
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒561 

เมื่อวันที่  9 พฤศจกิายน  ๒๕61  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

ผู้มาประชุม   
 

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
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๖. 
๗. 
๘. 
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๑๐. 
 

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

ประธำนสภำเทศบำล 
รองประธำนสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นำยพงษ์ศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์  สมำชิกสภำเทศบำล  ลำป่วย 
๒. นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  สมำชิกสภำเทศบำล  ลำป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 

2. นำยสมนึก  อินทะเล   เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
3. นำยบุญจันทร์  ทองแถม  ปลัดเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
4. นำยพิทักษ์  เมื่อประโคน  รองปลัดเทศบำล 
5. นำงสำวอัญชลี  เชำวนกุล  หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
6. นำงสำวจินตนำ  หลอมประโคน  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
7. จ่ำเอกอภินันท์  บัตรประโคน  หัวหน้ำฝ่ำยป้องกัน 
8. นำยปรีชำ  ดีด้วยชำติ   ผู้อ ำนวยกำรกองกำรประปำ 
9. นำงกฤษฎีกำ  มัญจกำเภท  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
๑0. นำงสุดเฉลียว  สง่ำประโคน   ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน 
11. นำงลักขณำ  ศรีจันทร์ดี  ประธำนชุมชนกันเตอล 
12. นำงชอุ่ม  ตรงใจ    ประธำนชุมชนหนองกกใต้ 
 

  
14. นำงวันดี/... 
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 13. นำงรัศมี  เสงี่ยมศักดิ์   รองประธำนชุมชนชัยมงคล 
 14.  นำงล ำพร มันปำฎิ   ประธำนชุมชนตำเจรือม 
 15.  นำยไชยยศ  วำยประโคน  กรรมกำรชุมชนวัดโคนคุ้มอ ำปึล 
 16.  นำงส ำรวล  ตุ้งประโคน  กรรมกำรชุมชนหนองกกเหนือ 
 17.  นำงนิดำ  ปยุะติ   หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 18. นำงเฉลิมขวัญ  พงษ์ไพโรจน์  กรรมกำรชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมำ 
 19. นำงแดง ชนะชัย   กรรมกำรชุมชนรุ่งสุริยำ 
 20. เด็กหญิงธันย์สิตำ  บุญพ่วงสัมฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนอนุบำลประโคนชัย 
 21. เด็กหญิงนลินนิภำ ชิดโคกสูง  นักเรียนโรงเรียนอนุบำลประโคนชัย 
 22. นำงสำวสุกฤตำ  ทะเรรัมย์  ครูโรงเรียนอนุบำลประโคนชัย 
 23. นำงวันดี  สลำประโคน  รองประธำนกรรมกำรชุมชนหลักเมือง 
 24. นำยชัยวัฒน์  สำยสังข์  หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง 
 25. นำงลัดดำวัลย์  วิทยำพัฒน์  กรรมกำรชุมชนหลักเมือง 
 26. นำยส ำรวย  ไชยอินทร์  ประธำนกรรมกำรชุมชนคุ้มสำยัณห์ 
 27. นำงสำวรักชนก  ปึกประโคน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 28. นำงสำววำรุณี  พวงไพบูลย์  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
 29. นำงพรรณิภำ  บุบผำรัตน์  นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 
 30. นำยเสิม  ธงแพรศรี   ลูกจ้ำงประจ ำ 
 31. นำงสำวนิอร  พลวัน   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
 32. นำงจำรุณี   คงทวี   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
เมื่อได้เวลำประชุม นำยศักดิ์  สินรัมย์ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ท ำหน้ำท่ีเป็น 

ประธำนในท่ีประชุม เมื่อผู้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนสภำฯ ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
และกล่ำวเปิดประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับ 
 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ท่ำนนำยกเทศมนตรี  
ประธำนสภำเทศบำล   กรรมกำรชุมชนทุกชุมชน  คุณครู นักเรียน จำกโรงเรียนอนุบำล 

ประโคนชัย และโรงเรียนเมืองตลุงพิทยำสรรพ์ ท่ีเข้ำมำร่วมรับฟัง 
กำรประชุมสภำครั้งนี้ ตลอดท้ังเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล ท่ีเคำรพทุกท่ำนครับ  
- เมื่อสมำชิกสภำเทศบำลครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดกำรประชุม 
ตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับดังนี้ 
 
 
 
 
 

/ระเบียบ... 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ประธำนสภำเทศบำล   - วันนี้กระผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทุกท่านทราบ เรามีโอกาส

ต้อนรับ ปลัดเทศบาลต าบลประโคนชัย คนใหม่ คือ ท่านบุญ
จันทร์  ทองแถม ซึ่งมาอยู่ร่วมพัฒนาเทศบาลของเรา 

  1.1 รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น      
 ส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
 2561 วันท่ี 9 กันยำยน 2561 

  -ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำ 
 แผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)  
 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น          
 มีอ ำนำจหน้ำท่ีรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำร
 ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 
 เพื่ อ ให้ ผู้บ ริห ำ ร ท้อ ง ถิ่น เ สนอต่อ สภำท้อ ง ถิ่น  แล ะ
 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมท้ังประกำศผลกำร
 ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนใน
 ท้องถิ่นทรำบในท่ีเปิดเผยภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันรำยงำน
 ผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำว และต้องปิดประกำศ ไ ว้ เ ป็ น
 ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละ หนึ่งครั้ง
 ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  

