ี ๓ น้ ำประปำถ้ำจะพูดถึงกำรต้ัง
โรงงำนใหม่เป็นควำมต้องกำรของเทศบำลเป็นอย่ำงมำกเลย 
แต่โรงงำนใหม่ท่ีจะต้ังอีก ๑ โรง เรำคิดท่ีจะต้ังแต่ไม่มีท่ี ขอท่ี 
ยังไม่ได้อย่ำงงประมำณ ๑๐-๓๐ ล้ำนบำทมันไม่ใช่แค่ ๑๐ 
ล้ำน อย่ำงท่ีเรำจะท ำโรงฆ่ำสัตว์ ส่วนงบประมำณ ๑๐ ล้ำน        
ท่ี เรำจะท ำโรงฆ่ ำ สัตว์  โร งงำนน้ ำ ด่ืมไปร้อ ง เรียนกับ
อุตสำหกรรมจังหวัด ว่ำจะเกิดมลพิษกับน้ ำด่ืมของเขำ        
อุตสำหกรรมจังหวัดยังไม่ยอมเซ็นอนุมัติให้ก่อสร้ำง วันนั้นไป
คุยกับนำยอ ำเภอนำยอ ำเภอโทรไปคุยปศุสัตว์ นัดกันจะไปคุย
กับอุตสำหกรรมจังหวัดอีกทีหนึ่งจะมีข้อหลีกเหล่ียงตรงไหน
บ้ำง  บำงคนอยำกจะไปตรวจสอบว่ำขุดบ่อน้ ำบำดำลถูกต้อง
ตำมกฎหมำยหรือเปล่ำถ้ำจะพูดถึงเป็นเรื่องยำกมำกคนท่ีจะ
อนุมัติให้สร้ำงโรงฆ่ำสัตว์ เรำสร้ำงเองไม่ได้ต้องระดับอุตสำห 
กรรมจังหวัดอนุมัติมำ ส่ิงแวดล้อมจังหวัดหลำยคนผมจ ำไม่ได้
หมด ถ้ำเรำโอนเงินไปขุดดินก็จะติดกับชลประทำน เรำจะไป 
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ขุดของเขำไม่ได้ เรำเอำเงินไปขุดจะถูกเรียกเงินคืนเพรำะมัน
คนละส่วนเรำขุดเพิ่มเพื่อให้กักเก็บน้ ำให้มำกถ้ำเอำเงินส่วน
ตรงนี้ ไปลงอย่ำงนั้น สตง” ตรวจจะต้องถูกเรียกเงินคืน ถ้ำ
ถูกเรียกเงินคืนก็มีผม ปลัดเทศบำล และเจ้ำหน้ำท่ีของเรำ
ตอนส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินก ำลังสร้ำงใหม่ เจ้ำหน้ำท่ีท่ี
ตรวจก็มีเพิ่มขึ้นมำด้วย เท่ำท่ีผ่ำนมำน้ ำก็มีพอใช้อยู่  แต่โรง
ผลิตเรำไม่พอ เงินท่ีจะท ำโรงผลิตไม่เพียงพอ ท่ีดินไปขอเขำ
เขำไม่ให้หรือว่ำจะไปสร้ำงตรงไหนไม่มีท่ีจะสร้ำง  จึงเป็น
ปัญหำต่อ ไปในประโคนชัย เรื่องน้ ำจะเป็นปัญหำต่อไปเรื่อยๆ
ตอนนี้เรำต่อเติมน้ ำไปท่ีต่ำงๆ ได้แต่น้ ำจะไม่ไหลแรงเพรำะ
ก ำลังกำรใช้มำกกว่ำท่ีเรำเก็บได้ ส่วนเรื่องควำมสงบอันนี้เรำก็
ประสำนไปยังโรงพักเป็นประจ ำ ตรงไหนท่ีมีควำมเส่ียงต ำรวจ
ไปช่วยดูแลเพรำะเรำไปดูแลไม่ได้เรำไม่มีอำวุธหำกมีกำร
ทะเลำะวิวำทจะโดนท ำร้ำยได้ทำงต ำรวจก็ดูแลอย่ำงเต็มท่ี 
ทำงเรำก็ต้ังงบประมำณไปติดต้ังกล้องวงจรปิดตอนนี้ก็เกือบ
ครบท้ังเทศบำลแล้วถ้ำตรงไหนยังมีติดขัดไม่พอก็จะให้
เจ้ำหน้ำท่ีต้ังงบประมำณเพิ่มเติม สถำนีต ำรวจก็ขอควำม
ช่วยเหลือมำทำงเทศบำลขอดูกล้องวงจรปิดของเรำชำวบ้ำนมี
