
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 

เม่ือวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 2๕62 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

ผู้มาประชุม   
 

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
11. 

 

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

รองประธำนสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 
 

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

 
ผูไ้ม่มาประชุม   

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นำยประสงค์  พวงไพบูลย ์  นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 2. นำยสมนึก  อินทะเล   เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 ๓. นำยพิทักษ์ เมื่อประโคน รองปลัดเทศบำล 
 ๔. นำงอัญชลี  เมื่อประโคน หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 

๕. นำงสำวจินตนำ หลอมประโคน  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
 ๖. นำยทรงยศ  ชัยอินทร์ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

๗. จ่ำเอกปรีชำ  ดีด้วยชำติ  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรประปำ 
๘. นำงกฤษฎีกำ มัญจกำเวท  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
๙. นำงสุดเฉลียว  สง่ำประโคน  ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน 
๑๐.นำยเกรียงศักดิ์  เภสัชชำ  ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 
1๑. จ่ำเอกอภินันท์ บัตรประโคน  หัวหน้ำฝ่ำยป้องกัน 
12. นำยทรงยศ  ชัยอินทร์  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
13. นำงนิดำ  ปุยะติ   หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
14. นำงบุหงำ  เพ็งประโคน  ประธำนชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมำ 
15. นำงละออง  กงประโคน  ประธำนชุมชนชัยมงคล 
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16. นำงมำนี  รัตนวงศ์ค ำ   ประธำนชุมชนวัดโคนคุ้มอ ำปึล 
17. นำงลักขณำ  ศรีจันทร์ดี  ประธำนชุมชนกันเตอล 
18. นำยธนำศักดิ์ ทรงสวัสด์ิ  กรรมกำรชุมชนหนองกกเหนือ 
19. นำงจำรุนัย   เสขะกุล  ประธำนชุมชนอ ำนวยกิจ 
20. นำยส ำรวย  ไชยอินทร์  ประธำนชุมชนวัดแจ้งคุ้มสำยัณห์ 
21. ว่ำท่ี ร.ต.หญิงวันนิสำ  วินประโคน ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยำสรรพ ์
22. นำยอิศรำทัศน์  อ่ำงประโคน  ประธำนนักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยำสรรพ์ 

 23. นำยธนูศิลป์  หลอมประโคน  ประธำนชุมชนวัดแจ้งคุ้มรุ่งสุริยำ 
 24. นำยเสิม  ธงแพรศรี   ลูกจ้ำงประจ ำ 
 25. นำงล ำพร มันปำฏิ   ประธำนชุมชนตำเจรือม 

26.นำงสำวรักชนก  ปึกประโคน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนงำนช ำนำญกำร 
27. นำงพรรณิภำ  บุบผำรัตน์  นักวิชำกำรประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 
28. นำงสำววำรุณี  พวงไพบูลย์  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
29. นำงวิไลรัตน์  หรีกประโคน  นิติกร 
30. นำงนิอร  พลวัน   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
31.นำงจำรุณี  คงทวี   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
32. นำงสำวสุภำพร  ดีประโคน  นักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตรช ำนำญกำร 

 33. นำงสำวกรรณิกำร์ โคตรแสง  พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 
34. นำงจิรำลักษณ์  สำยสังข์  นักวิชำกำรสุขำภิบำล 
35. นำงสำวศิรินทรำ  ฉั่วสุวรรณ            นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 

เร่ิมประชุมเวลา 10.๐๐ น. 
 

  เมื่อได้เวลำประชุม นำยบุญจันทร์ ทองแถม เลขำนุกำรสภำเทศบำล แจ้งว่ำ วันนี้ได้รับแจ้งจำก
นำยศักด์ิ  สินรัมย์ ประธำนสภำเทศบำล ผ่ำนทำงธุรกำรว่ำไม่สบำย ได้ลำป่วย จึงขอเรียนเชิญ นำยมงคล          
แผ้วพลสง รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุม เมื่อผู้มำประชุมครบองค์
ประชุมแล้ว ประธำนสภำเทศบำล ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและกล่ำวเปิดประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม
ตำมล ำดับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธำนสภำเทศบำล    1.1 รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
      ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  
      2562 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำ
      แผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
      แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 (๓) 
      คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น      
      มีอ ำนำจหน้ำท่ีรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำร
      ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อผู้บริหำร
      ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และ
      คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพร้อมท้ังประกำศผลกำร
      ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนใน
      ท้องถิ่นทรำบในท่ีเปิดเผยภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันรำยงำน
      ผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำว และต้องปิดประกำศไว้เป็น 
 

/ระยะเวลำ… 
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      ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
      ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 
มติท่ีประชุม     มีมติรับทรำบ 
      1.2 ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
      เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2562 ด้วยคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำล
      ต ำบลประโคนชัยและประชำคมท้องถิ่นระดับต ำบล ได้ให้
      ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 
      เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2562 ในครำวประชุมเมื่อวันท่ี 15 
      พฤศจิกำยน ๒๕62 แล้วเพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบ
      กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
      ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕48 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม          
      (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๒ (2) จึงประกำศใช้ 
      แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 
      1/2562 ของเทศบำลต ำบลประโคนชัยเพื่อใช้เป็นกรอบใน
      กำรจัดท ำเทศบญัญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
      เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม และงบประมำณ
      รำยจ่ำยจำกเงินสะสม  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
มติท่ีประชุม     มีมติรับทรำบ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธำนสภำเทศบำล    เทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 
 เม่ือวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕62 

- ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
มีท่ำนใดจะแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือไม่ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม     -ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    -ถ้ำไม่มีกำรแก้ไขถือว่ำท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำร
ประธำนสภำเทศบำล    ประชุมสภำเทศบำลสมัยสำมัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 
      ประจ ำปี 2562 เมื่อวันท่ี 26 สิงหำคม 2562 

- ท่ำนใดเห็นควรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     - ท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสภำเทศบำล
      ต ำบลประโคนชัย สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี 
      2562 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง  พิจารณา 
ประธำนสภำเทศบำล    ๓.1 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย 

    เร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของกิจการประปา เทศบาล
    ต าบลประโคนชัย  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณในเขต
    เทศบาลต าบลประโคนชัย จ านวน 1 โครงการ 
    - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 

นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 

/ด้วยเทศบำล… 
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 ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมประสงค์ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของกิจกำรประปำ
เทศบำลต ำบลประโคนชัย โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล บริเวณในเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย จ ำนวน 1 โครงกำร 
โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
  เพื่อขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของกิจกำรประปำ เทศบำลต ำบลประโคนชัย จ ำนวน 1 โครงกำร 
คือโครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลบริเวณในเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย เป็นเงิน 3,992,000.-บำท  

เหตุผล 
  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของกิจกำรประปำ
เทศบำลต ำบลประโคนชัยเพื่อเป็นกำรบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชนจำกภัยแล้งและเป็นกำรบริกำรสังคม
และชุมชน จึงมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำว ซึ่งขณะนี้ปริมำณน้ ำ ณ โรงสูบน้ ำดิบมี
ปริมำณน้ ำดิบลดน้อยลงมำกและประกอบกับในปีนี้ ฝนไม่ตกตำมฤดูกำล ท ำให้ไม่สำมำรถท่ีจะสูบน้ ำเพื่อผลิต
น้ ำประปำได้ดังนี้ โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล บริเวณในเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย จ ำนวน 1 โครงกำร เป็นเงิน 
3,992,000.-บำท ขนำด Ø 6 นิ้ว และถังกรองสนิมเหล็กส ำเร็จรูปทรงกระบอกขนำด Ø 1.15 ม. สูง 1.20 ม. 
จ ำนวน 10 บ่อ (รำยละเอียดตำมแบบของเทศบำล) แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
ประจ ำปี 2562 หน้ำ 11 

สถานะการคลัง 
  เงินสะสมของกิจกำรประปำ เทศบำลต ำบลประโคนชัยณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 

 มีเงินสะสมท่ีน ำไปบริหำรได้  เป็นเงิน     16,265,996.93  บำท 
 หัก -กันเงนิส ำหรับจ่ำยเงินเดือน 3 เดือน              เป็นเงิน          579,090.00  บำท      
               -กันส ำรองเงินฉุกเฉิน 10%                    เป็นเงิน        1,568,690.69 บำท 
  เงินสะสมคงเหลือที่สามารถน าไปใช้ได้เป็นเงิน     14,118,216.24 บาท 
  ขอจ่ายขาดตามญัตติ คร้ังที่ 1  เป็นเงิน       3,992,000.00 บาท 
  เงินสะสมคงเหลือ                     เปน็เงิน      10,126,216.24 บาท 

  อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน 
กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561   
  “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น
ภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึง่เกี่ยวกับ
ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคมหรือกิจกำรท่ีเป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกำรท่ี
จัดทำเพื่อบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชนท้ังนี้ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
  (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตำม
ระเบียบแล้ว 
  (3) ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือนและกันไว้อีกร้อย
ละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้นเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกรณีท่ีมีสำธำรณภัยเกิดข้ึน 
  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จส้ินภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหำกไม่ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 
  ท้ังนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสมโดยค ำนึงถึงฐำนะกำรเงินกำรคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภำพในระยะยำว” 

/จำกหลักกำร… 
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  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของกิจกำรประปำ เทศบำลต ำบลประโคนชัย ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย พิจำรณำ
อนุมัติต่อไป 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน        - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนนำยกเทศมนตรี   
สมำชิสภำเทศบำล  ท่ำนท่ีปรึกษำ ท่ำนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วน

 เทศบำลต ำบลประโคนชัย และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ 
 คณะกรรมกำรชุมชน นักเรียน  และผู้เข้ำร่วมรับกำรประชุม
 สภำเทศบำลในครั้งนี้ ทุกท่ำนครับ 

      - โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล บริเวณในเขตเทศบำล 
       ต ำบลประโคนชัย งบประมำณ 3,992,000.-บำท ตรงนี้ผม
      ก็เห็นดีด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่ำงไรก็ตำมในเรื่องกำรเจำะ
      บำดำลนั้น ก็อยำกให้ท่ำนส ำรวจดูพื้นท่ีท่ีเหมำะสมว่ำเรำจะ
      เจำะตรงไหน น้ ำจะไหลไปทำงไหนขอให้ท่ำนศึกษำอย่ำง
      ละเอียด 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ี  
ประธำนสภำเทศบำล ประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใดเห็นควร อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ  
                ใหจ่้ำยขำดเงินสะสมของกิจกำรประปำ เทศบำลต ำบล           
      ประโคนชัย โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลบริเวณในเขต
      เทศบำลต ำบลประโคนชัย เป็นเงิน 3,992,000.-บำท 
      - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้จ่ำยขำดเงินสะสมของกิจกำร 
      ประปำ เทศบำลต ำบลประโคนชัย โครงกำรขุดเจำะบ่อ
      บำดำลบริเวณในเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย เป็นเงิน 
      3,992,000.-บำท โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 9 เสียง 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้จ่ำยขำดเงินสะสมของกิจกำร 
ประธำนสภำเทศบำล    โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลบริเวณในเขตเทศบำลต ำบล 
      ประโคนชัย เป็นเงิน 3,992,000.-บำท โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 9 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี
      - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้จ่ำยขำดเงิน
      สะสมของกิจกำรประปำโครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลบริเวณใน
      เขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย เป็นเงิน 3,992,000-บำท ได้ 
 

/นำยมงคล...   
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นำยมงคล  แผ้วพลสง    ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง  พิจารณา 
ประธำนสภำเทศบำล    ๓.2 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย 

    เร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของกิจการประปา เทศบาล
    ต าบลประโคนชัย  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่ดิน
    โฉนดเลขที่ 7529 ใกล้อ่างเก็บน้ าสนามบิน  
    จ านวน 1 โครงการ 
    - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 

นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมประสงค์ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของกิจกำรประปำ
เทศบำลต ำบลประโคนชัย โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล บริเวณท่ีดินโฉนดเลขท่ี 7529 ใกล้อ่ำงเก็บน้ ำสนำมบิน 
จ ำนวน  1 โครงกำร โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
  เพื่อขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของกิจกำรประปำ เทศบำลต ำบลประโคนชัย จ ำนวน 1 โครงกำร 
คือโครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล บริเวณท่ีดินโฉนดเลขท่ี 7529 ใกล้อ่ำงเก็บน้ ำสนำมบิน เป็นเงิน  
4,999,800.-บำท  

เหตุผล 
  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของกิจกำรประปำ
เทศบำลต ำบลประโคนชัยเพื่อเป็นกำรบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชนจำกภัยแล้งและเป็นกำรบริกำรสังคม
และชุมชน จึงมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำว ซึ่งขณะนี้ปริมำณน้ ำ ณ โรงสูบน้ ำดิบมี
ปริมำณน้ ำดิบลดน้อยลงมำกและประกอบกับในปีนี้ ฝนไม่ตกตำมฤดูกำล ท ำให้ไม่สำมำรถท่ีจะสูบน้ ำเพื่อผลิต
น้ ำประปำได้ดังนี้ โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล บริเวณท่ีดินโฉนดเลขท่ี 7529 ใกล้อ่ำงเก็บน้ ำสนำมบิน จ ำนวน 1 
โครงกำร เป็นเงิน 4,999,800.-บำท ขนำด Ø 6 นิ้ว และถังกรองสนิมเหล็กส ำเร็จรูปทรงกระบอกขนำด Ø 
1.15 ม. สูง 1.20 ม. จ ำนวน 10 บ่อ พร้อมเดินท่อส่งน้ ำ และขยำยเขตติดต้ังหม้อแปลง(รำยละเอียดตำมแบบ
ของเทศบำล) แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ประจ ำปี 2562 หน้ำ 11  

สถำนะกำรคลัง 
 เงินสะสมของกิจกำรประปำ เทศบำลต ำบลประโคนชัยณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 

 มีเงินสะสมท่ีน ำไปบริหำรได้  เป็นเงิน    16,265,996.93  บำท 
 หัก -กันเงนิส ำหรับจ่ำยเงินเดือน 3 เดือน              เป็นเงิน          579,090.00 บำท      
               -กันส ำรองเงินฉุกเฉิน 10%                    เป็นเงิน       1,568,690.69 บำท  
      จ่ำยขำดตำมญัตติ ครั้งท่ี 1 กองกำรประปำ      เป็นเงิน       3,992,000.00 บำท 
  เงินสะสมคงเหลือที่สามารถน าไปใช้ได้เป็นเงิน    10,126,216.24 บาท 
  ขอจ่ายขาดตามญัตติ คร้ังที่ 2  เป็นเงิน      4,999,800.00 บาท 
  เงินสะสมคงเหลือ                      เปน็เงิน      5,126,416.24 บาท 

  อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน 
กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561   
  “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น
ภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 

/(๑) ให้กระท ำ… 
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  (๑) ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึง่เกี่ยวกับ
ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคมหรือกิจกำรท่ีเป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกำรท่ี
จัดทำเพื่อบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชนท้ังนี้ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
  (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตำม
ระเบียบแล้ว 
  (3) ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือนและกันไว้อีกร้อย
ละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้นเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกรณีท่ีมีสำธำรณภัยเกิดข้ึน 
  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จส้ินภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหำกไม่ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 
  ท้ังนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสมโดยค ำนึงถึงฐำนะกำรเงินกำรคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภำพในระยะยำว” 
  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของกิจกำรประปำ เทศบำลต ำบลประโคนชัย ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย พิจำรณำ
อนุมัติต่อไป 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน        - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนนำยกเทศมนตรี   
สมำชิสภำเทศบำล  ท่ำนท่ีปรึกษำ ท่ำนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วน

 เทศบำลต ำบลประโคนชัย และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ 
 คณะกรรมกำรชุมชน นักเรียน  และผู้เข้ำร่วมรับกำรประชุม
 สภำเทศบำลในครั้งนี้ ทุกท่ำนครับ 

      - โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล มีพี่น้องประชำชนสอบถำม
      มำหลำยคนว่ำ เรำจ ำเป็นต้องเจำะบ่อบำดำลมั๊ย ในเมื่อมีกำร
      ผันน้ ำจำกล ำปะเทีย เข้ำมำยังอ่ำงเก็บน้ ำสนำมบินเก่ำ ผม
      ตอบทันทีว่ำถึงอย่ำงไรโครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลนี้ เพรำะ
      ไม่ทรำบว่ำจะเกิดภัยแล้งหรือไม่ ถ้ำเกิดภัยแล้งอีกเหมือนปีนี้ 
      เรำก็จะสำมำรถแก้ปัญหำเรื่องน้ ำได้ทันท่วงที ซึ่งงบประมำณ
      ท่ีต้ังไว้ เป็นจ ำนวนเงิน 4,999,800.-บำท โดยจะท ำกำรขุด
      เจำะในท่ีดินบนโฉนดเลขท่ี 7529 บริเวณท่ีจะท ำโรงฆ่ำสัตว์ 
      ผมในนำมสมำชิกสภำเทศบำล ยินดีและเห็นดีด้วยท่ีผู้บริหำร
      เล็งเห็นควำมส ำคัญของพี่น้องประชำชน 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ี  
ประธำนสภำเทศบำล ประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใดเห็นควร อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ  
 