      1.2 รำยงำนผลกำรประเมินกำรจัดบริกำรสำธำรณะตำม
      เกณฑ์ช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยข้ันต่ ำมำตรฐำน กำรจัดบริกำร
      สำธำรณะของเทศบำลต ำบลประโคนชัย ประจ ำปีงบประมำณ
      พ.ศ. 2560 
      -เพื่อให้กำรจัดบริกำรสำธำรณขององค์กรปกครองส่วน
      ท้องถิ่น มีคุณภำพสูงขึ้น รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      สำมำรถน ำข้อมูลจำกกำรติดตำมประเมินผลตำมตัวชี้วัดและ 
      ค่ำมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะไปใช้ในกำรวำงแผนกำร 
      จัดบริกำรสำธำรณะและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง 
      เพื่อให้กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรบริกำรสำธำรณะท้ังใน 
      ส่วนขององค์กรและบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้ 
      บริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภำพ 
      และมำตรฐำนกำรบริกำรท่ีสูงขึ้นไป และได้รับควำมพึงพอใจ 
      จำกประชำชน และรำยงำนผลรำยงำนผลกำรประเมินกำร
      

/จัดบริกำร… 
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      จัดบริกำรสำธำรณะตำมเกณฑ์ช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยข้ันต่ ำ 
      มำตรฐำน กำรจัดบริกำรสำธำรณะของเทศบำลต ำบล 
      ประโคนชัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้
      ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และประกำศให้เทศบำล
      ต ำบลประโคนชัยได้ทรำบโดยท่ัวกัน 
ท่ีประชุม     - รับทรำบ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
ประธำนสภำเทศบำล   สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ 3 ประจ าปี  
 ๒๕61 เม่ือวันที่ 7 กันยายน 2561   

 - ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
 มีท่ำนใดจะแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือไม่ บำงครั้งกำรพิมพ์

  อำจจะมีผิดขำดตกบกพร่องบ้ำง 
ท่ีประชุม     - ไม่มี 
  - ถ้ำไม่มีกำรแก้ไขถือว่ำท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำร

 ประชุมสมัยสำมัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 3 ประจ ำปี ๒๕61 
  เมื่อวันท่ี 7 กันยำยน ๒๕61 
นายศักดิ์  สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง  พิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล  ๓.๑ การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล 

 - วันนี้ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ว่างลง 
 เนื่องจากท่านสันติ นรสีห์ ได้เกษียณอายุราชการ เพื่อให้การ
 ประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย ในครั้งนี้ ด าเนินการไป
 อย่างถูก ต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วย
 ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม
 ถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ วรรค ๒ ในการประชุม
 สภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่
 อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติ
 หน้าท่ีให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการ
 หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้
 ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราว
 นั้น โดยให้น าความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้
 บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วย
 วิธีการยกมือ ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น า
 ความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ
 เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น
 ช่ัวคราวพ้นจากต าแหน่งเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ  
 

/กระทรวง… 
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 กระทรวงมหำดไทยขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล       
 ประโคนชัยเสนอช่ือผู้ท่ีจะปฏิบั ติหน้ำท่ีเลขำนุกำรสภำ
 เทศบำลต ำบลประโคนชัยในกำรประชุมครั้งนี้  เป็นกำร
 ช่ัวครำว และพร้อมท้ังผู้รับรองด้วยครับ 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล 
รองประธำนสภำเทศบำล    และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ทุกท่ำนครับ 

 กระผมนำยมงคล  แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๑   
 คือผมเองก็อยำกต ำหนิท่ำนประธำนสภำ ลักษณะตรงนี้ ท่ีเรำ
 จะเสนอเลขำนุกำรสภำเทศบำลคนใหม่ ท่ำนเองเป็นประธำน 
 ซึ่งเป็นประมุขตรงนี้  ท่ำนน่ำจะปรึกษำหำรือกับสมำชิก
 สภำก่อนท่ีจะประชุม จะเสนอใครเป็นเลขำนุกำรสภำ เพรำะ
 เรำจะไม่รู้เลยว่ำจะเสนอใคร นี่คือต ำหนิท่ำนโดยตรงว่ำ ท่ำน
 เองน่ำจะหำรือกันก่อนท่ีจะประชุม ท่ำนก็เงียบ ผมเองก็ไม่
 รู้จะเลือกใคร ไม่ได้รังเกียจท่ำนปลัดเทศบำล คือตำม ระเบียบ
 แล้วสมควรจะเลือกใครมำเป็นเลขำนุกำรสภำเทศบำล
 ช่ัวครำวก่อน เมื่อ เสร็จแล้ว จึงจะไปเ ลือกเลขำนุกำร     
 สภำเทศบำลต่อไป คือตรงนี้ สมำชิกสภำก็ไม่รู้จะเลือกใคร     

ท่ำนปลัดช่ืออะไร ก็ยังไม่มีใครรู้ หรือจะเลือกเจ้ำหน้ำท่ีก็ได้ 
แต่นี้ทำงท่ำนประธำนสภำเป็นประมุขตรงนี้น่ำจะหำรือกัน
ก่อน ตอนนี้ผมเองก็ไม่รู้จะเสนอช่ือใคร ท่ำนไม่ได้ปรึกษำ ผม
เองก็อยำกต ำหนิตรงนี้ เพื่อเป็นบรรทัดฐำนต่อไป ตรงนี้ 
เพรำะว่ำเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่แล้ว แต่ท่ำนก็ปล่อยวำงเฉย        
ผมเองก็ไม่ทรำบว่ำจะท ำอย่ำงไร ผมต้องขอต ำหนิท่ำนนิด
หนึ่ง ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนมงคลมำกครับ ท่ีท่ำนให้ขอเสนอแนะ บำงทีคิด 
ประธำนสภำเทศบำล ไม่ถึงนะครับ ว่ำเมื่อเข้ำมำแล้วจะแนะน ำท่ำนปลัดเทศบำล 

