
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจ าปี ๒๕63 
เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2๕63 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

ผู้มาประชุม   
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นำยศักดิ์  สินรัมย์ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง 
ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ 
ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน 
นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน 
นำยจีระ  หรีกประโคน 
นำยนก  หลอมประโคน 
นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ 
นำยอ้อย  ทรงประโคน 
นำยบุญจันทร์  ทองแถม 

ประธำนสภำเทศบำล 
รองประธำนสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

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

 
ผูไ้ม่มาประชุม   
1. นำยพงษ์ศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์  สมำชิกสภำเทศบำล   ลำป่วย 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 2. นำยสมนึก  อินทะเล   เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 3. นำยพิทักษ์  เมื่อประโคน รองปลัดเทศบำลต ำบลประโคนชัย  

4. นำงสำวอัญชลี  เชำวนกุล  หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
5. นำงสำวจินตนำ หลอมประโคน  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำร 

 6. นำยทรงยศ  ชัยอินทร์  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
7. จ่ำเอกปรีชำ  ดีด้วยชำติ  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรประปำ 
8.นำงกฤษฎีกำ มัญจกำเวท  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
9. จ่ำเอกอภินันท์  บัตรประโคน  หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง 
10. นำงสำววำรุณี  พวงไพบูลย์  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 

 11. นำงสำวรักชนก  ปึกประโคน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 12. นำงจิรำลักษณ์  สำยสังข์                 นักวิชำกำรสุขำภิบำลช ำนำญกำร 
 13. นำยอิศรำ  ศรีธีระโรจน์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

14. นำงจำรุณี  คงทวี   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
15. นำยเสิม  ธงแพรศรี   ลูกจ้ำงประจ ำ 
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เร่ิมประชุมเวลา 10.๐๐ น. 
เมื่อได้เวลำประชุม นำยศักดิ์  สินรัมย์ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ท ำหน้ำท่ีเป็น 

ประธำนในท่ีประชุม เมื่อผู้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนสภำฯ ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
และกล่ำวเปิดประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ประธำนสภำเทศบำล   เทศบำลต ำบลประโคนชัยวันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำล  

สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2563 
- เมื่อสมำชิกสภำเทศบำลครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดกำรประชุม 
ตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1. กำรลดยอดลูกหนี้รำยได้อื่น (ค่ำเช่ำตลำดสดค้ำงช ำระ) 
ตำมท่ีกองคลัง เทศบำลต ำบลประโคนชัย อ ำเภอประโคนชัย จังหวัด 
บุรีรัมย์ ได้ขออนุมัติลดยอดลูกหนี้รำยได้อื่น (ค่ำเช่ำตลำดสดค้ำงช ำระ) 
รำยนำงทองเพียร  กกรัมย์ เนื่องจำกมีกำรจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
ผิดพลำด และได้ด ำเนินกำรปรับปรุงปรับยอดลูกหนี้ และลดยอดเงิน
สะสมให้ถูกต้องแล้วนั้น เพื่อให้กำรปฏิบัติเป็นไปตำมระเบียบฯ 
หนังสือส่ังกำรกระทรวงมหำดไทยท่ี มท.0808.4/ว.4772  เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำรจ ำหน่ำยหนี้สูญ กำรลดยอดลูกหนี้ค้ำงช ำระและวิธีกำร
บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ข้อ 2 กำรลดยอดลูกหนี้
ค้ำงช ำระให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับยอดลูกหนี้ค้ำงช ำระตำม
ควำมเป็นจริงได้ โดยเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นอนุมัติ และแจ้งสภำท้องถิ่น
ทรำบต่อไป  

ท่ีประชุม    - รับทรำบ 
2. รำยงำนผลกำรส ำรวจเจตนำรมณ์ของประชำชนในเขตสภำต ำบลหรือ 
หรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพื่อไปรวมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือ 
หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น 
- ตำมท่ีอ ำเภอประโคนชัย ได้จัดให้มีกำรส ำรวจเจตนำรมณ์ ตำมระเบียบ 
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรส ำรวจเจตนำรมณ์ของประชำชนในเขตสภำ
ต ำบลหรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพื่อไปรวมกับองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ.2547 เพื่อควบ
รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบำลต ำบลประโคนชัยและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลประโคนชัย และเปล่ียนแปลงฐำนะเป็นเทศบำลเมือง 
ประโคนชัย เมื่อวันอำทิตย์ท่ี 12 กรกฎำคม 2563 สรุปผลคะแนนกำร
ส ำรวจเจตนำรมณ์ฯ ในเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีผู้สิทธิใช้เสียง
ท้ังหมด 7,389 คน มีผู้มำใช้สิทธิออกเสียงท้ังหมด 2,103 คน มีผู้เห็น
ด้วย 1,860 คน มีผู้ท่ีไม่เห็นด้วย 148 คน ในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลประโคนชัย มีผู้มีสิทธิใช้เสียงท้ังหมด 5,839 คน มีผู้มำใช้สิทธิ 
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ท้ังหมด 2,282 คน มีผู้เห็นด้วย 1,948 คน มีผู้ท่ีไม่เห็นด้วย 227 คน 
สรุปได้ว่ำเสียงข้ำงมำกของประชำชนท้ังหมดในเขตเทศบำลและในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเห็นชอบให้ควบรวมเทศบำลต ำบลประโคนชัย
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประโคนชัยและยกฐำนะเป็นเทศบำลเมือง
ประโคนชัย โดยกำรด ำเนินกำรส ำรวจเจตนำรมณ์ฯ นี้ ได้ผ่ำนควำม
เห็นชอบของท่ีประชุมสภำเทศบำลสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ในกำร
ประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี  2563 เมื่อวันท่ี 17 
มีนำคม พ.ศ. 2563 และท่ีประชุมสภำเทศบำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ประโคนชัย ในกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2563 เมื่อ
วันท่ี 9 มีนำคม พ.ศ. 2563 จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรส ำรวจ
เจตนำรมณ์ให้ท่ีประชุม สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ทรำบต่อไป 

ท่ีประชุม    - รับทรำบ    
นำยศักดิ์  สินรัมย์   ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธำนสภำเทศบำล สมัยสามัญสมัยที่ 2 คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕63 เม่ือวันที่ 12

มิถุนายน 2563 
- ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมมีท่ำนใด
จะแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือไม่ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ถ้ำไม่มีกำรแก้ไขถือว่ำท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ 
ประธำนสภำเทศบำล เทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี ๑ ประจ ำปี 2563 เมื่อวันท่ี  

12 มิถุนำยน ๒๕63 
     - ท่ำนใดเห็นควรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
     สมัยสำมัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2563   
นำยศักดิ์  สินรัมย์   ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง พิจารณา 
ประธำนสภำเทศบำล 3.1 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง ขอรับความ

เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   -ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย  - เรื่อง เสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2564 ข้ำพเจ้ำขอเสนอร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
- ค ำแถลงงบประมำณประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564  
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- ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
- บัดนี้ถึงเวลำท่ีคณะผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลประโคนชัยจะได้เสนอ
ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำเทศบำลต ำบล 
ประโคนชัย อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรเทศบำล
ต ำบลประโคนชัย จึงขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกสภำทุกท่ำน
ได้ทรำบถึงสถำนกำรณ์คลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำร
ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง  
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน  121,633,474.42  บำท 
1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน  79,212,497.51 บำท 
1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน  40,985,875.74  บำท 
1.1.4 รำยกำรท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่ำย จ ำนวน 2 โครงกำร   รวม 
4,942,000.00บำท 
1.1.5 รำยกำรท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน   -  โครงกำร รวม      -     บำท 

1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 9,513,001.08  บำท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 

(1) รำยรับจริง จ ำนวน  71,888,673.26  บำท ประกอบด้วย 
หมวดภำษีอำกร จ ำนวน    446,121.72 บำท 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต จ ำนวน    537,807.50 บำท 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน จ ำนวน 2,414,694.02 บำท 
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ จ ำนวน               0.00 บำท 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด จ ำนวน     288,990.05 บำท 
หมวดรำยได้จำกทุน จ ำนวน                 0.00 บำท 
หมวดภำษีจัดสรร จ ำนวน 30,560,977.97 บำท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ ำนวน 37,640,082.00 บำท 

