
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

สมัยวิสามญั สมยัที่ 1 ประจ าปี ๒๕63 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2๕63 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. 

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

ประธำนสภำเทศบำล 
รองประธำนสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
 

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

 
ผูไ้ม่มาประชุม   

 1. นำยพงษ์ศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์  สมำชิกสภำเทศบำล   ลำป่วย 
 2. นำยบุญจันทร์  ทองแถม  เลขำนุกำรสภำ    ไปรำชกำร 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นำยประสงค์  พวงไพบูลย ์            นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 2. นำงสำวสุนิสสำ  ทองศรี            รองนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 3. นำยสมนึก  อินทะเล             เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 4. นำยพิทักษ์ เมื่อประโคน            รองปลัดเทศบำล 
 5. นำงอัญชลี  เมื่อประโคน            หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 

6. นำงสำวจินตนำ  หลอมประโคน   ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
 7. นำยทรงยศ  ชัยอินทร์            ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

8. จ่ำเอกปรีชำ  ดีด้วยชำติ   ผู้อ ำนวยกำรกองกำรประปำ 
9. นำงกฤษฎีกำ มัญจกำเท   ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
10. นำงนิอร พลวัน                                      นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
๑1.นำยเกรียงศักดิ์  เภสัชชำ   ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 
12. จ่ำเอกอภินันท์ บัตรประโคน   หัวหน้ำฝ่ำยป้องกัน 
13.นำงสำววำรุณี  พวงไพบูลย์   หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
14. นำงนิดำ  ปุยะติ    หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
15. นำยส ำรวย ไชยอินทร์                              ประธำนชุมชนวัดแจ้งคุ้มสำยันณ์ 

/นำงสำวทิพย์วรรณ...  
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16. นำงสำวทิพย์วรรณ  ปำประโคน                  กรรมกำรชุมชนหลักเมือง 
17. นำงลักขณำ ศรีจันทร์ดี            ประธำนชุมชนกันเตอล 
18. นำงล ำพร มันปำฏิ                                   ประธำนชุมชนตำเจรือม 
19. นำยหนด  หมั่นตลุง                                 กรรมกำรชุมชนวัดโพธิ์ 
20. นำงละออง  กงประโคน                             ประธำนชุมชนชัยมงคล 
21. นำงสำวสุภำพร  ดีประโคน                         นักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตรช ำนำญกำร 
22. นำงแดง  ชนะชัย                                     กรรมกำรชุมชนรุ่งสุริยำ 
23. นำงวรำภรณ์  พรรณพิสุทธิ์                         ประธำนชุมชนหนองกกเหนือ 
24. นำงร ำเพย  น้อยเจริญ                               กรรมกำรชุมชนระเนียด 
25. นำงชอุ่ม  ตรงใจ                                      ประธำนชุมชนหนองกกใต้ 
26. นำงสำวสุกฤตำ ทะเรรัมย์                            ครูโรงเรียนอนุบำลประโคนชัย 
27. เด็กชำยนนทพัทธ์  ปิ่นสุวรรณ                      นักเรียนโรงเรียนอนุบำลประโคนชัย 
28. เด็กชำยจิระกิตติ เสงี่ยมศักดิ์                        นักเรียนโรงเรียนอนุบำลประโคนชัย 
29. นำงจิรำลักษณ์  สำยสังข์                             นักวิชำกำรสุขำภิบำลช ำนำญกำร 
30. นำงบุญเพรำ สุดประโคน                            ประธำน อสม. ต ำบลประโคนชัย 
31. นำงสำวสำยพิณ  เวชชศำสตร์                       ประธำนชุมชนหนองจอกพัฒนำ 
32. นำงจำรุนัย  เสขะกุล                                  ประธำนชุมชนอ ำนวยกิจ 
33. นำยเสิม  ธงแพรศรี                                    ลูกจ้ำงประจ ำ 
34. นำงจำรุณี  คงทวี                                       เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
35. นำงสำวรักชนก  ปึกประโคน                         นักวิเครำะห์นโยบำยแผนช ำนำญงำน 
36 . นำงวิไลรัตน์  หรีกประโคน                            นิติกรช ำนำญกำร 

เร่ิมประชุมเวลา 10.๐๐ น. 
เมื่อได้เวลำประชุม นำยศักดิ์  สินรัมย์ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ท ำหน้ำท่ีเป็น 

ประธำนในท่ีประชุม เมื่อผู้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนสภำฯ ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
และกล่ำวเปิดประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย  
ประธำนสภำเทศบำล    ท่ำนนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี  

กรรมกำรชุมชนทุกชุมชน  ท่ีเข้ำมำร่วมรับฟังกำรประชุมครั้งนี้ 
ตลอดท้ังเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล ท่ีเคำรพทุกท่ำนครับ  
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- แจ้งเรื่องปลัดเทศบำล เดินทำงไปรำชกำรท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
และเนื่องจำกกำรประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้ำเลขำนุกำร
สภำฯ จึงต้องมีผู้ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรสภำฯ เพื่อท ำหน้ำท่ีใน
กำรประชุมสภำตำมระเบียบวำระต่อไป ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ข้อ 19 
วรรคท้ำย ควำมว่ำ ในกำรประชุมสภำท้องถิ่นครั้งใด ถ้ำไม่มี
เลขำนุกำรสภำท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถ 
 