คนใหม่ ในกำรเสนอช่ือนั้น ท่ำนจะเสนอคนใดก็ได้ สิทธิของ
ท่ ำ น  แ ต่ ผม ก็ ไ ด้ แ น ะ น ำ ป ลั ด เ ทศบ ำลคน ให ม่ แ ล้ ว            
ท่ำนบุญจันทร์ ทองแถม ก็ท ำหน้ำท่ีโดยอัตโนมัติ ท่ำนก็ถือว่ำ
เคยอยู่ตรงนั้นทุกแห่ง ทุกเทศบำลมักจะเลือกปลัดเทศบำลให้
เป็นตลอด  คือผมได้คุยกับท่ำนปลัดเทศบำลแล้ว คงไม่มีอะไร
มำก ผมช้ีแจงให้ท่ำนทรำบ และจะขอปรึกษำกับท่ำนสมำชิก
สภำ ตอนนี้เลยว่ำ เรำจะด ำเนินกำรเลือกต้ังเลขำนุกำรสภำ
เทศบำลเลย ขอเชิญท่ำนปลัดเทศบำล 

 
/นำยบุญจันทร์... 
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นำยบุญจันทร์  ทองแถม  - ขออนุญำตครับท่ำนประธำนสภำเทศบำล  
ปลัดเทศบำลต ำบลประโคนชัย  กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล ครับ   
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล  
รองประธำนสภำเทศบำล    ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ 
      ทุกท่ำนครับกระผมนำยมงคล  แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล 
      เขต ๑ ขออนุญำตครับ ท่ำนปลัดต้องยกมือขึ้น และต้องยืนขึ้น
      ในสภำแห่งนี้ก่อนท่ีจะอภิปรำย ตรงนี้มันมีข้อระเบียบอยู่แล้ว  
      ผมเองไม่ได้สอนครับ ผมเองก็อยู่ในสภำนี้ ๑๐ กว่ำปี ผมก็ต้อง
      สอนประธำนสภำ สอนปลัด นิดหนึ่ง ท่ำนมำอภิปรำยตรงนี ้
       ผมจะไม่อนุญำตให้อภิปรำยในสภำแห่งนี้ 
นำยบุญจันทร์  ทองแถม  - ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ำนได้อนุญำตให้ผม 
ปลัดเทศบำลต ำบลประโคนชัย  ช้ีแจงในข้อกฎหมำย เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล สมำชิก

 สภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำนครับ เนื่องจำกข้อท่ี ๗ 
 ระเบียบข้อบังคับกำรประชุมสภำเทศบำล ข้อ ๗  ในกำร
 ประชุมสภำท้องถิ่นตำมข้อ ๖ เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ส ำหรับ
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือเทศบำล และนำยอ ำเภอ 
 ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เปิดประชุมสภำท้องถิ่นแล้ว 
 ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น
 ช่ัวครำว อันนี้คือระเบียบเป็นเช่นนั้น เพรำะฉะนั้นจึงไม่มีกำร
 เลือกเลขำนุกำรสภำท้องถิ่นช่ัวครำว ท่ีนี้ในส่วนของข้อ ๑๓ 
 วิธีเลือกเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น ให้น ำควำมในข้อ ๘ มำใช้
 บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภำท้องถิ่นมีมติเลือกเลขำนุกำรสภำ
 ท้องถิ่นแล้ว ให้เลขำนุกำรสภำท้องถิ่นช่ัวครำวพ้นจำก
 ต ำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
 หน้ำท่ีเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น ตำมข้อ ๑๙ มีหน้ำท่ีดังนี้ 

(๑) แจ้งนัดประชุมสภำท้องถิ่นตำมค ำส่ังของประธำนสภำ
ท้องถิ่น 
(๒) มีหน้ำท่ีในกำรช้ีแจงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำส่ัง 
หนังสือส่ังกำรหรือแนวทำงปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อท่ีประชุมสภำท้องถิ่น 

 (๓) มีหน้ำท่ีช่วยเหลือประธำนสภำท้องถิ่นจัดท ำระเบียบวำระ
 กำรประชุมสภำท้องถิ่น 

(๔)  มีหน้ำท่ีในกำรเชิญประธำนสภำท้องถิ่นช่ัวครำวปฏิบัติหน้ำท่ี 
และในวันนี้ผมก็เป็นเลขำนุกำรสภำช่ัวครำว ส ำหรับวิธีกำรเลือก          
เขำบอกว่ำให้ใช้ระเบียบข้อท่ี ๘ โดยอนุโลม ก็คือกำรเลือก 