ปัญหำอะไรก็มำขอดูเป็นประจ ำ แต่กล้องวงปิดนั้นบำงครั้งมัน
ก็ช ำรุดบ้ำง เป็นเครื่องท่ีใช้เทคโนยี บำงทีก็เสียง่ำย บำงครั้งก็
หันไปทำงอื่นเหมือนทำงวัดจ ำปำวงกล้องวงจรปิดขยับก็ได้รับ
กำรต่อว่ำมำ ควำมสะอำดของหนองระแซซัน  ฝำกทำง
เจ้ำหน้ำท่ีดูแลลูกน้องให้ท ำงำนอย่ำงเต็มท่ี เพรำะหนอง         
ระแซซัน นั้นมันเป็นเขตชุมชนท่ีไปใช้บริกำรมำกดูแลให้ดี
หน่อย คนเขำไปเดินเป็นประจ ำน่ำจะเป็นร้อยก็ดูแลให้ดี
เพรำะว่ำควำมสะอำดจะเป็นเรื่องท่ีเห็นกันง่ำยก็ฝำกทำง
หัวหน้ำคณะเจ้ำหน้ำท่ีมีลูกน้องดูแลตรงนั้น เป็นท่ีร้องเรียนมำ 
ท่ีพักไปทำงบ้ำนกรวดของ สท เฉลิมชัย ขอมำไปประสำนกับ
กองวิชำกำร ให้ท ำเป็นเทศบัญญัติปีต่อไปหรือท ำเป็นแผน
เพิ่มเติมได้ลองประสำนกัน น้ ำประปำสีแดง สำเหตุมำจำก
หน้ำร้อน แล้ง ถ้ำท่ำนไปดูหญ้ำหรือสำหร่ำยมันจะเน่ำแดง
เกือบท้ังชลประทำนถ้ำหำกว่ำเจ้ำหน้ำท่ีเรำด ำเนินกำร
ผิดพลำด ก็ฝำกเจ้ำหน้ำท่ีดูแลให้ดี สำเหตุท่ีน้ ำประปำสีแดง
จำกเศษหญ้ำท่ีเน่ำมันจะลอยเป็นแพมีโอกำสไหลลงเครื่อง
ของเรำ กล่ันกรองไม่ได้ถูกตำมสูตรอำจจะผิดพลำดได้ ก็ฝำก
เจ้ำหน้ำท่ีหมั่นดูแลให้ดีในหน้ำนี้อันตรำยจริงๆ เพรำะว่ำจะไม่
มีน้ ำใสให้เห็นมีแต่สำหร่ำยเน่ำ หญ้ำเน่ำท่ีมันขึ้นมำเป็นพื้นน้ ำ
เป็นสีแดง สุดท้ำยทำงเท้ำหน้ำธนำคำรกสิกรไทยอันนี้ก็อย่ำง 
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ท่ีทรำบคือว่ำถ้ำทำงเท้ำบริเวณถนน เส้น ๒๔ หมวดกำรทำง
ว่ำเป็นของเขำเรำท ำอะไรไม่ได้ ต้องให้เจ้ำหน้ำท่ีของเรำท ำ
เรื่องไปท่ีหมวดกำรทำงให้แก้ไขปรับปรุง เรำไปรื้อท ำอะไร
ของเขำเด๋ียวจะโดนฟ้องก็ฝำกเจ้ำหน้ำท่ีของเรำท่ีรับผิดชอบ
ไปติดต่อท่ีหมวดกำรทำงแม้แต่เรำเอำท่อไปวำงไม่ให้รถขึ้น    
บนเกำะ เรำก็ต้องขออนุญำตหมวดกำรทำง ตำมขั้นตอน   
ขอช้ีแจงให้ประธำนสภำและผู้เข้ำร่วมประชุมทรำบ 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สมำชิกท่ำนใดมีอะไรอีกไหมครับ ท่ีจะอภิปรำย ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล     
นำยสุธีร์ ธนูศิลป์             - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                          เทศบำลผู้ทรงเกียรตทุิกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วน   