/ปฏิบัติหน้ำท่ี… 
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ปฏิบัติหน้ำท่ีได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้ำท่ี ให้สภำท้องถิ่นเลือก
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำรหรือพนักงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนี้หนึ่ งคนเพื่ อ เป็น ผู้ปฏิบั ติหน้ำ ท่ี
เลขำนุกำรสภำท้องถิ่นเฉพำะในกำรประชุมครำวนั้น  โดยให้
น ำควำมในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมำใช้บังคับโดย
อนุโลม เว้นแต่กำรลงคะแนนเลือกให้กระท ำด้วยวิธีกำรยกมือ 
- ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำล เสนอช่ือผู้ท่ีสมควรเป็น
เลขำนุกำรโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ำ 2 คน 

นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์     กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพท่ำนผู้บริหำร และ 
สมำชิกสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นำงสมนึก เทียมมณี

รัตน์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย เขต 2 ขอเสนอ
นำยพิ ทักษ์  เมื่ อประโคน รองปลัดเทศบำล ท ำหน้ำ ท่ี
เลขำนุกำรสภำ ขอผู้รับรองด้วยคะ 
1. นำยมงคล  แผ้วพลสง 
2. ร.ต.ต. วรรณะ  เรืองศิริ 
3. นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอช่ือผู้ใดหรือไม่ ถ้ำหำกไม่สมำชิก
ประธำนสภำเทศบำล    ท่ำนใดเสนอ ผมขอมติท่ีประชุม เห็นชอบให้นำยพิทักษ์
      เมื่อประโคน รองปลัดเทศบำล เป็นเลขำนุกำรสภำฯ ช่ัวครำว
      เพื่อท ำหน้ำท่ีในกำรประชุมสภำตำมระเบียบวำระต่อไป 
มติท่ีประชุม     มีมติรับทรำบ    
นำยศักดิ์  สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภา
ประธำนสภำเทศบำล    เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 
 เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม ๒๕62 

- ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
มีท่ำนใดจะแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือไม่ ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม     -ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    -ถ้ำไม่มีกำรแก้ไขถือว่ำท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำร
ประธำนสภำเทศบำล    ประชุมสภำเทศบำล สมัยวสิำมัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 
      ประจ ำปี 2562 เมื่อวันท่ี 20 ธันวำคม 2562 

- ท่ำนใดเห็นควรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     - ท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสภำเทศบำล
      ต ำบลประโคนชัย สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 
      2562 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง  พิจารณา 
ประธำนสภำเทศบำล             - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 

๓.1 ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของกิจกำรประปำ เทศบำล
ต ำบลประโคนชัยโครงกำรผันน้ ำเพื่อแก้ปัญหำภัยแล้ง 
(เพิ่มเติม) 

นำยประสงค์/... 
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นำยประสงค์  พวงไพบูลย์ - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

    ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมประสงค์ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของกิจกำรประปำ
เทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อด ำเนินโครงกำรผันน้ ำเพื่อแก้ปัญหำภัยแล้ง (เพิ่มเติม) โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
  เพื่อขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของกิจกำรประปำ เทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อแก้ปัญหำภัย
แล้ง ดังนี้ 
   1. โครงกำรผันน้ ำเพื่อแก้ปัญหำภัยแล้ง (เพิ่มเติม) เป็นเงิน  3,000,000.-บำท  

เหตุผล 
 

   ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้ประกอบกิจกำรประปำและได้ผลิตน้ ำประปำ เพื่อบริกำร
ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย และเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประโคนชัยบำงส่วน โดยใช้แหล่งน้ ำ
ดิบจำกอ่ำงเก็บน้ ำสนำมบิน ส ำหรับผลิตเป็นน้ ำประปำ ซึ่งในปัจจุบันนั้น น้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำสนำมบินมีระดับท่ีต้ืนเขิน
มำก มีปริมำณน้ ำดิบเหลืออยู่น้อยจนไม่สำมำรถผลิตน้ ำประปำได้ สำเหตุมำจำกฤดูฝนท่ีท้ิงช่วงอย่ำงยำวนำน 
เทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้ท ำกำรผันน้ ำจำกสระด้ำนบน มำสระด้ำนล่ำงในบริเวณอ่ำงเก็บน้ ำสนำมบิน และ
เพื่อให้สำมำรถมีน้ ำส ำหรับผลิตน้ ำประปำบริกำรประชำชน ได้อย่ำงพอเพียงตลอดท้ังปี เทศบำลฯได้ด ำเนินกำร
โครงกำรผันน้ ำบริเวณห้วยล ำปะเทีย อ ำเภอละหำนทรำย จังหวัดบุรีรัมย์และจุดต้ังเครื่องสูบน้ ำบริเวณอ ำเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้ขอจ่ำยขำดเงินสะสมในกำรด ำเนินโครงกำรผันน้ ำเพื่อ
แก้ปัญหำภัยแล้งแล้วจ ำนวน 1,500,000.-บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) แต่งบประมำณไม่เพียงพอต่อกำร
ด ำเนินกำร ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จ ำเป็นจะต้องท ำกำรจ่ำยขำดเงินสะสมเพิ่มเติม  
เนื่องจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 ท่ีต้ัง ไว้มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรในด้ำนรำยจ่ำย
ประจ ำก่อนจึงไม่เพียงพอ และได้ตรวจสอบงบประมำณแล้วปรำกฏว่ำไม่สำมำรถโอนเงินงบประมำณไปต้ังจ่ำยเพื่อ
แก้ไขปัญหำและสมทบไม่ได้ แต่มีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำวเป็นกำรเร่งด่วน ประกอบกับกิจกำร
ประปำฯมีสถำนะกำรเงินท่ีมั่นคง จึงขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกิจกำรประปำ 
เทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อจ่ำยขำดเงินสะสมในแผนงำนดังกล่ำว เป็นเงิน 3,000,000 บำท   
     1. โครงกำรผันน้ ำเพื่อแก้ปัญหำภัยแล้ง (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 3,000,000.-บำท  