 
/ประธำนสภำ... 
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 ป ร ะ ธ ำ น ส ภ ำ เ ท ศ บ ำ ล  แ ล ะ ร อ ง ป ร ะ ธ ำ น ส ภ ำ 
 เช่นเดียวกันนะครับ กำรเลือกก็จะเป็นกำรให้สมำชิกแต่ละ
 ท่ำนได้เสนอช่ือบุคคลท่ีท่ำนเห็นควรนะครับว่ำ สมควรเป็น
 เลขำนุกำรสภำเทศบำล โดยแต่ละท่ำนสำมำรถเสนอช่ือเสนอ
 ได้ ๑ ช่ือ ช่ือท่ีเสนอได้ไม่จ ำกัดจ ำนวน และให้มีสมำชิกรับรอง 
 ๒ ท่ำน ซึ่งคุณสมบัติของเลขำนุกำรสภำ เป็นสมำชิกสภำ 
 หรือพนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ ซึ่งตรงนี้ก็เป็น
 สิทธิของสมำชิกแต่ละท่ำน อันนี้ก็ น ำเรียนตอนขั้นตอนให้ฟัง 
  ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนปลัดเทศบำล เชิญนั่งครับ ทำงสมำชิกสภำ 
ประธำนสภำเทศบำล คงจะทรำบระเบียบแล้วนะครับ ขั้นตอนตำมระเบียบข้อ ๗ 

และข้อ ๘ ตำมท่ีท่ำนเลขำนุกำรสภำช่ัวครำวได้ช้ีแจงให้เรำ
ทรำบ เพรำะฉะนั้นผมก็ขอหำรือกับท่ำนเลยว่ำท่ำนจะด ำเนิน
กำเลือกตั้งเลขำนุกำรสภำตอนนี้เลย และ ก็ขอให้สมำชิกสภำ
เทศบำลได้เสนอช่ือขึ้นมำเลยนะครับ ขอเชิญครับ 

ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน   - เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกผู้ทรงเกียรติ  
สมำชิกสภำเทศบำล  ท่ีเคำรพ คณะผู้บริหำร ประธำนชุมชน เจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล ท่ี

 เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผม ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน 
 สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ขอเสนอท่ำนปลัดบุญจันทร์ 
 ทองแถม ปลัดบำลคนใหม่ เป็นเลขำนุกำรสภำเทศบำล
 ต ำบลประโคนชัย แทนจ่ำสิบโทสันติ นรสีห์ ครับ  

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  1. นำยมงคล  แผ้วพลสง 

 2. นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ 
 3. นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ 

  - มีสมำชิกท่ำนใดเสนอช่ือท่ำนอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
   
ท่ีประชุม     - ไม่มี  
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเห็นควรให้นำยบุญจันทร์  
ประธำนสภำเทศบำล  ทองแถม ปลัดคนใหม่ เป็นเลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบล 
  ประโคนชัย โปรดยกมือข้ึน 
 มติท่ีประชุม    - สมำชิกสภำ ยกมือ  อนุมัติ ๑๐  เสียง เอกฉันท ์
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ขอบคุณสมำชิกสภำทุกท่ำน สรุปว่ำนำยบุญจันทร์  
ประธำนสภำเทศบำล    ทองแถม ได้รับเลือก เป็นเลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบล 
      ประโคนชัย แทนต ำแหน่งว่ำง ตำมระเบียบกระทรวง 
       

/มหำดไทย… 
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      มหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  
      พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  
      ข้อ ๑๔  ข้อควำมว่ำ“ในกำรเลือกประธำนสภำท้องถิ่น
      รองประธำนสภำท้องถิ่น หรือเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น ถ้ำมีกำร
      เสนอช่ือผู้สมควรได้รับกำรแต่งต้ังเพียงต ำแหน่งละหนึ่งคน  
      ให้ถือว่ำ ผู้นั้นได้รับเลือก”และสภำเทศบำลจะได้จัดท ำ
      ประกำศ แต่งต้ังต่อไป  

 - ต ำแหน่งเลขำนุกำรสภำช่ัวครำวก็หมดวำระไป 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  3.2 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย ขอรับ 
ประธำนสภำเทศบำล    ความเห็นชอบเก่ียวกับการจัดท าบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท า
      บริการสาธารณะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมประเภทการ
      จัดการขยะมูลฝอย 
   - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมประสงค์ขอรับควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรจัดท ำบันทึก 
ข้อตกลงเพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอย โดยมีหลักกำรและ
เหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ  
ขอรับควำมเห็นขอบเกี่ยวกับกำรท ำบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรจัดกำร

ส่ิงแวดล้อมประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอย ท่ีจัดท ำขึ้นระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีต้ังอยู่ภำยในพื้นท่ี
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” โดยภำคีสมำชิกได้ตกลงกันให้มีกำรจัดกลุ่ม

พื้นท่ีกำรให้บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด้ำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอยมี 
ช่ือว่ำ “ศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอย”  

 
 
 
 

/เหตุผล... 
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เหตุผล  
เนื่องจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๗ แห่ง ได้ร่วมกันจัดท ำบันทึกข้อตกลงเพื่อใช้ในกำร

ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น เมื่อวันท่ี  ๑๗ ตุลำคม 
๒๕๖๑  

ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำรท ำควำม
ตกลงร่วมมือกันจัดท ำบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกำศเมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๕๘ 
ข้อ ๒(๒) ฯลฯ ในกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงตำมวรรคหนึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมหำรือร่วมกันโดย
จัดท ำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ และน ำเสนอสภำท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโดยปฏิบัติตำม
กฎหมำยจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นท้ังนีใ้ห้รำยงำนและจัดส่งส ำเนำบันทึกข้อตกลงให้ผู้ก ำกับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบด้วย  

จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัยจึงขอเสนอญัตติ ขอควำม
เห็นชอบเกี่ยวกับกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมประเภทกำร
จัดกำรขยะมูลฝอย ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป  
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ท่ำนนำยกได้ช้ีแจงหลักกำรและเหตุผลเรื่องขยะนี้เป็นเรื่อง
ประธำนสภำเทศบำล    ปัญหำโลกแตกนะครับ ไม่ว่ำท่ีไหนจะเห็นว่ำข่ำวกำรลดขยะ 
      ฉะนั้นผมอยำกจะเรียนสมำชิกสภำเทศบำล เรำต้องช่วยกัน
      พิจำรณำตำมท่ำนนำยกได้ท ำข้อตกลงกับองค์กรปกครอง
      ท้องถิ่นหลำยๆ แห่ง นะครับ มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีก
      หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน   - เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ และสมำชิกผู้  
สมำชิกสภำเทศบำล ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร ประธำนชุมชน เจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล 

ท่ี เ ข้ ำ ร่ ว มประ ชุม ทุก ท่ ำน  ก ระผม  ร .ต . ต .ประ วั ติ                
ทรงประ โ คน  สม ำ ชิ ก สภ ำ เ ท ศบ ำล  เ กี่ ย ว กั บ ญั ต ติ                
ท่ีนำยกเทศมนตรี ช้ีแจง เพรำะปัญหำขยะของประโคนชัย
นั้น เป็นปัญหำต่อไปในวันข้ำงหน้ำท่ีแก้ไขล ำบำก เพรำะ
สถำนท่ี เรำไปท้ิงขยะ ไม่ใช่ของ ประโคนชัย ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดกำรขยะนั้น ในแต่ละปีนั้นก็ สูงไม่ใช่น้อย ปีละ 
5,000,000 บำท พร้อมกับปัญหำท่ีจะเกิดขึ้น คือท่ีเทขยะ
นั้นคงท้ิงได้อีกไม่กี่ปี ก็เห็นสมควรท่ีทำงเทศบำลจะต้องรีบ
ด ำเนินกำรแก้ไขท่ีก ำจัดขยะให้ดีกว่ำนี้ ถ้ำเรำต้องไปท้ิงท่ี  
อื่น จะต้องมีค่ำใช้จ่ำยสูงขึ้น ถ้ำท่ีท้ิงขยะเต็มจะต้องไปท้ิงท่ี
บ้ำนกรวด ค่ำใช้จ่ำยเรำก็จะต้อง ไม่น้อยกว่ำปีละ 10 ล้ำน
บำท พื้นท่ีแถวนี้เต็มหมดก็ต้องไปท้ิงท่ีเขำจัดกำรขยะท่ีครบ
วงจร เช่น สระบุรี เพรำะฉะนั้นค่ำใช้จ่ำยของเรำสูงขึ้น 
งบประมำณของเรำแทนท่ีจะน ำไปบริหำรท้องถิ่นก็ต้องเป็น 

  
/ทำงเทศบำล... 
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  ค่ำใช้จ่ำยเรื่องขยะมีปริมำณมำก ก็เห็นด้วยกับทำงเทศบำล 
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรท่ีดี ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    ขอบคุณท่ำนประวัติ  มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนอื่นจะเสนอ
ประธำนสภำเทศบำล    อีกหรือไม่ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม     - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ในเมื่อไม่มีสมำชิกจะอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ  
ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ เกี่ยวกับกำรจัดท ำ

บันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อมประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอย  

      - ก่อนท่ีจะลงมติผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล ตรวจสอบ 
      องค์ประชุม  ว่ำครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 
นำยบุญจันทร์ ทองแถม    - เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบองค์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล    ประชุมแล้ว มีสมำชิก ๑0 ท่ำน ครบองค์ประชุมครับ 
นำยศักดิ์ สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ เกี่ยวกับกำรจัดท ำ 
ประธำนสภำเทศบำล    บันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรจัดกำร      
                                                               ส่ิงแวดล้อมประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอย  โปรดยกมือขึ้น       
มติท่ีประชุม  - สมำชิกยกมือ เห็นชอบ ๑0 เสียง 
นำยศักดิ์ สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด ไม่เห็นชอบ เกี่ยวกับกำรจัดท ำบันทึก 
ประธำนสภำเทศบำล ข้อตกลงเพื่อจัดท ำ บริกำรสำธำรณะด้ำนกำรจัดกำร

ส่ิงแวดล้อมประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอย  โปรดยกมือขึ้น       
มติท่ีประชุม  - สมำชิกยกมือ ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
นำยศักดิ์ สินรัมย์  - สรุปท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ ๑0 เสียง 
ประธำนสภำเทศบำล  ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ เห็นชอบ เกี่ยวกับกำร
จัดท ำบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะได้ด้ำนกำร
จัดกำรส่ิงแวดล้อมประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอย  ได้ 

นำยศักดิ์ สินรัมย์     ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง อื่นๆ   
ประธำนสภำเทศบำล - ผมอยำกให้ทำงสมำชิกสภำเรำได้เสนอเรื่องอื่นๆ ถ้ำมีก็

ขอใหแ้บบรวบรัดด้วยครับ  
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล  
รองประธำนสภำเทศบำล  ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ 

 ทุกท่ำนครับกระผมนำยมงคล  แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล 
 เขต ๑ ข้อแรก ผมต้องขอบคุณปลัดเทศบำลคนใหม่ เจ้ำหน้ำท่ี 

