
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
สมัยสามญั สมัยแรก ครัง้ที่ 1 ประจ าปี ๒๕60 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพนัธ์ ๒๕60 เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

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

ประธำนสภำเทศบำล 
รองประธำนสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นำยพงษ์ศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์   สมำชิกสภำเทศบำล                ลำป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 2. นำงสำวสุนิสสำ  ทองศรี  รองนำยกเทศมนตรีต ำประโคนชัย 
 3. นำงสำวอำณดำ  ห่วงประโคน             รองนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 4. นำยส่งเสริม  พรรรณพิสุทธิ์  ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย     

5. นำยสุทิน  ชัยวิเศษ   เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
6. นำยนิรันดร  อุ่นค ำ   ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 
7. นำยกิตติชัย  เชำวนกุล   หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ 
8. จ่ำเอกปรีชำ  ดีด้วยชำติ  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรประปำ 
9. นำงกฤษฎีกำ  มัญจกำเภท  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
10. นำงสุดเฉลียว  สง่ำประโคน   ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน 
๑1. จ่ำเอกอภินันท์  บัตรประโคน  หัวหน้ำฝ่ำยปกครองและป้องกัน 

 ๑2. นำงสำวนงนุช  หลอมประโคน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
 13. นำยสุธี  คงดี   ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
 14. นำยชัยวัฒน์  สำยสังข์  หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง 

/นำงลักขณำ... 
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 15. นำงลักขณำ  ศรีจันทร์ดี  ประธำนชุมชนกันเตอล 
 16. นำงล ำพร มันปำฎิ   กรรมกำรชุมชนตำเจรือม 
 17. นำงชอุ่ม  ตรงใจ   กรรมกำรชุมหนองกกใต้  
 ๑8. นำงมำนี  รัตนวงศ์ค ำ   ประธำนชุมชนวัดโคนคุ้มอ ำปึล 
 19. นำงร ำเพย  น้อยเจริญ  กรรมกำรชุมชนระเนียด 
 20. นำงรัศมี  เสงี่ยมศักดิ์   กรรมกำรชุมชนวัดชัยมงคล 
 21. นำงส ำรวล  ตุ้งประโคน  ประธำนกรรมกำรชุมชนหนองกกเหนือ 
 22. นำงจำรุนัย  เสขะกุล   กรรมกำรชุมชนอ ำนวยกิจ 
 23. นำยชรินทร์ ส่องสพ   ท้องถิ่นอ ำเภอประโคนชัย 

24. นำยส ำรวย  ไชยสิทธิ์   ประธำนชุมชนวัดแจ้งคุ้มสำยัณห์ 
25. นำยธนูศิลป์ หลอมประโคน  ประธำนชุมชนวัดแจ้งคุ้มรุ่งสุริยำ 
26. นำยพงศ์สรรค์  รัตนพนำวงศ์  ประธำนกรรมกำรชุมชนหลักเมือง 
27. นำงละออง  กงประโคน  ประธำนชุมชนวัดชัยมงคล 
28. นำยเสิม  ธงแพรศรี   ภำรโรง 
29. นำยณัฐพล  รำชกิจ   พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
30. นำงจำรุณี  คงทวี   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 

          31. นำงสำวสุภำพร  ดีประโคน  นักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตร  
 32. นำงสุนันทำ  เฮ่ประโคน  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย คณะผู้บริหำร  
ประธำนสภำเทศบำล    กรรมกำรชุมชนทุกชุมชน  ตลอดท้ังเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล  

ท่ีเคำรพทุกท่ำนครับ วันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำล  
สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี ๒๕60 ก่อนอื่นท่ีจะ
เริ่มต้นกำรประชุม ผมเองอยำกจะแนะน ำให้ทุกท่ำนรู้จักกับ
เพื่อนจำกแดนไกล ได้มำเย่ียม เพื่อนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล
ประโคนชัย ท่ำนผู้นี้มำจำกเทศบำลเมืองสตูล ท่ำนช่ือชัยสิทธิ์  
แสนบู หรือทนำยเอ๋ ยินดีต้อนรับครับ ขอบคุณมำกครับ 
- เมื่อสมำชิกสภำเทศบำลครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดกำร
ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับดังนี้ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ประธำนสภำเทศบำล  

- ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เทศบำลต ำบลประโคนชัย 
- ทำงเจ้ำหน้ำท่ีไ ด้ส่งเอกสำรให้กับสมำชิกสภำทุกท่ำน
เรียบร้อยแล้ว กำรจัดแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในกำรจัดท ำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
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เพิ่มเติม และงบประมำณจำกเงินสะสม รวมท้ังวำงแนวทำง
เพื่อให้มีกำรปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผมขอเชิญท่ำนนำยก
ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  - เรียน ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรง 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย เกียรติ และผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำลท่ีเคำรพ

ทุกท่ำนครับ เรื่องของประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี นั้น
ได้ด ำเนินกำรไปตำมขั้นตอนเรียบร้อยหมดแล้ว ผมคิดว่ำไม่
ต้องช้ีแจงเพิ่มเติม 

ท่ีประชุม     - รับทรำบ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนได้รับทรำบตำมท่ีท่ำนนำยก 
ประธำนสภำเทศบำล     ได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้ว 
ท่ีประชุม     - รับทรำบ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
ประธำนสภำเทศบำล       สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1  

ประจ าปี ๒๕๕9 เม่ือวันที่  28 กันยายน 2559 
- ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
มีท่ำนใดจะแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือไม่ 

ท่ีประชุม     - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ถ้ำไม่มีกำรแก้ไขถือว่ำท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำร 
ประธำนสภำเทศบำล ประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 

2559 เมื่อวันท่ี 28 กันยำยน ๒๕๕9 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง  พิจารณา 
ประธำนสภำเทศบำล  3.1 เร่ือง ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2560  

และวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2561  
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำล  ก ำหนดสมัยประชุมสมัยสำมัญ  
ประธำนสภำเทศบำล ประจ ำป ี2560 และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรก                     

ประจ ำปี 2561 ขอเชิญท่ำนสมำชิกครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน           - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                            เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วน

รำชกำร ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน  และท่ำน
สมำชิกสภำท่ีมำจำกจังหวัดสตูล กระผม นำยเชิดพงษ์  
ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ส ำหรับกำร
ก ำหนดประชุมเทศบำลต ำบลประโคนชัย สมัยสำมัญ
ประจ ำปี 2560 และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรก 
ประจ ำปี 2561 ดังนี้ 
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- สมัยท่ี 2 ประจ ำปี 2560 ระหว่ำงวันท่ี 15 เมษำยน 
2560-15 พฤษภำคม 2560 
- สมัยท่ี 3 ประจ ำปี 2560 ระหว่ำงวันท่ี 1-30 สิงหำคม 
2560 
- สมัยท่ี 4 ประจ ำปี 2560 ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 
2560 - 14 พฤศจิกำยน 2560 
- สมัยแรก ประจ ำปี 2561 ระหว่ำงวันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 
2561-17 มีนำคม 2561 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ตำมท่ีท่ำนเชิดพงษ์  ดอกประโคน เสนอมำมีผู้ใด จะทักท้วง 
ประธำนสภำเทศบำล    หรือไม่ ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ท่ีประชุม     - ผู้รับรอง 1. นำยเฉลิมชัย  ไวยำประโคน 
          2. นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์ 

  3. ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ 
      4. นำยสุธีร์ ธนูศิลป์  

นำยศักดิ์  สินรัมย์  - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้เห็นชอบให้ ก ำหนดสมัย 
ประธำนสภำเทศบำล ประชุมสมัยสำมัญ ประจ ำปี 2560 และวันเริ่มประชุมสมัย

สำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี 2561 ดังนี้ครับ 
- สมัยท่ี 2 ประจ ำปี 2560 ระหว่ำงวันท่ี 15 เมษำยน 
2560-15 พฤษภำคม 2560 
- สมัยท่ี 3 ประจ ำปี 2560 ระหว่ำงวันท่ี 1-30 สิงหำคม 
2561 
- สมัยท่ี 4 ประจ ำปี 2560 ระหว่ำงวันท่ี 16 ตุลำคม 
2560- 14 พฤศจิกำยน 2560 
- สมัยแรก ประจ ำปี 2561 ระหว่ำงวันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 
2561-17 มีนำคม 2561 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    3.2 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง  
ประธำนสภำเทศบำล    ขอรับความยินยอมท ากิจการนอกเขตเทศบาลต าบลประ 