สถานะการคลัง 
                  เงินสะสมของกิจกำรประปำ เทศบำลต ำบลประโคนชัย ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 

 มีเงินสะสมท่ีน ำไปบริหำรได้  เป็นเงิน   16,265,996.93     บำท 
หัก – เงินสะสมท่ีอนุมติ     เป็นเงิน     11,991,800.00   บำท 

          1. โครงกำรท่ียังไม่ด ำเนิน 2 โครงกำร เป็นเงิน       8,991,800.00   บำท 
    2. โครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร         เป็นเงิน       3,000,000.00   บำท 

 หัก -กันเงนิส ำหรับจ่ำยเงินเดือน 3 เดือน              เป็นเงิน         579,090.00    บำท      
               -กันส ำรองเงินฉุกเฉิน 10%                    เป็นเงิน         366,510.69    บำท  
  เงินสะสมคงเหลือที่สามารถน าไปใช้ได้     เปน็เงิน     3,325,596.24    บาท 
  ขอจ่ายขาดตามญัตตินี้   เป็นเงิน     3,000,000.00    บาท 
  เงินสะสมคงเหลือ                      เปน็เงิน       325,596.24     บาท 
 

อำศัยอ ำนำจ 
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  อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำร
ฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561   
   “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น
ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรท่ีเป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกำรท่ี
จัดทำเพื่อบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
   (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตำม
ระเบียบแล้ว 
    (3) ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือนและกันไว้อีกร้อย
ละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้น เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกรณีท่ีมีสำธำรณภัยเกิดข้ึน 
   (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จส้ินภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หำกไม่ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดให้กำรใช้
จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
   ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม โดยค ำนึงถึงฐำนะกำรเงินกำรคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภำพในระยะยำว” 
  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของกิจกำรประปำ เทศบำลต ำบลประโคนชัย ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย พิจำรณำ
อนุมัติต่อไป 
 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยมงคล  แผ้วพลสง -กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ 
รองประธำนสภำเทศบำล เทศบำลผู้ทรงเกียรติ กระผมนำยมงคล แผ้วพลสง สมำชิกสภำ 
 เทศบำลต ำบลประโคนชัย เขต 1 ผมเห็นดีด้วยในงบประมำณ

ส่วนนี้ ท่ีจะเอำมำใช้จ่ำยเพื่อชำวบ้ำนในเขตเทศบำลของเรำ
เพื่อควำมสะดวก และผมยินดีสนับสนุน ขอฝำกตอนนี้น้ ำใน
ชลประทำนขำดแคลน ก็อยำกฝำกประธำนสภำถึงผู้บริหำรว่ำ
กำรขุดสระท่ีได้ด ำเนินกำรไปแล้ว งบประมำณ 400,000 
บำท ควรจะจ่ำยขำดเงินสะสม เพื่อขุดสระเพิ่มอีก 1 บ่อ 
งบประมำณ 3,000,000-5,000,000 บำท เพื่อประชำชน
ในเขตเทศบำล เพื่อควำมสะดวก หำกมีภัยแล้งไปอีก เรำจะได้
มีน้ ำส ำรองไว้ ถ้ำจ่ำยขำดเงินสะสมอีกสถำนะกำรเงินของ
เทศบำลเรำก็พอมี ถ้ำด ำเนินกำรตอนนี้  เดือนพ.ค. ก็เรียบร้อย 
จะได้มีน้ ำ ก่อนท่ีงบประมำณ 65 ล้ำนเข้ำมำ ผมคิดว่ำตรงนี้
ชำวบ้ำนของเรำน่ำจะได้น้ ำไว้บริโภคและควรขุดสระบริเวณ 

 
/ทำงทิศตะวันออก… 
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ทำงทิศตะวันออก เพื่อเอำน้ ำขึ้นมำอีก ใช้งบประมำณ 
3,000,000 – 5,000,000 บำท  ชำวบำ้นประโคนชัยจะได้
ไม่เดือดร้อน เรำมีบุญวำสนำจำกเจ้ำพ่อหลักเมืองดี ผมขอ
สนับสนุนงบประมำณตรงนี้ ฝำกท่ำนประธำนสภำถึงท่ำน
ผู้บริหำร ถ้ำน ำเงินจ่ำยขำดสะสมมำขุดสระเพิ่ม งบประมำณ 
3,000,000 – 5,000,000 บำท เพื่อกักเก็บน้ ำให้ชำวบ้ำน
เทศบำลต ำบลประโคนชัย ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอให้ท่ำนผู้บริหำรปรึกษำกันนะครับ เพรำะเป็นกำรน ำเงิน 
ประธำนสภำเทศบำล    สะสมมำจ่ำยขำด 
      -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - ขอบคุณท่ำนมงคลเป็นอย่ำงยิ่งท่ีได้เห็นควำมจ ำเป็น 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย และ ควำมเดือดร้อนของเรำ แต่ติดขัดด้วยกฎหมำยหลำย