 
 
 

/มีควำมขยัน… 
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  มีควำมขยันและกระตือรือร้นมำกขึ้น ตรงนี้ต้องขอชมเชย 
 เพรำะว่ำท่ีมำตรงเทศบำล เวลำฤดูแล้ง ต้นไม้จะไม่ค่อยได้รด
 น้ ำ ได้ปลัดเทศบำลคนใหม่ รู้สึกว่ำแข็งแรง จำกใจจริง ผมไป
 ท ำธุระท่ีบริเวณหน้ำธนำคำรกรุงไทยทุกวัน ก็เห็นพนักงำนรด
 น้ ำต้นไม้ ก็ขอให้ขยันอย่ำงนี้ไปเรื่อยๆ ถึงต้นไม้ไม่เขียว ขอให้มี
 กำรรดน้ ำเป็นประจ ำก็ยังดี ตรงนี้ก็ขอฝำกท่ำนปลัดบำลเลยว่ำ  
 ของเรำและต้องขอช่ืนชม พอปลัดเทศบำลมำรู้สึกว่ำพนักงำน
 ป้องกันจะขยันมำกขึ้น 

      ข้อท่ี 2 ได้เคยปรึกษำท่ีนั่งพักรอรถโดยสำร ทำงไปบ้ำนกรวด 
      พอดีก็ได้เห็นว่ำท่ีตรงนี้ เป็นของทำงหลวง และทำงหลวง
      อนุญำตให้ด ำเนินกำรได้ แต่ต้องไปขอชำวบ้ำนก่อน และได้ไป
      ขอชำวบ้ำนแล้ว ไม่อนุญำต ให้ด ำเนินกำร แต่ผมได้ไปดู
      สถำนท่ีใหม่แล้วบริเวณใกล้ร้ำนสมบูรณ์สุขก่อสร้ำง ท่ีเขำวำง  

ไว้จะมีบริเวณดังกล่ำวจะไม่มีท่ีเป็น ของชำวบ้ำน ถ้ำเรำท ำท่อ
ลอดเสร็จแล้วก็ถมท่ี สร้ำงเป็นท่ีพักผู้โดยสำร ท่ีพักรถ ผมเอง
ก็สังเกตทุกวัน แนะน ำไปจะได้หรือไม่ได้ผมก็ไม่ทรำบ ตรงท่ี
ก่อสร้ำงจะไม่มีชำวบ้ำน ตรงรั้วเขำไม่ให้ เรำก็ขยับ ผมฝำก
ด้วย ตรงท่ีห้วยละเวี้ย เมื่อปีท่ีแล้ว  ท่ำนนำยกเคยไปดู เพรำะ
ตรงนั้นเขำถมท่ีเสร็จแล้วมีน้ ำไหลเข้ำไปในโรงเรียนวัดแจ้ง 
เขำเดือดร้อน ผมได้รับเรื่ องร้อง เรียนมำจำกภำรโรง         
ท่ำนนำยกก็ไปดู ผมก็ได้ไปดู แต่ตอนนี้เขำถมอีก ท่ำนต้องไป
ดูตรงนั้น ท่ีดินมันไหลเข้ำท่อ ผมก็ดูแล้วเป็นท่ีของเอกชน ทำง
หลวงก็ถม ตรงนั้นถ้ำฝนตกแรง ปีท่ีแล้วน้ ำท่วม ก็จะท่วมถึง
โรงเรียน เพรำะห้วยละเวี้ยตรงนั้น ท่อเล็กพอไหลไปมันก็ชน 
เมื่อปีท่ีแล้วท่ำนนำยกได้ไปยืนดูด้วยก็อยำกให้ท่ำนไปดูด้วย
ครับว่ำเป็นอย่ำงไร เวลำเดือดร้อนไม่ใช่ของชำวบ้ำน แต่เป็น
ควำมเดือดร้อนของโรงเรียนน้ ำจะไหลเข้ำโรงเรียน  
ข้อ 3 ผมฝำกกองช่ำง ฝำตะแกรงเหล็กท่ีปิดท่อตรงธนำคำร 

  กรุงไทย เมื่อเรำเสริมเป็นก้อนอิฐแล้วใส่เหล็กเสียงดังเหมือน 
ระเบิด พอมีรถมำเหยียบมันจะเงยขึ้น และจะมีเสียงดัง

  ชำวบ้ำนก็ต้องมำบอกผม เดือดร้อนมำถึงเทศบำล ฝำกกอง
  ช่ำงด้วยครับว่ำ หรือกองใดท่ีรับผิดชอบตรงนั้นท ำอย่ำงไรให้
  ท่อมันดีก็แล้วกัน ท่อซีเมนต์ท ำอย่ำงไรก็แตก ผมก็เข้ำใจท่ี
  ตรงนั้น พอท ำเป็นเหล็กเงยข้ึนก็เสียงดัง 

 
 