โคนชัย เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย  เรื่อง ขอรับ

ควำมยินยอมท ำกิจกำรนอกเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
เพื่อก่อสร้ำงโรงฆ่ำสัตว์ 

 
 

/ด้วยเทศบำล 
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ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขอรับควำมยินยอมท ำกิจกำรนอกเขตเทศบำลต ำบล            
ประโคนชัย เพื่อก่อสร้ำงโรงฆ่ำสัตว์ โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
  ขอรับควำมยินยอมท ำกิจกำรนอกเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อก่อสร้ำงโรงฆ่ำสัตว์  บริเวณโฉนดท่ีดิน
เลขท่ี 7529 เล่มท่ี 76 หน้ำ 29 ระวำง III 9418 เลขท่ีดิน 18 หน้ำส ำรวจ 1348 เนื้อท่ี 22 ไร่ 10 ตำรำงวำ 
ซึ่งต้ังอยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประโคนชัย อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

                                                          เหตุผล 

 เนื่องจำกกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบำลต ำบลประโคนชัย ก ำลังประสบปัญหำเรื่อง โรงฆ่ำสัตว์
ท่ีก่อสร้ำงมำนำน คับแคบ ไม่ถูกหลักสุขำภิบำล และอยู่ใกล้แหล่งชุมชนท ำให้เกิดปัญหำด้ำนเสียงรบกวน กล่ิน 
และน้ ำเสีย ท่ีส่งผลกระทบต่อชำวบ้ำนท่ีอำศัยอยู่ในบริเวณข้ำงเคียง เพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว เทศบำลต ำบล              
ประโคนชัย ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อท่ีดินเพื่อก่อสร้ำงโรงฆ่ำสัตว์บริเวณใกล้อ่ำงเก็บน้ ำชลประทำน ตำมโฉนดท่ีดินเลขท่ี
7529 เล่มท่ี 76 หน้ำ 29 ระวำง III 9418 เลขท่ีดิน 18 หน้ำส ำรวจ 1348 เนื้อท่ี 22 ไร่ 10 ตำรำงวำ ซึ่ง
ต้ังอยู่เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประโคนชัย อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 มำตรำ 57 ทวิ เทศบำลอำจท ำกิจกำรนอกเขตเมื่อ 

 (๑) กำรนั้นจ ำเป็นต้องท ำและเป็นกำรท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจกำรท่ีด ำเนินตำมอ ำนำจหน้ำท่ีอยู่ภำยในเขต     
ของตนเอง 

 (๒) ได้รับควำมยินยอมจำกสภำเทศบำล คณะกรรมกำรสุขำภิบำล สภำจังหวัดหรือสภำต ำบลแห่งท้องถิ่น
ท่ีเกี่ยวข้องและ 

 (๓) ได้รับอนุมัติจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขอเสนอญัตติ ขอรับควำม
ยินยอมท ำกิจกำรนอกเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อก่อสร้ำงโรงฆ่ำสัตว์ ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย
พิจำรณำอนุมัติต่อไป  
 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผล               
ประธำนสภำเทศบำล  ในเรื่อง ขอรับควำมยินยอมท ำกิจกำรนอกเขตเทศบำลต ำบล 

ประโคนชัย เพื่อก่อสร้ำงโรงฆ่ำสัตว์ 
- สมำชิกท่ำนใดมีควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงไร ขอเชิญครับ 

นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน             - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                             เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วน

รำชกำร ทุกท่ำน คณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม     
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1       
ในเรื่องของกำรก่อสร้ำงโรงฆ่ำสัตว์ ผมเองเห็นด้วยกับ
ผู้บริหำร ขอขอบคุณคณะผู้บริหำรท่ีเห็นควำมส ำคัญท่ี 

 
 
 

/เกี่ยวข้อง... 
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  เกี่ยวข้องกับกำรค้ำกำรขำยโดยเฉพำะเรื่องของสุกร ผมเอง

อยำกเรียนท่ำนประธำนสภำ ไปถึงคณะผู้บริหำร เพรำะว่ำใน
หลำยปีท่ีผ่ำนมำ ทำงพ่อค้ำ-แม่ค้ำขำยเนื้อ เขียงเนื้อ เขียง
สุกร ได้รับควำมเดือดร้อนในเรื่องระเบียบเกี่ยวกับปศุสัตว์ 
บำงครั้งปศุสัตว์ลงมำตรวจ ทำงพ่อค้ำ แม่ค้ำ ก็ต้องประชุมกัน
เพื่อหำท่ีฆ่ำสุกร ซึ่งสร้ำงควำมยุ่งยำกให้กับ พ่อค้ำ แม่ค้ำ ถ้ำ
หำกเป็นไปได้อยำกให้เร่งรัด และด ำเนินกำรให้เร็วท่ีสุด         
เพื่อควำมถูกต้อง เป็นไปตำมระเบียบของกระทรวง ท่ีได้วำง
ไว้ ผมยินดี และเห็นด้วยกับท่ำนนำยก ขอบคุณมำกครับ  

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเสนออีกหรือไม่ครับ  
ประธำนสภำเทศบำล    ขอเชิญครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออีก ต่อไปผมจะขอมติท่ี 
ประธำนสภำเทศบำล                               ประชุมสมำชิกท่ำนใด ยินยอม หรือ ไม่ยินยอม ท ำกิจกำร

นอกเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อก่อสร้ำงโรงฆ่ำสัตว์                                                    
 - ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 

จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์  - เรียน ประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบองค์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  ประชุมแล้ว มีสมำชิก 11 ท่ำน ครบองค์ประชุม ครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใดยินยอม ใหท้ ำกิจกำรนอกเขตเทศบำล 
ประธำนสภำเทศบำล  ต ำบลประโคนชัย เพื่อก่อสร้ำงโรงฆ่ำสัตว์ โปรดยกมือขึ้น                               
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ยินยอม 11 เสียง  
นำยศักด์ิ  สินรัมย์    - สมำชิกท่ำนใด ไม่ยินยอม ใหท้ ำกิจกำรนอกเขตเทศบำล 
ประธำนสภำเทศบำล  ต ำบลประโคนชัย เพื่อก่อสร้ำงโรงฆ่ำสัตว์ โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่ยินยอม  ไม่มี    
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ ยินยอม  11 เสียง   
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่ยินยอม ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ ยินยอม ใหท้ ำกิจกำร
นอกเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อก่อสร้ำงโรงฆ่ำสัตว์ ได้ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอื่นๆ   
ประธำนสภำเทศบำล    - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล  
รองประธำนสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ 

ทุกท่ำนครับกระผมนำยมงคล  แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล 
เขต ๑  

 
 
 
 
 

/กระผม... 
 



-7-  
 

- กระผมขอช่ืนชมคณะผู้บริหำรท่ีเข้ำร่วมประชุมพร้อมทุกคน          
ในวันนี้ แต่ก็ยังเสียอยู่นิดหนึ่งเห็นหน้ำผู้บริหำร ลูกน้องของ
ท่ำนนำยกเหมือนลิงเลยครับ มำแล้วก็รีบออกไป แต่ก็ไม่เป็นไร 
พอดีมีชำวบ้ำนท่ีไปร่วมประชำคมเรื่องขยำยฟุตบำท ตรงนี้มี
ชำวบ้ำน และผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 ท่ีสนับสนุนให้นำยก 
ผู้บริหำรท ำกำรต่อไป เพื่อลดควำมแออัดของชำวบ้ำน             
มีภำพถ่ำย และหนังสือจำกผู้ใหญ่บ้ำน ประธำนกรรมกำร
ชุมชน อันนี้จะมอบให้ท่ำนประธำนสภำฝำกถึงท่ำนนำยกครับ 