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน   186,533.28   บำท 
(3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน   51,344,886.22   บำท ประกอบด้วย 

งบกลำง จ ำนวน 13,080,200.96 บำท 
งบบุคลำกร จ ำนวน 21,147,319.76 บำท 
งบด ำเนินงำน จ ำนวน 10,690,205.50 บำท 
งบลงทุน จ ำนวน     903,560.00 บำท 
งบรำยจ่ำยอื่น จ ำนวน                0.00 บำท 
งบเงินอุดหนุน จ ำนวน  5,523,600.00 บำท 

(4) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน  186,533.28   บำท    
(5) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน        -             บำท       
 

/(6) รำยจ่ำย… 
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(6) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน         -           บำท      
(7) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน         -        บำท 

3. งบเฉพาะการ 
ประเภทกิจการประปา   กิจการประปา 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
รำยรับจริง จ ำนวน    7,103,426.15 บำท 
รำยจ่ำยจริง จ ำนวน    5,622,289.22 บำท 
ก ำไรสะสม จ ำนวน    1,481,136,93 บำท 
เงินสะสม จ ำนวน  13,195,663.45 บำท 
ทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน    4,702,031.55 บำท 
กู้เงินจำกธนำคำร/ก.ส.ท./อื่นๆ จ ำนวน                  0.00 บำท 
ยืมเงินสะสมจำกเทศบำล จ ำนวน                  0.00 บำท 
เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน   20,571,154.24 บำท 
ทรัพย์รับจ ำน ำ จ ำนวน                   0.00 บำท 

                          ค าแถลงงบประมาณ     

                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

เทศบาลต าบลประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 
             รำยรับจริง 

   ปี  2562 
   ประมำณกำร 
     ปี 2563   

ประมำณกำร 
   ปี 2564 

     รำยได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภำษีอำกร 2,039,564.35 1,970,000.00 1,980,000.00 

  หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และ
ใบอนุญำต 

   603,402.60    742,000.00    767,000.00 

  หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 4,335,591.51 4,140,000.00 4,142,000.00 

  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด    201,260.00    220,000.00    230,000.00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 7,180,818.46 7,072,000.00 7,119,000.00 

รำยได้ท่ีรัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภำษีจัดสรร 42,596,426.20 42,495,000.00 43,165,000.00 

รวมรำยได้ท่ีรัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

42,596,426.20 42,495,000.00 43,165,000.00 

 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 46,216,708.00 47,433,000.00 49,916,000.00 

รวมรำยได้ท่ีรัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

46,216,708.00 47,433,000.00 49,916,000.00 

รวม 95,992,952.66 97,000,000.00 100,200,000.00 
 

/ค ำแถลง... 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริง 
 ปี 2562  

ประมำณกำร 
  ปี 2563 

ประมำณกำร 
   ปี 2564 

จ่ำยจำกงบประมำณ       

  งบกลำง 18,539,456.95 20,582,350.00 22,337,400.00 

  งบบุคลำกร 26,451,513.13 31,264,180.00  32,750,620.00 

  งบด ำเนินงำน 21,274,912.69 22,991,070.00  22,755,180.00 

  งบลงทุน   8,886,190.00   9,584,600.00  10,209,800.00 

  งบรำยจ่ำยอื่น        15,000.00        20,000.00         20,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 11,711,800.00 12,448,000.00   12,127,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 86,878,872.77 96,890,200.00 100,200,000.00 

รวม 86,878,872.77 96,890,200.00 100,200,000.00 

ค าแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

                หมวด 
รับจริง  
ปี 2562 

ประมำณกำรรำยรับ  
      ปี 2563 

ประมำณกำรรำยรับ  
  ปี 2564 

(1) ค่ำจ ำหน่ำยน้ ำจำกมำตรวัดน้ ำ  
8,618,892.00 

 
8,500,000.00 

 
8,610,000.00 

(2) ค่ำเช่ำมำตรวัดน้ ำ 1,168,735.00 1,350,000.00 1,400,000.00 
(3) ผลประโยชน์อื่นๆ จำกเบ็ดเตล็ด    563,584.15    830,000.00    835,000.00 
(4) ดอกเบ้ีย    157,115.29    150,000.00    155,000.00 
(5) เงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลืออื่นๆท่ีมี
เงื่อนไขต้องน ำมำต้ังงบประมำณ 

           -            -           - 

รวมรำยรับท้ังส้ิน 10,508,326.44 10,830,000.00 11,000,000.00 
 

 เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลประโคนชัย อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์ 
  โดยท่ีเป็นกำรสมควรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติเทศบำล พุทธศักรำช 2496 มำตรำ 60 ,62 และมำตรำ 65 จึงตรำเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยควำม
เห็นชอบของสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย และโดยอนุมัติของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 



/ข้อ 1. เทศบัญญัติ... 
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 ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่ำ เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
  ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน  
111,200,000.00 บำท 
  ข้อ 4. งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 100,200,000.00 บำท โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ดังนี ้
แผนงำน         ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรท่ัวไป   
  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป   18,658,120.00 

  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน       4,244,400.00 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
  แผนงำนกำรศึกษำ   26,660,180.00 

  แผนงำนสำธำรณสุข     9,998,700.00 

  แผนงำนสังคมสงเครำะห์          60,000.00 

  แผนงำนเคหะและชุมชน          28,500.00 

  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน     2,998,500.00 

  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนนัทนำกำร     3,120,000.00 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   
  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   11,954,200.00 

  แผนงำนกำรเกษตร        140,000.00 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น   
  แผนงำนงบกลำง   22,337,400.00 
งบประมำณรำยจ่ำยท้ังส้ิน 100,200,000.00 

ข้อ 5. งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร จ่ำยจำกรำยได้ เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 11,000,000 บำท ดังนี ้
งบ ยอดรวม 
งบกลำง   1,019,200.00 
งบบุคลำกร   2,707,800.00 
งบด ำเนินงำน   5,935,000.00 
งบลงทุน   1,338,000.00 
รวมรำยจ่ำย 11,000,000.00 

 
  ข้อ 6. ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัยปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตำม
ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินของเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
  ข้อ 7. ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัยมีหน้ำท่ีรักษำกำรให้เป็นไปตำมบัญญัตินี้ 
 
 



/นำยประสงค์... 
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นำยประสงค์  พวงไพบูลย์   รายละเอียดปรากฏในเอกสารร่างเทศบัญญัติที่ทางเทศบาล 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย ต าบลประโคนชัย ได้จัดส่งไปให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้

พิจารณาก่อนแล้ว 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ขอบคุณท่ำนนำยกฯ ท่ีได้แถลงในเรื่องร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ 
ประธำนสภำเทศบำล รำยจ่ำย ประจ ำปี 2564 ให้สภำได้รับทรำบครับ กระผมคิดว่ำ

รำยละเอียดท้ังหมด สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนคงได้รับเอกสำรไป
ก่อนแล้ว และได้ศึกษำรำยละเอียดท่ีแนบมำพร้อมนี้ แล้วนะครับ 

     - มีสมำชิกสภำท่ำนใด จะอภิปรำยหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ  
นำยมงคล  แผ้วพลสง  - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ  
รองประธำนสภำเทศบำล           เจ้ำหน้ำท่ีเทศบำลทุกท่ำนครับ กระผม นำยมงคล แผ้วพลสง สมำชิก

สภำเทศบำล เขต 1 ได้เห็นเทศบัญญัติชุดนี้แล้วถือว่ำสมบูรณ์
พอสมควร ในเมื่อว่ำผู้บริหำรทุกท่ำนเห็นว่ำงบร้อยล้ำนท่ีเทศบำลเรำ
ได้ต้ังงบประมำณไป ส ำหรับรำยจ่ำยของเทศบัญญัติปีนี้ ผมเองขอ
สนับสนุนด้วยครับ แต่ผมขอต้ังข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งว่ำในเทศบัญญัติ
ชุดนี้ แต่ละกองในเทศบำลมีต้ังค่ำใช้จ่ำยเรื่องของค่ำเช่ำบ้ำน บำงทีก็มี
อยู่เกือบทุกกอง ต้ังงบประมำณค่ำเช่ำบ้ำนของเจ้ำหน้ำท่ีเรำ ขอฝำก
ท่ำนผู้บริหำรช่วยดูด้วยครับว่ำกำรใช้จ่ำยอยู่ตรงนี้ดีหรือไม่ดีอยู่ ท่ีท่ำน
ผู้บริหำรเอง ผมว่ำเทศบัญญัติฉบับนี้เป็นอย่ำงไร สมควรแก่ค่ำใช้จ่ำยก็
ขึ้นอยู่กับผู้บริหำร ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณท่ำนมงคล สมำชิกสภำท่ำนใด จะอภิปรำยหรือไม่ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  ขอเชิญครับ 

