
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒560 

เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  ๒๕60  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

ผู้มาประชุม   
 

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 

นำยศักดิ์  สินรัมย์ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง 
นำยจีระ  หรีกประโคน 
นำยนก  หลอมประโคน 
นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์ 
ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน 
นำยอ้อย  ทรงประโคน 
ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ 
นำยเฉลิมชัย  ไวยำประโคน 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน 
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 
เฉลิมชัย  ไวยำประโคน 
เชิดพงษ์  ดอกประโคน 
สุธีร์  ธนูศิลป์ 
สันติ  นรสีห์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นำยพงษ์ศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์  สมำชิกสภำเทศบำล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นำงสำวสุนิสสำ  ทองศรี  รองนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 

2. นำยสุทิน  ชัยวิเศษ   ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
3. นำยนิรันดร  อุ่นค ำ   ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 
4. นำงสำวอัญชลี  เชำวนกุล  หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
5. นำงสำวจินตนำ  หลอมประโคน  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
6. นำยทรงยศ  ชัยอินทร์   ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
7. นำยกิตติชัย  เชำวนกุล   หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ  

รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
8. จ่ำเอกปรีชำ  ดีด้วยชำติ  หัวหน้ำฝ่ำยผลิต รก.ผอ.กองกำรประปำ 
9. นำงกฤษฎีกำ  มัญจกำเภท  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง  รก.ผอ.กองคลัง 
๑0. นำงสุดเฉลียว  สง่ำประโคน   หน. ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป รก. ผอ.กองวิชำกำรและแผนงำน 

 ๑1. นำงสำวสุภำพร  ดีประโคน  นักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตรปฏิบัติกำร  
 ๑2. นำงจำรุณี   คงทวี   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
 13. นำงประไพ  วำลีประโคน  กรรมกำรชุมชนหลักเมือง 

14. นำงวันดี/... 
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 14. นำงวันดี  สลำประโคน  กรรมกำรชุมชนหลักเมือง 
 15. นำงบุหงำ เพ็งประโคน  กรรมกำรชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌมำ 
 16. นำงบุญ  สุขกมล   กรรมกำรชุมชนรุ่งสุริยำ 
 17. นำงแดง ชนะชัย   กรรมกำรชุมชนรุ่งสุริยำ 
 18. นำงแวน  วำลีประโคน  กรรมกำรชุมชนรุ่งสุริยำ 
 19. นำงมำนี  รัตนวงศ์ค ำ   กรรมกำรชุมชนวัดโคนคุ้มอ ำปึล 
 20. นำงส ำรวล  ตุ้งประโคน  กรรมกำรชุมชนหนองกกเหนือ 

21. พ.ต.ท.ภูมิ  ทองโพธิ์   รอง.ผกก.สถ.ประโคนชัย 
22. นำงร ำเพย  น้อยเจริญ  กรรมกำรชุมชนระเนียด 
23. จ.อ.อภินันท์  บัตรประโคน  หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง 
24. นำงรัศมี  เสงี่ยมศักดิ์   รองประธำนชุมชนชัยมงคล 
25. นำยอิศรำ  ศรีธีระวิโรจน์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
26. นำงสำวรักชนก  ปึกประโคน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
๒7. นำงจำรุณี  คงทวี   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
28. นำงสำวสุภำพร  ดีประโคน  นักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตร 
29. นำยณัฐพล  รำชกิจ   ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
เมื่อได้เวลำประชุม นำยศักดิ์  สินรัมย์ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ท ำหน้ำท่ีเป็น 

ประธำนในท่ีประชุม เมื่อผู้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนสภำฯ ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
และกล่ำวเปิดประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับ 
 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย  คณะผู้บริหำร  
ประธำนสภำเทศบำล    กรรมกำรชุมชนทุกชุมชน  ตลอดท้ังเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล  

ท่ีเคำรพทุกท่ำนครับ วันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำล  
สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจ ำปี ๒๕60 วันท่ี 31 
ตุลำคม 2560 วันนี้ได้รับเกียรติจำก พ.ต.ท. ภูมิ  ทองโพธิ์ 
รองผู้ก ำกับสถำนีต ำรวจภูธรประโคนชัย มำร่วมประชุมในครั้งนี้ 
ช่วงนี้นักเรียนปิดเทอมไม่ได้มำเข้ำร่วมประชุม เนื่องจำกวันนี้
นำยกเทศมนตรีไม่สบำย ได้มอบหมำยให้นำงสำวสุนิสสำ             
ทองศรี รองนำยกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอญัตติแทน 
- เมื่อสมำชิกสภำเทศบำลครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดกำร
ประชุม 
ตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับดังนี้ 
 
 
 

/ระเบียบ... 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์    ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ประธำนสภำเทศบำล      ๑.๑  รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา   
      เทศบำลต ำบลประโคนชัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