/ใหอ้นุมัติจ่ำยขำด… 
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      ให้อนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของกิจกำรประปำโครงกำรขุด
      เจำะบ่อบำดำล บริเวณท่ีดินโฉนดเลขท่ี 7529 ใกล้อ่ำงเก็บ
      น้ ำสนำมบิน จ ำนวน  1  โครงกำร เป็นเงิน 4,999,800.-บำท  
      - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้จ่ำยขำดเงินสะสมของกิจกำร 
      ประปำ โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล บริเวณท่ีดินโฉนดเลขท่ี 
      7529 ใกล้อ่ำงเก็บน้ ำสนำมบิน จ ำนวน 1 โครงกำร เป็นเงิน 
      4,999,800.- บำท  โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 9 เสียง 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้จ่ำยขำดเงินสะสมของกิจกำร 
ประธำนสภำเทศบำล    ประปำ โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล บริเวณท่ีดินโฉนดเลขท่ี 
      7529 ใกล้อ่ำงเก็บน้ ำสนำมบิน จ ำนวน 1 โครงกำร เป็นเงิน
      4,999,800.- บำท  โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 9 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

    - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้จ่ำยขำดเงิน
      สะสมของกิจกำรประปำโครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล บริเวณ
      ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 7529 ใกล้อ่ำงเก็บน้ ำสนำมบิน จ ำนวน 1 
      โครงกำร เป็นเงิน 4,999,800.-บำท ได้ 

    3.3 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง
    ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลประโคนชัย เพื่อ  
    ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay) 
    และฝาบ่อพักถนนมหาราช จาก ทล.2445 ถึง ทล.24 
    (พื้นที่คาบเก่ียวกับ อบต.ประโคนชัย) และปรับปรุงผิว
    จราจารพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay)  
    ถนนแสงสมชัยชุมชนอ านวยกิจ (พื้นที่คาบเก่ียวกับ อบต.
    ประโคนชัย)  
    - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 

นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมประสง ค์ขออนุมั ติ จ่ำยขำดเงินสะสม จ ำนวน 
 2 โครงกำร โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
  เพื่อขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมจ ำนวน 2 โครงกำรคือ 
                     1. โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay) และฝำบ่อพักถนนมหำรำช 
จำก ทล.2445 ถึง ทล.24 (พื้นท่ีคำบเกี่ยวกับ อบต.ประโคนชัย)  เป็นเงิน 6,126,600.- บำท  
                     2. โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay) ถนนแสงสมชัยชุมชน           
อ ำนวยกิจ (พื้นท่ีคำบเกี่ยวกับ อบต.ประโคนชัย) เป็นเงิน 2,743,100.- บำท  
 

/ด้วยเทศบำล… 
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  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม เพื่อเป็นกำรบ ำบัด
ควำมเดือดร้อน อ ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชน แก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขังในชุมชน เพิ่มระดับและปรับปรุงผิวจรำจร
ให้มีสภำพท่ีดี จ ำนวน 2 โครงกำร  

                       1.โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay) และฝำบ่อพักถนนมหำรำช 
จำก ทล.2445 ถึง ทล.24 (พื้นท่ีคำบเกี่ยวกับ อบต.ประโคนชัย) เป็นเงิน 6 ,126,600.- บำท ถนนผิวจรำจร
แอสฟัลต์คอนกรีตหนำเฉล่ีย 0.05 ม. กว้ำงเฉล่ีย 10.70 – 13.80 ม. ยำว 696 ม. ปรับปรุงฝำบ่อพัก จ ำนวน 
166 บ่อ คิดเป็นพื้นท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 8,065 ตร.ม. (หักพื้นท่ีบ่อพัก) (รำยละเอียดตำมแบบของเทศบำล) 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 ประจ ำปี 2562 หน้ำ 9  
   2.โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay) ถนนแสงสมชัยชุมชน              
อ ำนวยกิจ(พื้นท่ีคำบเกี่ยวกับ อบต.ประโคนชัย) เป็นเงิน 2,743,100.- บำท ถนนผิวจรำจรพำรำแอสฟัลต์
คอนกรีตหนำเฉล่ีย 0.05 ม. กว้ำงเฉล่ีย 5 - 8 ม. ยำว 1,034 ม. คิดเป็นพื้นท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 7,027 ตร.
ม. (รำยละเอียดตำมแบบของเทศบำล) แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 ประจ ำปี 
2562 หน้ำ 10  

สถำนกำรณ์คลัง 
  เงินสะสมของเทศบำลต ำบลประโคนชัย ณ วันท่ี  30 กันยำยน 2562 
  มีเงินสะสมท่ีน ำไปบริหำรได้               เป็นเงิน      53,624,882.36  บำท 
 หัก  -กันเงินส ำหรับจ่ำยเงินเดือน 3 เดือน     
  ส ำรองเงินเบ้ียฯ 2 เดือน               เป็นเงิน       9,332,600.00  บำท 
  -กันเงินส ำรองเงนิฉุกเฉิน 10%     เป็นเงิน        4,494,508.24  บำท 
       เงินสะสมคงเหลือที่สามารถน าไปใช้ได้  เป็นเงิน      39,797,774.12  บำท 
      กองชา่งขอจ่ายขาดตามญัตติ คร้ังที่ 1   เป็นเงิน         8,869,700.00  บำท 
       เงินสะสมคงเหลือ    เป็นเงิน        30,928,074.12  บำท  
  อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน 
กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
  “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น
ภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
  (1) ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึง่เกี่ยวกับ
ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรท่ีเป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกำรท่ี
จัดท ำเพื่อบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตำมระเบียบแล้ว 
  (3) ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือนและกันไว้อีกร้อย
ละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้น เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกรณีท่ีมีสำธำรณภัยเกิดข้ึน 
  (4) เมื่อได้รับกำรอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จส้ินภำยในระยะเวลำไม่เกิดหนึ่งปีถัดไป หำกไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดให้กำรใช้
จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
  ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม โดยค ำนึงถึงฐำนะกำรเงินกำรคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภำพในระยะยำว” 
 

 /หลักกำร... 
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  หลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย พิจำรณำอนุมัติต่อไป 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล    
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน        - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนนำยกเทศมนตรี   
สมำชิสภำเทศบำล  ท่ำนท่ีปรึกษำ ท่ำนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วน

 เทศบำลต ำบลประโคนชัย และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ 
 คณะกรรมกำรชุมชน นักเรียน  และผู้เข้ำร่วมรับกำรประชุม
 สภำเทศบำลในครั้งนี้ ทุกท่ำนครับ 

    - โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร งบประมำณ 8,869,700.-
    บำท  ผมเองก็ไม่มีปัญหำ ยินดีพร้อมท่ีจะยกมือให้ท่ำนนำยก
    ด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรพำรำแอสฟัลต์ 
    คอนกรีต (Overlay) และโครงกำรฝำบ่อพักถนนมหำรำชจำก 
    ทล.2445 ถึง ทล.24 (พื้นท่ีคำบเกี่ยวกับอบต.ประโคนชัย) 
    และปรับปรุงผิวจรำจำรพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต  
    (Overlay) ถนนแสงสมชัยชุมชนอ ำนวยกิจ (พื้นท่ีคำบ
    เกี่ยวกับ อบต.ประโคนชัย)  

นำยมงคล  แผ้วพลสง    มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ี  
ประธำนสภำเทศบำล ประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใดเห็นควร อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ให้ 
      จ่ำยขำดเงินสะสมของเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
      จ ำนวน 2 โครงกำร ดังนี้                       
      1.โครงกำรปรับปรุง ผิวจรำจรพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต 
      (Overlay) และฝำบ่อพักถนนมหำรำช จำก ทล.2445 ถึง 
      ทล.24 (พื้น ท่ีคำบเกี่ยวกับ อบต.ประโคนชัย)  เป็นเงิน 
      6,126,600.- บำท  
      2.โครงกำรปรับปรุง ผิวจรำจรพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต 
      (Overlay) ถนนแสงสมชัยชุมชนอ ำนวยกิจ (พื้น ท่ีคำบ
      เกี่ยวกับ อบต.ประโคนชัย) เป็นเงิน 2,743,100.- บำท  
      รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 8,869,700.-บำท 
      - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้จ่ำยขำดเงินสะสมของเทศบำล 
      ต ำบลประโคนชัย จ ำนวน 2 โครงกำร โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 9 เสียง 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้จ่ำยขำดเงินสะสมของเทศบำล 
ประธำนสภำเทศบำล    ต ำบลประโคนชัย จ ำนวน 2 โครงกำร โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
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นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 9 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี
      - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้จ่ำยขำดเงิน
      สะสมของเทศบำลต ำบลประโคนชัย ต ำบลประโคนชัย 
      จ ำนวน 2 โครงกำร ดังนี้  
      1.โครงกำรปรับปรุง ผิวจรำจรพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต 
      (Overlay) และฝำบ่อพักถนนมหำรำช จำก ทล.2445 ถึง 
      ทล.24 (พื้น ท่ีคำบเกี่ยวกับ อบต.ประโคนชัย)  เป็นเงิน 
      6,126,600.- บำท  
      2.โครงกำรปรับปรุง ผิวจรำจรพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต 
      (Overlay) ถนนแสงสมชัยชุมชนอ ำนวยกิจ (พื้น ท่ีคำบ
      เกี่ยวกับ อบต.ประโคนชัย) เป็นเงิน 2,743,100.- บำท  

    รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 8,869,700.-บำท ได้ 
   3.4ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย  เร่ือง ขอ
   อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลประโคนชัย  
   เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 2 รายการ 

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

  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของเทศบำลต ำบล      
ประโคนชัย เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี ้

หลักกำร 
   เพื่อขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของเทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์
กำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร ดังนี้  
   1. เครื่องสูบน้ ำหอยโข่ง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ระบำยควำมร้อน
ด้วยระบบหม้อน้ ำรังผ้ึง ไม่น้อยกว่ำ 10 แรงม้ำ  พร้อมอุปกรณ์ในกำรสูบน้ ำ จ ำนวน 4 เครื่องเป็นเงิน 400,000 
บำท 
   2. เครื่องสูบน้ ำหอยโข่ง ขนำดท่อไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว เครื่องยนต์ ดีเซล 4 จังหวะ ติดต้ังบนเทรล
เลอร์ลำกจูง อัตรำสูบไม่น้อยกว่ำ 25,000ลิตร/นำที ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่ำ 16 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
จ ำนวน1 เครื่องเป็นเงิน 800,000 บำท 

เหตุผล 
  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของเทศบำลต ำบล
ประโคนชัยเพื่อเป็นกำรบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชนจำกภัยแล้งและเป็นกำรบริกำรสังคมและชุมชน จึงมี
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำว ดังนี้  

   1. เครื่องสูบน้ ำหอยโข่ง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ระบำยควำมร้อน
ด้วยระบบหม้อน้ ำรังผ้ึง ไม่น้อยกว่ำ 10 แรงม้ำ พร้อมอุปกรณ์ในกำรสูบน้ ำ จ ำนวน 4 เครื่องเป็นเงิน 400,000 บำท 
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   2. เครื่องสูบน้ ำหอยโข่ง ขนำดท่อไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว เครื่องยนต์ ดีเซล 4 จังหวะ ติดต้ังบนเทรล
เลอร์ลำกจูง อัตรำสูบไม่น้อยกว่ำ 25,000ลิตร/นำที ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่ำ 16 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
จ ำนวน 1 เครื่องเป็นเงิน 800,000 บำท 
   จ ำนวน 2 รำยกำร รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 1,200,000.- บำท (หนึ่งล้ำนสองแสนบำทถ้วน) 
  เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ และมีควำมจ ำเป็นต้องซื้อเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและให้บริกำรประชำชนจำกภัยแล้งและเป็นกำรบริกำรสังคมและชุมชนเป็นไปตำม
หนังสือท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลว 22 มิ.ย. 2552 และหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/1248 ลว 27 
มิ.ย 2559  (รำยละเอียดตำมแบบของเทศบำล) แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
ประจ ำปี 2562 หน้ำ 16  

สถำนะกำรคลัง 
  เงินสะสมของ เทศบำลต ำบลประโคนชัย ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 
   มีเงินสะสมท่ีน ำไปบริหำรได้            เป็นเงิน    53,624,882.36 บำท 
  หัก  - กันเงินส ำหรับจ่ำยเงินเดือน 3 เดือน 
   ส ำรองเงินเบ้ียฯ 2 เดือน     เป็นเงิน      9,332,600.00  บำท 
    - กันส ำรองเงินฉุกเฉิน ๑0%    เป็นเงิน      4,494,508.24  บำท 
   - จ่ำยตำมญัตติกองช่ำง ครั้งท่ี 1    เป็นเงิน       8,869,700.00 บำท 
   เงินสะสมคงเหลือท่ีสำมำรถน ำไปใช้ได้      เป็นเงิน     30,928,074.12 บำท 
   ขอจ่ำยขำดตำมญัตติ ครั้งท่ี 2 (งำนป้องกันฯ) เป็นเงิน      1,200,000.00  บำท 
   เงินสะสมคงเหลือ    เป็นเงิน    29,728,074.12  บาท 
  อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกเงิน-จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน 
กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
  “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น
ภำยใต้เงือนไข ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรท่ีเป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกำรท่ีจัดท ำ
เพื่อบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตำม
ระเบียบแล้ว 
  (3) ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือนและกันไว้อีกร้อย
ละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้น เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกรณีท่ีมีสำธำรณภัยเกิดข้ึน 
  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จส้ินภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หำกไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดให้กำรใช้
จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
  ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม โดยค ำนึงถึงฐำนะกำรเงินกำรคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภำพในระยะยำว 

  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของเทศบำลต ำบลประโคนชัย ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย พิจำรณำอนุมัติต่อไป 
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นำยมงคล  แผ้วพลสง    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน        - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนนำยกเทศมนตรี   
สมำชิสภำเทศบำล  ท่ำนท่ีปรึกษำ ท่ำนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วน

 เทศบำลต ำบลประโคนชัย และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ 
 คณะกรรมกำรชุมชน นักเรียน  และผู้เข้ำร่วมรับกำรประชุม
 สภำเทศบำลในครั้งนี้ ทุกท่ำนครับ  

      - ผมคิดว่ำเครื่องสูบหอยโข่ง สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ท้ังแล้ง 
      และหน้ำฝน หน้ำแล้ง เรำสำมำรถใช้เครื่องสูบน้ ำหอยโข่ง  
      สูบน้ ำเพื่อบริกำรประชำชน ได้อย่ำงทันท่วงที ส่วนหน้ำฝน 
      หำกมีน้ ำท่วมเรำสำมำรถใช้เครื่องสูบน้ ำหอยโข่ง สูบระบำย 
      น้ ำได้อย่ำงทันท่วงทีเช่นเดียวกัน ขอบคุณครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ี  
ประธำนสภำเทศบำล ประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใดเห็นควร อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ให้ 
 จ่ำยขำดเงินสะสมของเทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อจ่ำยเป็น

ค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร ดังนี้  
       1. เครื่องสูบน้ ำหอยโข่ง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว เครื่องยนต์ 
       ดีเซล 4 จังหวะ ระบำยควำมร้อนด้วยระบบหม้อน้ ำรังผ้ึง ไม่ 
       น้อยกว่ำ 10 แรงม้ำ  พร้อมอุปกรณ์ในกำรสูบน้ ำ จ ำนวน 4  
       เครื่อง เป็นเงิน 400,000 บำท 
       2. เครื่องสูบน้ ำหอยโข่ง ขนำดท่อไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว  
       เครื่องยนต์ ดีเซล 4 จังหวะ ติดต้ังบนเทรลเลอร์ลำกจูง อัตรำ 
       สูบไม่น้อยกว่ำ 25,000ลิตร/นำที ระยะสูบส่งไมน่้อยกว่ำ 16 
       เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  
       800,000 บำท  รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 1,200,000.- บำท 
       - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้จ่ำยขำดเงินสะสมของเทศบำล 
       ต ำบลประโคนชัย เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์กำรเกษตร  
       จ ำนวน 2 รำยกำร โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 9 เสียง 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้จ่ำยขำดเงินสะสมของ 

ประธำนสภำเทศบำล    เทศบำลต ำบลประโคนชัยเพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ 
       กำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
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นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 9 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

       - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้จ่ำยขำดเงิน 
       เงินสะสมของเทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ 
       ครุภัณฑ์ กำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร ดังนี้  
       1. เครื่องสูบน้ ำหอยโข่ง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว เครื่องยนต์ 
       ดีเซล 4 จังหวะ ระบำยควำมร้อนด้วยระบบหม้อน้ ำรังผ้ึง ไม่ 
       น้อยกว่ำ 10 แรงม้ำ  พร้อมอุปกรณ์ในกำรสูบน้ ำ จ ำนวน 4  
       เครื่องเป็นเงิน 400,000 บำท 
       2. เครื่องสูบน้ ำหอยโข่ง ขนำดท่อไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว  
       เครื่องยนต์ ดีเซล 4 จังหวะ ติดต้ังบนเทรลเลอร์ลำกจูง อัตรำ 
       สูบไม่น้อยกว่ำ 25,000ลิตร/นำที ระยะสูบส่งไมน่้อยกว่ำ 16 
       เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  
       800,000 บำท   
       รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 1,200,000.- บำท ได้ 

    3.5 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง  
      ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงแม่ข่าย 1 ชุด 
    - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 

นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

 

  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
  เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   