รำชกำร ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม               
นำยสุธีร์ ธนูศิลป์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
เขต 2 เมื่อกี้ผมได้นั่งฟังท่ำนนำยกช้ีแจงส่วนหนึ่งก็ดีครับ       
ว่ำทำงเจ้ำหน้ำไ ด้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับไฟส่องสว่ำงเวลำ
ชำวบ้ำนเขำเดือนร้อนมำไปดูแลให้ อีกอย่ำงหนึ่งผมอยำกให้
ทำงผู้บริหำรให้เจ้ำหน้ำท่ีท ำงำนในเชิงรุกบ้ำง  คือเรำออก
ตรวจสอบบ้ำงก็ดี เพื่อชำวบ้ำนจะได้เห็นว่ำเทศบำลต ำบล    
ประโคนชัยในกำรใส่ใจดูแลชำวบ้ำนชำวประโคนชัยของเรำ  
๒. เรื่องเกี่ยวกับรถขนส่งยำงพำรำตำมท่ีท่ำนนำยกว่ำท ำ
หนังสือแจ้งไปถึงอ ำเภอทำงโรงงำนยำงพำรำปีหนึ่งมำล้ำง
ถนนบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ครั้งหนึ่งนะครับท ำควำมสะอำดถนนมัน
เป็นแค่ปลำยเหตุ ต้นเหตุคือรถขนส่งท่ีจะมำส่งท่ีโรงงำน
ยำงพำรำควรจะมีกำรก ำชับรถขนส่งท่ีจะมำส่งว่ำคุณควรท่ีจะ
หำพลำสติกรองยำงพำรำดิบไม่ให้ยำงมันรั่วตำมรำยทำง ท่ีจะ
ไปถึงจุดหมำยปลำยทำงก็คือโรงงำนยำงพำรำนะครับผม
อยำกให้ก ำชับในส่วนนี้ เท่ำนั้นเองเพรำะทุกอย่ำงมันอยู่ ท่ี
ควำมร่วมมือควำมรับผิดชอบร่วมกันและควำมใส่ใจของรถ
ขนส่งยำงพำรำด้วย ถ้ำเรำไม่ก ำชับเขำไม่มีข้อบังคับท่ีไป
ก ำหนดเขำก็ วิ่ ง แบบสบำยๆ เหมื อน เ ดิมขอฝำก ท่ำน
ประธำนสภำไปถึงท่ำนคณะผู้บริหำรท่ำนนำยก ในส่วนของ
ประปำผมคือในส่วนของชลประทำนทรำบอยู่แล้วเป็นของ
กรมชลประทำนไม่อย่ำงนั้นท่ำนนำยกคงสร้ำงท่ีกั้นน้ ำได้แล้ว
ครับไม่ต้องปูนไปกั้นๆแค่นั้น เพรำะท่ำนก็เคยเล่ำให้ผมฟังอยู่
ไม่สำมำรถท ำอะไรได้ในส่วนของอ่ำงเก็บน้ ำนำยกเคยแจ้ง   
แต่ท่ีนี่ผมอยำกพูดถึงเกี่ยวกับกำรเพิ่มโรงผลิตน้ ำ เพื่อให้
เพียงพอกับควำม 
ต้องกำรของประชำชนชำวประโคนชัยเพรำะตอนนี้ประชำกร
มีแต่เพิ่มขึ้น ไม่มีลดลง ประโคนชัยก็จะสู่ยุคของผู้สูงอำยุ 
 