-เพื่อรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหำร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้ง
ภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี 
1.2 ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
- เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้แผนพัฒนำท่ีอนุมัติแล้ว 
และน ำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภำท้องถิ่นทรำบ  

ท่ีประชุม     - รับทรำบ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
ประธำนสภำเทศบำล   สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที ่๒ ประจ าปี  

๒๕60 เม่ือวันที่ ๒3 สิงหาคม  ๒๕60   
- ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
มีท่ำนใดจะแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือไม่ 

ท่ีประชุม     - ไม่มี  
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ถ้ำไม่มีกำรแก้ไขถือว่ำท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำร 
ประธำนสภำเทศบำล กำรประชุมสภำเทศบำล สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ 

ประจ ำปี ๒๕60 เมื่อวันท่ี 23 สิงหำคม 2560 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง  พิจารณา 
ประธำนสภำเทศบำล                ๓.๑ ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย เรื่อง ขอ

อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 

   - ขอเชิญรองนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำงสำวสุนิสสำ  ทองศรี    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
รองนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย  - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

    ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561  โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
   เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561   
 
 
 

/เหตุผล… 
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เหตุผล 

  ตำมท่ีได้ต้ังไว้ในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ  งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์  ค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง จ ำนวน 19,000.- บำท  ส ำหรับจ่ำย
เป็นค่ำเครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง จ ำนวน 2 เครื่องๆละ 9,500 บำท เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์  นั้น 

  เนื่องจำกเครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง ท่ีต้ังไว้ตำมรำยกำรดังกล่ำวคลำดเคล่ือนในระหว่ำงกำรจัดท ำ
เอกสำร  จำกจ ำนวน 1 เครื่อง เป็น 2 เครื่อง และเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของเทศบำลต ำบลประโคนชัย  ด ำเนินไป
ด้วยควำมเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย โครงกำรดังกล่ำว  ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 
       แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งบ
ลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ ำนวน  9,500.- บำท  

รวมโอนเพิ่ม จ ำนวน   9,500.-  บำท 

โอนลด 
       แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ                
งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์  ค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง จ ำนวน 9,500.- บำท   

รวมโอนลด จ ำนวน   9,500.-  บำท  

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

  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2561 ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำ
อนุมัติ ต่อไป 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผล  เนื่องจำก  
ประธำนสภำเทศบำล เครื่ องหญ้ำแบบข้อแข็ ง  ท่ี ต้ัง ไว้ตำมรำยกำรดังกล่ำว

คลำดเคล่ือนในระหว่ำงกำรจัดท ำเอกสำร  จำกจ ำนวน                
1 เครื่อง เป็น 2 เครื่อง และเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของ
เทศบำลต ำบลประโคนชัย  ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
- มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะขอค ำแนะน ำ เชิญครับ 

ท่ีประชุม     - ไม่มี 
 
 
 

/ในเมื่อ... 
 



-5- 
 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ในเมื่อไม่มีสมำชิกจะอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ  
ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ หรือ ไม่ เห็นชอบ ให้ โอนเงิน

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
- ก่อนท่ีจะลงมติผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล ตรวจสอบ
องค์ประชุม ว่ำครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 

จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์    - เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบองค์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล    ประชุมแล้ว มีสมำชิก ๑๑ ท่ำน ครบองค์ประชุมครับ 
นำยศักดิ์ สินรัมย์     - สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ ใหโ้อนเงินงบประมำณรำยจ่ำย  
ประธำนสภำเทศบำล  ประจ ำปี 2561  โปรดยกมือข้ึน       
มติท่ีประชุม  สมำชิกยกมือ เห็นชอบ ๑๑ เสียง 
นำยศักดิ์ สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด ไม่เห็นชอบ ใหโ้อนเงินงบประมำณรำยจ่ำย  
ประธำนสภำเทศบำล  ประจ ำปี 2561 โปรดยกมือข้ึน       
มติท่ีประชุม  สมำชิกยกมือ ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
นำยศักดิ์ สินรัมย์  - สรุปท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ ๑๑ เสียง 
ประธำนสภำเทศบำล  ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ เห็นชอบ ให้โอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 2561 ได้ 

  3.2 ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย ขอรับ 
 ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท ำ

บริกำรสำธำรณะด้ำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมประเภทกำร
จัดกำรขยะมูลฝอย 

   - ขอเชิญรองนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำงสำวสุนิสสำ  ทองศรี    - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
รองนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย  - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมประสงค์ขอรับควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรจัดท ำบันทึก 
ข้อตกลงเพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอย โดยมีหลักกำรและ
เหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 

ขอรับควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรท ำบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรจัดกำร 
ส่ิงแวดล้อมประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอย ท่ีจัดท ำขึ้นระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้ังอยู่ภำยในพื้นท่ี
อ ำเภอประโคนชัย และอ ำเภอพลับพลำชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จ ำนวน ๗ แห่ง ดังต่อไปนี้ 

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

ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ภำคีสมำชิก” โดยภำคีสมำชิกได้ตกลงกันให้มีกำร จัดกลุ่ม 
พื้นท่ีกำรให้บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด้ำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอย            
มีช่ือว่ำ “ศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอย 

เหตุผล 
เนื่องจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๗ แห่ง ได้ร่วมกันจัดท ำบันทึกข้อตกลงเพื่อใช้ในกำร 

ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย รวมท้ังเพื่อแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น เมื่อวันท่ี ๓๐ ตุลำคม 
๒๕๖๐ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำรท ำควำมตกลง
ร่วมมือกันจัดท ำบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกำศเมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๕๘ ข้อ ๒
(๒) ฯลฯ ในกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงตำมวรรคหนึ่งให้องค์กรปกครองส่วนถิ่นประชุมหำรือร่วมกันโดยจัดท ำบันทึก
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และน ำเสนอสภำท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโดยปฏิบัติตำมกฎหมำย
จัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ท้ังนี้ให้รำยงำนและจัดส่งส ำเนำบันทึกข้อตกลงให้ผู้ก ำกับดุแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทรำบด้วย 

จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขอเสนอญัตติ ขอรับ 
ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมประเภทกำร
จัดกำรขยะมูลฝอย ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผล               
ประธำนสภำเทศบำล ในเรื่อง ขอรับควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรจัดท ำบันทึก

ข้อตกลงเพื่ อ จัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนกำร จัดกำร
ส่ิงแวดล้อมประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลต ำบล
ประโคนชัย  ต้องผ่ำนสภำเทศบำลนะครับ  
- เรื่องกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เป็นเรื่องส ำคัญมำก มีท่ำน
สมำชิกท่ำนใดจะขอค ำแนะน ำ เชิญครับ 

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

บันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อมประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอย  
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- ก่อนท่ีจะลงมติผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล ตรวจสอบ
องค์ประชุม  ว่ำครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 

จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์    - เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบองค์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล    ประชุมแล้ว มีสมำชิก ๑1 ท่ำน ครบองค์ประชุมครับ 
นำยศักดิ์ สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ เกี่ยวกับกำรจัดท ำ 
ประธำนสภำเทศบำล    บันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรจัดกำร      
                                                               ส่ิงแวดล้อมประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอย  โปรดยกมือขึ้น       
มติท่ีประชุม  - สมำชิกยกมือ เห็นชอบ ๑1 เสียง 
นำยศักดิ์ สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด ไม่เห็นชอบ เกี่ยวกับกำรจัดท ำบันทึก 
ประธำนสภำเทศบำล ข้อตกลงเพื่อจัดท ำ บริกำรสำธำรณะด้ำนกำรจัดกำร

ส่ิงแวดล้อมประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอย  โปรดยกมือขึ้น       
มติท่ีประชุม  - สมำชิกยกมือ ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
นำยศักดิ์ สินรัมย์  - สรุปท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ ๑1 เสียง 
ประธำนสภำเทศบำล  ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ เห็นชอบ เกี่ยวกับกำร
จัดท ำบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะได้ด้ำนกำร
จัดกำรส่ิงแวดล้อมประเภทกำรจัดกำรขยะมูลฝอย  ได้ 

นำยศักดิ์ สินรัมย์     ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง อื่นๆ   
ประธำนสภำเทศบำล  - วันนี้ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทรำบวันท่ี 3 พฤศจิกำยน 2560 

เป็นวันลอยกระทง จะจัดท่ีหนองระแซซัน ขอให้ช่วยกันดูแล
ควำมเรียบร้อย รักษำควำมปลอดภัยทุกอย่ำง เพรำะสถำนท่ี
จัดงำนลอยกระทงมีควำมลึกมำก และอันตรำย อำจถึงแก่ชีวิต
ได้ ตำมท่ีเคยพิจำรณำของบประมำณเสนอท ำรั้วรอบๆ บริเวณ
ขอบหนองระแซซัน ไม่ทรำบได้ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้วหรือ
ยังครับ เพรำะบำงคนท่ีไปออกก ำลังกำยจะพำลูกหลำนไปด้วย 
อันตรำยมำกเลยครับ ฝำกด้วยครับ 
- มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ครับ ขอเชิญครับ 

นำยมงคล  แผ้วพลสง    - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรง 
รองประธำนสภำเทศบำล เกียรติและผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ            