 - เรื่องต่อไปผมเองอยำกต้ังกระทู้ถำมกำรจัดงำนวันเด็กของ
กองกำรศึกษำ ผมอยำกจะถำมท่ำนผู้บริหำร พอดีคนดูแล        
ไม่อยู่ ผมเองต้องสอบถำมท่ำนนำยก ขอผู้รับรองด้วยครับ 
- เมื่ อวัน ท่ี  14 มกรำคม 2560 คือวัน เ ด็กแห่งชำ ติ                 
ต้ังงบประมำณไว้ 100,000 บำท ในเทศบัญญัติ หน้ำ 115 
ผมเองก็อยำกจะถำมหน่อยครับว่ำ ท ำไมเทศบำลเรำ ไม่จัด 
เพรำะอะไรมีเหตุผลอะไร ท้ังๆ ท่ีตรงนี้ มีเด็กในเขตเทศบำล
อยำกสนุกสนำน แต่เทศบำลเรำไม่จัด เพรำะเหตุไร ถึงได้ไป
จัดให้เด็กของโรงเรียนเทศบำล ในวันศุกร์ท่ี 13 คือ มันไม่มี
ในระบบของวันเด็ก วันเด็กคือเสำร์ท่ี 2 ของเดือนมกรำคม  
นี่แหล่ะคือเทศบำลเรำไม่ใช่เทศบำลบ้ำนนอก เป็นเทศบำลใน
เมือง แต่ท่ำนเอง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำท่ีดูแลตรงนี้ 
พร้อมท้ังผู้ดูแล ผมได้ยินค ำอ้ำงว่ำ สตง. ไม่ให้จัด ผมเอง
อยำกจะถำมหน่อยว่ำ ในเมื่อท่ำนจัดวันท่ี 13 มกรำคม ตรง
กับวันศุกร์ ไม่ใช่วันเด็กแห่งชำติ  วันเด็กแห่งชำติคือวันท่ี 14 
มกรำคม วันเสำร์ท่ี 2 ของเดือนมกรำคม แต่ผมเองจะถำม 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ คิดอย่ำงไร ท่ำนนำยกคิดอย่ำงไร 
แต่ผมคิดว่ำท่ำนนำยกคงไม่ได้ส่ังกำรไปอย่ำงนั้น แต่ท่ำน
นำยกได้มอบคนดูแลไปแล้ว ผมเองในนำมสมำชิกของสภำ
เทศบำล ผมเองโดนด่ำ แต่ผมก็ทนได้ ผมถึงท่ีสุดแล้ว ถึงได้
ลงเฟชบุ๊ค ให้ประชำชนได้ทรำบว่ำผมเองได้สนับสนุนเทศบำล 
งบประมำณ 100,000 บำท ตำมเทศบัญญัติติเรียบร้อยแล้ว 
แต่ทำงเทศบำล ทำงผู้บริหำรไม่จัดงำน ถ้ำหำกสมำชิกสภำ 
ตัดงบประมำณนี้ไป ชำวบ้ำนจะต้องด่ำว่ำสมำชิกไม่ให้ควำม
ร่วมมือหรือไม่ให้ควำมส ำคัญกับวันเด็กแห่งชำติ เรำควรจะให้
ควำมส ำคัญกับวันเด็ก จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของเด็ก นี่แหละครับ คือควำมจ ำเป็นของ 
 
 
 

/เทศบำล... 
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เทศบำลเรำ ทุกปีจัดงำน พอมำสมัยท่ี 9 ไม่ได้จัดวันเด็ก
แห่งชำติ ผมเองก็งง ชำวบ้ำนก็งงกันใหญ่ นี่แหล่ะครับผม
อยำกจะถำมกองกำรศึกษำ ผมเองอยำกจะบอกถึงท่ำนนำยก
เหลือเกิน สุดทนแล้วครับ ปลดได้ก็ปลด รองนำยกคนนี้ ท่ำน
ดูได้มำไม่ถึง 5 นำที อยำกให้นำยกดูแลให้ดีครับผม นี่แหล่ะ
ตรงนี้เป็นอย่ำงนี้ ผมอยำกจะสอบถำมนำยกเท่ำนี้ คุณมำก
ครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณมำกครับท่ำนมงคลมีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด 
ประธำนสภำเทศบำล    อภิปรำย ขอบคุณมำกครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์   - เรียน ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรง  
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย               และผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำลท่ีเคำรพทุกท่ำน 

       ครับกระผม ขอช้ีแจงดังนี้ 
- เรื่องของวันเด็กนั้น ผมเองท่ีเป็นคนบอกว่ำไม่ต้องจัดงำน 
วันเด็กก็ได้ นำยกเป็นคนส่ัง ไม่ใช่รองนำยก กองกำรศึกษำ
อยำกจัดงำน ตำมท่ีผมดูมติคณะรัฐมนตรี เขำบอกว่ำถ้ำจะจัด
ก็จัดได้ แต่ต้องจัดให้เฉพำะเด็กในควำมดูแลของเทศบำล
เท่ำนั้น องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นจะจัดให้ สพฐ.ไม่ได้ นี้คือ
จุดตัดสินใจไม่จัดงำนดีกว่ำ คือเขำบอกว่ำถ้ำจะจัดงำนให้
นักเรียน ในควำมรับผิดชอบสพฐ. สปจ. ไม่ได้เลย ต้องจัดให้
โรงเรียนท่ีอยู่ในควำมดูแลขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
เท่ำนั้น แต่ถ้ำเรำจะสนับสนุนงบประมำณได้ แต่โรงเรียน
จะต้องจัดในวันเสำร์ท่ี 2 ของเดือนมกรำคม ถ้ำจัดนอกนั้น
ไม่ได้  จะเบิกเงินไม่ได้ ส่วนใหญ่ โรงเรียนจัดวันศุกร์ เพรำะ
วันเสำร์สมัยก่อนเรำจะมำร่วมจัดท่ี เทศบำล กิจกรรม
สมัยก่อนเยอะ อย่ำงเช่นโรงเรียนของผมมำร่วมกิจกรรม          
แต่ละโรงเรียนจะน ำกิจกรรมมำร่วมกับเทศบำล แต่ทุกวันนี้ 
ผมได้แจ้งกองกำรศึกษำ ในช่วงท่ีผมมำด ำรงต ำแหน่ง จำกท่ี
เคยจัดงำน จะจัดให้เด็กมำแสดง ประมำณ 4-5 โรงเรียน        
มำแสดง และร่วมตอบค ำถำมรับรำงวัลแล้วก็กลับ ส่วนเด็กท่ี
อยู่นอกเขตเทศบำล ส่วนใหญ่ก็เดินรับของแจกตำมจุดต่ำงๆ 
แล้วก็กลับบ้ำน ไม่มีใครมำนั่งดูเลย มีแต่ผู้ปกครองมำดูเด็ก
แสดงเท่ำนั้น ท่ีมำนั่งดู เพื่อเป็นเพื่อนเด็ก นี่คือสภำพท่ีผ่ำนมำ 
เรำต้ังงบประมำณ 100,000 บำท จำกตรงนี้ เด็กส่วนใหญ่
ท่ีได้ของรำงวัล คือเด็กท่ีมำจำกนอกเขตเทศบำล เป็นมติ
คณะรัฐมนตรี ห้ำมจัดงำนให้นักเรียนท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ 

 
 
 