อย่ำง ท่ีต้องด ำเนินกำรตรงนี้ เป็นกำรท ำช่ัวครำวถ้ำจะท ำเป็น
กิจจะลักษณะ คงท ำไม่ได้เพรำะเนื่องจำกท่ีตรงนั้นเป็นท่ีของ
สวนนก หน่วยงำนท่ีจะมำขุดเป็นของกรมชลประทำนและ
จังหวัดท่ีขุดสระ  2 ลูก สถำนท่ีขุดเป็นของสวนนก ต้องขอ
อนุญำตกรมซึ่งได้ขอไปแล้ว ยังไม่ทรำบผล ต้องรอผลสักระยะ
หนึ่ง ถ้ำตำมท่ีได้พูดกันไว้ ทำงกรมชลประทำนหรือทำง
จังหวัดก็จะให้งบประมำณ 65 ล้ำนบำท จะได้สระประมำณ 
2 ลูกใหญ่ และได้อนุญำตถูกต้องเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้ำเอำ
งบประมำณไปลงจะเป็นกำรยำก ต้องขออนุญำตให้ถูกต้อง 
ปัจจุบันที่เรำด ำเนินกำรอยู่ เป็นกำรช่ัวครำว มิฉะนั้นจะไม่มีท่ี
กักเก็บน้ ำ เป็นพื้นท่ีจ ำกัดน้ ำท่ีสูบมำจำกล ำปะเทียขยำย
ออกไปอีกประมำณ 10 วัน จะได้น้ ำพอเพียงถึง เดือน
กรกฎำคม ซึ่งมีน้ ำประมำณ 500,000-60,000 คิว  จะใช้
น้ ำเดือนละประมำณ 100,000 คิว ถ้ำเรำขุดบำดำลได้ 10 
บ่อ ตำมท่ีเรำต้ังไว้ก็จะได้มีน้ ำมำช่วยประมำณ 1,000 คิว           
ก็จะช่วยแก้ปัญหำเรำได้ ถ้ำใช้งบประมำณตำมท่ีท่ำนมงคล 
เสนอ เรำก็อยำกท ำ แต่ท ำยำกขอเรียนท่ำนมงคลตำมนี้ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยมงคล  แผ้วพลสง -กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ 
รองประธำนสภำเทศบำล เทศบำลผู้ทรงเกียรติ กระผมนำยมงคล แผ้วพลสง สมำชิกสภำ 
 เทศบำลต ำบลประโคนชัย เขต 1  

ผมได้ยิน พูดว่ำอะไรก็ล ำบำก แต่ท่ีจริงแล้วคนเรำถ้ำพูดให้ดี
แล้ว ตรงนี้ประชำชนเขำล ำบำก ข้ำรำชกำรก็ต้องมอง ตอนนี้
ผมทรำบว่ำนำยกประยุทธ์ จันทร์โอชำ เป็นผู้ควบคุมดูแลภัย
แล้งท้ังประเทศในเมื่อถ้ำตรงนี้เรำท ำไปเพื่อประโยชน์ของพี่
น้องประชำชนชำวประโคนชัย  ถ้ำเรำท ำได้  ก็ดี อย่ำไปคิดว่ำ
ยำกเลยครับ 

/มีข้ำรำชกำร... 
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มีปลัดเทศบำล รองปลัดเทศบำล และข้ำรำชกำรช่วยดูด้วย
ครับจะล ำบำกแค่ไหน เรำก็ท ำเพื่อประชำชน ผมคิดว่ำอย่ำง
นั้น  ถ้ำท ำได้เรำก็เอำ ถ้ำไม่ได้ก็ไม่เสียหำยอะไร เพรำะทำง
สภำพร้อมท่ีจะอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมตรงนี้ ผมคิดว่ำจะไม่
ล ำบำกเกินคน เรำมีแรงสนับสนุนจำกผู้ใหญ่ในเขตประโคนชัย 
ผมเองคิดว่ำ  สู้ต่อไปครับท่ำนนำยก อย่ำไปท้อแท้ ท้อไม่ได้
ครับ ต้องสู้ เพรำะว่ำสู้เพื่อชำวบ้ำน ผมเองขอสนับสนุนและ
ฝำกท่ำนประธำนสภำถึง ท่ำนนำยกด้วยครับ สู้ ต่อไป             
ขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยสุธีร์  ธนูศิลป ์ -กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ 
สมำชิกสภำเทศบำล เทศบำลผู้ทรงเกียรติ กระผมนำยสุธีร์  ธนูศิลป์ สมำชิกสภำ 
 เทศบำลต ำบลประโคนชัย เขต 2  

