
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
สมัยสามญั สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 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. 

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

รองประธำนสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 
 

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

 

ผูไ้ม่มาประชุม   
 1. นำยศักดิ์  สินรัมย์   ประธำนสภำเทศบำล   ลำกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 

2. นำงสำวจินตนำ หลอมประโคน  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
 3. นำยทรงยศ  ชัยอินทร์   ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

4. จ่ำเอกปรีชำ  ดีด้วยชำติ  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรประปำ 
5. นำงกฤษฎีกำ มัญจกำเวท  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
6. นำยศรำวุธ  บุบผำรัตน์  ผู้นวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน 
7. จ่ำเอกอภินันท์ บัตรประโคน  หัวหน้ำฝ่ำยป้องกัน 
8. นำงสำววำรุณี  พวงไพบูลย์  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
9. นำงนิดำ  ปุยะติ   หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
10. นำงลักขณำ ศรีจันทร์ดี  ประธำนชุมชนกันเตอล 
11. นำงมำนี  รัตนวงศ์ค ำ   ประธำนชุมชนวัดโคนคุ้มอ ำปึล 
12. นำงล ำพร  มันปำฎิ   ประธำนชุมชนตำเจรือม 
13. นำงบุหงำ  เพ็งประโคน  ประธำนชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมำ  
14. นำงพัชรี รักษะประโคน  ประธำนชุมชนวัดโพธิ ์
15. นำงสำวสิยะตรำ  เกำประโคน  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข 
16. นำงวรำภรณ์  พรรณพิสุทธิ์  ประธำนชุมชนหนองกกเหนือ 
17. นำงวันดี สลำประโคน  รองประธำนกรรมกำรชุมชนหลักเมือง 
18. นำยส ำรวย  ไชยอินทร์  ประธำนกรรมกำรชุมชนวัดแจ้งคุ้มสำยัณห์ 
19. นำยเสิม  ธงแพรศรี   ภำรโรง 

/20. นำงสุนันทำ… 
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20. นำงสุนันทำ  เฮ่ประโคน  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
21. นำงนิอร  พลวัน   นักทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำร  
22. นำยอิศรำ ศรีธีระวิโรจน ์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนงำนช ำนำญกำร 
23. นำงสำวรักชนก  ปึกประโคน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนงำนช ำนำญกำร 
24. นำงพรรณิภำ  บุบผำรัตน์  นักวิชำกำรประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 
25. นำงจำรุณี  คงทวี   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 

เร่ิมประชุมเวลา 10.๐๐ น. 
เมื่อได้เวลำประชุม นำยมงคล  แผ้วพลสง รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ท ำหน้ำท่ี 

เป็นประธำนในท่ีประชุม เมื่อผู้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนสภำฯ ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
และกล่ำวเปิดประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง         - ท่ำนนำยกเทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย  
ประธำนสภำเทศบำล   กรรมกำรชุมชนทุกชุมชน  ตลอดท้ังเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำลท่ี 

  เคำรพทุกท่ำนครับ วันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำล  
  สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2563 
  -เมื่อสมำชิกสภำเทศบำลครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดกำร
  ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับดังนี้ 

   ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563  
- คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำล
ต ำบลประโคนชัย ได้รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำก
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สรุปได้ดังนี้ 
  1. โครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (รวมแก้ไข/
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง) จ ำนวน 131 โครงกำร แยกเป็น 

  - ได้รับอนุมัติงบประมำณ จ ำนวน 101 โครงกำร  คิดเป็น
ร้อยละ 77.10 
  - ลงนำมสัญญำ จ ำนวน 62 โครงกำร 
คิดเป็นร้อยละ 61.39 
  - เบิกจ่ำย จ ำนวน 57 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 
91.94 
  2. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
เทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้เสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำฯ ดังนี้ 
  2.1 ในกำรย้ำยศำลตำปรึกออกจำกท่ีต้ังเดิม เพื่อ
ด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร คสล. พร้อมติดต้ัง
โคมไฟฟ้ำส่องสว่ำงถนนรอบหนองระแซซัน จำกศำลตำปรึก
ถึงสำมแยกกับถนนชีวสุทโธ อยำกให้พิจำรณำท ำพิธีอย่ำง
ถูกต้องและเหมำะสมก่อนกำรย้ำย 

/2.2 ในกำรประชุม 
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  2.2 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลประโคนชัยในครั้งต่อไป 
อยำกให้พิจำรณำจัดประชุมนอกห้องประชุมส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อจะได้ติดตำมโครงกำรท่ี
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จรำยละเอียดตำมเอกสำรท่ีมอบให้สมำชิก
สภำเทศบำลทุกท่ำนแล้ว 
-มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะสอบถำมหรือเสนอแนะ
เพิ่มเติม ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม     - รับทรำบ ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแต่อย่ำงใด 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภา
ประธำนสภำเทศบำล    เทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ าปี ๒๕63 
 เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕63 

- ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
มีท่ำนใดจะแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือไม่ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม     -ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    -ถ้ำไม่มีกำรแก้ไขถือว่ำท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำร
ประธำนสภำเทศบำล    ประชุมสภำเทศบำลสมัยสำมัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 
      ประจ ำปี 2563 เมือ่วันท่ี 24 สิงหำคม 2563  

- ท่ำนใดเห็นควรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     - ท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสภำเทศบำล
      ต ำบลประโคนชัย สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี 
      2563 วันท่ี 24 สิงหำคม 2563 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง  พิจารณา 
ประธำนสภำเทศบำล    ๓.1 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย 
      เร่ือง ขอความเห็นเก่ียวกับการขอก าหนดโซนลักษณะการ
      ใช้ที่ดิน/ขอใช้ที่ดิน/ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ 
      หนองระแซซัน (บางส่วน) ขอขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐเพื่อ
      ใช้ประโยชน์ในราชการ 

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

  เนื่องด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์จะขอรับควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรขอ
ก ำหนดโซนลักษณะกำรใช้ท่ีดินสำธำรณประโยชน์  และกำรถอนสภำพท่ีดินสำธำรณประโยชน์หนองแซซัน  เพื่อ
ด ำเนินโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยำนน้ ำหนองระแซซัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดควำม
สวยงำมประชำชนมีสถำนท่ีออกก ำลังกำย 

 

 

/หลักกำร... 
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หลักการ 
  ขอรับควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย  ว่ำสมควรให้มีกำรก ำหนดโซนลักษณะ
กำรใช้ท่ีดินสำธำรณประโยชน์และถอนสภำพท่ีดินสำธำรณประโยชน์  แปลง "หนองแซซัน” ตำมหนังสือส ำคัญ
ส ำหรับท่ีหลวง เลขท่ี บร 5303 ท่ีดินต้ังอยู่หมู่ท่ี 1  และหมู่ท่ี 9  ต ำบลประโคนชัย  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัด
บุรีรัมย์ บำงส่วน  เนื้อที่ประมำณ  7  ไร่  3  งำน  21  ตำรำงวำ  เพื่อด ำเนินโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยำนน้ ำ
หนอง   ระแซซันตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับถอนสภำพ กำรจัดขึ้นทะเบียนและกำร
จัดหำผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน พ.ศ. 2550 
  ข้อ 12 (3) “ให้ผู้ขอประสำน... เพื่อขอควำมเห็นจำกท่ีประชุมสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และจัดให้รำษฎรผู้เคยใช้ประโยชน์แสดงควำมคิดเห็น” และ 
  ข้อ 16 “กำรขอควำมเห็นจำกท่ีประชุมสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และจัดให้รำษฎรผู้เคย
ใช้ประโยชน์  ร่วมแสดงควำมเห็นว่ำสมควรให้มีกำรถอนสภำพหรือไม่  อย่ำงไร ตำมข้อ 12 (3) ให้น ำแผนงำน 
โครงกำร วัตถุประสงค์ ตลอดจนรำยละเอียดอื่น เช่น ขนำด จ ำนวนเนื้อที่ท่ีขอเข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และกระบวนกำรรับฟงัควำมเห็นของรำษฎรด้วย เมื่อท่ีประชุมมีมติและควำมเห็นของ
รำษฎรได้ข้อสรุปอย่ำงไร  ให้จัดท ำรำยงำนแสดงให้ปรำกฏชัดเจนด้วย” 