/ข้อ 4 ควำมส ำคัญ 
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     ข้อ 4 ควำมส ำคัญของท่ำนปลัดเทศบำลถึงท่ำน 
      นำยกเทศมนตรี ผมฝำกเลยเงินท่ีไปเท่ียวเป็นเงินของ 
      ประชำชน รองนำยกท่ีท่ำนนำยกแต่งต้ัง เขำไม่เคยมำประชุม
      สภำ ท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพเขำไม่เคยมำประชุมสภำเป็นปี
      บอกปลัดได้เลย แต่เวลำเอำเงินไปเท่ียวเกือบ 90,000 บำท 
      ท่ีประเทศญี่ปุ่น แต่งำนไม่เคยท ำ เงินของประชำชนท้ังนั้น 
      ไปเท่ียวญี่ปุ่นท่ำนลองคิดดู เงินภำษีของประชำชน ไปอบรมท่ี
      ญี่ปุ่นไม่ใช่อบรม ผมก็เข้ำใจไปเท่ียว ท่ำนนำยกเทศมนตรี
      อนุญำต ได้อย่ำงไรประชุมสภำก็ไม่ เคยมำ เป็นเวลำ 2-3 ปี 
      แล้ว แต่พอถึงเวลำไปเท่ียว  เขำเอำเงินภำษีของชำวบ้ำน 
      ท่ำนอนุญำต เงินของกองสวัสดิกำรสังคม ผมฝำก ท่ำน
      ผู้บริหำร รองนำยกอย่ำงนี้ ท่ีท่ำนนำยกแต่งต้ังมำ ให้เงินไป  
      เท่ียวต่ำงประเทศ  90,000 บำท ท่ำนนำยกเคยไปเท่ียว
      บ้ำงไหม ท่ำนต้องเอำเงินส่วนนี้ให้ ชำวบ้ำน เงินภำษีของ
      ชำวบ้ำน เงินไปเท่ียวญี่ปุ่น ประชุม ก็ไม่เคยมำประชุม ไม่เคย
      ให้เกียรติสภำ ท่ำนปลัดลองคิดดูซิ ว่ำเป็นอย่ำงไรคิดดู ลอง
      ปรึกษำหำรือกับท่ำนนำยกดู ผมไม่มีอะไร เพียงแต่ฝำกว่ำกำร
      ใช้เงินเทศบำล ท่ำนนำยกรู้ดี ท่ำนกลัว สตง. ปปช. แต่ให้รอง
      นำยกไปเท่ียว 8-9 หมื่นบำท  ท่ำนอนุมัติได้ ท้ังๆ ท่ีไม่เคยมำ
      ท ำงำน ให้เกียรติสภำเลย ถ้ำท่ำนอยำกรู้ช่ือผมก็จะอภิปรำย
      บอกช่ือคือนำงสำวอำณดำ ห่วงประโคน รองนำยกเทศมนตรี 
      คนท่ี 2 จ ำช่ือให้ดีนะครับ ขอบคุณมำกครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนมงคลครับ มำกครับ คิดว่ำทำงท่ำนผู้บริหำร 
ประธำนสภำเทศบำล    และทีมงำนก็คงจะรับทรำบแก้ไขปรับปรุง ในบำงเรื่องก็คงจะ
      เป็นหน้ำท่ีของผู้บริหำรมำตอบต่อไป  
      สมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่ขอเชิญครับ 
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล    ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ 
      ทุกท่ำนครับกระผมนำยสุธีร์  ธนูศิลป์ สมำชิกสภำเทศบำล 
      เขต 2 พอดีผมอ่ำนรำยงำนกำรประชุมเกี่ยวกับกำรรับ
      พนักงำนท่ีท่ำนเชิดพงษ์ ดอกประโคน ได้อภิปรำยไว้ ผม
      อยำกจะฝำกประธำนไปถึงคณะผู้บริหำร เกี่ยวกับกำรรับ
      พนักงำนคณะผู้บริหำรได้ด ำเนินกำรไปถึงไหนแล้วครับ 
      ตำมรำยละเอียดหน้ำ 9-10-11 เกี่ยวกับกำรรับพนักงำน 
      ท่ำนปลัดท่ีมำใหม่อำจจะยังไม่ทรำบ อยำกฝำกท่ำน 
      ประธำนสภำด้วยครับ 

/นำยศักดิ์... 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนสุธีร์ มำกครับ  
ประธำนสภำเทศบำล     เป็นเรื่องของนำยกเทศมนตรีกับปลัดเทศบำล ลองคุยกันอยู ่
      -สมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่ขอเชิญครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย     มีเรื่องหนึ่งอยำกจะแจ้งให้สภำได้รับทรำบก็คือวันท่ี 15 
      พฤศจิกำยน มีสันนิบำตเทศบำลจังหวัดบุรีรัมย์ มำประชุมท่ีนี่ 
      ประกอบด้วย นำยกเทศมนตรี และปลัดเทศบำล ก็อยำกให้ 

สมำชิกสภำมำช่วยกันต้อนรับ ฝำกท่ำนปลัดเทศบำลช่วย
ก ำชับดูแลทีมงำนของเรำด้วย ไปประชุมท่ีอื่น จะมีคณะท่ีมำ
ต้อนรับเรำก็มีเป็นจ ำนวนมำกและจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
กำรแต่งกำยของเรำขอให้สวยงำม เพื่อเป็นหน้ำตำของ
เทศบำล ต ำบลประโคนชัย ขอฝำกแค่นี้ครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรี มำกครับ  
ประธำนสภำเทศบำล     - สมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่ขอเชิญครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง    - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล  
รองประธำนสภำเทศบำล    ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ 
      ทุกท่ำนครับกระผมนำยมงคล  แผ้วพลสง สมำชิกสภำ
      เทศบำล เขต ๑ ผมเองก็เห็นดีด้วยกับท่ำนนำยกเหมือนกัน 
      แต่ท่ำนนำยกกับท่ำนประธำนสภำก็ไม่เคยให้เกียรติพวกเรำ 
      มีเรื่องอะไรไม่เคยเรียกประชุม พอเวลำอย่ำงนี้ ผมเองก็ต ำหนิ                 
      ท่ำนว่ำ ตรงนี้  เรำมำขอร้องกันให ้สันนิบำตเทศบำลจังหวัด       