/ของสพฐ... 
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ของ สพฐ. อย่ำงท่ีจัดให้โรงเรียนเทศบำล วันท่ี 13 มกรำคม 
โรงเรียนมีงบประมำณท่ีจะจัดกันเอง ไม่ได้เบิกเงินจำก
เทศบำล จะจัดเฉพำะในโรงเรียนเทศบำล หำกจะเบิก
งบประมำณได้ จะต้องจัดงำนวันท่ี 14 มกรำคม ซึ่งเป็นวัน
เสำร์ท่ี 2 ของเดือนมกรำคม กรณีท่ีเรำจัดให้นั้นเป็นเด็กของ 
สพฐ. ซึ่งเรำจะให้บริกำรไม่ได้เลย แต่ถ้ำโรงเรียนของบ
สนับสนุนเรำสำมำรถจัดงบสนับสนุนให้เขำได้ แต่ต้องจัดใน
วันเสำร์เท่ำนั้น ซึ่งในแต่ละโรงเรียนจะไม่ค่อยจัดงำนวันเสำร์ 
เรำเบิกเงินให ้ไม่ได้อยู่แล้ว  จำกท่ี สตง. มำตรวจ จ ำนวน 10 
กว่ำวัน จะทักท้วงอยู่ตลอดเวลำ และได้ทักท้วงทุกปี ไม่มี 
อบต. แห่งใดจัดงำน หำกเรำจัดงำน อำจถูกเรียกเงินคืนได้         
ถ้ำถูกเรียกเงินคืน ท่ำนสมำชิกสภำ ไม่ต้องรับผิดชอบ ผู้ท่ีถูก
เรียกเงิน คืน คือเจ้ำของโครงกำร  ปลัดเทศบำล และ                               
นำยกเทศมนตรี  แต่กำรท ำเรื่องอะไรต่ำงๆ นั้น ก็ฝำกไว้ว่ำ 
ถ้ำเรำท ำด้วยควำมบริ สุทธิ์ ใจ ก็ ไม่ ต้องกลัวกำรลงโทษ          
กำรลงโทษมีหลำยอย่ำง จะมีต้ังแต่โทษเรียกเงินคืน ซึ่งถ้ำถูก
เรียกเงินคืนปลัด เจ้ำหน้ำท่ี มีเงินคืน แต่โทษ ท่ี 2 ท่ี 3         
คืนด้วยเงินไม่ได้ คืออำญำและวินัย ท่ำนท้ังหลำยท่ีเป็น
เจ้ำหน้ำท่ี ข้ำรำชกำรพร้อมท่ีจะถูกวินัยเล่นงำนทันที อำจจะ
ถูกลดขั้น เงิน เ ดือน ตัดขั้น เงิน เ ดือน หรือถูกออกจำก
ข้ำรำชกำร เพรำะฉะนั้นท่ำนต้องดูแลอำชีพของตัวท่ำนให้ดี 
ผมถึงได้บอกถึงตรงนี้ ท่ำนต้องดูแลชีวิตของท่ำนให้ดี ท่ำนท ำ
แล้วต้องปลอดภัย ถ้ำไม่ปลอดภัยก็ไม่ต้องท ำ อีกข้อหนึ่งทุก
วันนี้มีโทษวินัย และอำญำ ถ้ำมีกรณีส่อแววทุจริต จะมีวินัย
ติดคุกได้ พวกเรำต้องระวังด้วย ถ้ำเป็นสมำชิกสภำเทศบำล  
ก็ไม่เกี่ยวกับตรงนี้ท่ำนไม่เป็นไร แต่พวกเรำข้ำรำชกำรต้อง
ระวังตัวเอง เพรำะถ้ำท ำไปแล้วเรำจะต้องรอดตัว ถ้ำเรำเบิก
เงินจ่ำยไปหมดแล้ว พวกเรำต้องหำเงินมำคืน ต้องควัก
กระเป๋ำตัวเองมำจ่ำย ก็เป็นเรื่องท่ีสร้ำงควำมล ำบำกใจ ตำมท่ี
ผมเคยไปอบรมท่ีกรุงเทพ หำกถูกเรียกเงินคืน โทษจะเป็น
อย่ำงไร เจ้ำของโครงกำรเป็นอันดับแรก 60% เจ้ำหน้ำท่ี
พัสดุ ปลัด นำยก 10-15% เจ้ำของโครงกำรจะรับผิด
มำกกว่ำบุคคลอื่นท่ีกล่ำวมำ ท ำโครงกำรไปแล้วเรียกเงินคืน
ไม่ว่ำ แต่ก็กลัววินัยจะตำมมำด้วย วินัยคือ ท ำให้เจ้ำหน้ำท่ี
ต่ำงๆ เกรงกลัวมำก เงินอำจจะถูกตัดเงินเดือน ลดขั้น
เงินเดือน ซึ่งตัดควำมเจริญก้ำวหน้ำของข้ำรำชกำร เวลำจะ 
 
 
 

/พิจำรณำ... 
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พิจำรณำเล่ือนระดับ เล่ือนต ำแหน่งของเจ้ำหน้ำท่ี จะมีข้อ
หนึ่งท่ีเคยถูกลงโทษทำงวินัยหรือไม่ ถ้ำเคยถูกลงโทษทำงวินัย 
คุณก็หมดสิทธิ์ท่ีจะได้เล่ือนขั้นเล่ือนต ำแหน่ง เพรำะฉะนั้น
จะต้องดูแต่ละเรื่อง ท ำเพื่อเทศบำล ท ำเพื่อตัวเอง ท ำเพื่อ
ประชำชนส่วนหนึ่ง หำกท ำผิดพลำดจะตัดอนำคตรำชกำร
ของเรำทุกอย่ำง ผมขอช้ีแจงแค่นี้ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนนำยกมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีก 
ประธำนสภำเทศบำล    หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล  
รองประธำนสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ 

ทุกท่ำนครับกระผมนำยมงคล  แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล 
เขต ๑ ผมเองได้ฟังนำยกช้ีแจงแล้ว ผมเองในฐำนะท่ีเคยอบรม
สมำชิกสภำมำ อำจำรย์ ท่ีเป็นนักกฎหมำยเขำบอกผมมำ
สมำชิกสภำนี่แหล่ะส ำคัญ จ ำเลยท่ี 1 คือประธำนสภำ จ ำเลย
ท่ี 2 คือ สมำชิกสภำ ท่ีอนุมัติให้ท่ำนผู้บริหำรใช้เงินถ้ำใช้เงิน
ผิด นี่แหละคือจ ำเลยถึงออกจำกสมำชิกสภำ ไปแล้ว ก็มีกุญแจ
ใส่ อำจำรย์สอนมำอย่ำงนั้น อย่ำงไรก็ไม่ผิดคดีอำญำ ไม่เช่ือ
ลองถำมท่ำนเลขำได้ ผมไม่ได้โต้กับท่ำนนำยก ท่ำนสมำชิกสภำ 
ท่ีแหล่ะจ ำเลยท่ีอนุมัติให้ท่ำนใช้เงิน ต่อไปนี้ ผมเองจะพำ
สมำชิกพิถีพิถัน แต่ละกองต้ังงบประมำณออกมำอย่ำว่ำกัน  
ถ้ำผมท ำอะไรท่ีเกินเลยท่ีผมคิดว่ำ สมำชิกสภำผิด หรือท่ำน
ผู้บริหำรจะใช้เงินผิด ผมเองจะไม่อนุมัติเช่นเดียวกัน ต่อไปนี้ให้
สมำชิกดูแลงบประมำณต่อไป ถ้ำไม่เช่ือท่ำนประธำนเคยอบรม
กับผมเช่นกันจ ำเลยท่ี 1 คือประธำน จ ำเลยท่ี 2 คือสมำชิก
สภำเทศบำล ต่อไปอีกเรื่องเดียว อยำกฝำกถึงผู้อ ำนวยกำรกอง
สำธำรณสุขด้วย ผมทรำบข่ำวว่ำทำงวัดกลำงจะทุบก ำแพง
เสร็จแล้ว ทำงวัดจะไม่ให้ขำยบริเวณริมรั้ว อยำกให้ท่ำนหำ
วิธีแก้ไขก่อน ก็ทรำบข่ำวมำตรงนี้ ชำวบ้ำนก็แจ้งว่ำถ้ำไม่ให้
ขำยบริเวณริมรั้วจะมำขำยอยู่กลำงถนน แต่ก็ผิดระเบียบ
กฎหมำยจรำจรอยู่แล้ว แต่อยำกให้ท่ำนหำวิธีท่ีจะคุยกับแม่ค้ำ
ก่อน ผมได้ยินว่ำอย่ำงนั้น ถ้ำทุบก ำแพงเสร็จแล้ว ก็อยำกจะ
ฝำกท่ำนผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข ขอบคุณมำกครับ และ
อีกเรื่องหนึ่ ง ทำงเทศบำลเรำ อยำกให้ เตรียมกำร หรือ
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ จัดหำพระบรมฉำยำลักษณ์   
 
 

/รัชกำล... 
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รัชกำลท่ี 10 ก็ควรจะมีได้แล้ว เพรำะรัชกำลท่ี 10 ได้ขึ้นทรง
รำชย์แล้ว ก็ควรจะมีพระบรมฉำยำลักษณ์ได้แล้วตรงนี้ ผมเอง
ก็อยำกฝำกด้วย พระบรมฉำยำลักษณ์ รัชกำลท่ี 10 ในเขต
เทศบำล ก็สมควรมีได้แล้ว ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนมงคล มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีก 
ประธำนสภำเทศบำล    หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน           - ระบบดี คนดี ดีแน่ ระบบดี คนแย่ พอแก้ไข ระบบแย่ คนดี 
สมำชิกสภำเทศบำล                             ไม่ช้ำก็ไป ระบบแย่ คนแย่ บรรลัยเอ๋ย กรำบเรียนประธำน 