- เมื่อสมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผลในกำรเสนอร่ำงเทศ
บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕64 แล้ว  

 ในขั้นนี้เป็นกำรพิจำรณำในวำระท่ี ๑ ขั้นรับหลักกำร 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยอีกผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ 
ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกท่ำนใดเห็นควรรับหลักกำร หรือไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงเทศ

บัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕64 
- ก่อนท่ีจะลงมติผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำลตรวจสอบองค์
ประชุมว่ำครบองค์ประชุมหรือไม่ 

นำยบุญจันทร์ ทองแถม   - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบองค์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล   ประชุม มีสมำชิก 10 ท่ำน ครบองค์ประชุมครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   -สมำชิกท่ำนใดรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประธำนสภำเทศบำล   ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕64 โปรดยกมือข้ึน  
มติท่ีประชุม   - สมำชิกยกมือ รับหลักกำร 10 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - สมำชิกท่ำนใด ไม่รับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  
ประธำนสภำเทศบำล   ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕64 โปรดยกมือข้ึน  
มติท่ีประชุม   - สมำชิกยกมือ ไม่รับหลักกำรไม่มี 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์   - สรุปท่ีประชุมมีมติ รับหลักกำร 10  เสียงไม่รับหลักกำรไม่มี  
ประธำนสภำเทศบำล   งดออกเสียงไม่มี 

- เป็นอนัว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕64 
(รายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญัติที่แนบมาพร้อมนี้) 
- ขอบคุณสมำชิกสภำทุกท่ำนมำกครับ ผมคิดว่ำทำงท่ำนผู้บริหำร 
และเจ้ำหน้ำท่ี น ำไปด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ของประชำชนในเขต
เทศบำลต่อไปจะได้ส่งร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำต่อไป 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   -กำรเลือกคณะกรรมกำรญัตติ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564 
ประธำนสภำเทศบำล  - เพื่อพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ีพ.ศ. 

2564 ในวำระท่ี 2 เนื่องจำกยังไม่มีคณะกรรมกำรแปรญัตติ จึงต้องมี
กำรแต่งต้ังกรรมกำรแปรญัตติก่อนโดยจะก ำหนดจ ำนวนคณะกรรมกำร  

 3 ถึง 7 คน ขอให้สมำชิกสภำเสนอจะก ำหนดกี่คนเชิญครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล               ผู้ทรงเกียรติ ท่ำนนำยกเทศมนตรี ท่ำนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

หัวหน้ำส่วนรำชกำร  กระผม นำยเชิดพงษ์ดอกประโคน สมำชิกสภำ
เทศบำล เขต 1 ขอเสนอกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติฯ จ ำนวน 
3 คน ครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - มีท่ำนใดเห็นเป็นอย่ำงอื่นไหมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล     
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ถ้ำไม่มีผมถือท่ีประชุมมีมติ ก ำหนดจ ำนวนคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
ประธำนสภำเทศบำล     จ ำนวน 3 คน  
     - ต่อไปเป็นกำรเลือกกรรมกำรแปรญัตติคนท่ี 1 เชิญสมำชิกเสนอครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ถ้ำไม่มีผมถือท่ีประชุมมีมติ ก ำหนดจ ำนวนคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
ประธำนสภำเทศบำล     จ ำนวน 3 คน  
     - ต่อไปเป็นกำรเลือกกรรมกำรแปรญัตติคนท่ี 1 เชิญสมำชิกเสนอครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล               ผู้ทรงเกียรติ ท่ำนนำยกเทศมนตรี ท่ำนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี     

หัวหน้ำส่วนรำชกำร  กระผม นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน สมำชิกสภำ
เทศบำล เขต 1  ขอเสนอ ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ เป็นกรรมกำรแปร
ญัตติร่ำง เทศบัญญัติฯ คนท่ี 1 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   -ขอผู้รับรอง ด้วยครับ  
ประธำนสภำเทศบำล - มีผู้รับรอง  1. นำยมงคล  แผ้วพลสง   2. นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ 
     -มีท่ำนใดเสนอกรรมกำรกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติฯ คนท่ี 1  

อีกหรือไม่  เชิญครับ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี  
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นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ถ้ำไม่มี ถือว่ำ ร.ต.ต.วรรณะ เรืองศิริ ได้เป็นกรรมกำรแปรญัตติร่ำง
ประธำนสภำเทศบำล   เทศบัญญัติฯ คนท่ี 1 เชิญเสนอคนท่ี 2 ครับ 
นำยมงคล แผ้วพลสง   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
รองประธำนสภำเทศบำล  เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี  หัวหน้ำส่วนรำชกำร  

กระผม นำยมงคล แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ขอเสนอ 
นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ เป็นกรรมกำรแปรญัตติ ร่ำงเทศบัญญัติฯ     
คนท่ี 2 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   -ขอผู้รับรอง ด้วยครับ  
ประธำนสภำเทศบำล - มีผู้รับรอง  1. นำยอ้อย ทรงประโคน 2. นำยสุธีร์  ธนูศิลป ์
     -มีท่ำนใดเสนอกรรมกำรกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติฯคนท่ี 2  

อีกหรือไม่เชิญครับ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   -ถ้ำไม่มี ถือว่ำ นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์ ได้เป็นกรรมกำรแปรญัตติ 
ประธำนสภำเทศบำล   ร่ำงเทศบัญญัติฯคนท่ี 2 เชิญเสนอคนท่ี 3 ครับ 
นำยสุธีร์  ธนูศิลป ์ - กระผมขอเสนอ นำยมงคล  แผ้วพลสง เป็นกรรมกำรแปรญัตติ 
สมำชิกสภำเทศบำล ร่ำงเทศบัญญัติฯ คนท่ี 3 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   -ขอผู้รับรอง ด้วยครับ  
ประธำนสภำเทศบำล  - มีผู้รับรอง 1. นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน  2. ร.ต.ต.วรรณะ เรืองศิริ 
     - มีท่ำนใดเสนอกรรมกำรกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติฯ คนท่ี 3  

อีกหรือไม่ เชิญครับ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ถ้ำไม่มี ถือว่ำ นำยมงคล  แผ้วพลสง ได้เป็นกรรมกำรแปรญัตติ
ประธำนสภำเทศบำล   ร่ำงบัญญัติ คนท่ี 3 ครับ 
     - ครับเป็นอันว่ำสภำแห่งนี้ได้เลือกให้ ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ 

นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ และนำยมงคล  แผ้วพลสง เป็นกรรมกำร
แปรญัตติ ร่ำงเทศบัญญัติฯ 
- ต่อไปเป็นกำรก ำหนดระยะ เวลำ เสนอค ำแปรญัตติ ซึ่งก ำหนดเสนอ
ค ำแปรไม่น้อยกว่ำ 24 ช่ัวโมง ขอถำมท่ีประชุมว่ำจะก ำหนดวัน เวลำ 
เสนอค ำแปรญัตติ ขอเชิญครับ 

นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล  ผู้ทรงเกียรติ ท่ำนนำยกเทศมนตรี ท่ำนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

หัวหน้ำส่วนรำชกำร  กระผม นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน สมำชิกสภำ
เทศบำล เขต 1  ขอก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติ  
จ ำนวน 3 วัน คือ  
 1. วันท่ี 15 สิงหำคม 2563 เวลำ 08.30-16.30 น. 
   2. วันท่ี 16 สิงหำคม 2563 เวลำ 08.30-16.30 น. 
 3. วันท่ี 17 สิงหำคม 2563 เวลำ 08.30-16.30 น. 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์   -มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
     -ถ้ำไม่มีเป็นอันว่ำท่ีประชุมมีมติก ำหนดเสนอค ำแปรญัตติ ตำมท่ีนำย
     เชิดพงษ์  ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เสนอ ณ ห้องประชุมสภำ
     เทศบำลต ำบลประโคนชัย 