เหตุผล 
  ด้วยส ำนักงำนท่ีดินจังหวัดบุรีรัมย์  ได้ตรวจสอบเรื่องรำวดังกล่ำวแล้วมีเหตุขัดข้องไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรอนุญำตตำมมำตรำ 9  แห่ง
ประมวลกฎหมำยท่ีดิน พ.ศ.2543 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับถอนสภำพ กำรจัด
ขึ้นทะเบียนและกำรจัดหำผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน พ.ศ. 2550 เนื่องจำกหนังสือ
แสดงควำมประสงค์ขอถอนสภำพท่ีดินบำงส่วน เนื้อที่ประมำณ  7.1 ไร่  ซึ่งจำกผลกำรรังวัดแล้วได้เนื้อท่ีประมำณ 
7  ไร่ 3  งำน  21  ตำรำงวำ  และจำกมติท่ีประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย  เมื่อวันท่ี  25  พฤศจิกำยน  
2562  ระบุเนื้อท่ีท้ังแปลง  66  ไร่  1  งำน 33  ตำรำงวำ  ซึ่งไม่ถูกต้องตรงกัน จึงขอให้เทศบำลต ำบลประโคน
ชัยน ำเข้ำท่ีประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยเพื่อให้ได้มติท่ีครบถ้วนชัดเจน 

  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว  ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติเพื่อขอรับ
ควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ว่ำสมควรให้ก ำหนดโซนลักษณะกำรใช้ท่ีดิน
สำธำรณประโยชน์ประเภทสงวนไว้เพื่อสร้ำงสถำนท่ีรำชกำร  และขอถอนสภำพหรือขึ้นทะเบียนท่ีดินของรัฐ แปลง 
“หนองแซซัน”  ตำมหนังสือส ำคัญส ำหรับท่ีหลวง เลขท่ี บร 5303 ท่ีดินต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 9 ต ำบลประโคน
ชัย อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ บำงส่วน  เนื้อท่ีประมำณ  7  ไร่  3  งำน  21  ตำรำงวำ  เพื่อด ำเนิน
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยำนน้ ำหนองระแซซัน  โดยท่ีดินแปลงดังกล่ำวประชำชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว
บำงส่วน (เฉพำะส่วนท่ีส ำนักงำนเทศบำลต ำบลประโคนชัย ขอใช้และขอถอนสภำพ) ประชำชนไม่ขัดข้องและไม่ได้
รับควำมเดือดร้อนแต่อย่ำงใด  และเพื่อให้ยื่นขออนุญำตท ำประโยชน์ในท่ีดินกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  ให้สภำ
เทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สมำชิกสภำทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผลแล้ว 
ประธำนสภำเทศบำล - มีสมำชิกสภำท่ำนใด จะอภิปรำยหรือไม่ครับขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง - ในเมื่อไม่มีสมำชิกสภำท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ี 
ประธำนสภำเทศบำล ประชุมว่ำสมำชิกสภำท่ำนใดเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ

เกี่ยวกับกำรขอก ำหนดโซนลักษณะกำรใช้ท่ีดิน/ขอใช้ท่ีดิน/ 
/ขอถอนสภำพ… 



 
-5- 

 ขอถอนสภำพท่ีดินสำธำรณประโยชน์หนองระแซซัน 
(บำงส่วน) ขอข้ึนทะเบียนท่ีดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ใน
รำชกำร 

      - สมำชิกสภำท่ำนใด เห็นชอบ เกี่ยวกับกำรขอก ำหนดโซน
      ลักษณะ กำรใช้ท่ีดิน/ขอใช้ท่ีดิน/ขอถอนสภำพท่ีดิน 
      สำธำรณประโยชน์อุทยำนน้ ำหนองระแซซนั (บำงส่วน)  

ขอข้ึนทะเบียนท่ีดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในรำชกำร  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกสภำ ยกมือ เห็นชอบ 10 เสียง 
นำยมงคล แผ้วพลสง    - สมำชิกสภำท่ำนใด ไม่เห็นชอบ เกี่ยวกับกำรขอก ำหนดโซน 
ประธำนสภำเทศบำล ลักษณะกำรใช้ท่ีดิน/ขอใช้ท่ีดิน/ขอถอนสภำพท่ีดิน

สำธำรณประโยชน์อุทยำนน้ ำหนองระแซซนั (บำงส่วน)           
ขอข้ึนทะเบียนท่ีดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในรำชกำร           
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     - สมำชิกสภำ ยกมือ ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สรุปท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 10 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่มี 

    - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ เห็นชอบสมควร
      ให้ก ำหนดโซนลักษณะกำรใช้ท่ีดินสำธำรณประโยชน์ 
      ประเภทสงวนไว้เพื่อสร้ำงสถำนท่ีรำชกำร และขอถอนสภำพ
      หรือขึ้นทะเบียนท่ีดินของรัฐ แปลง อุทยำนน้ ำหนองแซซัน  

    ตำมหนังสือส ำคัญส ำหรับท่ีหลวง เลขท่ี บร 5303 ท่ีดิน
      ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 และ หมู่ท่ี 9 ต ำบลประโคนชัย อ ำเภอ 

    ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ บำงส่วน เนื้อที่ประมำณ  7  ไร่  
      3 งำน 21 ตำรำงวำ  เพื่อด ำเนินโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์
      อุทยำนน้ ำหนองระแซซัน โดยท่ีดินแปลงดังกล่ำวประชำชน
      เลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วบำงส่วน (เฉพำะส่วนท่ีส ำนักงำน
      เทศบำลต ำบลประโคนชัย ขอใช้และขอถอนสภำพ)  
      ประชำชนไม่ขัดข้องและไม่ได้รับควำมเดือดร้อนแต่อย่ำงใด
นำยมงคล  แผ้วพลสง    3.2 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง 
ประธำนสภำเทศบำล    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…  
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หลักการ 
  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 ๒๕๖3 
  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    - สมำชิกสภำทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผลแล้ว 
ประธำนสภำเทศบำล - มีสมำชิกสภำท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ ครับขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง - ในเมื่อไม่มีสมำชิกสภำท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติ 
ประธำนสภำเทศบำล ท่ีประชุมว่ำสมำชิกสภำท่ำนใด เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ             

เกี่ยวกับกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะ
ด้ำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอย  
- สมำชิกสภำท่ำนใด เห็นชอบ เกี่ยวกับกำรจัดท ำบันทึก
ข้อตกลงเพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อมประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอย โปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกสภำ ยกมือ เห็นชอบ 10 เสียง 
 

/นำยมงคล… 
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นำยมงคล แผ้วพลสง - สมำชิกสภำท่ำนใด ไม่เห็นชอบ เกี่ยวกับกำรจัดท ำบันทึก 
ประธำนสภำเทศบำล ข้อตกลงเพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรจัดกำร

ส่ิงแวดล้อมประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอย โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกสภำ ยกมือ ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สรุปท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 10 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่มี 

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ เห็นชอบ   
จัดท ำบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนกำร       
จัดกำรส่ิงแวดล้อมประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอย ได้ 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    3.3 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง 
ประธำนสภำเทศบำล    ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนที่ท าการปกครอง
      อ าเภอประโคนชัย เพื่อเปน็ค่าอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
      ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
      รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า 
      เจ้าอยู่หัว “ภูพานราชนิเวศน์” 

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

  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขอรับควำมเห็นชอบจ่ำยเงินอุดหนุนท่ีท ำกำร
ปกครองอ ำเภอประโคนชัยเพื่อเป็นค่ำอุดหนุนโครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลชิงถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว”ภูพำนรำชนิเวศน์”โดยมีหลักกำรและเหตุผล
ดังนี ้

หลักการ 
  เพื่อขอรับควำมเห็นชอบจ่ำยเงินอุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอประโคนชัยเพื่อเป็นค่ำอุดหนุน
โครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลชิงถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลง
กรณพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว”ภูพำนรำชนิเวศน์”จ ำนวน  15,000.- บำท 