- เกี่ยวกับเรื่องกำรขอพิจำรณำอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของ
กองกำรประปำนั้น กระผมมีควำมยินดีท่ีจะช่วยสนับสนุนใน
ส่วนท่ีต้องกำรขออนุมัติงบประมำณนี้ โครงกำรผันน้ ำเพื่อ
แก้ ปัญหำภั ยแ ล้ งนั้ น  ตอนนี้ เ ป็ นปัญหำ ท่ั วประ เทศ             
เป็นนโยบำยของรัฐบำลว่ำ ถ้ำตรงไหนแล้งมำก ก็คือต้องแก้ไข
ปัญหำอย่ำงเร่งด่วน ในส่วนนี้ก็เข้ำใจ คือบำงอย่ำงของเรำ
ติดขัด เรื่องงบประมำณบ้ำง และก็ส่วนหนึ่งก็คือ เครื่องมือ       
ท่ีขอควำมช่วยเหลือมำ มีช ำรุดบ้ำง ท ำให้น้ ำขำดช่วง         
แต่อย่ำงไรก็ตำม เกี่ยวกับกำรขอจ่ำยขำดเงินสะสมในส่วนนี้ 
สมำชิกสภำมีควำมยินดีจะสนับสนุนเต็มท่ี ถ้ำขำดเหลือ
หรือไม่เพียงพอ ท่ำนนำยกอยำกให้สนับสนุนอีกก็ได้ เพื่อชำว
ประโคนชัย จะได้มีน้ ำใช้ ในส่วนเงินจ่ำยขำดสะสม 
- เรื่องท่ี 2 งบประมำณท่ีได้เคยผ่ำนสภำไปแล้ว เกี่ยวกับเรื่อง
บ่อบำดำล คือตอนนี้ภัยแล้ง มันเป็นภัยท่ีรุนแรง แต่ผมก็ไม่
ทรำบเหมือนกันว่ำเรำอนุมัติและผ่ำนสภำไปแล้ว แต่ยัง
ด ำเนินกำรไม่ได้ ผมต้องฝำกท่ำนประธำนสภำไปถึงคณะ
ผู้บริหำรด้วยครับว่ำถ้ำติดขัดดตรงไหนอย่ำงไร เรำอย่ำมัวไหว้
ครูนำนนะครับน้ ำท่ีเรำผันมำ ก็ไม่ทรำบว่ำเขำจะให้อีกนำน
เท่ำใด เหมือนท่ำนนำยกได้แจ้งว่ำ น้ ำจะเข้ำมำอีก 10 วัน    
ถ้ำวันใดท่ีเขำแจ้งว่ำน้ ำเขำจะหมดแล้ว และไม่ให้น้ ำ ฝำกท่ำน
ประธำนสภำไปถึงผู้บริหำรในส่วนนี้ด้วย ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ ์ สินรัมย์          - มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่เชิญครับ                
ประธำนสภำเทศบำล     
 

/นำยประสงค์... 
 



 
-8- 

 

นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - ขอบคุณท่ำนสุธีร์ท่ีช้ีแนะเรื่องนี้ ตอนนี้ในเรื่องของกำรขุด 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย เจำะบำดำลเรำก็ด ำเนินกำรอยู่ แต่จำกท่ีสอบถำมว่ำประมำณ

ต้น เดือนกุมภำพันธ์ทำงทหำรท่ีเขำมำช่วยขุดบำดำลตรงนี้ว่ำ
เขำติดภำรกิจท่ี จังหวัดมหำสำรคำมเรื่ องของภัยแล้ง
เช่นเดียวกัน เขำขอไปท่ีสำรคำมก่อน ท้ิงช่วงไปนำน และเรำ
ก็ได้ประสำนงำนไปแล้ว แจ้งกลับมำว่ำมีอุปกรณ์ขุดเจำะ
บำดำลช ำรุด และได้รับกำรประสำนจะเดินทำงมำเมื่อวำนนี้ 
ไม่ทรำบว่ำมำหรือยัง มีใครได้ไปดูท่ีโรงผลิตหรือไม่ ขณะนี้ท่ี
ขุดบำดำลไปแล้วได้ 2 บ่อ ใน 1 บ่อจะผลิตน้ ำได้ 5 คิวต่อ 1 
ช่ัวโมง  เรำจะขุดอีก 8 บ่อ ในบริเวณตรงนั้น ถ้ำหำกขุดได้
ตำมเป้ำท่ีต้ังไว้ ก็จะได้น้ ำอีกประมำณวันละ 1,000 คิว เพื่อ
ช่วยกำรผลิตน้ ำประปำ ถ้ำน้ ำไม่แห้งก่อน จะดูดได้บ่อละ 
100 คิว/วัน/บ่อ ช่ัวโมงละ 5 คิว ถ้ำเปิดเครื่อง 24 ช่ัวโมง 
จะได้น้ ำประปำวันละ 1,000 คิว แต่น้ ำบำดำลท่ีดูดขึ้นมำ
เป็นน้ ำท่ีมองไม่เห็นว่ำมีสำรเจือปน แต่ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่ว่ำน้ ำจะ
ไหลแรงหรือน้อย และได้ประสำนกับทหำรไปแล้ว ขอบคุณ
มำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
ท่ีประชุม - ไม่มี 

- ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ีว่ำ 
สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้จ่ำยขำดเงินสะสมของกิจกำร   
ประปำ เทศบำลต ำบลประโคนชัย โครงกำรผันน้ ำเพื่อ
แก้ปัญหำภัยแล้ง (เพิ่มเติม) โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 11 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้จ่ำยขำดเงินสะสมของกิจกำร 
ประธำนสภำเทศบำล ประปำ เทศบำลต ำบลประโคนชัย โครงกำรผันน้ ำเพื่อ

แก้ปัญหำภัยแล้ง  (เพิ่มเติม) โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 11 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้จ่ำยขำดเงิน
สะสมของกิจกำรประปำ เทศบำลต ำบลประโคนชัย โครงกำร
ผันน้ ำเพื่อแก้ปัญหำภัยแล้ง  (เพิ่มเติม) ได้ 

      ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ  
นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เป็นเรือ่งเกี่ยวกับ
ประธำนสภำเทศบำล    กิจกำรสภำเทศบำลท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ี ครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง   - กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ 
รองประธำนสภำเทศบำล เทศบำลผู้ทรงเกียรติ กระผมนำยมงคล แผ้วพลสง สมำชิกสภำ 
      เทศบำลต ำบลประโคนชัย เขต 1  