- สมำชิกท่ำนใดจะเสนอค ำแปรญัตติให้เสนอได้คณะกรรมกำรแปร
ญัตติตำมวันเวลำดังกล่ำว ส ำหรับกำรเลือกประธำนและเลขำนุกำร
แปรญัตติให้เลขำนุกำรสภำเทศบำลเป็นผู้นัดประชุมกรรมกำรประชุม
เพื่อคัดเลือกประธำนและเลขำนุกำรกรรมกำรแปรญัตติ ต่อไป 

     - มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด จะอภิปรำยเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
     3.2 กำรคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ร่วมเป็นคณะ 
     กรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
     จ ำนวน 1 ท่ำน แทนต ำแหน่งท่ีว่ำง  
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล  ผู้ทรงเกียรติ ท่ำนนำยกเทศมนตรี ท่ำนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

หัวหน้ำส่วนรำชกำร  กระผม นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน สมำชิกสภำ
เทศบำล เขต 1  กรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำล
ต ำบลประโคนชัย แทนคุณเฉลิมชัย ไวยำประโคน จ ำนวน 1 ท่ำน 

 ผมขอเสนอ นำยอ้อย  ทรงประโคน  
นำยศักดิ์  สินรัมย์   -ขอผู้รับรอง ด้วยครับ  
ประธำนสภำเทศบำล  - มีผู้รับรอง 1. นำยมงคล  แผ้วพลสง  2. ร.ต.ต.วรรณะ เรืองศิริ 

               3. นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ 4. นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ 
-มีท่ำนใดเสนอท่ำนอื่น เป็นกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำเทศบำลต ำบลประโคนชัยอีกหรือไม่เชิญครับ 

ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ถ้ำไม่มี ถือว่ำ นำยอ้อย ทรงประโคน ได้เป็นกรรมกำรติดตำมและ 
ประธำนสภำเทศบำล   ประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ขอบคุณมำกครับ 

- ส ำหรับระเบียบวำระเพื่อพิจำรณำก็ผ่ำนไปแล้วท้ัง 2 วำระ ได้
ก ำหนดแล้วว่ำเรำจะรับค ำแปรญัตติ ท่ำนเลขำนุสภำเรำจะก ำหนดวัน
ประชุมครำวต่อไปวันไหนครับ     

นำยบุญจันทร์ ทองแถม   - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ก ำหนดวันประชุม 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล   สภำเทศบำลในครั้งต่อไปวันท่ี 24 สิงหำคม 2563 เพรำะกำรเชิญ 
     ต้องครบตำมวัน รวมถึงเสนอญัตติด้วย 5 วัน 
     เพรำะจะมีระเบียบวำระท่ีต้องเสนอ วำระท่ี 2 และวำระท่ี 3 หลำย 
     เรื่องด้วยกันครับ และจะท ำหนังสือเชิญ ต่อไป 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - เป็นอันว่ำกำรประชุมครั้งต่อไปวนัท่ี 24 สิงหำคม 2563 หนังสือ 
ประธำนสภำเทศบำล   เชิญประชุมจะจัดส่งให้ท่ำนสมำชิกสภำต่อไป   
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นำยศักดิ์ สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอื่นๆ   
ประธำนสภำเทศบำล    -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง  - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ ประธำน  
รองประธำนสภำเทศบำล เจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล ทุกท่ำน กระผม นำยมงคล แผ้วพลสง สมำชิกสภำ

เทศบำล เขต 1  เรื่องท่ี 1. มีชำวบ้ำนแจ้งมำว่ำกรรมกำรตลำดสด 
เทศบำลเรำก็นำนพอสมควรท่ีเรำไม่เคยมี และตรงนี้ชำวบ้ำนเขำบอก
ว่ำตลำดสกปรก เพรำะว่ำไม่มีผู้น ำตรงนี้เอง ก็มีแต่ผู้อ ำนวยกำรกอง
สำธำรณสุขหรือท่ำนรองปลัดเทศบำลท่ีไปดูมีชำวบ้ำนชมเชยอยู่ท่ีตรง
จัดตลำดท่ีรองปลัดเทศบำลไปจัดท ำอยู่  เมื่อ 2 เดือนท่ีแล้วมีท่ีกั้น   
แต่ตอนนี้ มี เหตุกำร ณ์เกิ ดขึ้ นอีกแ ล้วขอให้รองปลัด เทศบำล            
ท่ำนผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข ฝำกช่วยดูด้วยกรรมกำรตลำดเรำ         
ไม่มี แต่ตอนนี้ เรำได้ขอซื้อเครื่องขยำยเสียง เพื่อใช้ในตลำดแล้ว 
กรรมกำรตลำดก็ไม่มี ในเมื่อขำดผู้น ำ จำกเดิมตลำดท่ีเคยว่ำสะอำด 
ตอนนี้สกปรกพอสมควร จัดครั้งหนึ่งก็สะอำด พออยู่ไปก็สกปรก
เหมือนเดิม ผมเองก็เดินตลำดพอสมควร ก็อยำกฝำกท่ำนผู้บริหำรถึง
ท่ำนรองปลัดเทศบำลและผู้อ ำนวยกำรสำธำรณสุขด้วยว่ำอยำกให้มี
กรรมกำรตลำด ในเมื่อเรำจะซื้อเครื่องขยำยเสียงใช้ท่ีตลำด เหมือนกับ
ผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่ท่ีเขำมีเครื่องขยำยเสียงผมเองคิดอย่ำงนั้น 

 - ข้อท่ี 2 มีชำวบ้ำนแจ้งว่ำในกองสวัสดิกำรสังคม กรรมกำรชุมชน
เป็นมำแล้ว 8 ปี ยังไม่เคยเลือกตั้งใหม่ ผมเองก็เห็นด้วย ในเมื่อแต่งต้ัง 
มำ 8 ปีแล้ว เลือกครั้งเดียวก็ไม่มีกรรมกำรหมู่บ้ำน กรรมกำรชุมชน  
ผมขอฝำกผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม  ขอให้ด ำเนินกำรด้วย 
กรรมกำรชุมชนและแต่ละชุมชนมีเสียงสะท้อนมำ 

 -ข้อท่ี 3 กรรมกำรสถำนศึกษำ รวมถึงท่ำนประธำนสภำด้วย เท่ำท่ี
ทรำบมำ กรรมกำรโรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัย เป็นมำแล้ว          
6 ปี นับต้ังแต่ท่ีโรงเรียนต้ังมำ ผมจ ำไม่ได้ ผู้ปกครองของนักเรียนแจ้ง
ว่ำในระเบียบกำรต้ังคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ควรจะด ำรงต ำแหน่ง 
2-4 ปี แล้วเลือกต้ังใหม่ก็จะเป็นกำรดี อยำกให้แนะน ำทำงโรงเรียน
ด้วย ตอนท่ีท่ำนเชิดพงษ์ ได้พูดถึงนักเรียนของเรำ อ่ำนหนังสือไม่ออก 
มีย้ำยโรงเรียน ก็อยำกฝำกท่ำนรองปลัดเทศบำล ช่วยดูแลกอง
กำรศึกษำให้ดีด้วย อยำกให้จัดครูในโรงเรียนมำรับฟังกำรประชุมสภำ
บ้ำง เพื่อจะได้พัฒนำให้เด็กฉลำดมำกขึ้น ขอบคุณมำกครับ  

นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ขอบคุณท่ำนมงคล ผมคิดว่ำท่ำนนำยกคงจะรับทรำบ เพรำะว่ำเรื่อง 
ประธำนสภำเทศบำล   ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และได้ปรึกษำกับผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน          

ว่ำควรจะเลือกใหม่ เนื่องจำกผมอำยุมำก และด ำรงต ำแหน่งมำหลำยปี
แล้ว ควรจะแต่งต้ังคนอื่นเพื่อจะไปร่วมด ำเนินกำรตรงนั้น 

     - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่ขอเชิญครับ 
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นำยประสงค์  พวงไพบูลย์   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย สมำชิกท่ีเคำรพ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   ทุกท่ำน เนื่องจำกปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำในกำรผลิตน้ ำประปำ 
     ท ำให้เรำต้องด้ินรนเพื่อท ำอย่ำงไรจะได้น้ ำใช้ในเขตเทศบำลเรำได้นำน 
    ท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได้ จึงได้ด ำเนินกำรหำแหล่งน้ ำไปเติมท่ีแหล่งผลิต        
    เรำได้ด ำเนินกำรมำแล้วมำระยะหนึ่ง แต่ทรำบมำว่ำรถท่ีช่วยบรรทุกน้ ำ 
    ไม่มีเฉพำะของเทศบำลประโคนชัย ได้รับควำมร่วมมือจำกเทศบำล 
    ต ำบลโคกม้ำ จ ำนวน 1 คัน  และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประโคนชัย  
    จ ำนวน 1 คัน รวมทั้งหมด 5 คัน วิ่งได้วัน 10 เท่ียว จะได้น้ ำประมำณ 

 300 กว่ำคิว ซึ่งไปรวมกับน้ ำบำดำลท่ีโรงผลิต 200 คิว รวมกันได้
ประมำณ 500 กว่ำคิว แต่ช่วงนี้ฝนไม่ตก เกรงว่ำน้ ำท่ีส ำรองจำก       
ล ำปะเทียซึ่งมีอยู่ในสระจะหมดไปเร็ว จึงขอควำมร่วมมือจำกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลและเทศบำลข้ำงเคียง ก็ได้รับควำมร่วมมือจำกหลำย
แห่งสนับสนุนในกำรขนน้ ำในครั้งนี้ และขอฝำกท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน
ช่วยชี้แจงชำวบ้ำนในเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัยด้วยว่ำ ท่ีเทศบำลวิ่ง
รถบรรทุกน้ ำมีมำจำกหลำยแห่ง ท่ีมำช่วยพวกเรำ ประกอบด้วย 
เทศบำลต ำบลโคกม้ำ จ ำนวน 1 คัน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล            
ประโคนชัย จ ำนวน 1 คัน อง ค์กำรบริหำร ส่วนต ำบลโคกตูม                
จ ำนวน 1 คัน  แหล่งน้ ำท่ีให้ควำมอนุเครำะห์เป็นของคุณบุรงค์ แซ่ตั่ง   

 ซึ่งตอนแรกท่ำนจะให้ขนน้ ำ จ ำนวน 15 วัน แต่หลังจำกนั้นคุณบุรงค์ 
ไปตรวจน้ ำแล้วไม่พร่องเลย ยังอยู่ยังอยู่ในระดับปกติ จึงให้เทศบำลขน
น้ ำไปเรื่อยๆ จนกว่ำฝนจะตก เรำจึงระดมก ำลังโดยขอควำมอนุเครำะห์
จำกอบต.และเทศบำลต่ำงๆ อบต.โคกตูม,อบต.ประทัดบุ,อบต.ไพศำล 

                  อบต.จรเข้มำก อบต.หนองบอน,อบตบ้ำนไทร,ทต.เขำคอก,และอบต.
ตะโกตำพิ ไปช่วยสนับสนุน จ ำนวน 10 คัน โดยเริ่มต้ังแต่วันท่ี 13 
สิงหำคม ถ้ำหำกเรำบรรทุกน้ ำได้ประมำณ 8 เท่ียวต่อวันจะได้น้ ำ 
744,000 ลิตร ถ้ำเป็นคิวก็จะได้ 744 คิว เมื่อไปรวมกับน้ ำบำดำลก็
ได้เท่ำกับ 1,000 กว่ำคิว ก็จะเป็นกำรแบ่งเบำภำระกำรใช้น้ อย           
อำจยืดอำยุกำรใช้น้ ำไปอีกถ้ำยังไม่มีฝนตก เพรำะว่ำน้ ำตรงนั้นก็ใช้มำ
นำนพอสมควร ก็อย่ำงท่ีผมเคยพูดว่ำเรำเริ่มใช้น้ ำท่ีมำจำกล ำปะเทีย
ต้ังแต่วันท่ี 4 มกรำคม 2563 มำถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่หมด มีเหลืออยู่
คำดว่ำจะใช้น้ ำท่ีเหลือได้อีกประมำณ 1 เดือน แล้วเรำจะได้น้ ำเหล่ำนี้
ไปเติมท่ีโรงผลิต น้ ำบำดำล และน้ ำท่ีจะขุดเพิ่มเติมก็จะช่วยดูแลเรำไป
ได้อีกสักระยะหนึ่ง อย่ำงไรก็แล้วแต่ฝำกพวกเรำแจ้งชำวบ้ำนช่วยดล
บันดำลให้ฝนตก ก็อยำกจะช้ีแจงให้พวกเรำได้รับทรำบท่ีเรำด ำเนินกำร
ตรงนี้ต้ังแต่เมื่อวำนและเป็นต้นไปเรำก็ได้น้ ำวันละประมำณ 1,000 
กว่ำคิว และอีกเรื่องหนึ่งท่ีเรำล ำบำกใจท่ีจะไปช้ีแจงชำวบ้ำนได้ท่ัวทุก
คน เรื่องของกำรขุดอ่ำงเก็บน้ ำประโคนชัย คือชำวบ้ำนส่วนใหญ่จะ
เข้ำใจว่ำเทศบำลต ำบลประโคนชัย เป็นผู้ด ำเนินกำร ซึ่งควำมจริงแล้ว 
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 ไม่ใช่ อย่ำงไรก็ขอฝำกทุกท่ำนช่วยช้ีแจงให้ชำวบ้ำนทรำบด้วยว่ำเป็น
ของหน่วยงำนกรมชลประทำนเป็นผู้ด ำเนินกำร เทศบำลต ำบล        
ประโคนชัยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรขุดอ่ำงเก็บน้ ำประโคนชัยในครั้งนี้ 
ก็ประสำนงำนกับนำยอ ำเภอ ให้ช่วยแจ้งผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้ด ำเนิน 

 จัดซื้อจัดจ้ำงในหน้ำแล้ง  
 - ตำมท่ีท่ำนมงคล ได้เสนอแนะเรื่อง ค่ำเช่ำบ้ำน จะขอช้ีแจงอันนี้เป็น

ระเบียบของทำงรำชกำรถ้ำย้ำยมำจำกถิ่นอื่นเขำก็มีสิทธิ์ในกำรเบิกค่ำ 
 เช่ำบ้ำน ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนไหน ก็ขอฝำกท่ำนปลัดเทศบำลไป

ตรวจสอบอีกครั้ง ว่ำมีพนักงำนท่ำนใดท ำเรื่องเบิกจ่ำยไม่ถูกต้อง 
 ถ้ำหำกหน่วยงำนเรำเบิกไม่ถูกต้อง จะต้องถูกเรียกเงินคืน จะมีบำงคนท่ี

อำศัยอยู่กับแม่ก็ท ำเป็นเช่ำบ้ำนแม่ ตรวจสอบพบ ให้คืนเงิน ของเรำมี 
2 ลักษณะ คือ ลักษณะเช่ำซื้อ และ  ลักษณะเช่ำบ้ำน  ลักษณะเช่ำซื้อ 

 คือสร้ำงบ้ำนแล้วกู้ธนำคำร เรียกว่ำ เช่ำซื้อ ถ้ำย้ำยมำก็จะมีสิทธิ์ ในกำร
เบิกจ่ำย คือเรียกเช่ำบ้ำน 

 - เรื่องกรรมกำรตลำดเลือกตั้งมำนำนแล้ว และก็หำยไปเลย ก็จะฝำก 
 ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขเลือกตั้งใหม่ ถ้ำสำมำรถเลือกตั้งได้ตอนนี้ 
 ก็จะดีมำก เพรำะว่ำเขำจะสำมำรถใช้เครื่องขยำยเสียงได้อย่ำงเต็มท่ี 

เพรำะกำรคัดเลือกกรรมกำรตลำดถ้ำไ ด้ใช้เครื่องขยำยก็จะดูดี 
เพรำะฉะนั้นจัดต้ัง เลือกตั้งกรรมกำรเพื่อรองรับเครื่องขยำยเสียง ผมยัง
ไม่ทรำบระเบียบกำรต้ังกรรมกำรตลำดต้องอยู่ประมำณกี่ปี 