เหตุผล 
  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้โอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ในหมวด
เงินอุดหนุน เพื่อต้ังเป็นรำยกำรใหม่ จ ำนวน 1 โครงกำร เพื่ออุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอประโคนชัย           
ตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลชิงถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลง
กรณพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว”ภูพำนรำชนิเวศน์”ครั้งท่ี 39 ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 15,000 บำท 

  ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 ตำมมำตรำ 
67 ทวิก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินอุดหนุนจะกระท ำได้ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลและผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดอนุมัติ 
  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว  คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขอเสนอญัตติต่อ
สภำเพื่อขอรับควำมเห็นชอบจ่ำยเงินอุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอประโคนชัยเพื่อเป็นค่ำอุดหนุนโครงกำร
แข่งขันกีฬำฟุตบอลชิงถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณพระวชิร
เกล้ำเจ้ำอยู่หัว”ภูพำนรำชนิเวศน์”ต่อไป 

/นำยมงคล... 
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นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สมำชิกสภำทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผลแล้ว 
ประธำนสภำเทศบำล - มีสมำชิกสภำท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ ครับขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง - ในเมื่อไม่มีสมำชิกสภำท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติ 
ประธำนสภำเทศบำล ท่ีประชุมว่ำสมำชิกสภำท่ำนใด เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ             

ให้จ่ำยเงินอุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอประโคนชัยเพื่อเป็น
ค่ำอุดหนุนโครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลง
กรณพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว”ภูพำนรำชนิเวศน์”  
- สมำชิกสภำท่ำนใด เห็นชอบให้จ่ำยเงินอุดหนุนท่ีท ำกำร
ปกครองอ ำเภอประโคนชัยเพื่อเป็นค่ำอุดหนุนโครงกำร
แข่งขันกีฬำฟุตบอลชิงถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณพระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว”ภูพำนรำชนิเวศน์”โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกสภำ ยกมือ เห็นชอบ 10 เสียง 
นำยมงคล แผ้วพลสง - สมำชิกสภำท่ำนใด ไม่เห็นชอบ ให้จ่ำยเงินอุดหนุนท่ีท ำกำ 
ประธำนสภำเทศบำล  ปกครองอ ำเภอประโคนชัยเพื่อเป็นค่ำอุดหนุนโครงกำร

แข่งขันกีฬำฟุตบอลชิงถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณพระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว”ภูพำนรำชนิเวศน์” โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     - สมำชิกสภำ ยกมือ ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สรุปท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 10 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่มี 

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ เห็นชอบให้ 
จ่ำยเงินอุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอประโคนชัยเพื่อเป็น 
ค่ำอุดหนุนโครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลง
กรณพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว”ภูพำนรำชนิเวศน์ ได้ 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    3.3 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง 
ประธำนสภำเทศบำล    ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2564  จ านวน 2 รายการดังต่อไปนี้ 

1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่  

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

 /ด้วยเทศบำล… 



 
-9- 

 

  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
  เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อ
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 

เหตุผล 
  ด้วยเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เทศบำลต ำบลประโคนชัย หมำยเลขทะเบียน  449-56-
0001   ได้ใช้งำนมำนำน ท ำให้อะไหล่บำงตัวช ำรุด ไม่สำมำรถซ่อมแซมได้  หำกซ่อมแซมท ำให้ไม่คุ้มค่ำเพื่อ
ประโยชน์ของทำงรำชกำรในกำรจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ ให้สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำน ใหเ้ป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและต่อเนื่อง เทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64   เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แทนเครื่องท่ี
ช ำรุด  ดังนี้      

โอนเพิ่ม 
  ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  งบลงทุน  หมวด
ค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่   
  -ค่ำจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำด 4,000 ANSI Lumens จ ำนวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน  42,500 บำท  
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำด 4,000 ANSI Lumens 
จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  42,500 บำท  เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก
งบประมำณ เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2562   

รวมโอนเพิ่ม จ านวน  42,500 บาท 
โอนลด 

  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรจ ำนวน  42,500 บำท  (งบประมำณคงเหลือก่อนโอน จ ำนวน 
171,570.-  บำท) 

รวมโอนลด  จ านวน  42,500 บาท 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  

2541  หมวด 4  ข้อ 27  “กำรโอนเงนิงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีท ำให้
ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” 

  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำ
อนุมัติ ต่อไป  
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สมำชิกสภำทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผลแล้ว 
ประธำนสภำเทศบำล - มีสมำชิกสภำท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ ครับขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง - ในเมื่อไม่มีสมำชิกสภำท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติ 
ประธำนสภำเทศบำล ท่ีประชุมว่ำสมำชิกสภำท่ำนใด อนุมัติหรือ ไม่อนุมัติ ให้โอนเงิน

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
เป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 

/สมำชิกสภำ... 
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-สมำชิกสภำท่ำนใด อนุมัติ ใหโ้อนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์
โฆษณำและเผยแพร่ โปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกสภำ ยกมือ อนุมัติ 10 เสียง 
นำยมงคล แผ้วพลสง   - สมำชิกสภำท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณ 
ประธำนสภำเทศบำล รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อ

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกสภำ ยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 10 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติอนุมัติ ให้โอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564    
เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ ได้ 
2. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

    - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย  
  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
  เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เหตุผล 
  ด้วยงำนผลประโยชน์ กองคลัง มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับกำรใช้
โปรแกรมแผนท่ีภำษี (LTAX3000) 4.0 ส ำหรับใช้งำนจัดเก็บภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พร้อมท้ังภำษีป้ำย และ
เช่ือมโยงโปรแกรมในระบบบัญชี (E-Lass) แต่ไม่ได้ต้ังงบประมำณไว้ เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรในกำรจัดหำ
เครื่องมือเครื่องใช้ ให้สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและต่อเนื่อง เทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕64 ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่ ดังนี้      

โอนเพิ่ม 
  ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
  -ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 
นิ้ว) จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บำท  
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภำพขนำดไม่
น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บำท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ตำมเกณฑ์รำคำกลำง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก ำหนด มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ใน      
กองคลังเทศบำลต ำบลประโคนชัย   เป็นไปตำมหนังสือท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลว 15 พ.ค. 2562  

/ค่ำจัดซื้อ... 
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  -ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จ ำนวน 7,500.-บำท 
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)  จ ำนวน 7,500.-บำท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตำมเกณฑ์รำคำกลำง 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก ำหนด มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในกองคลังเทศบำลต ำบลประ
โคนชัย   เป็นไปตำมหนังสือท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลว 15 พ.ค. 2562  

รวมโอนเพิ่ม จ านวน 37,500 บาท 
โอนลด 

  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งบ
บุคลำกร  ประเภทเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) จ ำนวน  37,500 บำท  (งบประมำณคงเหลือก่อนโอน จ ำนวน 
1,939,010.-บำท) 

รวมโอนลด  จ านวน  37,500 บาท 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  หมวด 
4  ข้อ 27  “กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีท ำให้ลักษณะ ปริมำณ 
คุณภำพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” 
  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำ
อนุมัติ ต่อไป  
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สมำชิกสภำทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผลแล้ว 
ประธำนสภำเทศบำล - มีสมำชิกสภำท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง - ในเมื่อไม่มีสมำชิกสภำท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติ 
ประธำนสภำเทศบำล ท่ีประชุมว่ำสมำชิกสภำท่ำนใด อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ให้โอน

เงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
-สมำชิกสภำท่ำนใด อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ โปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกสภำยกมือ อนุมัติ 10 เสียง 
นำยมงคล แผ้วพลสง   - สมำชิกสภำท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณ 
ประธำนสภำเทศบำล รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกสภำ ยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 10 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้โอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564       
เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้ 
 
 

/นำยมงคล… 
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นำยมงคล  แผ้วพลสง    3.5 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง 
ประธำนสภำเทศบำล    ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 
      รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

    - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย  
 
   ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจง
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕64  โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
  เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕64 

เหตุผล 
 ตำมท่ีเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้โอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ในแผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนท่ัวไป  งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน ค่ำจัดซื้อ
เครื่องปรับอำกำศนั้น 
  เนื่องจำกเกิดกำรผิดพลำดในกำรจัดพิมพ์รำยละเอียด จึงขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจง
งบประมำณรำยจ่ำย ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
 ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศเป็นเงิน   269,800  บำท   
  -จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 
24,000 บีทียูพร้อมติดต้ัง จ ำนวน 3 เครื่องๆ ละ 32,400 บำท เป็นเงิน 97,200 บำท  (รำคำท่ีต้ังไว้รวมค่ำ
ติดต้ังและภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว) เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  ของส ำนักงบประมำณ
และมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อเป็นไปตำมหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลว 15 พ.ค. 2563 
  -จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ  
18,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 28,600 บำท  (รำคำท่ีต้ังไว้รวมค่ำติดต้ังและภำษี 
มูลค่ำเพิ่มแล้ว) เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณและมีควำม
จ ำเป็นต้องจัดซื้อ เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลว 15 พ.ค. 2563 
  -จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ  
26,000 บีทียูพร้อมติดต้ัง จ ำนวน 4 เครื่องๆละ 36,000 บำทเป็นเงิน 144,000 บำท (รำคำท่ีต้ังไว้รวมค่ำ
ติดต้ังและภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว)  เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  ของส ำนักงบประมำณ
และมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้บริกำรประชำชน เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว
2931 ลว 15 พ.ค. 2563 

ข้อความใหม่ 
ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศเป็นเงิน   269,800  บำท   
  -จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 24,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง  
จ ำนวน 3 เครื่องๆ ละ 32,400 บำท เป็นเงิน 97,200 บำท  (รำคำท่ีต้ังไว้รวมค่ำติดต้ังและภำษีมูลค่ำเพิ่ม
แล้ว) เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  ของส ำนักงบประมำณและมีควำมจ ำเป็นต้อง
จัดซื้อเป็นไปตำมหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลว 15 พ.ค. 2563 
 
 

/จัดซื้อเครื่อง... 



 
-13- 

 

  -จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 18,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง 
 จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 28,600 บำท  (รำคำท่ีต้ังไว้รวมค่ำติดต้ังและภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว) เป็นครุภัณฑ์ท่ีมี
ก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณและมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อ เป็นไปตำมหนังสือ  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลว 15 พ.ค. 2563 
  -จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 26,000 บีทียูพร้อมติดต้ัง 
จ ำนวน 4 เครื่องๆละ 36,000 บำทเป็นเงิน 144,000 บำท (รำคำท่ีต้ังไว้รวมค่ำติดต้ังและภำษีมูลค่ำเพิ่ม
แล้ว)  เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  ของส ำนักงบประมำณและมีควำมจ ำเป็นต้อง
จัดซื้อเพื่อให้บริกำรประชำชน เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลว 15 พ.ค. 2563 
  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕4๑(และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓)ข้อ ๒๙กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยใน
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงท่ีท ำให้ลักษณะปริมำณคุณภำพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถำนท่ีก่อสร้ำง  
ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 
  ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕64ให้สภำเทศบำลต ำบลประ
โคนชัย พิจำรณำอนุมัติต่อไป 
 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สมำชิกสภำทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผลแล้ว 
ประธำนสภำเทศบำล - มีสมำชิกสภำท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ ครับขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง - ในเมื่อไม่มีสมำชิกสภำท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติ 
ประธำนสภำเทศบำล ท่ีประชุมว่ำสมำชิกสภำท่ำนใดอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ให้แก้ไข

เปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 
-สมำชิกสภำท่ำนใด อนุมัติ ให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจง
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกสภำ ยกมือ อนุมัติ 10 เสียง 
นำยมงคล แผ้วพลสง   - สมำชิกสภำท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจง 
ประธำนสภำเทศบำล งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกสภำ ยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ10 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้แก้ไข
เปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕64 ได้ 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    3.5 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง 
ประธำนสภำเทศบำล    การสรรหาและเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถ่ิน จ านวน 1 คน 
 

/ผมเองยัง... 



 
-14- 

 

- ผมเองยังติดใจค ำพูดอยู่นิดหนึ่งว่ำกำรสรรหำและเลือก 
กรรมกำรผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอะไร 
ผมยังไม่เข้ำใจ ผมขอสอบถำมกองกำรศึกษำว่ำในกำรพิมพ ์
เป็นแบบไหน เลือกอะไร กำรสรรหำและเลือกกรรมกำรอะไร
ของเทศบำล ขอเชิญอธิบำยด้วยครับ 

นำงสุนันทำ เฮ่ประโคน    กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนนำยกเทศมนตรี สมำชิก 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร สภำเทศบำลทุกท่ำน ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบล 
 ประโคนชัย เรื่องกำรสรรหำและเลือกกรรมกำรผู้แทนองค์กร

ปกครอง เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำใน
โรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัยคะ เนื่องจำก
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำชุดเดิม จะครบวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งในวันท่ี 12 ธันวำคม 2563 ขอบคุณคะ 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    - ผมเองขอแนะน ำว่ำในกำรพิมพ์ญัตติไม่ชัดเจน ผมใน 
ประธำนสภำเทศบำล    ฐำนะเป็นประธำนสภำเทศบำล ยังไม่เข้ำใจว่ำกำรสรรหำ 

และเลือกกรรมกำรผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ช้ีแจงให้สมำชิกสภำทรำบด้วย ผมก็อยำกจะถำมตรงนี้ว่ำ   
คืออะไร ก็ขอฝำกบุคลำกรของกองกำรศึกษำ เพรำะกอง
กำรศึกษำเป็นกองท่ีมีควำมรู้ท่ัวไป ขอบคุณมำกครับ 

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

 
  ด้วยโรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมประสงค์ขอรับควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลเพื่อ
สรรหำและเลือกกรรมกำรผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน
โรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

หลักการ 
  เพื่อสรรหำและเลือกกรรมกำรผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน โรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
      เหตุผล 
  ด้วย โรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรสรรหำและคัดเลือก
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ึนพื้นฐำน เนื่องจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำชุดเดิม จะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ในวันท่ี 12 ธันวำคม 2563  
  ตำมระเบียบฯ กำรสรรหำกรรมกำรท่ีเป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1 คน 
จะต้องด ำเนินกำรโดยสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขอเสนอญัตติ
ต่อสภำเพื่อสรรหำและเลือกกรรมกำรผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนโรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัยต่อไป 
 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สมำชิกสภำทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผลแล้ว 
ประธำนสภำเทศบำล - มีสมำชิกสภำท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ ครับขอเชิญครับ 

/นำยบุญจันทร์... 
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นำยบุญจันทร์  ทองแถม - กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ ญัตติท่ีเสนอมำเพื่อพิจำรณำนั้นไม่ละเอียด 
 เป็นกำรเสนอสภำเพื่อให้มีกำรเลือกและคัดเลือกผู้แทนองค์ 
 กรปกครองท้องถิ่น หมำยถึงสมำชิกสภำเทศบำลในท่ีนี่เพื่อไป 
 เป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำลประโคนชัย 

จ ำนวน 1 ท่ำน ครับ  
นำยมงคล  แผ้วพลสง    -มีสมำชิกสภำท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ ครับขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - ถ้ำไม่มีผมขอให้สมำชิกสภำเทศบำลเสนอช่ือสมำชิกสภำเพื่อ 
ประธำนสภำเทศบำล                                     ไปเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำลต ำบล 
                                                               ประโคนชัย ต่อไปครับ 
ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ   ท่ำนประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล    ท่ำนนำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร และคณะกรรมกำร 
      ชุมชนทุกท่ำน กระผมร้อยต ำรวจตรีวรรณะ  เรืองศิริ  
      สมำชิกสภำเทศบำล  เขต 1 ขอเสนอ นำยเชิดพงษ์ 
      ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 เป็นกรรมกำรสถำน 
      ศึกษำโรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัย ขอผู้รับรองด้วยครับ 
      ผู้รับรอง   1.  นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์  
        2.  นำยจีระ  หรีกประโคน 
        3. นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ 
                                                                                   4. ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน 
นำยมงคล  แผ้วพลสง                                    - มีสมำชิกสภำ เสนอท่ำนอื่นอีก หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
ท่ีประชุม                                                    - ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง - ถ้ำไม่มี ถือว่ำ นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน ได้เป็นกรรมกำร 
ประธำนสภำเทศบำล สถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัย  
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน   -กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล  ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี และผู้เข้ำร่วมรับฟังกำร