ทุกท่ำนครับกระผมนำยมงคล  แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล 
เขต ๑  กระผมขอเพิ่มเติม กระผมได้รับเรื่องร้องเรียนจำก
ชำวบ้ำนหลำยเรื่อง ท่ีชำวบ้ำนขอร้องเรื่องท่ีดินหน้ำวัดจ ำปำ         
ท่ีให้ทำงเทศบำลเรำช่วยเหลือเอำดินตรงหน้ำวัดออกเพื่อท ำ 
จุดท่ีจอดรถเวลำมีงำนของวัดจ ำปำ ผมเองจะมำประสำนกับ
เลขำนุกำรสภำ ประธำนสภำและผู้บริหำร ผมได้ปรึกษำผู้ใหญ่ 
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หมู่ท่ี 2 ขอร้องให้เรำเอำดินหน้ำวัดจ ำปำออก ดูแล้วตรงนั้น
เป็นเขตของเทศบำล ตอนนี้วัดจ ำปำปรับปรุงปลูกดอก
ดำวเรือง เรื่องท่ี 1 ก็อยำกจะฝำกด้วย เรื่องท่ี 2 ผมเองก็ได้
ปรำรภท่ีดินตรงหน้ำโรงเรียน ตรงสำมแยกหนองระแซซัน         
ให้ไปช่วยดูด้วยเพรำะจะถึงวันลอยกระทงแล้ว เนื่องจำกเป็น 
หลุมขนำดใหญ่พอสมควร ก็อยำกจะให้ช่วยแก้ไข อยำกจะฝำก
ท่ำนผู้บริหำรด้วย เรื่องท่ี 3 เป็นเรื่องของกองสำธำรณสุข                    
เอำเรื่องเก่ำมำพูด เทศบัญญัติต้ังไว้ท่ีจะซื้อเครื่องตัดหญ้ำ             
ของกองสำธำรณสุข ผมเองก็ได้ไปขอร้องจำกคนท ำควำม
สะอำดของเทศบำล ให้ไปตัดหญ้ำเวลำท่ีมันยำว แต่ก็ได้รับ          
ค ำ ช้ีแจงมำว่ำ เครื่ องตัดหญ้ำของ เทศบำลเรำ  ของกอง
สำธำรณสุขมีอยู่ 1 เครื่อง ท่ีเหลือเสียหมด ไม่ทรำบว่ำจริง
หรือไม่  ผู้บริหำรช่วยดูแลด้วย รองนำยกเทศมนตรี คนท่ี 1 
เป็นผู้ดูแล ก็ฝำกด้วย ในลักษณะเครื่องตัดหญ้ำ ของกอง
สำธำรณสุข ต้องใช้หลำยเครื่ องแต่เรำ ต้ังงบประมำณ         
อยู่ประมำณ 1-2 เครื่อง เครื่องเสียเรำก็ไม่ได้ซ่อม  เพรำะถ้ำ
เอำไปซ่อมก็แจ้งว่ำไม่ คุ้ม แต่ท่ีนี่ว่ำท ำไม ต้ังงบประมำณ           
ทัศนศึกษำไปดูงำน 400,000 บำท แต่เวลำซื้อเครื่องตัดหญ้ำ
ท่ีธุระจ ำเป็นท ำไมเรำไม่ดูแลบ้ำง ผมเองก็อยำกจะขอร้องท่ำน
ประธำนสภำถึงผู้บริหำร กำรจัดต้ังงบประมำณตรงนี้ผมเอง
อยำกจะอนุมัติ เครื่องตัดหญ้ำส ำหรับตัดหญ้ำเขตเทศบำล
ต ำบลประโคนชัย โดยแบ่งในแต่ละพื้นมีจ ำนวนกี่ เครื่อง                
ท่ีมีควำมจ ำเป็นคือของกองสำธำรณสุข พอดีมำเห็นเครื่องตัด
หญ้ำของกองช่ำงท่ีโอนมำ 2 เครื่อง ผมเองอยำกจะฝำกเรื่องนี้
ด้วยว่ำกองสำธำรณสุขมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะตัดหญ้ำ  
จำกส่ีแยกเรำมีควำมจ ำเป็นมำก ผมเองก็อยำกจะให้ท่ำน
ผู้บริหำรตรงนี้ อยำกจะให้ดูแลเป็นท่ีหนึ่งเพรำะเวลำฝนตกมำ
หญ้ ำอำจยำว เร็ วมำก  เวลำผมไปแ จ้ง กองกำร ศึกษำ             
กองกำรศึกษำก็แจ้งว่ำกองสำธำรณสุข กองสำธำรณสุขก็แจ้ง
ว่ำของกองกำรศึกษำผมเองก็งงเหมือนกัน ก็เลยอยำกจะขอให้
ผู้บริหำรช่วยดูแล กำรท ำงำนตรงนี้มันน่ำจะประสำนงำนกันให้
ดี ก ว่ ำ นี้  ก อ ง ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ไ ม่ มี ค น ดู แ ล  อ ย ำก จะ บ อ ก                     
กองสำธำรณสุขคนเยอะ แต่ท่ีนี้คนของเรำไม่เคยประสำนงำน 
ฝำก ท่ำนประธำนสภำถึ ง ท่ ำน ผู้บริหำรของ เรำน่ ำจะ
ประสำนงำนให้ดีกว่ำนี้ เพรำะว่ำคนท่ีดูแลของกองกำรศึกษำ 
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จะว่ำไปแล้วเขำก็ไม่เคยดูแล ก็บอกท่ำนประธำนสภำถึงท่ำน
ผู้บริหำร  ตอนนี้ น ำยกไม่ อยู่ ท่ ำนรอง นำยกอยู่  ก็ ฝำก
ประสำนงำนด้วย ท ำอย่ำงไรให้ประชำชนอยู่ดีมีสุข เรื่องท่ีสำม
ตลำดสดของเรำอยู่ไปอยู่มำก็ยิ่งแต่แย่ลง เดินไปตรงไหนก็ไม่มี
ควำมสะอำดเลย ไปดูได้เลยยิ่งแต่โลตัสมำอยู่เรำก็ไม่มีควำม
สะอำด ทุกวันนี้ ไปดูได้เลยว่ำในตลำดเป็น ท่ีจอดรถของ
ประชำชนไปแล้ว เพรำะว่ำคน ท่ีไปจ่ำยตลำดเขำขับขี่
จักรยำนยนต์ไปมำไม่เช่ือลองถำม สท.อ้อย ขอประทำนโทษ
ครับท่ีเอ่ยช่ือ ท่ำนอยู่ในนั้นก็น่ำจะดูบ้ำง ว่ำอะไรเป็นอะไร 
หรือ สท.นก ขอประทำนโทษท่ีเอ่ยช่ือ ท่ำนก็อยู่ตรงนั้น แต่ใน
ตลำดของเรำเป็นท่ีขับรถไปมำทุกวันนี้  ผมเองก็อยำกจะฝำก
ท่ำนประธำนสภำถึงท่ำนผู้บริหำรช่วยดูแลตลำดเรำให้ดีด้วย 
ตอนนี้ไม่ไหว อีกอย่ำงหนึ่งท ำอย่ำงไรแผงขำยผลไม้วำงของ           
พอให้รถวิ่งได้บ้ำงครับ บีบกันไปบีบกันมำก็จะไม่ทำงเดินแล้ว
ขอบคุณครับ  