 - กรรมกำรชุมชน ตำมระเบียบกำรคัดเลือกกรรมกำรชุมชน 2 ปีจะ
หมดวำระ มีกำรเลือกตั้งไปแเล้ว 1 ครั้ง ตอนนี้น่ำจะหมดวำระแล้ว 

นำงสำวจินตนำ หลอมประโคน  - เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ำนนำยกเทศมนตรี สมำชิกสภำ 
ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม  เทศบำลต ำบลประโคนชัย ขออนุญำตช้ีแจงเรื่องกำรคัดเลือกกรรมกำร 

ชุมชน กรรมกำรชุมชนท่ีเรำเลือกต้ังอยู่ในวำระ 2 ปี ตอนท่ีท่ำนนำยก
เข้ำมำด ำรงต ำแหน่ง ก็หมดวำระไปแล้ว 1 ครั้ง หลังจำกนั้นก็ได้เลือก
กรรมกำรชุดใหม่มำใหม่ก็จะเป็นกรรมกำรคนเดิมๆ ท่ีเคยมำเป็น
กรรมกำรมำก่อน ต่อมำทำงท่ำนได้ต่ออำยุกำรเป็นนำยก ก็ได้แก้ไข     
ระเรียบใหม่ว่ำกรรมกำรชุมชนจะครบวำระพร้อมนำยกฯ 

นำยประสงค์  พวงไพบูลย์   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย สมำชิกสภำท่ีเคำรพ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   ทุกท่ำน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ได้พูดคุยกับอำจำรย์กิตติชัย 
     จะด ำเนินกำรอย่ำงไรปีนี้กรรมกำรก็หมดวำระแล้ว ผมจึงบอกว่ำ 
     ให้คุยกับคณะกรรมกำรศึกษำดังกล่ำวว่ำมีใครท่ีพอจะช่วยดูแลเรำได้ 
     ตรงนี้ ถ้ำกรรมกำรท่ำนใดจะลำออกให้เลือกตั้งคนใหม่มำแทนฝำกท่ำน 
     รองปลัดบำลเทศบำลไปช่วยดูแลด้วย   
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมตรี มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ  
ประธำนสภำเทศบำล  อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  
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นำยสุธีร์  ธนูศิลป์  - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ ประธำน  
สภำเทศบำล เจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล ทุกท่ำน กระผม นำยสุธีร์ ธนูศิลป์ สมำชิกสภำ

เทศบำล เขต 2  ตำมท่ีท่ำนนำยกได้ช้ีแจง หลำยเรื่อง แต่ผมจะพูด 
  เฉพำะเรื่องน้ ำ กำรแก้ปัญหำเรื่องน้ ำเป็นส่ิงส ำคัญมำกเหมือนท่ีเคย

ประชุมกันครั้งหนึ่งว่ำขำดไฟอยู่ได้แต่ถ้ำขำดน้ ำอยู่ไม่ได้ ดังนั้นในกำร
แก้ไขปัญหำเรื่องน้ ำเข้ำใจว่ำท่ำนนำยกเป็นผู้น ำท่ีส ำคัญ ท่ีช่วยแก้ไข
ปัญหำเรื่องน้ ำมำตลอด ดังนั้น ในเรื่องกำรแก้ไขปัญหำ ตอนนี้ผมเข้ำใจ
ว่ำเป็นกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ เรำคิดว่ำจะท ำอย่ำงไรให้มีน้ ำเข้ำอ่ำง
แล้วน ำมำใช้ประโยชน์ในเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย ในกำรแก้ไข
ปัญหำเรื่องน้ ำนั้น ผมอยำกจะเรียนถำมท่ำนนำยก ผ่ำนประธำนสภำใน
กำรแก้ไขปัญหำเรื่องน้ ำในระยะส้ันนั้น นำยกเป็นผู้น ำในกำรด ำเนินกำร
อยู่แล้ว กำรจัดหำรถบรรทุกน้ ำ น ำน้ ำไปใส่ในอ่ำง แต่ในระยะยำวทำง
เรำจะมีกำรวำงแผนด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง ผมต้องเรียนถำมนำยกว่ำ
เรำต้องมีกำรวำงแผนระยะยำว เรำจะด ำเนินกำรท ำทำงน้ ำอย่ำงไรให้
น้ ำเข้ำอ่ำง หรือหำแหล่งน้ ำเพื่อส ำรองในกำรท ำประปำในเขตเทศบำล 
เรำต้องเรียนถำมท่ำนนำยกว่ำในช่วงนี้ฝนไม่ตก ทำงนำยกพูดตลอดว่ำ
ในระยะเวลำนี้ อ่ำงท่ีเก็บน้ ำอยู่ใช้ได้ประมำณ 1-2 เดือน แต่ในระยะ
ยำวฝำกท่ำนนำยกว่ำเรำจะมีกำรวำงแผนอย่ำงไรในเมื่อเรำอยู่ตรงนี้เป็น
ศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจป้องกัน และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง อันนี้ผมต้อง
ฝำกท่ำนนำยกด้วยครับ ว่ำระยะยำวจะด ำเนินกำรอย่ำงไร มีวิธีกำร
อย่ำงไรเพื่อจะได้มีน้ ำใช้ตลอด เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน
ของประชำชนด้วยครับ อีกเรื่องหนึ่งท่ีผมติดมำจำกในแผนพัฒนำ เรื่อง
กำรปรับปรุงบ่อน้ ำบำดำล ทำงท่ำนนำยกแจ้งว่ำ มี 3 จุดแล้ว และอีก 
3 จุด ผมอยำกทรำบว่ำทำงเรำมีบ่อเก่ำเพิ่มตรงไหนบ้ำง แต่ถ้ำมีแค่    
3 จุด เรำต้ังไว้ 6 จุด ก็เกินควำมเป็นจริงในแผนพัฒนำในวันประชุม
แผนพัฒนำ ท่ำนเลขำนุกำรสภำแจ้งว่ำมีอยู่แล้ว 3 จุด แต่อีก3 จุดอยู่
บริเวณใด แล้วเรำส ำรวจได้อย่ำงไร และวันนั้นผมก็ได้แสดงควำม
คิดเห็นเรำควรท่ีจะให้ครอบคลุมแต่ละชุมชนและแต่ละหมู่ ฝำกท่ำน
ประธำนสภำไปยังท่ำนนำยก และเลขำนุกำรด้วยนะครับ เกี่ยวกับเรื่อง
กำรปรับปรุงบ่อ ต่อไปเรื่องท่ีว่ำนำยกฝำกช่วยประชำสัมพันธ์กำรขุดอ่ำง
เก็บน้ ำท่ีว่ำงบประมำณ 30 ล้ำนบำท ในท่ีประชุมแผนมีบำงท่ำนท่ีไม่
เข้ำใจว่ำเป็นงบของเทศบำลเป็นคนด ำเนินกำรทำงเรำก็ประชำสัมพันธ์มี
หอกระจำยเสียง หอกระจำยข่ำวอยู่เขำก็ประชำสัมพันธ์บอกชำวบ้ำน
บอกพี่น้องเรำให้เข้ำใจ แต่บำงคนอยู่ข้ำงนอกเขำไม่ทรำบเขำก็จะด่ำ 
กำรท่ีเขำไม่รู้ข่ำวสำร เหมือนปำกต่อปำก ผลเสียตกท่ีเทศบำลต ำบล       
ประโคนชัย แต่เขำไม่เคยคิดว่ำประโยชน์ท่ีเขำจะได้รับ ก็คือประชำชน
คนประโคนชัยใช่ไหมครับท่ำนนำยก คนท่ีด่ำก็ด่ำอย่ำงเดียวงบประมำณ 
30 ล้ำนท ำไมมำขุดช่วงหน้ำฝน งบประมำณมำลงช่วงนี้ถ้ำไม่ 
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  ด ำเนินกำรขุดงบประมำณนี้จะกลับไปคืน ไปได้งำนท่ีอื่น ซึ่งกไ็ด้รับ 
ควำมเดือดร้อนเช่นเดียวกันกับเรำใช่ไหมครับท่ำนนำยก ท่ำน
ประธำนสภำ ท่ีอื่นก็อยำกได้งบประมำณเช่นเดียวกันกับเรำ ตอนนี้เขำ
ให้งบประมำณเรำแล้วในกำรขุดลอกอ่ำงเก็บน้ ำเพื่อได้น้ ำกักเก็บไว้ใน
กำรอุปโภคบริโภค ฝ่ำยท่ีดูแลเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์ควร
ประชำสัมพันธ์ให้เขำทรำบด้วยครับ พี่น้องประชำชนจะได้ทรำบว่ำ 
งบประมำณท่ีเขำให้มำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
เกี่ยวกับเรื่องน้ ำถ้ำเรำไม่ท ำตอนนี้ไม่รู้จะท ำช่วงไหน ในเมื่องบประมำณ
มำช่วงนี้ ก็ต้องท ำตอนนี้ เขำขุดได้ก็ดีครับ อยู่ท่ีเขำใช่ไหมท่ำนนำยก
ท่ำนประธำนสภำ หน้ำฝน หน้ำแล้งเขำขุดได้เป็นสิทธิ์ของเขำ เขำก็
ด ำเนินกำรตำมระยะเวลำของเขำ เรำเป็นผู้ได้รับประโยชน์ใช่ไหมครับ 
ต้องฝำกทำงประชำสัมพันธ์ของเรำด้วยนะครับ เกี่ยวกับงบประมำณ 
ขุดลอก 30 ล้ำนบำท เพรำะมันเป็นประโยชน์ของคนเทศบำลจริงๆ  
ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ขอบคุณท่ำนสุธีร์  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ  
ประธำนสภำเทศบำล  อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ   
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย สมำชิกสภำ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   ทุกท่ำน  