ประชุมสภำเทศบำล ท่ี เคำรพทุกท่ำน ครับ กระผม            
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 
ผมขอขอบคุณสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนท่ีให้เกียรติผมเข้ำ
ร่วมเป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำล 
ประโคนชัย ผมเองก็ต้องขออนุญำตท่ำนประธำนสภำเทศบำล 
เรียนช้ีแจงคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำล     
ประโคนชัย ก็ฝำกประธำนสภำไปยังผู้บริหำรและคณะครู 
ผู้เกี่ยวขอ้งเกี่ยวกับสถำนกำรศึกษำทุกท่ำน ด้วยว่ำ 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำตำมระเบียบจะต้องแต่งต้ัง 

 หลำยๆ ต ำแหน่ง และในกำรท่ีจะมำประชุมครั้งนี้ ท่ำนควร
ถ่ำยเอกสำรระเบียบให้สมำชิกเขำอ่ำนด้วยว่ำคณะกรรมกำร 

 
/สถำนศึกษำ… 
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สถำนศึกษำประกอบไปด้วยกี่องค์กร ระเบียบแต่ละข้อว่ำด้วย
อะไรเพื่อให้สมำชิกได้เข้ำใจ ท ำอะไรแล้วต้องท ำแบบละเอียด 
1. จะต้องเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฝำกไว้ด้วยครับ เพรำะผมมีอยู่ 

              ในดวงใจของผมแล้ว ท่ำนจะไปเลือกใครผมไม่ทรำบ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีจะมำดูแลเรื่องกำรศึกษำโรงเรียนเทศบำลของ
เรำก็จะมี ดังนี้ 

  1. ท่ำนมงคล  แผ้วพลสง 
  2. ท่ำน ร.ต.ต. วรรณะ  เรืองศิริ 
  3. ท่ำนผู้อ ำนวยกำรวิฑิต  ปำประโคน 
  4. ท่ำนผู้อ ำนวยกำรมณี  รักษะประโคน 
  5. ท่ำนผู้อ ำนวยกำรสมเกียรติ วัฒนำพรประสิทธิ์ 
  6. คุณสุธีร์ ธนูศิลป์ 
  7. ท่ำนรองลักขณำ  ศรีจันทร์ดี 
 ซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงกำรศึกษำเรำจะได้ผู้ทรงคุณวุฒิ

มำระดมควำมคิดตรงนี้เพื่อกำรศึกษำของโรงเรียนของเรำ 
เพื่อนักเรียนของเรำ นี่คือผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำประกอบไปด้วยอีกข้อหนึ่ง คือ ผู้แทนครู 1 
ต ำแหน่ง ผมมองแล้วเป็นท่ำนรองปรีชำ บำลโสง ท่ีจะมำช่วย
ขับเคล่ือนผลักดัน ท่ำนรองปรีชำ บำลโสง กส็มควรจะเป็น
ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ควรเป็นนำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ 
ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีบุตรจบแพทย์มำ แต่ระเบียบอันนี้ผมไม่สำมำรถ
ทรำบได้ว่ำสมำชิกสภำเทศบำลเป็นได้หรือไม่ ขอให้ท่ำนไป
ตรวจสอบดู ผู้แทนพระสงฆ์ หรือผู้แทนพระพุทธศำสนำผมก็
มองไปท่ีวัดอยูข่้ำงๆ เรำ คือวัดกลำงท่ำนต้องไปนมินต์ด้วยนะ
พระครูสุนทรชัยวัฒน์ รองเจ้ำคณะอ ำเภอประโคนชัย ท่ำนจบ
ปริญญำโท เพรำะถ้ำเป็นเจ้ำคณะอ ำเภอท่ำนเป็นระดับอ ำเภอ  

 ตอนนี้ท่ำนเป็นท่ีโรงเรียนประโคนชัยพิทยำคม และโรงเรียน 
 เมืองตลุงพิทยำสรรพ์ เรำก็เชิญท่ำนรองเจ้ำคณะอ ำเภอเป็น

คณะกรรมกำรโรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัย ต ำแหน่ง
ต่อไปตัวแทนจำกองค์กรปกครองท้องถิ่น ตอนนี้ท่ำนสมำชิก 

 สภำเทศบำลกไ็ด้เลือกผม และผมก็ยินดีท่ีจะดูแลในเรื่อง
กำรศึกษำ ผู้แทนองค์กรชุมชนผมขอเสนอ จ ำนวน 1 คน 
เนื่องจำกโรงเรียนอยู่ใกล้ หมู่ท่ี 1 และหมู่ 2 ผมขอเสนอ 

 ผู้ใหญ่หมูท่ี่ 1 คือ นำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน มำช่วยดูแล      
ฝำกท่ำนประธำนสภำถึงผู้บริหำร และจะมีผู้แทนศิษย์เก่ำ      
ซึ่งตอนนี้ยงัไม่มี เนื่องจำกนักเรียนยงัเรียนอยู่ในระดับช้ัน        
ปีท่ี 5 ก็ต้องไปคัดสรรมำว่ำจะเลือกใครมำแทน อันนี้เรำก็
ต้องขอฝำกทำงโรงเรียนด้วย ต้องระดมผู้ท่ีมีกำรศึกษำ ผู้มี
ประสบกำรณ์ในทำงกำรศึกษำมำช่วยดูกันตรงนี้ อันนี้ผมต้อง 

 
                                                                                                                          /ช้ีแจงให้... 
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ช้ีแจงใหผู้้เข้ำร่วมประชุมทรำบ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมี
องค์ประกอบด้วยอะไรให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนได้เข้ำใจ ฝำก
ท่ำนประธำนสภำผ่ำนไปยังผู้บริหำรทรำบด้วย ขอบคุณครับ 

นำยมงคล  แผ้วพลสง                                    - มีสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดอธิปรำยอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    -เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ  ขอเพิ่มเติม  
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   คือในหลักกำรเลือกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำนั้น 
      ตำมท่ีเคยปฏิบัติกันมำจะแยกออกมำแต่ละตัวแทน เช่น
      ตัวแทนผู้ปกครอง ซึ่งจะต้องมีลูกก ำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนนั้น  
      มิใช่ผู้ปกครอง ท่ีมีลูกเรียนส ำเร็จออกไปแล้ว และจะมีผู้แทน 

เป็นก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ฝ่ำยศำสนำ และแยกย่อยออกไป อันนี้
ฝำกทำงโรงเรียนน ำไปพิจำรณำด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ 
หำกจะด ำเนินกำรอย่ำงไรขึ้นกับผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนด้วย 
ขอบคุณครับ 

นำยมงคล  แผ้วพลสง                                    - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมตรี มีท่ำนใดอธิปรำยอีกหรือไม ่  
ประธำนสภำเทศบำล   ขอเชิญครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน   -กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล  ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี  และผู้เข้ำร่วมรับฟัง

กำรประชุมสภำเทศบำลท่ีเคำรพทุกท่ำน ครับ กระผม นำย
เชิดพงษ์  ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 

      - ตำมท่ีผมได้เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลไปเมื่อสักครู่นี้  
      ผมเพียงแค่ว่ำรำยช่ือท่ีผมได้กรำบเรียนไปเห็นสมควรท่ีจะ 