นำยศักดิ์  สินรัมย์    -ขอบคุณท่ำนมงคลมำกครับ  เรื่องท่ีท่ำนมงคลเสนอมำก็เป็น 
ประธำนสภำเทศบำล    ข้อเสนอแนะ  
      - ฝำกกองช่ำงช่วยดูถนนบริเวณมุม อบต.ประโคนชัย ด้วย 

หำกขับรถเร็วอำจจะรับอันตรำยได้ 
- เครื่องตัดหญ้ำหำกเรำใช้หนักมำกเกินไปก็จะช ำรุดเร็ว       
ฝำกกองสำธำรสุขหรือกองอื่นท่ีดูแลด้วย 
- ส ำหรับตลำดสดเทศบำลก็ต้องปรับปรุงเรื่อยๆ ก็มีสมำชิก
สภำอยู่ในพื้นท่ี จ ำนวน 3 ท่ำน บำงทีก็ล ำบำกใจ ผมเดินเข้ำ
ไปในตลำดจะโดนต ำหนิและว่ำกล่ำวบ่อยๆ ไม่มำช่วยแลตลำด 
บำงครั้งเขำก็ไม่ฟังเรำ ก็บอกแม่ค้ำต้องช่วยดูแลกัน ผมเคยให้
ข้อคิดส ำหรับแม่ค้ำว่ำตลำดเป็นเสมือนบ้ำนเรำ เป็นชุมชนของ
ท่ำนเอง จะต้องออกกฎระเบียบของชุมชนท่ำนขึ้นมำ เพื่อ
ช่วยกันดูแล  และควรจะรักษำไว้  
- มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่ขอเชิญครับ 

นำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน   กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ คณะท่ำนผู้บริหำร  
สมำชิกสภำเทศบำล เกียรติและผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ            

ทุกท่ำนครับ กระผมนำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน สมำชิกสภำ 
 เทศบำลต ำบลประโคนชัย เขต 1 
 - กระผมมีควำมประสงค์อยำกจะน ำเสนอปัญหำควำม

เดือดร้อนของพี่น้องประชำชน ผ่ำนท่ำนประธำนสภำไปยัง 
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คณะท่ำนผู้บริหำรได้พิจำรณำ ครับท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ
ครับ กระผมเองอำศัยอยู่ในชุมชนวัดแจ้ง ต้ังแต่เกิด และก็ไม่
เคยย้ำยไปอยู่ท่ีไหน เห็นควำมเปล่ียนแปลงของบ้ำนเมืองอยู่
ตลอดเวลำ โดยเฉพำะส่ีแยกไฟแดง เส้นทำงไปบ้ำนกรวด 