/1.ควำมสะอำด... 
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1. ควำมสะอำดบริเวณแยกวัดแจ้ง ชำวบ้ำนร้องเรียนมำท่ีผมว่ำมี
ดินอยู่ประมำณครึ่งเมตรตรงส่ีแยกไฟแดง ท่ำน ผอ.กอง
สำธำรณสุขช่วยไปดูด้วย บำงวันก็มีเศษเนื้อท่ีเรำไม่ได้กวำด 
ผมเองก็ไม่รู้จะพูดอย่ำงไร คนกวำดไม่ทรำบว่ำไปกวำดท่ีไหน 
สกปรกมำก ผมขอฝำกท่ำนประธำนสภำด้วยครับ 

2. หนองระแซซัน ผมเองขอฝำกเรื่องควำมสะอำดถ้ำพนักงำนไม่
เพียงพอ จำกเดิมมี 6 คน แต่ตอนนี้เสียชีวิต  1 คน เหลือ 5 
คน ถ้ำไปผันน้ ำก็ให้เหลือไว้ 2 คน ให้ช่วยกวำดใบไม้ ถ้ำท่ำน
ไปดูบริเวณร้ำนเพียงรัก จะสะอำดมำก ไม่มีใบไม้เลย ผมเดิน
ออกก ำลังกำยทุกวัน ท่ำนรองปลัดกน็่ำจะวิ่งทุกวันก็คงได้เห็น
ใบไม้ร่วงอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก ผมเองได้ถำมคนท ำสวนท่ีช่ือรำน 
ว่ำท ำไมท่ำนไม่กวำดใบไม้  คือควำมสะอำดไม่มีเลย ตรงนี้เอง
ไม่ว่ำผมหรือชำวบ้ำนเขำมำบอกผมเหมือนกัน ตอนเช้ำมีใบไม้
ร่วงเป็นจ ำนวนมำก ถ้ำท่ำนประธำนผ่ำนมำดูก็จะทรำบว่ำมี
ใบไม้หรือไม่  ฝำกท่ำนประธำนถึงผู้บริหำร กองสำธำรณสุข
ด้วย ขอเถอะครับเน้นพนักงำนให้ท ำงำนด้วย ผู้ท่ีดูแลในส่วน
ตรงนั้นกช่็วยก ำกับดูแล และรับผิดชอบด้วยครับ  

3. เทศกิจ ฝำกท่ำนประธำนสภำถึงเลขำนุกำรสภำช่วยดูแล
พนักงำนเทศกิจด้วย เพรำะว่ำในตลำดเรำเขำก็ได้แค่ดู จะพูด
อะไรก็ไม่ได้จะมำบอกอะไรไม่ได้ ไฟดับก็ไม่กล้ำบอกเทศกิจ ก็
มีแต่ต้องแจ้งสมำชิกสภำ คือผมอยำกฝำกเรื่องนี้ด้วยว่ำช่วยดู
ด้วยว่ำอะไรท่ีเขำแจ้งก็ไปท ำให้เขำ เช่นตลำดบอกช่ำงไฟก็ไป
ด ำเนินกำร แจ้งกองสำธำรณสุขก็ไปด ำเนินกำร ล่ำช้ำไปหมด 
ไฟฟ้ำ สำธำรณสุขยังไม่ได้เบิกของ ผมก็ต้องโทรศัพท์มำถำมท่ี 
ผอ. ว่ำไฟฟ้ำท ำไมไม่ได้สักที ผมขอฝำกท่ำนประธำนสภำ ไป
ถึงท่ำนนำยกด้วยครับว่ำล่ำช้ำมำก  ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนมงคล ทำงนำยกและรองปลัดเทศบำล 
ประธำนสภำเทศบำล    เจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบด ำเนินกำรด้วยเพื่อท ำให้ดีขึ้น 

- มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่เชิญครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน - กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ 
สมำชิกสภำเทศบำล เทศบำลผู้ทรงเกียรติ กระผมนำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน 

สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย เขต 1 วันนี้ผู้น ำชุมชน
มำหลำยท่ำนมำเกือบทุกชมชนก็ขอพูดถึงน้ ำประปำ เพรำะว่ำ
กำรบริหำรจัดกำรในกำรผันน้ ำต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้ผม
เองก็ขอช่ืนชมท่ำนนำยกฯ พร้อมกับผู้ปฏิบัติงำนท่ีเกี่ยวข้อง
ไม่ว่ำจะเป็นท่ำนรองสุนิสสำ ผอ.กองประปำ ท้ังพนักงำน
ในช่วงนี้ท่ำนก็จะเหนื่อยพอสมควร แต่ท่ีเหนื่อยมำกท่ีสุดคือผู้ 