เหตุผล 
 ตำมท่ีเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
ประจ ำปี 2562  และประกำศใช้เมื่อวันท่ี  15  พฤศจิกำยน  2562 นั้น ได้มีครุภัณฑ์และโครงกำรท่ีมีควำม
จ ำเป็นต้องจัดหำในปีงบประมำณ 2563 ดังนี้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
ค่ำจัดซื้อเครื่องขยำยเสียงแม่ข่ำย  1 ชุด  จ ำนวน  58,000 บำท 
 เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรในกำรจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ ให้สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนและบริกำร
ประชำชน เทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕63 ต้ัง
รำยกำรใหม่ ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 
  ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  งบลงทุน  หมวด
ค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  
  -ค่าจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงแม่ข่าย 1 ชุด     จ านวน  58,000 บาท 
 

/เพื่อจ่ำยเป็น... 
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 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องขยำยเสียงแม่ข่ำย 1 ชุด  เป็นเงิน 58,000  บำท ประกอบด้วย  
   1. เครื่องขยำยเสียงก ำลังขับท่ี 700 W. จ ำนวน 1 เครื่อง  
   2. Master Line Matching 800 W. จ ำนวน 1 เครื่อง  
   3. Mixserแบบ Stereo ขนำด 16 แชนล จ ำนวน 1 เครื่อง 
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ เป็นไปตำมหนังสือ
ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลว 22 มิ.ย.2552 และหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ 1248  
ลว 27 มิ.ย 2559 (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2562 หน้ำ 13) 

รวมโอนเพิ่ม จ านวน 58,000 บาท 
โอนลด 

  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน(ฝ่ำย
ประจ ำ) ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน  58,000 บำท  (งบประมำณคงเหลือก่อนโอน จ ำนวน 
265,220.-  บำท) 

รวมโอนลด  จ านวน  58,000.-  บาท 

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

  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำ
อนุมัติ ต่อไป 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน        - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนนำยกเทศมนตรี   
สมำชิสภำเทศบำล  ท่ำนท่ีปรึกษำ ท่ำนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วน

 เทศบำลต ำบลประโคนชัย และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ 
 คณะกรรมกำรชุมชน นักเรียน  และผู้เข้ำร่วมรับกำรประชุม
 สภำเทศบำลในครั้งนี้ ทุกท่ำนครับ  

      - จัดซื้อเครื่องขยำยเสียงแม่ข่ำย 1 ชุด  อันนี้ไม่ติดใจ 
      ผมยินดีท่ีจะยกมือให้ครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยอีกหรือไม่ ครับขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ี 
ประธำนสภำเทศบำล ประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใดเห็นควร อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ให้ 
 โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ . 

2563 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องขยำยเสียงแม่ข่ำย 1 ชุด  
เป็นเงิน 58,000  บำท  โปรดยกมอืขึ้น 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 9 เสียง 
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นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย  
ประธำนสภำเทศบำล    ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
      เครื่องขยำยเสียงแม่ข่ำย 1 ชุด  เป็นเงิน 58,000 บำท
      โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 9 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

    - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้โอนเงิน
      งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องขยำยเสียงแม่ข่ำย 1 ชุด  เป็นเงิน 
      58,000 บำท ได้     

    3.6 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง 
      ขอรับความเห็นชอบเก่ียวกับการ จัดท าบันทึกข้อตกลงเพื่อ
      จัดท าบริการสาธารณะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประเภท 

    การจัดการขยะมูลฝอย 
    - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 

นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมประสงค์ขอรับควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรจัดท ำบันทึก
ข้อตกลงเพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอย โดยมีหลักกำรและ
เหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักกำร 
  ขอรับควำมเห็นขอบเกี่ยวกับกำรท ำบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อมประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอย ท่ีจัดท ำขึ้นระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้ังอยู่ภำยในพื้นท่ี
อ ำเภอประโคนชัย และอ ำเภอพลับพลำชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จ ำนวน ๗ แห่ง ดังนี้ 
  ๑. เทศบำลต ำบลประโคนชัย อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

๒. เทศบำลต ำบลพลับพลำชัย อ ำเภอพลับลำชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓. เทศบำลต ำบลโคกม้ำ อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
๔. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประโคนชัย อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
๕. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะโกตำพิ อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปังกู อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
๗. เทศบำลต ำบลเขำคอก อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ภำคีสมำชิก” โดยภำคีสมำชิกได้ตกลงกันให้มีกำรจัดกลุ่มพื้นท่ีกำรให้บริกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้ำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอยมีช่ือว่ำ “ศูนย์ก ำจัด
ขยะมูลฝอย” 

เหตุผล 
  เนื่องจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๗ แห่ง ได้ร่วมกันจัดท ำบันทึกข้อตกลงเพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น เมื่อวันท่ี                 
๓ ตุลำคม ๒๕๖๒ 

/ตำมประกำศ… 
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  ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำรท ำ
ควำมตกลงร่วมมือกันจัดท ำบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกำศเมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภำคม 
๒๕๕๘ ข้อ ๒(๒) ฯลฯ ในกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงตำมวรรคหนึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมหำรือ
ร่วมกันโดยจัดท ำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ และน ำเสนอสภำท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโดย
ปฏิบัติตำมกฎหมำยจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ท้ังนี้ให้รำยงำนและจัดส่งส ำเนำบันทึกข้อตกลงให้ผู้ก ำกับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบด้วย 
  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัยจึงขอเสนอญัตติ      
ขอควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมประเภท
กำรจัดกำรขยะมูลฝอย ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน        - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนนำยกเทศมนตรี   
สมำชิสภำเทศบำล  ท่ำนท่ีปรึกษำ ท่ำนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วน

 เทศบำลต ำบลประโคนชัย และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ 
 คณะกรรมกำรชุมชน นักเรียน  และผู้เข้ำร่วมรับกำรประชุม
 สภำเทศบำลในครั้งนี้ ทุกท่ำนครับ  

      -กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนกำร
      จัดกำรส่ิงแวดล้อมประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอย หรือท่ี
      เรียกว่ำภำคีสมำชิก ในกำรก ำจัดขยะมูลฝอยตรงนี้ 
      พร้อมท่ีจะยกมือให้เช่นเดียวกัน 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยต่อไปผมจะขอมติท่ี 
ประธำนสภำเทศบำล ประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใดเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบเกี่ยวกับ

กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนกำร
จัดกำรส่ิงแวดล้อมประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

 - สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบเกี่ยวกับกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลง
เพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมประเภท
กำรจัดกำรขยะมูลฝอยโปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 9 เสียง 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สมำชิกท่ำนใด ไม่เห็นชอบเกี่ยวกับกำรจัดท ำบันทึก 
ประธำนสภำเทศบำล    ข้อตกลงเพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรจัดกำร 
      ส่ิงแวดล้อมประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอย โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สรุปท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 9 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่มี 

    - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ เห็นชอบ เกี่ยวกับกำร 
    จัดท ำบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนกำร

      จัดกำรส่ิงแวดล้อมประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอยได้ 
/3.7 ญัตติ… 
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    3.7 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง ขอ
    ความเห็นเก่ียวกับการขอก าหนดโซน ลักษณะการใช้ที่ดิน
    สาธารณประโยชน์และขอถอนสภาพที่ดิน  
    สาธารณประโยชน์หนองระแซซัน 
    - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 

นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

  เนื่องด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมประสงค์จะขอรับควำมเห็นเกี่ยวกับกำรขอก ำหนด
โซนลักษณะกำรใช้ท่ีดินสำธำรณประโยชน์ และกำรถอนสภำพท่ีดินสำธำรณประโยชน์หนองแซซัน  เพื่อด ำเนิน
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยำนน้ ำหนองระแซซัน (พื้นท่ีคำบเกี่ยวระหว่ำงเทศบำลต ำบลประโคนชัยกับอบต. 
ประโคนชัย) มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดควำมสวยงำม ประชำชนมีสถำนท่ีออกก ำลังกำย โดยมี
หลักกำรและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักกำร 
  ขอรับควำมเห็นจำกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย  ว่ำสมควรให้มีกำรก ำหนดโซนลักษณะกำรใช้
ท่ีดินสำธำรณประโยชน์และขอถอนสภำพท่ีดินสำธำรณประโยชน์หนองระแซซัน  (หนังสือส ำคัญส ำหรับท่ีหลวง
เลขท่ี บร.5303) เนื้อที่ 66 ไร่ 1 งำน 33 ตำรำงวำ ท้ังแปลง โดยพื้นท่ีดังกล่ำวต้ังอยู่หมู่ท่ี 1,9  ต ำบลประโคน
ชัย  อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยำนน้ ำหนองระแซซัน หรือไม่  อย่ำงไร 