สภำท่ีเคำรพ สมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ  ผมเองมีหลำยเรื่องก่อน
อื่น เริ่มด้วย 
 - กองกำรศึกษำ เรื่องงำนวันเด็กแห่งชำติ ท่ำนประยุทธ์         
จันโอชำ ท่ำนได้ให้ค ำขวัญวันเด็กว่ำ เด็กไทย ใส่ใจศึกษำ          
พำชำติมั่นคง ในกำรใส่ใจกำรศึกษำ นั้น จ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ี
จะต้องมีผู้ใหญ่ เป็นตัวช้ีน ำ ในเรื่องของกำรจัดงำนวันเด็ก 
ไม่ใช่เป็นเรื่องยำกหำกจะจัดงำน ถ้ำผู้ใหญ่นั้นสนใจ  เรำอยู่ใน
เขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย ห้ำงร้ำนต่ำงๆ ก็พร้อมท่ีจะช่วย 
ร้ำนนิก ร้ำนคูณพำนิช ถ้ำผู้ใหญ่รู้จักใส่ใจ รู้จักจัดและรู้จักให้
ควำมส ำคัญ กับเด็ก อันนี้ไม่ใช่ พอถึงเวลำไม่จัด ท้ังท่ีเคยจัด
งำนทุกปี ถ้ำอย่ำงนั้น ถ้ำไม่จัดงำนก็ตัดออกจำกสำระบบ        
งำนส ำ คัญของประเทศชำติ  อปท.  ไม่ ให้ควำมส ำ คัญ                     
อย่ำงน้อยเรำมีเวที มีห้ำงร้ำนต่ำงๆ มำช่วย แต่ปีนี้เทศบำลไม่
จัดวันเด็ก แล้วเด็กท่ีมำร่วม ส่วนหนึ่งอยู่ ในเขตเทศบำล 
แน่นอน 100% เด็กท่ีมำจำกรอบนอก บ้ำนนอก ถ้ำเรำจัดก็
เป็นกำรท ำบุญ บ้ำนนอกเขำจะมีอะไร เขำได้มำเห็นกำรจัด
งำนวันเด็กของเทศบำลประโคนชัย ไม่เฉพำะเขำมำเอำ
ของขวัญของเทศบำลอย่ำงเดียว รอบนอกเขำก็มำช่วย อย่ำง
น้อยผู้ใหญ่ใส่ใจ นับจำกนี้ไปอีก 10 วัน คือวันเด็กแห่งชำติ
เรำมำคุยซิว่ำ เรำจะท ำอย่ำงไรจะจัดงำนวันเด็กได้ ท ำอย่ำงไร
จะได้ขนม ท ำอย่ำงไรจะได้ของรำงวัลมำ เพื่อได้มำแจกในวัน
เด็กแห่งชำติ แต่ท่ีจัดให้โรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัย  
จัดได้ในโรงเรียน ถำมว่ำเด็กนักเรียนไม่ได้อยู่ในโรงเรียน
เทศบำลต ำบลประโคนชัย เพียงอย่ำงเดียว มันต้องดูตรงนี้ 
อ้ำงแต่ระเบียบ ระเบียบมีท ำไม่ได้อย่ำไปท ำส่ิงไหนอันไหนท ำ 
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ได้เห็นควรจะต้องท ำ เพรำะเป็นวันเด็กแห่งชำติ ไม่ใช่วันเด็ก
แห่งชำติจัดไหม แล้วไม่จัดถ้ำจัดผิดระเบียบ มันต้องประชุม
ก่อน หัวหน้ำส่วนต่ำงๆ ผู้บริหำรประชุมซิครับ ระเบียบไม่ให้
จัดแต่เรำมีวิธีกำรท่ีจะจัด เดินไปคุยกับห้ำงร้ำน ร้ำนคูณ ไทปู 
วันนี้จะจัดวันเด็กแห่งชำติ ช่วยได้ไหมครับ ปำกมีไหมครับ ผม
ยังตกใจ เขำโทรศัพท์ไปสอบถำมว่ำเทศบำลประโคนชัย ไม่จัด
วันเด็ก ผมฝำกไว้ท ำอะไรให้มีกำรประชุม ควรจะท ำอย่ำงไร 
เมื่อ สตง.ท้วงติงมำไม่ให้จัดงำน ผมฝำกท่ำนประธำนสภำผ่ำน
ท่ำนนำยกฝำกเท่ำนี้ครับกองกำรศึกษำ  

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ท่ำนเชิดพงษ์อย่ำพูดยำวมำกนัก ผมขอร้อง เด๋ียวผมจะ 
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่ให้พูด 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน           ท่ีพูดยำวมีเหตุและผล กองกำรศึกษำ ในเรื่องกำรจัดซุ้มพระ  
สมำชิกสภำเทศบำล                    บรมฉำยำลักษณ์ท่ีส่ีแยกไฟแดง ข้ำงหน้ำสวย สมพระเกียรติ 