/เช่นเดียวกัน... 
 



-24- 
 

เช่นเดียวกันผู้สูงอำยุจะเยอะขึ้นเพรำะทุกวันนี้มีกำรคุมก ำเนิด
กันเยอะเด็กโตไม่ทันก็เลยอยำกจะแจ้งทำงท่ำนประธำนสภำ
ไปถึงคณะผู้บริหำรเกี่ยวกับเรื่องน้ ำประปำคืออยำกให้สร้ำงท่ี
กักเก็บน้ ำอีก เพื่อใหบ้ริโภคเพียงพอใช้สอยกับต ำบลประโคน
ชัยท่ำนนำยกได้แจ้งน้ ำไหลเบำแล้วครับ ส่วนหนึ่งผู้ใช้น้ ำเยอะ
และในกำรส่งน้ ำผมก็เข้ำใจสถำนท่ีไม่มีท่ีสร้ำงถ้ำโรงฆ่ำสัตว์ไม่
สร้ำงก็สร้ำงท่ีเก็บน้ ำประปำเลยครับโรงฆ่ำสัตว์ก็หำใหม่ ก็ขอ
ฝำกท่ำนประธำนสภำไปถึงคณะผู้บริหำรเกี่ยวกับเรื่องกำร
ขยำยโรงงำนน้ ำดิบเท่ำนั้น ขอบคุณมำกครับ 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    - ผมอยำกจะเสริมอีกเรื่องประปำว่ำถ้ำเรำมีงบประมำณ 
ประธำนสภำเทศบำล    ท่ีสร้ำงประปำกักน้ ำดิบเอำไว้ผมคิดว่ำน้ ำมันจะน้อยเทศบำล 

เรำอนำคตจะล ำบำกมำกเพรำะดูแล้วน้ ำเหลือน้อยดูแล้วนอก
เขตสุขำก็ขอน้ ำประปำไปใช้ท่ีนี่แหละทำงสุขำภิบำลด่ำ
เทศบำลถ้ำเป็นเทศบำลเมืองก็สบำยหน่อยเพรำะมีน้ ำจำกทำง
โน้นของบประมำณหน่อยผมเองก็ขอฝำก ผอ.กองประปำถ้ำ
ท่ีดิน ๑๑ ไร่ ถ้ำท ำโรงฆ่ำสัตว์ไม่ได้น่ำจะท ำอันนี้ได้ท่ำนเลขำ
ถ้ำจะท ำผมเองเห็นดีด้วยน้ ำประปำของประธำนชุมชนตรงนี้
น่ำล ำบำกมำกท่ีสุดชำวบ้ำนจะเดือดร้อน ผมเองก็ไม่มีอะไร
อยำกจะขอบคุณประธำนชุมชนคณะอำจำรย์ หัวหน้ำส่วนทุก
ท่ำนท่ีเข้ำประชุมถ้ำไม่มีอะไรผมขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุม     เวลา 12.15 น. 
(ลงช่ือ)   จารุณี          ผู้จดรำยงำนกำรประชุม   (ลงช่ือ) จ่ำสิบโท     สันติ            ผู้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงจำรุณี  คงทวี)                               (สันติ  นรสีห์) 
   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน       เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ท ำกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
ประโคนชัย สมัยสำมัญ สมัยท่ีแรก  ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี............................................
เวลำ...............น.  จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนต่อไป 
 

1. (ลงช่ือ) สมนึก              ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                        (นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์) 
 

2. (ลงช่ือ)     สุธีร์              กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                  (นำยสุธีร์ ธนูศิลป์) 
3. (ลงช่ือ)ร.ต.ต  วรรณะ      กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                             (วรรณะ  เรืองศิริ) 
 

  รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลฉบับนี้ สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้รับรองเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อครั้งประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี............ประจ ำปี.............. เมื่อวันท่ี......................... 

 
(ลงช่ือ) ศักดิ์  ประธำนสภำเทศบำลประโคนชัย  
           (นำยศักดิ์  สินรัมย์) 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