เหตุผล 
  เนื่องด้วย เทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยำนน้ ำหนองระแซซันเพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดควำมสวยงำม ประชำชนมีสถำนท่ีออกก ำลังกำย โดยจะด ำเนินกำร ณ  บริเวณท่ี ดิน
สำธำรณประโยชน์หนองแซซัน (หนองระแซซัน) หนังสือส ำคัญส ำหรับท่ีหลวงเลขท่ี บร.5303 เนื้อท่ี 66 ไร่ 1 
งำน 33 ตำรำงวำ ท้ังแปลง โดยพื้นท่ีดังกล่ำวต้ังอยู่หมู่ท่ี  1 ,9  ต ำบลประโคนชัย อ ำเภอ  ประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ แต่เนื่องจำกท่ีดินแปลงดังกล่ำวเป็นท่ีดินสำธำรณประโยชน์  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรถอนสภำพกำรจัดขึ้นทะเบียนและกำรจัดหำผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตำมประมวลกฎหมำย
ท่ีดิน พ.ศ. 2550   
  ข้อ  12 (3) “ให้ผู้ขอประสำน...  เพื่อขอควำมเห็นจำกท่ีประชุมสภำองค์กรปกครอง       ส่วน
ท้องถิน่และจัดให้รำษฎรผู้เคยใช้ประโยชน์แสดงควำมคิดเห็น”    และ   
  ข้อ  16  “กำรขอควำมเห็นจำกท่ีประชุมสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และจัดให้รำษฎรผู้
เคยใช้ประโยชน์  ร่วมแสดงควำมเห็นว่ำสมควรให้มีกำรถอนสภำพหรือไม่  อย่ำงไร ตำมข้อ 12 (3)  ให้น ำ
แผนงำน  โครงกำร  วัตถุประสงค์  ตลอดจนรำยละเอียดอื่น  เช่น  ขนำด  จ ำนวนเนื้อท่ีท่ีขอเข้ำสู่กำรพิจำรณำ
ของสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกระบวนกำรรับฟังควำมเห็นของรำษฎรด้วย  เมื่อท่ีประชุมมีมติและ
ควำมเห็นของรำษฎรได้ข้อสรุปอย่ำงไร  ให้จัดท ำรำยงำนแสดงให้ปรำกฏชัดเจนด้วย” 
  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว  ผู้บริหำรท้องถิ่นเทศบำลต ำบลประโคนชัย  จึงขอเสนอญัตติ
เพื่อขอรับควำมเห็นจำกท่ีประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย  ว่ำ สมควรให้ก ำหนดโซนลักษณะกำรใช้ท่ีดิน 
 

สำธำรณ... 
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สำธำรณประโยชน์ประเภทสงวนไว้เพื่อสร้ำงสถำนท่ีรำชกำร และกำรขอถอนสภำพท่ีดินสำธำรณประโยชน์หนอง
แซซัน(หนองระแซซนั) เนื้อที่  66  ไร่ 1 งำน 33 ตำรำงวำ  เพื่อใช้สร้ำงสถำนท่ีจัดท ำโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์
อุทยำนน้ ำหนองระแซซัน หรือไม่อย่ำงไร 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ ครับขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน        - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนนำยกเทศมนตรี   
สมำชิสภำเทศบำล  ท่ำนท่ีปรึกษำ ท่ำนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วน

 เทศบำลต ำบลประโคนชัย และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ 
 คณะกรรมกำรชุมชน นักเรียน  และผู้เข้ำร่วมรับกำรประชุม
 สภำเทศบำลในครั้งนี้ ทุกท่ำนครับ     

      ในเรื่องของหนองระแซซัน เนื้อที่ 66 ไร่ 1 งำน 33 
      ตำรำงวำ ซึ่งอยู่ในเขตหมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 9 ผมเองก็อยู่หมู่ท่ี 1 ใน
      เรื่องของถอนที่ดิน ผมอยำกจะสอบถำมว่ำ ในกำรถอนนั้นจะ
      มีปัญหำกับพี่น้องประชำชนท่ีใช้น้ ำหรือไม่ ถ้ำเรำถอนที่ดิน 
      น้ ำท่ีเรำต้องใช้ในปัจจุบันใช้ต่อได้หรือไม่  ถ้ำยังใช้น้ ำไ ด้ 
      ก็รีบเร่งด ำเนินกำรโครงกำรโดยด่วน หำรือกับโยธำ  
      นำยช่ำงต่ำงๆ มำดูแบบ อย่ำงน้อย ครำวท่ีแล้วท่ีทรำบข่ำวว่ำ
      โครงกำรท่ีจะปรับปรุงหนองระแซซันต้องใช้งบประมำณร้อย
      กว่ำล้ำนบำท ควรจะประมำณรำคำให้สูงไว้ก่อน  เพื่อเสนอ
      ทำงสภำ บำงทีเขำจะตัดงบประมำณออกจำก 200 ล้ำน 
      เหลือ 100 ล้ำน มำพัฒนำบ้ำนเรำก็ยังดี เพรำะว่ำอย่ำงไร 
      ท่ีผมมำพูดในครั้งนี้ เพรำะมีลูกหลำนคนประโคนชัย ซึ่งเป็น
      รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหำดไทยเกี่ยวกับหน่วยงำนของเรำ
      โดยตรงเรำก็สำมำรถท่ีจะประสำนงำนได้ ในเรื่องของเอกสำร
      ท่ีจะด ำเนินกำรถ้ำหำกท่ำนติดขัด ให้ เรียนปรึกษำท่ำน
      ประธำนสภำ และกระผมได้ ตรงนี้ก็อยำกให้รีบเร่งด ำเนินกำร
      พร้อมท่ีจะยกมือให้ เพื่อได้รีบไปประชำคมพี่น้อง 
      ประชำชนในกำรท ำโครงกำรต่อไป 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยต่อไปผมจะขอมติท่ี 
ประธำนสภำเทศบำล ประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ใหก้ ำหนด

โซนลักษณะกำรใช้ท่ีดินสำธำรณประโยชน์ และกำรถอนสภำพ
ท่ีดินสำธำรณประโยชน์หนองแซซนั  เพื่อด ำเนินโครงกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยำนน้ ำหนองระแซซัน 
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 - สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ ใหก้ ำหนดโซนลักษณะกำรใช้ท่ีดิน
สำธำรณประโยชน์ และกำรถอนสภำพท่ีดินสำธำรณประโยชน์
หนองแซซนั  เพื่อด ำเนินโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยำนน้ ำ
หนองระแซซัน โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 9 เสียง 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สมำชิกท่ำนใด ไม่เห็นชอบ ใหก้ ำหนดโซนลักษณะ 
ประธำนสภำเทศบำล    กำรใช้ท่ีดินสำธำรณประโยชน์ และกำรถอนสภำพท่ีดิน
      สำธำรณประโยชน์หนองแซซัน  เพื่อด ำเนินโครงกำรปรับปรุง
      ภูมิทัศน์อุทยำนน้ ำหนองระแซซนั โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สรุปท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 9 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่มี 

    - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ เห็นชอบ ให้ก ำหนดโซน 
    ลักษณะกำรใช้ท่ีดินสำธำรณะประโยชน์ และกำรถอนสภำ

      ท่ีดินสำธำรณประโยชน์หนองแซซนั  เพื่อด ำเนินโครงกำร
      ปรับปรุง ภูมิทัศน์อุทยำนน้ ำหนองระแซซนั ได้ 

    3.8 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง 
    ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนที่ท าการปกครอง
    อ าเภอประโคนชัย เพื่อเปน็ค่าอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
    ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
    รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า 
    เจ้าอยู่หัว “ภูพานราชนิเวศน์” 
    - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 

นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขอรับควำมเห็นชอบจ่ำยเงินอุดหนุนท่ีท ำกำร
ปกครองอ ำเภอประโคนชัย เพื่อเป็นค่ำอุดหนุนโครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลชิงถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จ
พระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว”ภูพำนรำชนิเวศน์”ครั้งท่ี 38 โดยมี
หลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
  เพื่อขอรับควำมเห็นชอบจ่ำยเงินอุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอประโคนชัย เพื่อเป็นค่ำอุดหนุน
โครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลชิงถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำ วชิรำลง
กรณพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว”ภูพำนรำชนิเวศน์”ครั้งท่ี 38 จ ำนวน  20,000.- บำท 

เหตุผล 
  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้รับหนังสืออ ำเภอประโคนชัย ด่วนท่ีสุด ท่ี บร 0318/ว 1189 
ลงวันท่ี 5 พฤศจิกำยน 2562 และหนังสืออ ำเภอประโคนชัย ด่วนท่ีสุด ท่ี บร 0318/ว 121 ลงวันท่ี 12 
พฤศจิกำยน 2562 แจ้งให้เทศบำลเพิ่มเติมโครงกำรเงินอุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอประโคนชัย โครงกำร
แข่งขันกีฬำฟุตบอลชิงถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณพระว
ชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว”ภูพำนรำชนิเวศน์”ครั้งท่ี 38และขอรับกำรอุดหนุนโครงกำรดังกล่ำว  เป็นเงิน 20,000 บำท 