- ท่ีผมพูดเมื่อสักครู่นี้คือว่ำงบกำรขุดลอกอ่ำงเก็บน้ ำไม่เกี่ยวกับเรำเลย 
เรำคอยรับประโยชน์หำกมีน้ ำเข้ำมำในอ่ำงเรำก็ได้ใช้ เรำให้เขำไปเทดิน
ท่ีจะท ำโรงฆ่ำสัตว์ เนื่องจำกเทศบำลไม่สำมำรถสร้ำงได้แล้วจึงได้ให้เขำ 
ซึ่งกำรก ำหนดให้เขำไปเทดินตรงนั้นก็เกี่ยวโยงมำถึงกำรขุดบำดำล 
บริเวณตรงนั้นท่ีเรำจะขุดบำดำลจ ำนวน 10 บ่อ จึงยังไม่ไปขุดบำดำล
ในบริเวณดังกล่ำวตอนนั้นเรำส ำรวจแล้ว ในเขตเทศบำล 4 บ่อ ท ำเรื่อง
ไปขออนุญำตไปท่ีกรมทรัพยำกรน้ ำ อนุญำตให้ขุดจ ำนวน 3 บ่อ มีท่ี
หนองโบสถ์ ศูนย์กำรค้ำ และท่ีโรงเรียนเทศบำล ส่วนตำเจรือมท่ีขอไป
กรมทรัพยำกรน้ ำ แจ้งว่ำน้ ำดีแต่อนุญำตให้ไม่ได้เพรำะท่ีบริเวณตรงนั้น
ไม่มีเอกสำรสิทธิ์ ขณะนี้เรำจะท ำแค่ 3 บ่อ บำงครั้งเรำจะติดขัดเรื่อง
กำรเบิกจ่ำยเงิน ก็อำจจะท ำให้งำนล่ำช้ำ ส่วนเรื่องกำรแก้ไขปัญหำ
ระยะยำวอย่ำงท่ีสจ.เฉลิม ได้พูดเรื่องของกำรเตรียมกำรหำแหล่งน้ ำ  
ท ำสวนป่ำต่ำงๆ ในเขตเทศบำลมีเนื้อท่ี 4 ตำรำงกิโลเมตร จะปลูกป่ำ
ชุมชนก็ไม่มีพื้นท่ีปลูก ส่วนเรื่องกำรแก้ไขเส้นทำงน้ ำ ได้ปรึกษำกับ
นำยอ ำเภออยู่ว่ำเป็นเรื่องของทำงอ ำเภอต้องดูแลเพรำะว่ำท่ำนสำมำรถ
ดูแลท้ังอ ำเภอได้ส่วนผมจะดูแลได้แค่เขตเทศบำลตรงนั้นแต่เรำก็ไม่ได้
นิ่งนอนใจดูเส้นทำงน้ ำท่ีผันมำจำกล ำปะเทียท่ีเรำใช้จำกตะโกตำพิ แล้ว
ออกมำทำงโคกม้ำเส้นทำงนี้พอเรำผันแล้วเสร็จเจ้ำของท่ีให้เรำปิดร่อง
น้ ำคืน ท่ีเรำไปขุดลอกในนำเขำ พอปิดให้เขำเสร็จเรียบร้อยไปขอใหม่
เขำยังไม่อนุญำตต้องใช้เวลำสักพัก ต้องมีคนไปเจรจำใหม่ให้เปิดร่องน้ ำ 
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หำกเจรจำให้เขำเปิดร่องน้ ำได้ ก็จะท ำให้มีน้ ำไหลเขำมำทำงหนองโสน 
โคกม้ำ และสำมำรถเข้ำท่ีอ่ำงเก็บน้ ำเรำได้ ส่วนเส้นทำงอื่นนั้นจะไป
ส ำรวจเส้นทำงน้ ำอีกต่อไป โดยจะไปประสำนกับนำยจ ำลอง จุดโต 
ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชำญในเรื่องกำรผันน้ ำเพรำะท ำมำนำนจะเอำน้ ำมำ      
ประโคนชัยให้ได้ ซึ่งเรื่องดังกล่ำวจะต้องเป็นนำยอ ำเภอส่วนผมไปท ำ
อะไรบนพื้นท่ีคนอื่นนั้นเป็นเรื่องยำก อยำกท ำแต่ท ำไม่ได้ งบประมำณ
เรำก็มีพอท่ีจะด ำเนินกำรได้ ฝำกท่ำนสุธีร์ เรำอยำกจะด ำเนินกำรแก้ไข
ในระยะยำวแต่ด้วยข้อจ ำกัดกำรใช้งบประมำณ ซึ่ งผมได้คุยกับ
นำยอ ำเภอ จะไปส ำรวจทำงน้ ำ เรำก็จะฝำกนำยอ ำเภอช่วยดูแลอีกที
และอีกอย่ำงหนึ่งท่ีผมบอกวันนั้นเมื่อเรำรวมเป็นเขตเทศบำลจุดท่ีเรำจะ
ไปพัฒนำเป็นแหล่งน้ ำได้คือหมู่ท่ี 7 และหมู่ 12 มีแหล่งน้ ำอยู่ 2 บ่อ 
ซึ่งเป็นบ่อใหญ่ตอนนั้น ถ้ำเรำใช้งบของเทศบำลไปขุดเพิ่มเติมให้ใหญ่ขึ้น
แล้วตั้งโรงผลิตประปำอีกแห่งหนึ่งเอำไปใช้หมู่ 1 หมู่ 7 สวำยสอ หมู่ท่ี 
12 ก็ขอฝำกท่ำนท่ีเป็นสท. นำยกเทศมนตรี คนต่อไป ไว้พิจำรณำด้วย
เพื่อควำมสมบูรณ์ของเทศบำลเรำ ขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรี  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ  
ประธำนสภำเทศบำล  อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  - เรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล  ผู้ทรงเกียรติ ท่ำนนำยกเทศมนตรี ท่ำนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

หัวหน้ำส่วนรำชกำร  กระผม นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน สมำชิกสภำ
เทศบำล เขต 1  ตำมท่ีท่ำนสุธีร์ พูดเรื่องน้ ำท่ำนนำยกเทศมนตรีพูด
เรื่องน้ ำ ผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับน้ ำ ก่อนอื่นนั้นผมในนำม 

 ตัวแทนพี่น้องประชำชนประโคนชัย ตัวแทนผู้ใช้น้ ำประปำต้อง
ขอขอบพระคุณนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย และผู้น ำในทุกๆ 
แห่งท่ีมีควำมต้ังมั่นท่ีจะแก้ไขปัญหำน้ ำประปำในช่วงท่ีน้ ำขำดแคลนขอ
เพิ่มเติมนิดหนึ่งว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเขำได้น ำรถมำช่วย
บรรทุกน้ ำ ท้ัง 10 แห่ง  ประกอบด้วย 