 ซึ่งเมื่อหลำยปีก่อนหน้ำนี้ ท่ีตรงนี้เรียกว่ำส่ีแยกต้นมะขำม 
 หัวถนนทำงไปอ ำเภอบ้ำนกรวด เมื่อหลำยปีท่ีผ่ำนมำพี่น้อง

ประชำชน ทุกเพศทุกวัย จะเดินทำงสัญจรไปทำง อ ำเภอ 
 บ้ำนกรวด อ ำเภอละหำนทรำย จะต้องมำพักและนั่งรอรถ

โดยสำรใต้ต้นมะขำมหัวถนนทำงไปอ ำเภอบ้ำนกรวด           
ส่วนฝ่ังขวำซึ่งเป็นร่องน้ ำทำงเดินน้ ำขนำดใหญ่ ก็จะมีศำลำให้
พี่น้อง ท่ีสัญจรผ่ำนไปผ่ำนมำ ได้หลบแดด หลบฝน ได้นั่งพัก
อำศัย โดยท้ังสองข้ำงทำงท่ีกล่ำวมำนี้ จะมีท่ีหลบแดดหลบฝน 
ให้ท่ำนท่ีสัญจรผ่ำนไปผ่ำนมำ ในเส้นทำงนี้ได้พักอำศัยไม่ว่ำ
จะมำจำกใกล้หรือไกล วันเวลำเปล่ียนไป เคยมีท่ีนั่งรอรถ
ประจ ำทำง หรือนั่งรอรถโบก มีศำลำหลบแดดหลบฝน ควำม
เจริญในท้องถิ่นเข้ำมำท้องถิ่นเข้ำมำท ำให้ส่ิงเหล่ำนี้ กลับ
กลำยต้องหำยไปด้วย แต่วิถีชีวิตของของพี่น้องชำวเทศบำล
ต ำบลประโคนชัย หลำยท่ำน และพี่น้องชำวอ ำเภอประโคน
ชัย พี่น้องต่ำงถิ่น ก็ยังด ำเนินชีวิตในกำรเดินทำงไปยัง           
อ.บ้ำนกรวด อ.ละหำนทรำย โดยยังอำศัยรถโบกหรือรถ
ประจ ำทำงในเ ส้นทำงนี้  กระผมจึงฝำกน ำ เรียนท่ำน
ประธำนสภำผ่ำนไปยังคณะท่ำนผู้บริหำร ขอให้ท่ำนค ำนึง
ควำมส ำ คัญ ณ จุดนี้ เพื่ อบ ำบัดทุกข์บ ำรุ ง สุขให้พี่น้อง
ประชำชนท่ีสัญจรผ่ำนทำงเส้นทำงนี้ได้มีท่ีพักอำศัย นั่งรอรถ
โบกนั่งรอรถประจ ำทำงและท่ีพักหลบแดดหลบฝน กระผมจึง
ขอเสนอฝำกผ่ำนท่ำนประธำนสภำ ผ่ำนไปถึงคณะผู้บริหำรให้
ได้สร้ำงศำลำท่ีพัก ณ  จุดดังกล่ำวและขอขอบคุณล่วงหน้ำมำ 
ณ โอกำสนี้ด้วย  ขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    -ขอบคุณท่ำนเฉลิมชัย  มำกครับ ฝำกท่ำนผู้บริหำร 
ประธำนสภำเทศบำล    น ำไปพิจำรณำต่อไป  

- มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่ขอเชิญครับ 
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นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน   -กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี และผู้เข้ำร่วมรับฟัง