/ตำมพระรำชบัญญัติ... 
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  ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496  มำตรำ 67 ทวิก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินอุดหนุนจะ
กระท ำได้ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติ 
  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว  คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขอเสนอญัตติต่อ
สภำเพื่อขอรับควำมเห็นชอบจ่ำยเงินอุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอประโคนชัย เพื่อเป็นค่ำอุดหนุนโครงกำร
แข่งขันกีฬำฟุตบอลชิงถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณพระวชิร
เกล้ำเจ้ำอยู่หัว”ภูพำนรำชนิเวศน์”ครั้งท่ี 38 ต่อไป 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน        - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนนำยกเทศมนตรี   
สมำชิสภำเทศบำล  ท่ำนท่ีปรึกษำ ท่ำนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วน

 เทศบำลต ำบลประโคนชัย และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ 
 คณะกรรมกำรชุมชน นักเรียน  และผู้เข้ำร่วมรับกำรประชุม
 สภำเทศบำลในครั้งนี้ ทุกท่ำนครับ  

      ข้อสุดท้ำย โครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลชิงถ้วยพระรำชทำน
      พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำ วชิรำ
      ลงกรณพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว”ภูพำนรำชนิเวศน์”ครั้งท่ี 38 
      อยำกจะเรียนว่ำจำกเดิมเป็นโครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอล
      ชิงถ้วยพระรำชทำน เปล่ียนเป็นกำรชิงถ้วยประรำชทำน
      พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง
      รัชกำลท่ี 9 และมำปีนี้เขำปรับเปล่ียนเป็นฟุตบอลชิงถ้วย
      พระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรี 
      สินทรมหำวชิรำลงกรณพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ตรงนี้เองเรำ
      เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรำควรจะสนับสนุนอย่ำง
      แท้จริง และในช่วงนี้ก ำลังท ำกำรแข่งขัน ในรอบ 16 ทีม  
      บุรีรัมย์ ระหว่ำงอ ำนำจเจริญ ชนะ 4 – 0 และวันนี้ใน
      ช่วงเวลำ 15.00 น บุรีรัมย์ พบ ยโสธร ขอขอบคุณท่ำน
      ประธำนสภำเทศบำล  
นำยมงคล  แผ้วพลสง    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยอีกหรือไม่ ครับขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยต่อไปผมจะขอมติท่ี 
ประธำนสภำเทศบำล ประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ จ่ำยเงิน

อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอประโคนชัย เพื่อเป็นค่ำ
อุดหนุนโครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำ 

 ลงกรณพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว”ภูพำนรำชนิเวศน์”ครั้งท่ี 38 
จ ำนวน  20,000.- บำท  
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 - สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ จ่ำยเงินอุดหนุนท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอประโคนชัย เพื่อเป็นค่ำอุดหนุนโครงกำรแข่งขันกีฬำ
ฟุตบอลชิงถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
รำมำธิบดีศรีสินทรมหำ วชิรำลงกรณพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว”
ภูพำนรำชนิเวศน์”ครั้งท่ี 38 จ ำนวน  20,000.- บำท  

 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 9 เสียง 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - มีสมำชิกท่ำนใด ไม่เห็นชอบ จ่ำยเงินอุดหนุนท่ีท ำกำร 
ประธำนสภำเทศบำล    ปกครองอ ำเภอประโคนชัยเพื่อเป็นค่ำอุดหนุนโครงกำร
      แข่งขันกีฬำฟุตบอลชิงถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จ 
      พระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำ วชิรำลงกรณพระวชิร
      เกล้ำเจ้ำอยู่หวั”ภูพำนรำชนิเวศน์”ครั้งท่ี 38 จ ำนวน  
      20,000.- บำท โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สรุปท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 9 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่มี 

    เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ เห็นชอบ จ่ำยเงิน
      อุดหนุนท ำปกครองอ ำเภอประโคนชัยเพื่อเป็นค่ำอุดหนุน
      โครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลชิงถ้วยพระรำชทำน 
      พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำ
      ลงกรณพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว”ภูพำนรำชนิเวศน์” 

    ครั้งท่ี 38 จ ำนวน  20,000.- บำท ได้ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ  
ประธำนสภำเทศบำล    -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ขอเชิญครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน        - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนนำยกเทศมนตรี   
สมำชิสภำเทศบำล  ท่ำนท่ีปรึกษำ ท่ำนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วน

 เทศบำลต ำบลประโคนชัย และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ 
 คณะกรรมกำรชุมชน และผู้เข้ำร่วมรับกำรประชุมสภำเทศบำล
 ในครั้งนี้ ทุกท่ำนครับ 

      เรื่องแรก กระผมขอเสนอท่ำนประธำนสภำเทศบำล ควรท ำ
      ป้ำยไวนิล ขนำดใหญ่ เพื่อขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 
      1. ส.ส.รุ่งโรจน์ ทองศรี  
      2. ส.ส. จักรกฤษณ์  ทองศรี 
      3. นำยธีรวัฒน์ วฒุิคุณ   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์ 
      4. นำยนฤชำ  โฆษำศิวิไลช์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ 
      5. นำงสำวเพชรรัตน์ ภูมำศ นำยอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
          จังหวัดบุรีรัมย์ 
      6. นำยนรินทร์ เรือนประโคน นำยก อบต. ตะโกตำพิ 
      7. นำยทวีศักดิ์ แซ่ตั้ง นำยก ทต.โคกม้ำ 
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      8. นำยฉัตรชัย  ดุจจำนุทัศน์ นำยก อบต. ประโคนชัย  
      9. นำยประสงค์  พวงไพบูลย์ นำยก ทต.ประโคนชัย  
           และองค์ต่ำงๆ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท่ีท ำให้โครงกำรนี้ส ำเร็จ 
      ลุลวงไปด้วยดี 
      ท่ี 2 เกี่ยวกับตลำดไนท์เทศบำลต ำบลประโคนชัย ผมเอง
      เรียนช้ีแจงกับท่ำนประธำนสภำผ่ำนไปยังผู้บริหำรและผู้มีส่วน
      เกี่ยวข้อง นโยบำยตลำดไนท์ เรำท ำเพื่อพี่น้องประชำชนและ
      โครงกำรนี้ก็เป็นโครงกำรของเรำเอง โครงกำรของท่ำนนำยก
      โครงกำรของท่ำนสมำชิกสภำ ท่ีเรำมำร่วมกัน เมื่อเรำท ำแล้ว
      ต้องดูว่ำผลท่ีเกดิขึ้นนั้น เป็นอย่ำงไรผลตอบรับ สมำชิกสภำ
      มำกับนำยกเป็นอย่ำงไร แล้วพี่น้องแม่ค้ำพ่อค้ำท่ีจ ำหน่ำยใน
      ตลำดไนท์นั้น เป็นอย่ำงไร เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกำยน 2562 
      ผมได้เข้ำประชุมเกี่ยวกับพ่อค้ำแม่ค้ำ ในตลำดไนท์ก็มีระเบียบ
      กำรประชุม ประชุมเสร็จจะต้องจับสลำก โดยท่ีไม่ได้สอบถำม
      แม่ค้ำเลยว่ำจะย้ำยแบบไหนอย่ำงไรหรือไม่เรียกสมำชิกสภำท่ี
      เรำมำด้วยกัน ท่ีต้ังโครงกำรด้วยกันมำพูดคุยก่อน ก่อนท่ีจะไป
      ถึงคณะกรรมกำร เรำควรจะมำปรึกษำถึงปัญหำก่อน หำกเรำ
      ย้ำยปัญหำเกิดไหม ถ้ำเรำไม่ย้ำยปัญหำเกิดอย่ำงไร แล้วเรำ
      จะต้องแก้ไขกันอย่ำงไร มำวันนีก้็จะมัดมือชกจะย้ำย ผมเอง
      ในนำมสมำชิกสภำเทศบำลมำจำกพี่น้องประชำชนผมเองอยู่
      ข้ำงพี่น้องประชำชน ตรำบใดท่ีผมยังด ำรงต ำแหน่งเป็น
      สมำชิกสภำอยู่ท่ีนี่ผมไม่ยินยอมให้ย้ำยตลำดไนท์ อยำกให้เขำ
      ขำยอยู่อย่ำงนี้ พ่อค้ำแม่ค้ำท่ีมำใหม่ท่ีไม่มีท่ีขำย ท่ีลงทะเบียน
      ไว้ผมก็คุยกับอ ำเภอไว้ ท่ีบริเวณข้ำงทะเบียนผมมำขำยต่อเติม
      ได้ไหมเขำตอบว่ำเชิญขำยได้เลย ท ำอย่ำงนี้ดีมำก ส ำหรับผู้ท่ี
      ไม่มีท่ีขำยขยับขยำยมำฝ่ังข้ำงทะเบียน เมื่อคนขำยเต็มเรำก็
      ขยับขยำยไปทำงวัดกลำงไปเรื่อยๆ  ผมเช่ือว่ำแม่ค้ำใน 
      ประโคนชัยมีเยอะ ก็ขยับขยำยไปเรื่อยๆ จะมำอ้ำงแต่ว่ำใน
      ตลำดสดขำยไม่ดี ขำยไม่ได้ ผมอยำกกรำบเรียนอย่ำง
      ตรงไปตรงมำกับ ท่ำนประธำนสภำถึงท่ำนผู้บริหำรว่ำตลำด 
      พ่อค้ำ แม่ค้ำ ในตลำดจ ำหน่ำยสินค้ำ ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อหรือผู้ขำย 
       ผู้ขำยหนึ่งท ำอำหำรอร่อย ดูแล้วน่ำรับประทำนมีขำประจ ำก็
      ขำยได้  ถ้ำท ำอำหำรไม่อร่อย ไม่มีขำประจ ำก็ขำยไม่ได้ แต่ก็
      ท ำมำขำยทุกวัน ผมไปตลำดเกือบจะทุกวัน เพรำะว่ำกำรค้ำ
      ขำย อยำกจะกรำบเรียนตรงๆ ว่ำ ค้ำขำยไม่ได้ท่ีจะว่ำเต็มร้อย 
      วันนี้ขำยได้ ขำยหมด พรุ่งนี้อำจจะขำยเหลือ หรืออำจจะขำย
      ไม่ได้ เพรำะเป็นพ่อค้ำแม่ค้ำ จ ำเป็นท่ีจะต้องท ำใจ เพรำะ
      ไม่ใช่ข้ำรำชกำรท่ีต้องรับเงินเต็มทุกเดือน เขำหำเช้ำกินค่ ำ 
      และยุคนี้ข้ำวยำกหมำกแพงท ำมำหำกินก็ยำก ล ำบำก  
 