 
/ท่ีเป็นห่วง… 
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ท่ีเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชำชน โดยเฉพำะท่ำนส.ส.รุ่งโรจน์ 
ทองศรี เมื่อวันก่อนท่ำนได้ไปร่วมสวดอภิธรรมท่ำนชัย ชิด
ชอบ กลับมำถึงบ้ำนประมำณ 21.00 น. ท่ำนก็ออกไปดูเรื่อง
ของกำรดูดน้ ำ  เครื่องสูบเสียหรือไม่ ไปเยี่ยมพี่น้องพนักงำนท่ี
ไปดูแลเรื่องสูบน้ ำ ดูแลเอำใจใส่พี่น้องประชำชน แต่ก็มีหลำย
ท่ำนจำก 100 คนก็จะมีอยู่ประมำณ 3-4 คนท่ีเขำไม่ช่ืนชม
และก็ไปพูดว่ำงบประมำณกำรผันน้ ำจำกล ำปะเทียมำอ่ำงเก็บ
น้ ำสนำมบินเก่ำใช้งบประมำณไปเยอะเหมือนกัน เหมือนเป็น
กำรผลำญเงินไป โดยใช้เงินแบบไม่ได้ประโยชน์อะไร นะครับ 
ไม่ว่ำในกำรท ำครั้งนี้เป็นกำรท ำเพื่อพี่น้องชำวประโคนชัย
อย่ำงยิ่งเพรำะว่ำในกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว น้ ำท่ีเรำกักเก็บได้
ในสนำมบินเก่ำเรำสำมำรถใช้ได้ประมำณกลำงเดือนมกรำคม
หรือต้นเดือนมกรำคม พอน้ ำมำถึงเรำก็สำมำรถผันน้ ำมำใช้
เป็นน้ ำประปำให้กับพี่น้องประชำชนได้ตรงนี้ก็ถือว่ำอยำกจะ
ให้ผู้บริหำรก็ดีหรือพนักงำนหรือผู้น ำชุมชนโดยเฉพำะพี่น้อง
ประชำชนท่ำนใดสงสัย บำงท่ำนอำจจะไม่เข้ำใจงบประมำณ
มำก กำรลงทุนหรือไม่ แต่มันคุ้มค่ำมำกจริงๆ  ในกำรผันน้ ำ
ในครั้งนี้เรำเช่ือได้ว่ำ เรำเดือดร้อนน้ ำใช้ท้ังเขตเทศบำลต ำบล
ประโคนชัยและนอกเขต ก็ต้องขอช่ืนชมไปยัง ท่ำน ส.ส.
รุ่งโรจน์ ทองศรี ท่ีท่ำนเอำใจใส่ ขอบคุณท่ำนนำยกฯ ซึ่งผม
และท่ำนส.ส. รุ่งโรจน์ จะเดินทำงไป-มำ จังหวัดบึงกำฬ – 
ประโคนชัย เมื่อใดท่ีเดินทำงกลับก็จะต้องไปดูน้ ำ และได้พบ
กับท่ำนนำยกฯ และพนักงำน ก็ถือว่ำทุกท่ำนให้ควำมร่วมมือ
พร้อมท่ีจะแก้ไขปัญหำภัยแล้ง ต้องช่ืนชม ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล     
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ 

ทุกท่ำนครับกระผมนำยสุธีร์  ธนูศิลป์ สมำชิกสภำเทศบำล 
เขต 2 กำรขุดเจำะบ่อบำดำล คือตอนนี้ทำงสภำได้อนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว แต่ในกำรท่ีจะขุดเจำะบำดำล จ ำนวน 10 บ่อ 
ในพื้นท่ีของเทศบำลแต่ตอนนี้ติดขัดปัญหำอะไรท่ียังเจำะไม่ได้ 
ในส่วนท่ีทหำรไม่ต้องคิดถึง เขำมำช่วยขุดเจำะบำดำลให้ 
เป็นกำรช่วยเหลือ แต่ในส่วนท่ีเรำอนุมัติงบประมำณไปแล้ว 
ท ำไมไม่รีบเร่งด ำเนินกำร 1.เรำผันน้ ำมำด้วย 2. ขุดเจำะบำล
ดำลในพื้นท่ีของเรำในส่วนนี้ คือ จะเป็นกำรได้ช่วยกำรมีน้ ำ
ใช้ได้ตลอดท้ังปีนะครับ ถ้ำเรำยังด ำเนินกำรล่ำช้ำเป็นกำรท่ีว่ำ
จะขำดโอกำส หนึ่งกำรผันน้ ำ เรำใช้น้ ำแต่ละวันเท่ำใด ในส่วน
นี้ผมอยำกฝำกท่ำนประธำนสภำไปยังผู้บริหำร ฝำกคณะ 

/ผู้บริหำร... 
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ผู้บริหำรในกำรขุดเจำะบำดำล 10 บ่อของเรำ ท ำไมไม่รีบ
ด ำเนินกำร และติดขัดปัญหำอะไร เพรำะเรำได้อนุมั ติ
งบประมำณไปแล้ว  ถ้ำเรำได้ตัวนี้มำช่วยเติมในระบบประปำ
ของเรำก็จะมีน้ ำเพิ่มขึ้น ชำวบ้ำนของเรำจะมีน้ ำใช้สะดวก 
ฝำกท่ำนประสภำถึงท่ำนผู้บริหำรด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์ -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล     
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย ในส่วนตรงนี้ ในระบบ กำรขุดเจำะบำดำล ตอนแรกต้องขอ