กำรประชุมสภำเทศบำลท่ีเคำรพทุกท่ำน ครับ กระผม นำย
เชิดพงษ์  ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1  
วันนี้ผมต้องขออนุญำตท่ำนประธำนสภำ ท่ำนผู้บริหำร ส่ิงท่ี 
ผมพูดในวันนี้ เป็นส่ิงผ่ำนไปเมื่อสักครู่นี้ แต่ถ้ำผมไม่ได้พูดใน
วันนี้คงจะนอนตำยตำไม่หลับ เรื่องของกำรปลูกดอกดำวเรือง    
ท่ีผ่ำนมำ บริเวณส่ีแยกไฟแดง อันนี้ผมขอต ำหนิคณะผู้บริหำร 
สักนิดหนึ่งว่ำในกำรปลูกดอกดำวเรืองให้ออกไปดูบ้ำนเมืองท่ี
อื่นเขำบ้ำง ว่ำเขำปลูกอย่ำงไรบ้ำงและอีกอย่ำงหนึ่งในครั้งนี้ 
เรำพูดถึงกำรปลูกดอกดำวเรืองเพื่อถวำยในหลวงในพระบรม
โกศ เรำจะต้องท ำด้วยควำมจงรักภักดี เรำจะต้องท ำด้วยควำม
ต้ังใจแล้วถ้ำหำกว่ำเรำท ำแล้วพี่น้องประชำชนท่ีอยู่ในเขต
เทศบำลต ำบลประโคนชัยก็ด ีพี่น้องท่ีผ่ำนไปผ่ำนมำท่ีบริเวณส่ี
แยกไฟแดงของเรำ ผมคิดว่ำน้ ำตำแทบจะเล็ด น้ ำตำแทบจะ
ไหล เพรำะค ำกล่ำวที่พี่น้องประชำชนท่ีต ำหนิมำว่ำ เป็นส่ิงท่ีไม่
น่ำฟังสักนิดเลย ศักยภำพของเทศบำลต ำบลประโคนชัย ท ำได้
แค่นี้หรือไม่  โครงกำรท่ีเขำให้ปลูกเขำให้ระยะเวลำถึง           
2 เดือน และเรำต้องปลูกกี่ ต้นได้ประมำณกำรดูหรือไม่           
เขตในพื้นรับผิดชอบปลูกดำวเรืองได้กี่ ต้น  เมื่อปลูกแล้ว         
ต้นดำวเรืองสมบูรณ์หรือไม่ ท่ีสมบูรณ์ใช้ได้กี่ต้น สมควรต้องซื้อ
อีกกี่ต้น ดูแล้วให้เหลืองท้ังแผ่นดินในกำรส่งเสด็จพ่อหลวงสู่
สวรรคำลัยในพระบรมโกศ กำรปลูกดำวเรืองในครั้งนี้ เรำปลูก
แบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย อยำกจะพูดในวันนี้ต ำหนิเพื่อเกิด          
ให้ก่อ เพื่อให้เกิดในส่ิงท่ีดีต่อไป ในงำนข้ำงหน้ำ ไม่ว่ำงำน
ประเพณีของเรำหลำยประเพณีอยำกให้ผู้บริหำร และหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรฝำกไปยังประธำนสภำด้วยนะครับช่วยดูแล           
ก ำชับท ำอย่ำงไรก็ตำม ท ำแล้วให้มันถูกต้อง ท ำแ ล้วให้
ประชำชนเขำช่ืนใจ  ถ้ำท ำให้บ้ำนเมืองเรำเสียหำย ก็ไม่สมควร
ท่ีจะต้องท ำนะครับ ผมเองก็ขอฝำกท่ำนประธำนสภำไปยัง
ผู้บริหำรเพียงเท่ำนี้  วันนี้มำเพื่อต ำหนิเพื่อให้ก่อ ก่อในส่ิง          
ท่ีดีงำม ขอขอบพระคุณประธำนสภำท่ีให้โอกำสผมพูดในวันนี้ 
ถ้ำไม่ได้พูดเรื่องดอกดำวเรืองวันนี้ ผมต้องนอนตำยตำไม่หลับ
แน่นอน  ขอกรำบขอบพระคุณมำกครับ 
 
 

/ขอบคุณ... 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์    -ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์  มำกครับ  
ประธำนสภำเทศบำล     - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่ขอเชิญครับ 
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์    -กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี และผู้เข้ำร่วมรับฟัง