ด ำรงต ำแหน่งได้หรือไม่ ก็แล้วแต่ทำงโรงเรียนจะด ำเนินกำร 
เพรำะรำยช่ือท่ีคัดสรรมำ ก็ล้วนแล้วแต่มำกด้วยประสบกำรณ์
ในกำรศึกษำ ยกตัวอย่ำงผู้อ ำนวยกำรวิฑิต  อดีตผู้อ ำนวยกำร 
โรงเรียนวัดแจ้ง และอดีตผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประโคนชัย
วิทยำ ท่ำนผู้อ ำนวยกำรมณี  รักษะประโคน ท่ำนก็เป็นอดีต
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบ้ำนยำงคล้อยคุรุรำษฎ์บ ำรุง ท่ำน
ผู้อ ำนวยกำรสมเกียรติ วัฒนำพรประสิทธิ์ ท่ำนก็เป็นอดีต
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองตลุงพิทยำสรรพ์  อดตีผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนบ้ำนกรวดวิทยำคำร เป็นอดีตผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
พลับพลำชัยพิทยำคม ท่ำนรองลักขณำ ศรีจันทร์ดี ในอดีต
ท่ำนก็เป็นรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประโคนชัยวิทยำ ซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงกำรศึกษำ  ก็เพียงแต่
เสนอไป แล้วแต่โรงเรียนจะมีวิธีกำรอย่ำงไรท่ีจะคัดสรร 
คัดเลือก สุดท้ำยแล้ว 15 คน ท่ีมีช่ือ ก็ต้องมำเลือก 7 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิมำเป็นประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ                 
ผมเรียนมำเพื่อทรำบให้เข้ำใจเป็นอย่ำงนี้ ท้ังนี้แล้วแต่
โรงเรียนจะด ำเนินกำร ผู้แทนผู้ปกครองไม่ได้มีระเบียบไว้ 
 

/ชัดเจน... 
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ชัดเจน แต่ต้องเอำคนมำดูแลและพัฒนำกำรศึกษำให้มัน 
ทันท่วงทีกับโรงเรียนอื่น ก็ต้องกรำบขอบคุณ 
ท่ำนประธำนสภำ ขอบคุณมำกครับ 

นำยมงคล  แผ้วพลสง                                    - ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์ ผมเองก็อยำกจะช้ีแจงท่ำนนำยก
ประธำนสภำเทศบำล                                     ตำมท่ีท่ำนเชิดพงษ์ได้เสนอช่ือมำไม่ใช่จะแต่งต้ังคุณสุธีร์ หรือ  
                                                              ร.ต.ต.วรรณะ หรือ ผู้ใหญ่บ้ำน เป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ     
  โรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัย เพียงแต่เสนอช่ือมำเพื่อ 
  ให้ทำงกองกำรศึกษำ หรือผอ.ของกำรศึกษำ พิจำรณำจะ 
  เลือกใคร และท่ำนใดสมควรจะมำเป็นกรรรมกำร ท้ังหมด  
  15 คน อย่ำงน้อยไม่เกินกี่คน แล้วแต่คณะ ผอ. ตรงนี้ผม 
  เองก็อยำกจะฝำกท่ำนนำยก ท่ำนเลขำนุกำรสภำ ช่วยไปดู 
  โรงเรียนด้วย ผมทรำบมำว่ำโรงเรียนของเรำก็ถือวำ่แย่เพรำะ 
  ได้ยินมำว่ำมีเด็กนักเรียนได้ย้ำยออกไปเรียนท่ีอื่น เป็นสมำชิก 
  สภำเทศบำล ก็รู้สึกๆ ไม่ค่อยดีใจนัก ขอบคุณมำกครับ 

- ญัตติผูบ้ริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย 3.7 เร่ือง ขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปิด) 
ขอเชิญเลขำนุกำรสภำช้ีแจง และอธิบำยญัตติเร่งด่วน ครับ 

นำยบุญจันทร์  ทองแถม ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน เนื่องจำกว่ำทำงงำนป้องกันฯ ส ำนักปลัด 

เทศบำล ได้เสนอญัตติเร่งด่วน เพื่อให้ทำงสภำพิจำรณำ เรื่อง          
ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด)       
ซึ่งตำมระเบียบญัตติเร่งด่วน ซึ่งเป็นกำรเสนอด้วยวำจำ ก่อนท่ี
นำยกจะเสนอ ประธำนสภำจะต้องขอมติในท่ีประชุมสภำเพื่อให้
กำรรับรอง จ ำนวนผู้รับรองจะต้องไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของ
สมำชิกท่ีมำประชุม ณ ท่ีนี้ เพรำะฉะนั้น ก่อนท่ีนำยกจะเสนอ 
ญัตติ 3.7  ขอเรียนเชิญประธำนสภำได้หำรือท่ีประชุมสภำ
เพื่อใหท่้ำนสมำชิกสภำเห็นควรรับรองหรือไม่ประกำรใด 

นำยมงคล  แผ้วพลสง                                    - ขอบคุณท่ำนเลขำนุกำรสภำ ก่อนท่ีท่ำนนำยกเทศมนตรี 
ประธำนสภำเทศบำล                                    จะเสนอญัตติเรื่องเร่งด่วน ผมจะขอมติท่ีประชุม ท่ำนใดเห็น  
                                                              ควรรับรองญัตติผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย เรื่อง  
      ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
      งบประมำณ พ.ศ. 2563 (ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด) เป็นเรื่อง 
      พิจำรณำเร่งด่วนได้ โปรดยกมือข้ึนด้วยครับ    
      ผู้รับรอง    1.  นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์  
         2.นำยจีระ  หรีกประโคน 
                            3. นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ 
                                                                                    4. ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน 
             5. นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน 
                                                                                          /6. นำยอ้อย... 
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    6. นำยอ้อย  ทรงประโคน 
    7. นำยนก  หลอมประโคน 
    8. ร.ต.ต วรรณะ  เรืองศิริ 
ท่ีประชุม                                                    มีมติรับรองเรื่องกำรเสนอญัตติผู้บริหำรเทศบำลต ำบล 
                                                     ประโคนชัย 3.7 เรื่อง ขออนุมัติ แก้ไขเปล่ียนค ำช้ีแจงงบ 
                                                   ประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
                                                               (ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด) เป็นญัตติเร่งด่วน ได้  
นำยมงคล  แผ้วพลสง                                    - ตำมท่ีสภำมีมติรับรองญัตติท่ีนำยกเทศมนตรีเสนอด้วยวำจำ 
ประธำนสภำเทศบำล                                    ตำมระเบียบแล้วนั้น  
                                                       - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ  
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย  

  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณ
รำยจ่ำย โครงกำรกันเงินหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อร้ำง ท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันภำยในปีงบประมำณ 2563  
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน งบลงทุน  หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิดโดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
  เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย โครงกำรกันเงินหมวดค่ำครุภัณฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อร้ำง ท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันภำยในปีงบประมำณ 2563  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยในงำน
บริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุค่ำ
จัดซื้อกล้องวงจรปิด 

เหตุผล 
  ตำมท่ีสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้อนุมัติกันเงินหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อร้ำง ท่ียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันภำยในปีงบประมำณ 2563  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด ในสมัย
สำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี 2563 เมื่อวันท่ี 24 สิงหำคม 2563เนื่องจำกมีอุปกรณ์บำงรำยกำรไม่ตรง 
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของครุภัณฑ์ก ำหนด 
  เพื่อให้กำรบริหำรงำนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนจึงขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจง
งบประมำณรำยจ่ำย  โครงกำรกันเงินหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันภำยใน
ปีงบประมำณ 2563 ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
  -ค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปิด       จ านวน  500,000  บาท 
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดแบบมุมมองคงท่ี ส ำหรับติดต้ังนอกอำคำร (จ ำนวน           
5 จุด กล้อง 10 ตัว) ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่ำงๆ ดังนี ้
  -กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงท่ีส ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำร ส ำหรับใช้
ในงำนรักษำควำมปลอดภัยท่ัวไป (อ้ำงถึง ข้อ 2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ) จ ำนวน 10 ชุด 
 