แต่ด้ำนหลัง วันนั้นผมมำเลยส่งมำให้ประสำนกับหัวหน้ำ 
ป้องกัน น ำเจ้ำหน้ำท่ีป้องกันฯ ไปตัดต้นปี๊บ ตัดให้ครึ่งหนึ่ง 
เวลำงอกออกมำเป็นพุ่มบำงคนว่ำตัดแล้วหมวดกำรทำงจะว่ำ 
เขำไม่ว่ำเพรำะได้ประสำนงำนแล้ว แต่ตอนมำเป็นพุ่มแล้ว ท่ี
ตัดเพื่อให้เป็นพุ่มเป็นเหลียมสวยงำมในเรื่องของกำรจัดสวนถ้ำ
มีงบประมำณควรจะด ำเนินกำรไป แล้วพระบรมฉำยำลักษณ์ 
รัชกำลท่ี 10 เช่นเดียวกันก็ฝำกไว้ ส่ีแยกของเรำมี 4 มุม เกำะ
กลำงถนน ในหลวงก็ให้อยู่เช่นนั้น อีก 3 แห่ง  เรำมีวิธีกำร
อย่ำงไรให้สวยก็ฝำกตรงนี้เรื่องกำรจัดซุ้ม 
- กองช่ำง ผมเองก็ไม่ทรำบเหมือนกันว่ำ เคยส ำรวจไฟแต่
ชุมชนสว่ำงหรือไม่สว่ำง แล้วสมำชิกสภำเทศบำลแต่ละเขต
รับทรำบหรือไม่ว่ำไฟสว่ำงหรือไม่สว่ำงในแต่ละชุมชน            
มีชุมชนหลำยแห่ง ท่ีโทรศัพท์มำว่ำไฟไม่สว่ำง ก็อยำกให้         
กองช่ำงได้ออกส ำรวจดูว่ำไฟตรงไหนท่ีมันไม่ติด เสียหำยให้ส่ง
เจ้ำหน้ำท่ีไปตรวจสอบ ไม่ใช่ปล่อยท้ิงไว้ให้เสียตลอดเวลำ 
เป็นเดือน ครึ่งเดือน ชำวบ้ำนจะต ำหนิได้ แล้วไฟส่องสว่ำง
เกำะกลำงถนน ถ้ำหำกไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรำ เมื่อมีไฟดับ เรำ
มีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจำกอยู่ในเขตเทศบำลของเรำ ก็ควร
จะแจ้งกรมทำง ไปว่ำไฟตรงไหนไม่ติดให้กรมทำงเป็นผู้มำดูให้ 
ช่วยกันสอดส่องดูแล ผมเองคนเดียวไปดูก็ไม่ไหวเรื่องกองช่ำง 
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ผ่ำน ไปเรื่ อ ง ไฟ และอีก เรื่ อ งหนึ่ ง อยำกจะเรี ยน ท่ำน
ประธำนสภำผ่ำนไปยังผู้บริหำร ตอนนี้ถนนส่ีเลนของเรำเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เกำะกลำงถนนของเรำยังดูไม่สวยงำม ในกำร
ด ำเนินกำร ก็ต้องท ำตำมระเบียบ ไม่ใช่คิดวันนี้ท ำพรุ่งนี้ ท่ำน
ต้องท ำเป็นหนังสือ ขออนุญำตกรมทำง ต้องไปหมวด แขวง 
กรมท่ีกรุงเทพ เมื่อเขำอนุมัติจึงจะท ำได้ อยำกจะฝำกท่ำน
ประธำนสภำ แจ้งผู้บริหำรช่วยกันคิดด้วย อย่ำงน้อยก็เป็น
หน้ำเป็นตำของเรำชำวเทศบำลต ำบลประโคนชัย เรื่องเกำะ
กลำงถนน จัดสวน จัดต้นไม้ให้สวยงำม ตอนนี้เรำท ำอะไร
ไม่ได้ นอกจำกดูแลรถน้ ำต้นไม้ ได้แค่นั้นเอง แต่เรำท ำอย่ำงไร
ท่ีจะพัฒนำเกำะกลำงถนนให้สวยงำม ประชำชนท่ีผ่ำนไปผ่ำน
มำเขำเห็นแล้วก็จะ ช่ืนชมเทศบำลต ำบลประโคนชัย         
ผ่ำนมำแล้วจัดสวนได้สวยงำม ไฟกลำงถนนส่องสว่ำง สะอำด 
นี่เป็นหน้ำตำของเรำ อย่ำงไรก็ตำม ฝำกประธำนสภำผ่ำนไป
ยังผู้บริหำร ช่วยกันคิดนะครับว่ำท ำอย่ำงไรให้ได้ผลงำนให้
เป็นท่ีประจักษ์ เรื่องเกำะกลำงถนนผ่ำน 
- ต่อไปกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม ผมเองก็อยำกจะฝำก 
ประธำนสภำ ผ่ำนไปยั ง ผู้บริหำร ผ่ำนไปยั ง  ผอ.กอง
สำธำรณสุข ในเรื่องของตลำดสด เทศบำลต ำบลประโคนชัย 
ผมเองก็ยังไม่ทรำบว่ำ เขำเปล่ียนรูปแบบใหม่หรือเปล่ำ ใน
เรื่องของกำรจัดโซนขำยของ โซน A โซน B โซน C ยังจัดอยู่
เปล่ำ โซนไหนขำยอะไร ปีหนึ่งท่ำน ผอ.กองสำธำรณสุข          
ไปดูตลำดบ้ำงรึเปล่ำว่ำกำรจัดระเบียบของตลำดเป็นอย่ำงไร 
ก็ผมเอง สมัยท่ีผมอยู่ บำงท่ีก็งง อีกคนก็ให้ขำยตรงนี้ อีกคน
หนึ่งให้ไปขำยตรงนั้น บำงทีมันงง โดยเฉพำะเรื่องของขำยหมู 
อดีตก็มี ปลัดให้ไปขำยตรงนี้ ต้องท ำเขียงตรงนี้ พออีกทีก็ให้
ไปขำยตรงนั้น แล้วท่ำนไปดูด้วยนะว่ำผักปลอดสำรพิษ มัน
ขำยตรงไหน หรือจะให้ผมพำเดินไปช้ีว่ำผักปลอดสำรพิษ 
เรื่องท่ี 2 ของกองสำธำรณสุข ในเรื่องของกำรรับสมัคร
ประกำศเทศบำลต ำบลประโคนชัย รับสมัครบุคคลเพื่อ
ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำงท่ัวไป 
ต ำแหน่งคนงำน สังกัด กองสำรณสุขและส่ิงแวดล้อม จ ำนวน 
1 ต ำแหน่ ง  ๒ อัตรำ ผมอยำกจะเรียนสอบถำมท่ำน
ประธำนสภำผ่ำนไปยังผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข 
1 ต ำแหน่ง 2 อัตรำ เมื่อเข้ำมำท ำงำนแล้ว ผมถำมว่ำท ำงำน 
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เหมือนกันหรือไม่ คนหนึ่งอยู่ส ำนักงำน อีกคนไปกวำดถนน  
ผมสอบถำมแค่นี้ก่อน ขอให้ช้ีแจงด้วยครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณ ท่ำนเชิดพงษ์ มำกครับ ขอเชิญกองสำธำรณสุข 
ประธำนสภำเทศบำล   ช้ีแจ้งด้วยครับ 
นำยนิรันดร  อุ่นค ำ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ ท่ีเข้ำ 
ผู้อ ำนวยกำรกองสำรธำรณสุข   ร่วมประชุมทุกท่ำนครับ ผมมีเรื่องท่ีเกี่ยวกับกองสำธำรณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 2-3 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นท่ี 1 แม่ค้ำขำยไก่ย่ำงท่ีติดกับก ำแพงวัด เรำได้เชิญ
ตัวแทนอ ำเภอ ต ำรวจ และเทศบำล มำคุยกันหำแนว
ทำงแก้ไขว่ำจะท ำอย่ำงไร วันนั้น เรำก็ได้นิมนต์หลวงพ่อ
มำร่วมปรึกษำหำรือด้วย ว่ำถ้ำเรำก ำแพงแล้ว ไม่ให้แม่ค้ำขำย
ตรงนั้น จะให้แม่ค้ำขำยตรงไหน แม่ค้ำมีอยู่ประมำณ 15-๑๗ 
รำย หลวงพ่อบอกว่ำถ้ำขำยของแล้วท ำควำมสกปรกให้วัด  
ไม่ท ำควำมสะอำด เอำของไปเก็บไว้ในวัด ท ำควำมสกปรก 
รกรุงรัง มีกล่ินเหม็น กล่ินควัน ก็ปรึกษำกัน ถ้ำเรำไม่ให้ขำย
บริเวณดังกล่ำว ให้มำขำยข้ำงก ำแพงติดกับดับเพลิงได้ไหม 
ทำงสถำนีต ำรวจ ถ้ำเอำมำก็จะมีปัญหำกำรสัญจรไปมำ เรำ
จะท ำอย่ำงไร ถ้ำเกิดไฟไหม้ รถดับเพลิงออกช้ำไม่ทันท่วงที 
คนท่ีจะโดนต ำหนิก็คือ ต ำรวจกับเทศบำล อันนี้คุยกัน วันนั้น
คุยกันก็มีนำยก รองนำยก ท่ำนเจ้ำคุณของวัดกลำง ตัวแทน
อ ำเภอมำคุยกัน เรำจะด ำเนินกำรอย่ำงไร ตอนนี้เรำก็ให้ รอง
นำยกสุนิสสำ ประสำนว่ำ ถ้ำเอำแม่ค้ำไปขำยท่ี บขส. เขำจะ
ให้ขำยไหม ถ้ำให้ขำย เขำจะเก็บอัตรำวันละเท่ำไหร่ ถ้ำเก็บ
มำกมันก็จะเดือดร้อนกับแม่ค้ำ ตอนนี้รอค ำตอบอยู่ แต่มี
แนวทำงอื่นอีก 2-3 แนวทำง ไม่ใช่เรำจะนิ่งดูดำยในกำรขำย
ของในตลำดติดเขตก ำแพงวัด เพรำะว่ำ เรำเคยบอกแม่ค้ำ
อย่ำงไรถ้ำขำยอยู่ ท่ีนี้ ก็ขอควำมร่วมมือในเรื่องท ำควำม
สะอำดให้เรำ เวลำเรำล้ำงตลำดให้เก็บของนิดหน่อยก็ไม่ได้ ก็
บอกว่ำรังแกคนยำกคนจนไม่มีท่ีขำย ลูกก็เรียนหนังสือต่ำงๆ 
เหล่ำนี้ ผมว่ำท่ำน สท ลุงวรรณะ ท่ำนก็เคยอยู่ ปัญหำก็เป็น
อย่ำงนี้ แต่ท้ังนี้ท้ังนั้น พยำยำมแก้ไขให้เข้ำใจทุกฝ่ำย ทำงวัด
ก็อยู่ได้ แม่ค้ำก็อยู่ได้ เทศบำลก็จะดูแล ตอนนี้ก็ด ำเนินกำรอยู่ 
ว่ำจะออกรูปแบบไหน อันนี้ก็คือแม่ค้ำขำยของติดก ำแพงวัด 
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ประเด็นท่ี 2. เรื่องกำรจัดตลำด เจ้ำหน้ำท่ี ท่ีรับผิดชอบมีอยู่
หลำยฝ่ำย กองสำธำรณสุขรับผิดชอบเรื่องควำมสะอำด            
จำกเดิมเทศกิจอยู่กับ กองสำธำรณสุข ปัจจุบันนี้ขึ้นอยู่กับ
ส ำนักปลัด บำงทีผมก็ล้ำงตลำด เรื่องกำรจัดเจ้ำหน้ำท่ีไปดูแล
ตลำด ถ้ำไม่มี ผู้น ำพำไปปฏิบั ติ งำน เขำก็ ค่อนข้ำงจะ
ปฏิบัติงำนล ำบำก ต้องมีเจ้ำหน้ำท่ีพำไปปฏิบัติงำนน่ะครับ 
จะต้องมีเจ้ำหน้ำท่ีหลำยฝ่ำยช่วยปฏิบัติช่วยรับผิดชอบ ไม่ใช่
กองสำธำรณสุขเพียงผู้เดียว เหมือนเกำะกลำงถนนท่ีท่ำน สท 
ผู้ทรงเกียรติพูด เรำก็ได้แค่ท ำควำมสะอำด แต่ในด้ำนท่ีจะ
ตกแต่ง ให้ปรับปรุงแก้ไข สวนหย่อมให้สวยงำม ผมเห็นดีด้วย
เป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะว่ำเด๋ียวนี้เรำท ำควำมสะอำด เพียงอย่ำง
เดียว ถ้ำท ำเป็นสวนหย่อมไม้ดอก ไม้ประดับท่ัวไปในเขต ก็
สวย อันนี้ก็เห็นดีด้วยครับ เรื่องนี้  เรื่องกำรจัดตลำด เรื่อง
ควำมสะอำด ก็พยำยำมท ำนะครับในตลำด ในเรื่องของสำร
ปนเปื้อน สำรตกค้ำง สำรเคมี เทศบำลร่วมกับโรงพยำบำล
ประโคนชัย ออกตรวจทุกครั้ง สำรเคมีก็ตรวจ สำรปนเปื้อน 
สำรตกค้ำงก็ตรวจ และก็มีรำยละเอียดทุกครั้ง มีผลกำรตรวจ 
ไม่ได้นิ่งดูดำยนะครับ พูดอย่ำงตรงไปตรงมำ ออกตรวจวันนี้
พรุ่งนี้ก็น ำมำขำยใหม่ เพรำะพริก กะหล่ ำปลี หรืออำหำร
ทะเล อำหำรทะเลส่วนมำกจะเป็นอำหำรแช่แข็ง จะมี
ฟอร์มำลิน อันนี้พยำยำมตรวจสอบ ดูแลใกล้ชิดอย่ำง
สม่ ำเสมอแม้แต่ขนมจีน ผมบอกไว้เลยขนมจีนท่ีสีขำว ใส่สำร
ฟอกขำว แต่ชำวบ้ำนก็ชอบกิน ไม่รู้ว่ำมีอะไร ไม่ใช่กินวันนี้ 
พรุ่งนี้ตำยไม่ใช่อย่ำงนั้น จะสะสมในร่ำงกำยนำน เรำก็
พยำยำมช่วยกันท้ังโรงพยำบำล เทศบำล สำธำรณสุขอ ำเภอ 
ช่วยกันตรวจสอบ แต่ท้ังนี้ ท้ังนั้น ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของพี่
น้องประชำชนด้วย 
ประเด็นท่ี 3 เรื่องประกำศรับคนงำนเอำมำท ำงำน ท ำงำน
ต ำแหน่งเหมือนกัน ท ำไมคนหนึ่งกวำดถนน ท ำไมอีกคนอยู่
บนส ำนักงำน ผมว่ำน่ำจะเป็นลักษณะอย่ำงนี้ ผมขอกรำบ
เรียนเป็นอย่ำงนี้ คือบำงครั้ง คนท่ีจะมำรับผิดชอบไม่ว่ำจะ
เรื่องกำรเงินต่ำงๆ นี้ คณะผู้บริหำรก็จะต้องพยำยำมดูว่ำคน
ไหนท่ีจะพอไว้เนื้อเช่ือใจเรื่องกำรเงิน คนมีกำรศึกษำมีควำมรู้ 
พอสมควรท่ีมำดูแลตรงนี้ มิฉะนั้นจะมีปัญหำ ถ้ำจะถำมว่ำ 
สมมุติว่ำคนมีกำรศึกษำมีควำมรู้ จะโกง จะทุจริตไหมก็มีแต่  
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ถ้ำถำมว่ำคนท่ีท ำหน้ำท่ี จบ ป. 6 ม.3 จบ ม.6 เขำท ำได้ไหม 
ท ำได้ ท้ังนี้เรำก็อยำกให้คนท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถไว้ก่อน 
ถ้ำท ำไม่ดีก็สับเปล่ียนหมุนเวียนไป ไม่ใช่จะอยู่นี้ตลอดไป ถ้ำ
ท ำดีก็ว่ำกันไป ถ้ำท ำไม่ดีก็สับเปล่ียนหมุนเวียนกันไป ไม่ใช้จะ
อยู่อย่ำงนี้ตลอด ผมขอกรำบเรียนช้ีแจงเท่ำนี้ ขอบคุณมำก
ครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำน ผอ. สำธำรณสุขมำกครับ มีสมำชิกท่ำนใดจะ 
ประธำนสภำเทศบำล    เสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน           - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                            เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วน