กำรประชุมสภำเทศบำลท่ีเคำรพทุกท่ำน ครับ กระผม นำย
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 ส่ิงท่ีผมจะ
กรำบเรียนฝำกท่ำนประธำนถึงคณะผู้บริหำรเกี่ยวกับเรื่อง
เครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง ส่ิงท่ีเห็นอยู่ตอนนี้ มีเครื่อง
ออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง ช ำรุดเสียหำย หลำยชุมชน จะฝำก
ท่ำนประธำนไปยังคณะผู้บริหำรท่ีดูแลในเรื่องของ กำร
ซ่อมแซมเครื่องออกก ำลังกำยให้ประชำชนได้ใช้งำนให้เกิด
ประโยชน์และก็ให้ใช้งำนได้เต็มท่ี เพรำะตอนนี้อยำกให้ทำง
คณะผู้บริหำรส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปส ำรวจพื้นท่ีท่ีมีกำรติดต้ังเครื่อง
ออกก ำลังกำยด้วยนะครับ เพรำะเครื่องเสียหำยแล้วน ำซ่อม
แล้วส่งคืนหรือยัง ไม่ว่ำชุมชนตำเจรือม ชุมชนศูนย์กำรค้ำ 
และในส่วนท่ีใช้งำนมำกท่ีสุดคือท่ีหนองระแซซัน อยำกให้
ลงส ำรวจด้วยนะครับว่ำเครื่องออกก ำลังกำยอยู่ในสภำพท่ี
พร้อมใช้งำนหรือไม่ มิฉะนั้นถ้ำเครื่องออกก ำลังกำยไม่พร้อม
จะเกิดอันตรำยกับผู้มำใช้ออกก ำลังกำยก็ได้นะครับ ในส่วน
ของหนองกกมีควำมเ สียหำยมำนำนแล้ว ไม่ เห็น ผู้ ท่ี
รับ ผิดชอบเข้ำไปตรวจสอบหรือ ดูแลแต่อย่ำงใดเลย 
ชำวบ้ำนและก็ผู้ท่ีใช้ออกก ำลังกำยทุกวัน เขำร้องเรียนมำ
ฝำกท่ำนประธำนสภำไปถึงผู้บริหำรด้วยนะครับไม่ใช่ฝำก
แล้วก็ลืม ส่ิงท่ีไปไม่ใช่ฝำกลมนะครับ ฝำกให้ด ำเนินกำรด้วย
นะครับ ทุกครั้งท่ีฝำกก็ไม่เห็นว่ำจะมีกำรกระตือรือร้น          
หรือด ำเนินกำรสักอย่ำง ท้ังนี้ผมอยำกให้ทำงประธำนสภำ
แจ้งทำงคณะกรรมกำรทำงผู้บริหำรท่ีดูแลในส่วนนี้ได้ไป
ด ำเนินกำรด้วย เพรำะประชำชนใช้ในกำรออกก ำลังกำย        
ทุกประจ ำ เพื่อสร้ำงสุขภำพให้เกิดควำมแข็งแรง ถ้ำอย่ำงไร
ผมฝำกท่ำนประธำนสภำไปยังคณะผู้บริหำรด้วยนะครับ  
ขอบคุณมำกครับผม 

นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ขอบคุณท่ำนสุธีร์  มำกครับ ฝำกท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล 
ประธำนสภำเทศบำล ประธำนชุมชน เข้ำไปช่วยดูด้วย และท่ำนผู้บริหำรช่วยแจ้ง

เจ้ำหน้ำท่ีเข้ำไปดูแลเครื่องออกก ำลังกำย ด้วย 
- มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่ขอเชิญครับ 

 
/กรำบเรียน… 
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นำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน   -กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี และผู้เข้ำร่วมรับฟัง

กำรประชุมสภำเทศบำลท่ีเคำรพทุกท่ำน ครับ กระผม         
นำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 
เพิ่ มเ ติมจำก สท.สุธีร์  อีกนิดหนึ่ ง  ก็อยำกเรียนท่ำน
ประธำนสภำเรื่องเครื่องออกก ำลังกำย อยำกให้กองท่ีดูแล
ถ้ำจะซ่อมแซมก็ให้ซ่อมพร้อมกัน สถำนท่ีท่ีผมพูดเป็น
ประจ ำ กับ ผอ.กิตติชัย คือ ท่ีโรงเรียนวัดแจ้ง เป็นอีกท่ีหนึ่ง   
ท่ีเครื่องออกก ำลังกำยช ำรุด ฝำก ผอ.กองช่ำง ไปดูแลให้ผม
ด้วยครับ และฝำกท่ำนประธำนสภำถึงผู้บริหำรด้วยครับ 
ช่วยดูแลตรงนี้ด้วยครับ เป็นเรื่องของกำรออกก ำลังกำยของ
พี่น้องประชำชนชำวเทศบำล เพื่อสุขภำพท่ีดีต่อไป 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนเฉลิมชัย  มำกครับ เรำเสนอแนะหรือน ำ
ประธำนสภำเทศบำล    ข้อเสนอแนะ น ำค ำร้องของชำวบ้ำนมำพูดคุยกัน มีอะไรก ็
                                                              พูดคุยแบบพี่แบบน้อง 

- มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม     - ไม่มี       
ปิดประชุม    เวลา 11.00 น. 
 

(ลงช่ือ)     จารุณี      ผู้จดรำยงำนกำรประชุม    (ลงช่ือ) จ่ำสิบโท  สันติ    ผู้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
          (นำงจำรุณี  คงทวี)                         (สันติ  นรสีห์) 
     เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน      เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ท ำกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล   
ประโคนชัย สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2560 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี................................................
เวลำ............... น.  จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนต่อไป 
 

(ลงช่ือ)      สมนึก             ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                          (นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์) 
 

(ลงช่ือ) ร.ต.ต. วรรณะ  กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                     (วรรณะ  เรืองศิริ) 
 

(ลงช่ือ)          สุธีร์                   กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                               (นำยสุธีร์ ธนูศิลป์) 
 

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

(ลงช่ือ)       ศักดิ์  ประธำนสภำเทศบำลประโคนชัย  
                   (นำยศักดิ์ สินรัมย์) 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