 /เครื่องบันทึก... 
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  -เครื่องบันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Vido Recorder) แบบไม่น้อยกว่า 14 ช่อง 
จ ำนวน 1 เครื่อง 
  -อุปกรณ์กระจำยสัญญำณแบบ  Poe (Poe L2 Switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ช่อง จ ำนวน          
5 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐำน 
  -เครื่องส ำรองไฟ ขนำด 1 KAV จ ำนวน 1 เครื่อง 
  -เครื่องส ำรองไฟ ขนำด 800 AV จ ำนวน 5 เครื่อง 
  -โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smat TVระดับควำมละเอียดจอภำพ 1,366x769         
พิกเซล ขนำดไม่น้อยกว่ำ 31 นิ้ว จ ำนวน 1 เครื่อง 
  -อุปกรณ์กระจำยสัญญำณไฟเบอร์ออฟติคไม่น้อยกว่ำ 8 พอร์ต จ ำนวน 1 เครื่อง 
  -อุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติคแบบ SFP Single (Mini GBIC) จ ำนวน 5 คู่ 
  -ชุดท่อร้อยสำย และแท่งกรำวด์ 5 ชุด 
  -ตู้คำบิเน็ตเก็บอุปกรณ์ควบคุมภำยนอกอำคำรพร้อมอุปกรณ์เสริม 5 ตู้ 
  -อุปกรณ์ Thermostadควมคุมกำรปิด-เปิด ของพัดลมระบำยอำกำศป้องกันไม่ให้ท ำงำน       
24 ชม. ในสภำวะอุณหภูมิในตู้แร็คปกติ จ ำนวน 5 ชุด 
  -สำยไฟ THW-A 1x10.SQmmขนำดไม่น้อยกว่ำ 60 เมตร 
  -สำยสัญญำณเครือข่ำย UTP Cat6 แบบภำยนอกอำคำรแบบมีสลิง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ            
450 เมตร 
  -สำยสัญญำณใยแก้วน ำแสงแบบภำยนอกอำคำร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1,500 เมตร 
  -ถำดม้วนเก็บใยแก้วน ำแสง (FO Splice Tray) จ ำนวน 1 ชุด 
  -กล่องห่อหุ้มจุดเช่ือมต่อเส้นใยแก้วน ำแสง (FO Splice Closure) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ชุด 
  -สำยใยแก้วน ำแสงภำยในอำคำรพร้อมหัวต่อ FO Pigtail จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ4 ชุด 
  -สำยใยแก้วน ำแสงภำยนอกอำคำรพร้อมหัวต่อ FO Patch Cord  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ชุด 
  -อุปกรณ์ยึดแขวนสำย แมกชีโบล์ท หรือ พรีฟอร์ม หรือแคล็มป์ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 40 ชุด 
  -อุปกรณ์อื่นๆ 
  เป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก ำหนด แต่มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อ เป็นไปตำมหนังสือ
ท่ี มท 0808.2/ว 1989ลว 22 มิ .ย. 2552 และหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ. .ย   
2559 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นพ .ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2/2563  หน้ำ 10 ล ำดับท่ี 1)    

ข้อความใหม่ 
  -ค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปิด       จ านวน  500,000  บาท 
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดแบบมุมมองคงท่ี ส ำหรับติดต้ังนอกอำคำร (จ ำนวน       
5 จุด กล้อง 10 ตัว) ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่ำงๆ ดังนี ้
  -กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงท่ีส ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำร ส ำหรับใช้
ในงำนรักษำควำมปลอดภัยท่ัวไป (อ้ำงถึง ข้อ 2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ) จ ำนวน 10 ชุด 
  -เครื่องบันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Vido Recorder) แบบ 16 ช่อง จ ำนวน 1 เครื่อง 
  -อุปกรณ์กระจำยสัญญำณแบบ  Poe (Poe L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จ ำนวน 5 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
 

 /เครื่องส ำรอง… 
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  -เครื่องส ำรองไฟ ขนำด 1 KAV จ ำนวน 1 เครื่อง 
  -เครื่องส ำรองไฟ ขนำด 800 AV จ ำนวน 5 เครื่อง 
  -โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับควำมละเอียดจอภำพ 1,366x768 พิกเซล ขนำด 32 นิ้ว 
จ ำนวน 1 เครื่อง 
  -อุปกรณ์กระจำยสัญญำณไฟเบอร์ออฟติคไม่น้อยกว่ำ 8 พอร์ต จ ำนวน 1 เครื่อง 
  -อุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติคแบบ SFP Single (Mini GBIC) จ ำนวน 5 คู่ 
  -ชุดท่อร้อยสำย และแท่งกรำวด์ 5 ชุด 
  -ตู้คำบิเน็ตเก็บอุปกรณ์ควบคุมภำยนอกอำคำรพร้อมอุปกรณ์เสริม 5 ตู้ 
  -อุปกรณ์ Thermostadควมคุมกำรปิด-เปิด ของพัดลมระบำยอำกำศป้องกันไม่ให้ท ำงำน  
24 ชม. ในสภำวะอุณหภูมิในตู้แร็คปกติ จ ำนวน 5 ชุด 
  -สำยไฟ THW-A 1x10.SQmmขนำดไม่น้อยกว่ำ 60 เมตร 
  -สำยสัญญำณเครือข่ำย UTP Cat6 แบบภำยนอกอำคำรแบบมีสลิง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  
450 เมตร 
  -สำยสัญญำณใยแก้วน ำแสงแบบภำยนอกอำคำร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1,500 เมตร 
  -ถำดม้วนเก็บใยแก้วน ำแสง (FO Splice Tray) จ ำนวน 1 ชุด 
  -กล่องห่อหุ้มจุดเช่ือมต่อเส้นใยแก้วน ำแสง (FO Splice Closure) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ชุด 
  -สำยใยแก้วน ำแสงภำยในอำคำรพร้อมหัวต่อ FO Pigtail จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ4 ชุด 
  -สำยใยแก้วน ำแสงภำยนอกอำคำรพร้อมหัวต่อ FO Patch Cord  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ชุด 
  -อุปกรณ์ยึดแขวนสำย แมกชีโบล์ท หรือ พรีฟอร์ม หรือแคล็มป์ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 40 ชุด 
  -อุปกรณ์อื่นๆ 
  เป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก ำหนด และเป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
ของส ำนักงบประมำณ แต่มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อ เป็นไปตำมหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 1989ลว 22 มิ .ย.
2552 และหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ. .ย  2559 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นพ .ศ. 2561-
2564 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2/2563  หน้ำ 10 ล ำดับท่ี 1)    

  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำ
เงิน และกำรตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 วรรค 2 และระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕4๑(และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓)ข้อ ๒๙กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้ำงท่ีท ำให้ลักษณะปริมำณคุณภำพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถำนท่ีก่อสร้ำง  ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำ
ท้องถิ่น 
  ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย โครงกำรกันเงินหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงท่ียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันภำยในปีงบประมำณ 2563 ดังกล่ำว ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย พิจำรณำอนุมัติต่อไป 
 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สมำชิกสภำทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผลแล้ว 
ประธำนสภำเทศบำล - มีสมำชิกสภำท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ ครับขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
 
 

/นำยมงคล... 
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นำยมงคล  แผ้วพลสง - ในเมื่อไม่มีสมำชิกสภำท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติ 
ประธำนสภำเทศบำล ท่ีประชุมว่ำสมำชิกสภำท่ำนใด อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ให้แก้ไข

เปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 (ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด) 
-สมำชิกสภำท่ำนใด อนุมัติ ให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจง
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕63 
(ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด) โปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกสภำยกมือ อนุมัติ 10 เสียง 
นำยมงคล แผ้วพลสง   - สมำชิกสภำท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจง 
ประธำนสภำเทศบำล งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕63 

(ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด) โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกสภำยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 10 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติอนุมัติ ให้แก้ไข
เปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕63 (ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด) ได้ 

นำยมงคล  แผ้วพลสง                                  ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ  
ประธำนสภำเทศบำล    -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เป็นเรือ่งเกี่ยวกับ
      กิจกำรสภำเทศบำลท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ี ขอเชิญครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน   -กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล  ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี กรรมกำรชุมชน และ

ผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำลท่ีเคำรพทุกท่ำน 
ครับ กระผม นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน สมำชิกสภำ
เทศบำล เขต 1 กรำบเรียนด้วยควำมเคำรพในเรื่องของกอง
สำธำรณสุข ตลำดไนท์ ดูไปแล้วไม่ค่อยท่ีจะเข้ำหูเข้ำตำ 
เรื่องย้ำยผมไม่ได้ว่ำ ย้ำยแล้วท ำแล้ว ถ้ำท ำดีผมก็ไม่ได้ว่ำ 
เพียงแต่ว่ำเมื่ออำทิตย์ท่ีผ่ำนมำ มีงำนศำลเจ้ำพ่อหลักเมือง
ต ำบลประโคนชัย ท่ีเขำจัดงำนกัน เรำย้ำยแม่ค้ำไปขำยทำง
ทิศตะวันตกในช่วงท่ีมีงำน เรำมีหน้ำท่ีดูแลเขำ เรำก็ควรท่ี
จะมีหน้ำท่ีหำท่ีให้เขำขำยไม่ใชปัดควำมรับผิดชอบให้ผู้ท่ีจัด
งำนศำลหลักเมืองเป็นผู้ด ำเนินกำร และให้เขำเก็บค่ำท่ีอีก 
500 บำท นี่เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จท่ำนไปสืบเอำเอง 
เรำมีควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับตลำดไนท์ ก็ขอให้รับผิดชอบ
ให้ตลอดไม่ใช่ปัดควำมรับผิดชอบ แทนท่ีเขำจะได้ขำยของ 
เสียค่ำเช่ำ วันละ 30 บำท ค่ำไฟ 10 บำท ต้องมำเสีย 
500 บำท  ผมถำมว่ำมันใช่เหตุไหม เรำเป็นเทศบำลต ำบล
ประโคนชัย ดูแลแบบนี้ ผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเรื่องโยกย้ำย 
เมื่อท่ำนย้ำยแล้ว ท ำให้มันสุด อย่ำไปปัด ตลำดไนท์  

 
/มีงำนงิว้... 
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มีงำนงิ้ว โอนให้ศำลเจ้ำพ่อหลักเมืองรับผิดชอบโดยให้เขำ
หำท่ีขำยเองมันผิดจรรยำบรรณในกำรรับผิดชอบผมฝำก
ท่ำนประธำนสภำผ่ำนไปยังผู้บริหำร ให้ดูแลและเห็นใจเขำ
ด้วยครับ เขำหำเช้ำกินค่ ำ ก ำไรน้อย อย่ำงน้อยก็ได้มีค่ำน้ ำ 
ค่ำไฟ ค่ำยำ ค่ำดูแลลูก ผมเองเป็นสมำชิกสภำเทศบำล
ต ำบลประโคนชัย ผมได้รับเลือกตั้งมำ ผมก็ต้องดูแล 

 ประชำชนเขำเห็นชอบอย่ำงไร ขำยหน้ำเทศบำลดีมีรำยได้ 
 คนผ่ำนไปผ่ำนมำ แม้แต่ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นท่ีของเรำเขำยัง 
 เห็นด้วยว่ำ ขำยตรงนี้ดี เพียงแต่ว่ำผู้บริหำรของเรำหรือ

ผู้เกี่ยวข้องว่ำไม่ดี แค่นั้นเอง เรื่องเศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้ว 
 เพี ย ง แ ต่ว่ ำ ช่ ว ยกั น ดู แลก็ เป็ น ส่ิ ง ท่ี ดี  อย่ ำ ง ท่ี มี ง ำน

ศำลหลักเมือง 7 วัน เรำไม่สำมำรถแก้ปัญหำและดูแลเขำได้ 
 ไปให้เขำเก็บค่ำแผงอีก 500 บำท โดยท่ีไม่จ ำเป็นต้องเสีย 
 ก่อนนั้นมีงำนงิ้ว ตลำดจัดอยู่หน้ำเทศบำล เขำก็มำขำยอยู่ 
 ตรงถนนคอนกรีต ซึ่งตรงนั้น ก็เป็นพื้นท่ีของงำนงิ้วไปก็ถือ

ว่ำดี เขำยินยอมมีงำนเขำก็ขอหยุดได้ แต่ตรงนี้ท่ำนต้องท ำ
ให้สมบูรณ์ มีควำมรับผิดชอบด้วยตรงนี้ คืออย่ำงน้อยเรำได้
เป็นสมำชิกสภำ เป็นนำยก เป็นผู้แทนของประชำชนนี่คือ
ควำมจ ำเป็นท่ีเรำจะต้องดู ไม่ใช่ปัดกันไปปัดกันมำมันไม่ได้ 

 ก็ขอฝำกกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม อีกเรื่องหนึ่ง 
 งำนป้อกันและบรรเทำสำธำรภัย ไม่ได้ต ำหนิ แต่ขอเสนอ 
 ให้เตรียมกำรในเรื่อง แผงจรำจร กรวยจรำจรแผงไฟจรำจร

ให้ชัดเจน เพรำะอีกไม่กี่ เดือน ให้เตรียมกำรให้ดี ด้วย 
เนื่องจำกใกล้เทศกำลปีใหม่เป็นงำนเทศกำลต้องดูให้ดี 

 ในเรื่องกำรจรำจร ฝำกท่ำนประธำนสภำไปยังผู้บริหำรถึง 
 คุณอภินันท์ บัตรประโคน ดูแลในเรื่องตรงนี้ด้วย และอีก

ไม่กี่วันก็ถึงวันส ำคัญ ให้ดูเรื่องกำรต้ังธงตรำสัญลักษณ์งำน
วันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระบรมชน
กำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วัน
ชำติ และวันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม  เหลืออีก 7-8 วัน 

 ก็วันท่ี 5 ธันวำคม อย่ำงไรก็ดูแลให้ชัดเจน เตรียมงำนอย่ำง
น้อย 15 วัน ไม่ใช่จะถึงวันก็ท ำ ผมขอฝำกเพียงเท่ำนี้ครับ 

 ขอบคุณมำกครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - กระผมขอพูดในนำมสมำชิกสภำ ขอฝำกท่ำนนำยก 
ประธำนสภำเทศบำล    หรือท่ำนเลขำนุกำรสภำ ห้วยละเวี้ยท่ีเรำไปขุดเมื่อตอนน้ ำ 
      ท่วมช่วยดูแลด้วยครับ ถ้ำมีน้ ำไหลเข้ำมำปริมำณมำกๆ 

จะท ำให้น้ ำท่วม ชำวบ้ำนได้รับควำมเดือดร้อน ให้ด ำเนินกำร
ต่อเรื่องนี้ด้วย กระผมขอฝำกด้วยครับ  
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- ผมขอฝำกเรื่องตลำด แม่ค้ำท่ีขำยของช่วงเช้ำท่ีอยู่ในตลำด 
ขำยข้ำงบนไม่พอ ลงมำขำยด้ำนล่ำงด้วย ผมเดินตลำดทุกเช้ำ
ผมก็เห็น ขอเสนอว่ำตลำดช่วงเช้ำให้กองสำธำรณสุขช่วย 
มำดูด้วยครับ 
-มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม ่
 

ท่ีประชุม     -ไม่มี 
 - ปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา 11.20 น. 
 
 (ลงช่ือ) จารุณี  คงทวี ผู้จดรำยงำนกำรประชุม    (ลงช่ือ) บุญจันทร์ ทองแถม ผู้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
         (นำงจำรุณี  คงทวี)         (นำยบุญจันทร์ ทองแถม) 
  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน          เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

 
  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ท ำกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล              
ประโคนชัย สมัยสำมัญสมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี  27  พฤศจิกำยน  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 เรืองศิร ิ  กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                   (วรรณะ  เรืองศิริ) 
 

 รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลฉบับนี้ สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้รับรองเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อครั้งประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี  2563 เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกำยน  2563 
 
 

(ลงช่ือ)  ศักดิ์  สินรัมย์  ประธำนสภำเทศบำลประโคนชัย 
         (นำยศักด์ิ  สินรัมย์) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 