รำชกำร ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน  กระผม          
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1  
กระผมเองก็อยำกจะเสนออีกนิดหนึ่งว่ำท ำไม  ไม่ให้เขำ
ทดลองงำนก่อน คนนี้ลองเก็บเงิน 3 เดือน แล้วกลับไปกวำด 
แล้วคนกวำดก็มำเก็บเงิน 3 เดือน แล้วพิจำรณำดูว่ำกำร
ท ำงำนแต่ละคนเป็นอย่ำงไร ฝำกท่ำนประธำนสภำไปยัง
ผู้บริหำร จะได้ดูแล้วสมน้ ำสมเนื้อ ก็มีเรื่องหนึ่ง มีท่ำนสมำชิก
สภำ ท่ำนเฉลิมชัย ฝำกมำ ซอยสนมศิริฉำยตรงสำมแยกศำล
พระพฤก มีเถำวัลย์อยู่กับเสำไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ จ ำนวนมำก 
ฝำกให้ท่ำนไปช่วยดูแลด้วย บริเวณรอบบึงหนองระแซซัน
อยำกให้ไปดูแลเรื่องควำมสะอำดเพรำะว่ำช่วงนี้ เป็นหน้ำแล้ง
ใบไม้จะร่วงโรย สุดท้ำยอำกำศแห้ง งำนป้องกันอีกสักนิดหนึ่ง
ช่วงนี้อำกำศแห้ง ต้นหญ้ำ ต้นไม้แห้ง ก็ควรจะมีกำรรณรงค์
ป้องกันอัคคีภัย เพรำะอัคคีภัยนั้น จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกวัน  
ประเทศไทยเรำมี 3 ฤดู ฤดูร้อน ฤดูหนำว ฤดูฝน แต่ในช่วงท่ี
จะมีอัคคีภัยเกิดข้ึนช่วงฤดูหนำว ปลำยหน้ำหนำวเข้ำหน้ำร้อน 
ตรงนี้ ฝำก ช่วย ดูแล เครื่ อง ดับ เพ ลิง ตำม ชุมชน  ป้ ำย
ประชำสัมพันธ์ งำนประชำสัมพันธ์ ก็ควรท่ีจะประชำสัมพันธ์ 
เสียงตำมสำย ใหพ้ี่น้องประชำชนได้รับทรำบว่ำบ้ำนเรือนของ
เรำติดกัน หำกเกิดอัคคีภัยขึ้นนั้นจะลุกลำมไปบ้ำนข้ำงเคียง 
4-5 หลัง เหมือนเหตุกำรณ์ท่ีเคยเกิดขึ้น ในนำม เทศบำล
ต ำบลประโคนชัย ได้เชิญชวนประชำสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับ
ทรำบเหตุผลนี้ งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เรื่อง
ควำมปลอดภัย ฝำกขอบคุณประธำนสภำ ท่ีให้เกียรติและ
อนุญำตในกำรพูดคุย เมื่อพูดแล้วต้องมีเหตุและผลขอบคุณ
มำกครับ 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์ มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีก 
ประธำนสภำเทศบำล    หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล  
รองประธำนสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ 