 1. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประโคนชัย โดยฉัตรชัย ดุจจำนุทัศน์ 
 2. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม โดยสมบูรณ์  สิทธิสังข์ 
 3. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน โดยนำยทิวำ นะรำเทียม 
 4. ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเขำคอก โดยนำยวิเศษ  สุวรรณวงษ์ 
 5. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไทร โดยบุญเชิด  สุขกูล 
 6. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปังกู โดยดำบต ำรวจทวี พรหมเอำะ 
 7. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประทัดบุ โดยบ ำรุง  ชำญประโคน 
 8. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไพศำล โดยนำยมงคล  บุญประกอบ 
 9. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยนำยไพฑูรย์ บำลโสง 
 10. เทศบำลต ำบลโคกม้ำ โดย นำยทวีวัฒน์  แซ่ตั้ง 
 
 

/ท่ีส่งรถบรรทุก... 
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 ท่ีส่งรถบรรทุกน้ ำพร้อมเจ้ำหน้ำท่ีมำช่วยเรำผมเองเป็นห่วงในเรื่องของ
ปำกท้องของประชำชนและเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมำช่วยเรำ เรำเองต้องมีอำหำร
ท่ีจะดูแลเขำไหม เป็นห่วงตรงนี้ เพรำะอย่ำงน้อยเขำมีน้ ำใจท่ีจะมำขน
น้ ำเรำ เรำต้องมีอำหำรกลำงวันอำหำรเย็นต้องดูแลให้ดีฝำกท่ำนนำยก
ต้องช่วยดูแลประสำนกับท่ำนผู้อ ำนวยกำรกองกำรประปำในเรื่องของ
อำหำร ให้กับผู้ท่ีมำช่วยเรื่องกำรขนน้ ำ และก็ต้องขอขอบคุณท่ำนส.ส.
รุ่งโรจน์ ทองศรี ในกำรประสำนงำนกับอบต แต่ละแห่งได้น ำรถมำช่วย
เทศบำลในครั้งนี้เพรำะว่ำในกำรประสำนงำนนั้นไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของ
เรื่องของน้ ำ เรื่องของรถดับเพลิงต่ำงๆ ได้รับกำรประสำนงำนจำก
นำยกประสง ค์ พวงไพบูลย์  ด้วย ท่ำนส.ส.รุ่ ง โรจน์   ทองศรี           
เป็นตัวหลัก ขอบขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ ขอเพิ่มเติมกำรหำท่ีเจำะ
บำดำล ก็จะมีหมู่ ท่ี 1 โรงเรียนวัดแจ้ง ถ้ำหำกพื้นท่ีเจำะได้ ให้ไป
ส ำรวจดู สำมำรถเจำะได้ หมู่ท่ี 2 บริเวณสระส ำโรง น่ำจะมีหรือไม่
บริเวณนั้นน่ำจะเจำะได้ หมู่ 2 ก็จะสำมำรถใช้น้ ำตรงนี้ได้ หมู่ท่ี 1       
ถ้ำเจำะท่ีโรงเรียนวัดแจ้ง ได้ หมู่ท่ี 1 ก็สำมำรถใช้น้ ำในบริเวณวัดแจ้ง 

 แต่หมู่ ท่ี 7 ไม่มีปัญหำ เพรำะว่ำมีในแผนพัฒนำแล้วไม่น่ำเป็นห่วง 
และอีกเรื่องหนึ่ งท่ำนวรรณะ เรืองศิริ เรื่องตลำดตอนเช้ำหน้ำ
ศำลหลักเมืองประโคนชัย ตรงกลำงด้ำนหน้ำ พอดีแม่ค้ำจะขยับมำ
ข้ำงหน้ำท ำให้ เส้นทำงกำรจรำจรแคบและติดขัด ฝำกท่ำนรอง
ปลัดเทศบำลไปช่วยดูด้วย เรื่องไฟส่องสว่ำง ท่ีหมู่บ้ำนรุ่งเจริญ หมู่ท่ี 7 

 มีพื้นท่ีตรงนั้นเป็นพื้นท่ีกว้ำงแล้วมีเสำไฟ จะมีวัยรุ่นเข้ำไปอยู่บริเวณ
นั้น เป็นท่ีมืด ทำงชำวบ้ำนขอหลอดไฟ 2 หลอดไปติดต้ังให้ส่องสว่ำง
เพรำะว่ำมืด มีวัยรุ่นหลำยคนท่ีไม่มั่วสุมตรงนั้น ถ้ำได้ไฟส่องสว่ำงตรง
นั้น เพื่อลดปัญหำตรงนั้นไป หมู่ ท่ี  7 หมู่บ้ำนรุ่ง เจริญ หำกไป
ด ำเนินกำรให้ติดกับคุณจตุพร รำนประโคน อดีตผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ท่ี 7 
และอีกอย่ำงหนึ่งเรื่องถนนของหมู่รุ่งเจริญเช่นกันอยำกให้ทำงเทศบำล 

 ได้ส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปดูเรื่องควำมสะอำดในตรอกซอกซอยตรงนั้นด้วย   
ตรงนั้นเป็นพื้นท่ีของเรำหรือไม่ ขอให้ตรวจสอบดูด้วยว่ำเป็นเขต
รับผิดชอบของเทศบำลหรือไม่ และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ำยชำวบ้ำน
วัดแจ้ง พี่น้องหมู่ ท่ี 1 ต้องขอบคุณทำงเทศบำลต ำบลประโคนชัย     
ท้ังท่ำนนำยก ท่ำนสมำชิกสภำท่ีได้เห็นถึงควำมส ำคัญควำมเจริญควำม
สะดวกสบำยของพี่น้องประชำชนท่ีได้จัดต้ังงบประมำณไปพัฒนำท ำ 

 กำรขยำยผิวจรำจร คสล.พร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้ำ แสงสว่ำง ถนนรอบ
หนองระแซซัน จำกศำลตำปรึกถึงสำมแยกติดกับถนนชีวสุทโธ ในนำม
ของพี่น้องประชำชนหมู่ท่ี 1 วัดแจ้ง ขอบคุณทำงเทศบำลขอบคุณท่ำน
มงคล แผ้วพลสง ท่ีได้เร่งรัดเรื่องงบประมำณและสมำชิกสภำท่ีได้
เห็นชอบทุกท่ำนขอกรำบขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ ได้ส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปดู 
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 เรื่องควำมสะอำดในตรอกซอกซอยตรงนั้นด้วย ตรงนั้นเป็นพื้นท่ีของ
เรำหรือไม่ ขอให้ตรวจสอบดูด้วยว่ำเป็นเขตรับผิดชอบของเทศบำล
หรือไม่ และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ำยชำววัดแจ้ง พี่น้องหมู่ท่ี 1 ต้อง
ขอบคุณทำงเทศบำลต ำบลประโคนชัยท้ังท่ำนนำยก ท่ำนสมำชิกสภำท่ี
ได้เห็นถึงควำมส ำคัญควำมเจริญควำมสะดวกสบำยของพี่น้อง
ประชำชนท่ีได้จัดต้ังงบประมำณไปพัฒนำ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ  
ประธำนสภำเทศบำล  อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  
     - ขอขอบคุณทุกท่ำนท่ีทำงเรำได้ช่วยกันมีอะไรเสนอแนะกันไปเรำอยู่กัน
     มำ 9 ปี แล้ว 
ท่ีประชุม    - ไม่มี  
     - ปิดประชุม 
ปิดประชุม    เวลา 11.30 น. 
 
 
 

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

 

  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ท ำกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล              
ประโคนชัย สมัยสำมัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 14  สิงหำคม  2563 
เวลำ 10.00 น.  จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนต่อไป 
 

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

 
 

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

 
 

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

 

 รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลฉบับนี้ สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้รับรองเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อครั้งประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  ประจ ำป ี2563 เมื่อวันท่ี 14  สิงหำคม  563 
 

(ลงช่ือ)  ศักดิ์  สินรัมย์ ประธำนสภำเทศบำลประโคนชัย  
          (นำยศักดิ์ สินรัมย์) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