อนุมัติ เรำจะขุดในส่วนหนึ่งในเขตเทศบำล อีกส่วนหนึ่งนอก
พื้นท่ีโรงผลิตอีก 10 บ่อ ภำยหลัง  ช่วงแรกเรำจะให้กรม
ทรัพยำกรขุดเจำะ แต่ต่อมำภำยหลังมีรัฐมนตรีช่วยนำย
ธรรมนัส  พรหมเผ่ำ  มีค ำส่ังให้ทหำรมำเพื่อด ำเนินกำร
ช่วยเหลือในกำรขุดเจำะบำดำล ไม่ทรำบว่ำเรำจะขัดได้
อย่ำงไร แต่ภำยหลังมีภำรกิจหลำยแห่ง ตอนนี้ไปท่ีจังหวัดสำร
คำม เมื่อถึงก ำหนดท่ีจะมำประโคนชัย เครื่องมือเสียได้ช้ีแจง
ไปตอนแรกแล้ว ในกรณีกำรขุดเจำะบำดำลนั้นน้ ำจะใช้ไม่ได้
เลยอย่ำงท่ีท่ำนรัฐมนตรีช่วยทรงศักด์ิ ทองศรี แนะน ำว่ำอย่ำ
น ำน้ ำบำดำลลงไปในถังน ำใส เพรำะจะมีเมือกออกมำจับตัว
ในท่อ เมื่อน้ ำปล่อยน้ ำออกมำ จะมีส่ิงเจือปนที่มีอยู่ในน้ ำ ต้อง
เอำน้ ำไปท่ีพักน้ ำประปำก่อน  ท ำให้งบประมำณท่ีสภำอนุมัติ
แล้วน่ำจะไม่ได้ขุดเจำะบ่อดำลให้ตกเป็นเงินสะสม ถ้ำขุดตรง
นี้ จะโยงไปประปำไม่ได้และต้นทุนสูงตอนนี้มีรถยนต์ขับมำ
ชนท่อช ำรุด 5 ท่อน ประเมินรำคำแล้วประมำณ เกือบ 
200,000 บำท ก ำลังอยู่ในช่วงฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย 
เนื่องจำกบริษัทประกันไม่รับผิดชอบ  ถ้ำเรำเจำะท่ีนี้เรำต้อง
ลงทุนเพิ่ม ท่ีต้ังงบประมำณไว้ไม่พอ แต่ถ้ำขุดได้ 10 บ่อ 
น่ำจะพอใช้ ผมได้ปรึกษำท่ำนส.ส. รุ่งโรจน์ ทองศรี น้ ำจะได้
ประมำณ 5-6 แสนคิวแล้ว จำกนี้สูบไปอีก 10 วัน ก็น่ำจะได้
น้ ำเพิ่ม เพรำะว่ำเดือนนี้ใช้ไม่เกิน 100,000 คิว ทุกวันนี้ไม่
เกิน  100,000 คิวถ้ำ เรำเอำน้ ำมำไ ด้  700,000 -
700,000 คิว ก็น่ำจะมีน้ ำใช้ได้ถึงเดือน มิ.ย. - ก.ค. ก่อนท่ี
จะถึงฤดูฝนมีน้ ำไหลเข้ำมำ แต่ถ้ำขุดตรงนั้นก็จะช่วยลดเดือน
ละ 100,000 คิว ได้น ำบำดำลมำช่วยวันละ 20,000 -
30,000 คิว ก็สำมำรถจะช่วยลดน้ ำได้ระดับหนึ่ง  ท่ำน        
ทรงศักด์ิ ทองศรี ได้แนะน ำไม่ต้องขุดบริเวณโรงฆ่ำสัตว์              
ขุดฝ่ังบ่อน้ ำเรำ จะได้เปิดใส่บ่อได้เลย น้ ำท่ีได้จะไปเจือจำง 
ส่ิงเจือปนก็จะได้ตกตะกอน ตำมท่ีได้ด ำเนินกำรไปแล้วผิดถูก  

 
 

/อย่ำงไร… 
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อย่ำงไรยังไม่ทรำบ ถ้ำท ำตำมข้ันตอน เรำต้องขออนุญำตเป็น
ทำงกำร แต่เนื่องจำกมีควำมจ ำเป็นจริงๆ ซึ่งตอนแรกเรำจะ 
เอำกรมทรัพย์มำ แต่ตอนนี้ได้รับควำมช่วยเหลือจำกทหำร         
จึงต้องให้เขำด ำเนินกำรก่อนตำมท่ีได้รับค ำส่ังให้มำด ำเนินกำร
โดยให้จัดหำวัสดุอุปกรณ์ให้ด ำเนินกำร เมื่อวำนท่ำนส.ส.
รุ่งโรจน์ ทองศรี ให้จัดหำซัมเมิสมำใส่ เรำก็อยำกทรำบ 2 บ่อ 
จะสูบน้ ำ ได้น้ ำวันละ 7 คิว จริงหรือไม่ ต้องช้ีแจงพวกเรำ
อย่ำงนี้ ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์ -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล ตำมท่ีท่ำนนำยกช้ีแจง ทุกท่ำนได้รับทรำบแล้ว ขอบคุณท่ำน

ประธำนชุมชน ครูนักเรียน ท่ีมำสังเกตกำรณ์ ท่ำนเจ้ำหน้ำท่ี
ทุกท่ำน  ท่ำนสมำชิกท่ำนอื่นมีอะไรอีกไหมครับ  

ท่ีประชุม   -ไม่มี 
ปิดประชุม     เวลา 11.00 น. 
 
 (ลงช่ือ)  จารุณี             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม    (ลงช่ือ)    พิทักษ์       ผู้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
          (นำงจำรุณี  คงทวี)                  (นำยพิทักษ์  เมื่อประโคน) 
    เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน             เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

 
  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ท ำกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล              
ประโคนชัย สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 1 ประจ ำปี 2563  เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี...................................................... 
เวลำ............... น.  จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนต่อไป 
 

1. (ลงช่ือ) สมนึก             ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                       (นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์) 
 

 
2. (ลงช่ือ)     สุธีร์  กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                           (นำยสุธีร์ ธนูศิลป์) 
 

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

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

(ลงช่ือ)  ศักดิ์  ประธำนสภำเทศบำลประโคนชัย  
     (นำยศักด์ิ  สินรัมย์) 

 
 



 

 
 
 
 
 
 