/ท่ำนก็ให้… 
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       เขำขำยไปซิครับ เรำก็ปรับเปล่ียนค่อยๆ ทยอยไป บริเวณใด
      ท่ีผิดกฎหมำยเรำก็หำบริเวณใดท่ีถูกกฎหมำยมำท ำให้เขำ 
      ค่อยๆ เป็นไป นี่แหล่ะครับผมอยำกกรำบเรียนท่ำน 
      ประธำนสภำ ไปยังท่ำนนำยก เวลำเรำท ำครั้ง เรำเขียน
      ด้วยมือ แต่เวลำเรำจะท ำอย่ำงน้อยท่ำนต้องใช้ลิควิปลบ ท่ำน
      ต้องใช้ยำงลบ  แล้วในกำรลบต้องค่อยๆ ลบ ปัญหำก็ค่อยๆ 
      หมดไป มำอ้ำงผู้บริหำร ผมว่ำไม่ถูก อ้ำงท่ำนนำยกไม่ถูก มัน
      ต้องอ้ำงผู้ท่ีรับผิดชอบก่อนระดับล่ำงถึงจะถูก ระดับเจ้ำหน้ำท่ี
      ไป ท่ำนกรองก่อนว่ำมีปัญหำตรงไหน แล้วจึงให้นำยกเซ็น
      เรียกคณะกรรมกำรมำประชุม อ้ำงว่ำมีคณะกรรมกำร          
      มีตัวแทนสมำชิกสภำ ผมรู้ตัวแทนสมำชิกสภำคือใคร แต่ถำม
      ว่ำเรื่องตลำดในกำรค้ำขำยอำจจะยังไม่รู้ถึงปัญหำท่ีแท้จริง 
      อย่ำงไรก็ตำมอยำกกรำบเรียนท่ำนประธำนสภำไปยังท่ำน
      นำยกช่วยวินิจฉัยหรือไม่ก็หำรืออีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยๆ เป็น 
      ค่อยๆ ไป ก็อยำกให้ตลำดไนท์คงอยู่ แต่ในครั้งนี้ สมำชิกสภำ
      เทศบำลเป็นตัวแทนของประชำชน ท่ีพูดครั้งนี้ไม่ใช่ควำมคิด
      คนเดียวขอท่ำนสมำชิกช่วยยกมือช่วยผมด้วยครับ  
      ว่ำเห็นชอบท่ีจะให้ตลำดไนท์อยู่ตรงนี้ท่ีเดิมขอให้ 
      ช่วยยกมือด้วยครับ ท่ีประชุมยกมือให้ตลำดไนท์อยู่ ท่ีเดิม
      คือ  1. ร.ต.ต. วรรณะ  เรืองศิริ 
       2. นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์ 
       3. นำยเฉลิมชัย  ไวยำประโคน 
       4. นำยอ้อย  ทรงประโคน 
       5. นำยจีระ  หรีกประโคน 
       6. นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ 
       และสมำชิกสภำท่ีไม่เห็นด้วย คือ  
       1. นำยนก หลอมประโคน 
       2. ร.ต.ต. ประวัตติ  ทรงประโคน 
      ข้อท่ี 3 โครงกำรจัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำย แบบ   
      กลำงแจ้ง 11 รำยกำร 18 เครื่อง จ ำนวน  1 ชุด มีเรื่อง
      คณะกรรมกำรพิจำรณำรำคำกลำง ขอลำออกเนื่องจำกสำเหตุ
      ไม่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เรียนท่ำนประธำนสภำผ่ำนไปยัง
      ผู้บริหำรด้วย ฟังให้ดี ท่ำนบันทึกให้ถูกต้อง คนท่ี 1 ขอเอ่ย 
      นำมนะครับ นำงเอมอร มหำชนะวงศ์ เจ้ำพนักงำน 
      ห้องสมุดช ำนำญกำร คนท่ี 2 นำงสุนันทำ เฮ่ประโคน
      นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร สำเหตุท่ีบอกว่ำขอลำ 
      ออกจำกคณะกรรมกำร เนื่องจำกไม่มีควำมรู้ควำม 

             สำมำรถ ก็ถ้ำหำกไม่มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ำนก็จะต้อง 
 

/พิจำรณำ… 
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      พิจำรณำตัวเองว่ำจะต้องท ำงำนหรือไม่อย่ำงไร กำรพิจำรณำ
      ขั้น เป็นอย่ำงไร ท่ำนก็ไปพิจำรณำดูนะว่ำข้ันน่ำจะให้ข้ัน 2.5 
      ประเภทนี้ ฝำกท่ำนประธำนสภำผ่ำนไปยังผู้บริหำร  
      ก็ต้องขอบคุณท่ำนนำยก เพรำะว่ำท่ำนนำยกยังให้มีกำรจัดซื้อ
      จัดจ้ำงต่อไป เพียงแต่ต้องต้ังคณะกรรมกำรขึ้นมำใหม่ ตรงนี้
      ต้องขอบคุณท่ำนนำยกท่ีเล็งเห็นควำมส ำคัญ แต่ควำมล่ำช้ำท่ี
      พี่น้องประชำชนอยำกได้เครื่องออกก ำลังกำยเดือนนี้ก็จะ
      เล่ือนออกไปเป็นเดือนมกรำคม  อย่ำงไรก็ตำมฝำกท่ำน
      ผู้บริหำรผ่ำนไปถึงท่ำนนำยกด้วยครับ วันนี้เองผมก็ต้อง
      ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีในเรื่องน้ ำประปำซึ่งเรำสู้กันมำ
      ท้ังคณะผู้บริหำร กองกำรประปำในกำรแก้ปัญหำท่ีจะผันน้ ำ
      มำให้พี่น้องประชำชนได้ใช้ ขอบคุณท่ำนปลัดเทศบำลร่วมแรง
      ร่วมใจท ำอย่ำงไรให้น้ ำมีให้พี่น้องประชำชนได้ใช้ ขอบคุณครับ 
นำยมงคล  แผ้วผลสง             - ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์ มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่อง 
ประธำนสภำเทศบำล             อื่นๆ อีกหรือไม่ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม           -ไม่ม ี
นำยมงคล  แผ้วผลสง            - ผมขอขอบคุณ ท่ำนนำยก  เลขำนุกำร สมำชิกสภำ 
ประธำนสภำเทศบำล            เทศบำล เจ้ำหน้ำท่ี และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 

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

 
  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ท ำกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล              
ประโคนชัย สมัยสำมัญสมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี.................................................
เวลำ............... น.  จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนต่อไป 
 

1. (ลงช่ือ) สมนึก          ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                     (นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์) 

2. (ลงช่ือ)   สุธีร์  กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                        (นำยสุธีร์ ธนูศิลป์) 

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

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

(ลงช่ือ)  ศักดิ์  ประธำนสภำเทศบำลประโคนชัย  
    (นำยศักดิ์  สินรัมย์) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