ทุกท่ำนครับกระผมนำยมงคล  แผ้วพลสง สมำชิกสภำ
เทศบำล เขต ๑  กระผมเองอยำกจะขอเพิ่มเติมของกอง
สำธำรณสุข หรือส ำนักปลัด ตำมท่ีท่ำนนำยกพร้อม สมำชิก
สภำและผู้บริหำรทุกท่ำน เคยได้เข้ำไปดูควำมสกปรกในตลำด
ของเรำ มีภำพถ่ำย ได้ให้ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ถ่ำยเก็บไว้ 
อยำกจะให้กองสำธำรณสุข ส ำนักปลัด ร่วมกันช่วยไปสะสำง
ตรงนี้  สักที เพรำะตรงบริเวณด้ำนล่ำงแผงขำยของ แม่ค้ำจะ
น ำ ส่ิงของมำเก็บไว้ ใต้แผงขำยของ ท ำให้สกปรกมำก          
มีหนูเข้ำมำอำศัยอยู่   ผมเองก็อยำกจะฝำกตรงนี้  กอง
สำธำรณสุข ส ำนักปลัด หรือท่ำนรองปลัด ท่ีดูแลตรงนี้ ผมเอง
คิดว่ำคงจะช่วยได้ พร้อมท้ังสมำชิกท่ีอยู่ในตลำด ผมว่ำ
ช่วยกันหน่อยก็ดี ผมเองก็เดินตลำดทุกวัน ปีนี้ก็อยำกจะท ำ
ควำมดีก่อนครบวำระท้ังชุด อยำกให้ตลำดเรำสะอำด  ตรงนี้ 
ก็อยำก ฝำกส ำนักปลัด  หรือผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข      
ให้ช่วยดูแลตรงนี้ เรื่องท่ี ๒ ผมขอฝำกกองกำรศึกษำคือ        
พระบรมฉำยำลักษณ์ รัชกำลท่ี 9 เอำพระบรมฉำยำลักษณ์ 
ไว้ในเขตเทศบำล ท่ำนไปดูพระบรมฉำยำลักษณ์ ไม่สมกับ
โรงเรียน ท่ำนต้ังป้ำยอยู่ ผมขอต ำหนิ ท ำไม่สมพระเกียรติกับ
ท่ำนเลย แม้แต่โต๊ะหมู่บูชำก็ไม่มีวำง  ดูแล้วใช้ไม่ได้ อยำกให้
กองกำรศึกษำ ท ำให้ดีหน่อยท ำอะไรก็ของเทศบำลเรำท้ังนั้น 
ขอเตือน ถ้ำท่ำนท ำดีผมจะสนับสนุนงบประมำณของท่ำน
ต่อไป ถ้ำท่ำนท ำไม่ดี ผมเองก็จะพำสมำชิกไม่ให้ใช้เงินต่อไป  
ถึงส ำนักปลัดอยู่ ท่ีเรื่องกล้องวงจรปิด  เพรำะชำวบ้ำนก็
เดือดร้อนมำกแล้ว ก็อยำกจะฝำกท่ำนรองสุนิสสำ  ด้วย   
เรื่องกล้องวงจรปิด เมื่อวันอำทิตย์ท่ีแล้วกล้องวงจรปิดก็ได้ดู 
มีคนไปงัดรถจักรยำนยนต์อยู่ ในหนองระแซซัน ตอนนี้
ชำวบ้ำนร้องเรียนผมมำเป็นจ ำนวนมำกแล้ว เมื่อไหร่เรำจะได้
กล้องวงจรปิดควบคุมของเทศบำล  อยำกให้ท่ำนช่วยเร่ง
หน่อยครับเรื่องกล้องวงจรปิด เมื่ออำทิตย์ท่ีแล้วก็มีคนมำงัด       
รถจักรยำนยนต์ของเส่ียต๋ีเพื่อเอำโทรศัพท์ในรถ ก็อยำกจะ
ฝำกติดต้ังกล้องวงจรปิดใหไ้ด้ท้ังหมดก็ยิ่งดี ขอขอบคุณครับ 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนมงคลมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีก 
ประธำนสภำเทศบำล    หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ และท่ำนสมำชิกผู้ทรง 
สมำชิกสภำเทศบำล                               เกียรติกระผมอยำกท้วงต่ิงท่ำนประธำนนิดหนึ่งครับ เกี่ยวกับ

เรื่องกำรอภิปรำย มีท่ำนสมำชิกก ำลังอภิปรำยเกี่ยวกับเรื่อง
กำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำท่ี ท่ำนเป็น
ประธำนสภำในฐำนะท่ีควบคุมกำรประชุม ขณะท่ีสมำชิก
ก ำลังอภิปรำยอยู่ท่ำนก็ไม่น่ำจะพูดสอดแทรกเข้ำมำเพื่อว่ำจะ
อย่ำพูดนำน อย่ำพูดยำว เด๋ียวผมจะไมให้พูด ท่ำนมีหน้ำท่ี
ควบคุมกำรประชุมสภำแล้วรับเรื่องจำกสมำชิก ท่ีสมำชิกผ่ำน
เรื่องทุกเรื่อง ไปยังผู้บริหำรผมก็ไม่ทรำบว่ำท่ำนรับเรื่องไป
แล้ว ท่ำนประสำนงำนกับฝ่ำยบริหำรอย่ำงไรบ้ำง ก็ไม่เคยท่ีว่ำ
จะมีควำมชัดเจน ในเรื่องกำรประสำนไม่ว่ำในด้ำนนี้ ถ้ำ
อย่ำงไรก็ฝำกท่ำนด้วยนะครับ ในกำรอภิปรำยถ้ำสมำชิก
อภิปรำยนอกเรื่องท่ำนก็สำมำรถท้วงติงใช้วำจำไม่สุภำพ ท่ำน
ก็ท้วงติงได้ แต่ท่ำนมำพูดแทรกตอนท่ีสมำชิกพูดว่ำอย่ำพูด
ยำว อย่ำพูดนำน เด๋ียวผมไม่ให้พูด ผมว่ำถ้ำท่ำนเหนื่อยท่ำนก็
ลงมำนั่ง ให้คนอื่นท่ีมีควำมคิด หรือมีควำมสำมำรถท่ีจะไปอยู่
ตรงนั้นแล้วทนรับฟัง สำมำรถควบคุมกำรประชุมได้ ก็ดีนะ
ครับท่ำน ขอบคุณมำกครับท่ำน 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณมำกครับ ในบำงเรื่องควรจะพูดให้เข้ำท่ำบำงค ำพูด 
ประธำนสภำเทศบำล ไปไกลมำกเกินไป ผู้เข้ำประชุมท่ีเข้ำมำรับฟัง เพรำะเหตุท ำไม

ต้องมำนั่ งทะเลำะกัน เ ด๋ียวก่อนนะครับผมยังไม่ ให้พูด               
บำงเรื่องควรพูดให้สร้ำงสรรหน่อย อันนี้ผมขอร้องบำงทีก็เตลิด
มำกเกินไป แสดงว่ำท่ำนต้องกำรให้ผมลงจำกเวที ก็ไม่เป็นไร 
ผมยังไม่ลง เพรำะเป็นหน้ำท่ีของผมต้องท ำต่อ เหมือนอย่ำง
คุณสุธีร์  ไม่ใช่มำนั่งทะเลำะ และบำงเรื่องท่ีพูดมำแทบจะฟัง
ไม่ได้ เพรำะฉะนั้นผมขอร้อง เอำละครับ ผมขอปิดประชุม 

 
ปิดประชุม     เวลา 11.15 น. 
 
 
 
(ลงช่ือ)    จารุณี          ผู้จดรำยงำนกำรประชุม   (ลงช่ือ) จ่ำสิบโท      สันติ         ผู้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงจำรุณี  คงทวี)                               (สันติ  นรสีห์) 
   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน       เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 
 
 

/คณะกรรมกำร... 
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  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ท ำกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
ประโคนชัย สมัยสำมัญ สมัยท่ีแรก  ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2560 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี............................................
เวลำ...............น.  จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนต่อไป 
 
 

1. (ลงช่ือ)   สมนึก              ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                        (นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์) 
 

 
 

2. (ลงช่ือ)                    สุธีร์             กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                  (นำยสุธีร์ ธนูศิลป์) 
 

 
 

3. (ลงช่ือ)     เชิดพงษ์     กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                       (นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน) 
 

 
 

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

(ลงช่ือ)   ศักดิ์  ประธำนสภำเทศบำลประโคนชัย  
              (นำยศักด์ิ สินรัมย์) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