บุรีรัมย์ เขำจะมำประชุมกัน ตรงนี้ให้เรำให้เกียรติเขำให้ทำง
สภำมำต้อนรับ ท่ำนประธำนสภำก็แล้วแต่ ท่ำนมัวแต่เล้ียง
หลำน ท่ำนประธำนสภำไม่เคยแจ้งว่ำมีงำนไหนบ้ำง อันนี้ผม
เห็นด้วยครับ ซึ่งเป็นหน้ำเป็นตำของทำงเทศบำล ซึ่งถ้ำสมำชิก
สภำเทศบำล ช่วยกันมำต้อนรับแขกบ้ำนแขกเมือง ผมก็ยินดี 
แต่ท่ำนนำยกก็ไม่เคยเรียก ท่ำนประธำนสภำก็ไม่เคยเรียก 
ท่ำนเลขำนุกำรนำยกช่วยหน่อยครับ ช่วยประสำนงำนว่ำมีงำน
ท่ีไหน แจ้งให้สมำชิกสภำมำร่วมงำนด้วย แต่ท่ำนนำยกก็ไปคน
เดียว ท่ำนประธำนสภำก็มัวแต่เล้ียงหลำน ผมเองก็ไม่รู้จะพูด
อย่ำงไร ขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนมงคล มำกครับ  
ประธำนสภำเทศบำล     สมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่ขอเชิญครับ 

 
 

/นำยประสงค์... 
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นำยประสงค์  พวงไพบูลย์    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   เรื่องกำรขอให้ทำงสมำชิกสภำเทศบำล มำช่วยต้อนรับ 

ผู้เข้ำร่วมประชุมสันนิบำตเทศบำลจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันท่ี 15 
พฤศจิกำยน นี้  ผมเองก็ทรำบเมื่อประมำณวันอังคำรท่ีผ่ำนมำ 
ว่ำจะขอใช้สถำนท่ีประชุมเทศบำลต ำบลประโคนชัย และได้ขอ  
เลือนวันประชุมเป็นช่วงปลำยเดือนได้ไหม ทำงสันนิบำต
เทศบำลจังหวัด บุรีรัมย์ แจ้งว่ำไม่สำมำรถเล่ือนวันประชุมไป
เป็นวันอื่น ไ ด้อีกแล้ว จ ำเป็นต้องประชุมในวันดังกล่ำว 
เนื่องจำกต้องกำรหำเจ้ำภำพจัดงำนกีฬำสันนิบำต และอีกไม่กี่
วันก็จะเป็นวันประชุมสภำเทศบำลแล้ว จึงถือโอกำสจะแจ้งใน
วันดังกล่ำว ต้องขอโทษสมำชิกสภำเทศบำลด้วยที่ไม่ได้แจ้ง 
ทุกท่ำนทรำบก่อนล่วงหน้ำ เนื่องจำกเป็นเรื่องด่วนจริงๆ ครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรี มำกครับ ผมได้ทรำบเรื่องท่ี  
ประธำนสภำเทศบำล    จะมีกำรประชุมสันนิบำตจังหวัดบุรีรัมย์ท่ีเทศบำลต ำบล 

ประโคนชัย เมื่อสักครู่ก่อนเข้ำประชุมสภำต้องขอโทษท่ำน 
มงคล และท่ีไม่ได้แจ้งสมำชิกสภำให้ทรำบล่วงหน้ำ ใช่ผม     
มัวแต่เล้ียงหลำน คือถ้ำไม่ให้เล้ียงหลำน จะให้เล้ียงหมำท่ีไหน
ครับ ขอบคุณมำกครับ  
- ผมได้รับหนังสือขอเชิญเข้ำร่วมอบรมหลักสูตร “รู้ ทัน
กฎหมำย(ใหม่) ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนของบุคลำกรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเทคนิคกำรบริหำรงบประมำณให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 พร้อมวิเครำะห์เจำะลึกร่ำงกฎหมำย
เลือกต้ังท้องถิ่น (ใหม่) และหลักกำรท ำงำนท่ีปลอดภัยจำก
หน่วยตรวจสอบ สตง. และ ป.ป.ช.  สมำชิกสภำท่ำนใด
อยำกจะไปพื้นฟูควำมรู้ในเรื่องกฎหมำย ใช้งบประมำณของ
เทศบำล ให้ส่งแบบตอบรับด้วย ผมคงไม่ได้ไปเพรำะต้อง 
เล้ียงหลำน 
-สมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม     - ไม่มี 
     
ปิดประชุม    เวลา 11.00 น. 
 

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



-15- 
 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ท ำกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล   
ประโคนชัย สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี................................................
เวลำ............... น.  จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนต่อไป 
 
 

(ลงช่ือ)       สมนึก             ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                          (นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์) 
 

(ลงช่ือ)        สุธีร์                   กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                               (นำยสุธีร์ ธนูศิลป์) 
 
 

(ลงช่ือ) ร.ต.ต.  วรรณะ     กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                     (วรรณะ  เรืองศิริ) 
 

 

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

(ลงช่ือ)        ศักด์ิ  ประธำนสภำเทศบำลประโคนชัย  
                   (นำยศักดิ์ สินรัมย์) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


