
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี ๒๕61 
เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

ผู้มาประชุม  
  

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

   10. 
11. 

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

ประธำนสภำเทศบำล 
รองประธำนสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นำยพงษ์ศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์  สมำชิกสภำเทศบำล  ลำป่วย 
 2. นำยจีระ  หรีกประโคน   สมำชิกสภำเทศบำล  ลำป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 2. นำยส่งเสริม  พรรณพิสุทธิ์  ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 3. นำยพิทักษ์  เมื่อประโคน รองปลัดเทศบำลต ำบลประโคนชัย     

4. นำยนิรันดร  อุ่นค ำ   ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 
5. นำงสำวอัญชลี  เชำวนกุล  หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
6. นำงสำวจินตนำ หลอมประโคน  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำร 
7. นำยทรงยศ  ชัยอินทร์   ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
8. จ่ำเอกปรีชำ  ดีด้วยชำติ  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรประปำ 
9. นำงสุดเฉลียว  สง่ำประโคน  ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน 
๑0. จ่ำเอกอภินันท์  บัตรประโคน  หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง 

 11. นำงนิดำ  ปุยะติ   หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 12. นำงสำวศิรินทรำ  ฉั่วสุวรรณ  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
 13. นำงสำวรักชนก  ปึกประโคน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 14. นำยอิศรำ ศรีธีระวิโรจน ์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
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15. นำงสำวสุภำพร  ดีประโคน  นักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตรช ำนำญกำร 
 16.นำงจำรุณี  คงทวี   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
 17. นำยเสิม  ธงแพรศรี   ภำรโรง 
 18. นำงเพ็ญโพยม  ภัณฑประทีป  รองประธำนชุมชนอ ำนวยกิจ 
 19. นำงประไพ  วำลีประโคน  กรรมกำรชุมชนหลักเมือง 
 20. นำงวันดี  สลำประโคน  กรรมกำรชุมชนหลักเมือง 
 21 นำงสำวแดง  ชนะชัย   กรรมกำรชุมนวัดแจ้งคุ้มรุ่งสุริยำ 
 22. นำงบุหงำ  เพ็งประโคน  ประธำนชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมำ 
 23. นำงชอุ่ม  ตรงใจ   ประธำนชุมชนหนองกกใต้  
 24. นำงมำนี  รัตนวงศ์ค ำ   ประธำนชุมชนวัดโคนคุ้มอ ำปึล 
 25. นำงร ำเพย  น้อยเจริญ  กรรมกำรชุมชนระเนียด 
 26. นำงสำวสำยพิณ  เวชชศำสตร์  ประธำนชุมชนหนองจอกพฒันำ  
 27. นำงล ำพร มันปำฎิ   ประธำนชุมชนตำเจรือม 
 28. นำงพัชรี  รักษะประโคน  ประธำนชุมชนวัดโพธิ ์
 29. นำงบุญเพรำ  สุดประโคน  ประธำน อสม. เทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 30. นำงส ำรวล  ตุ้งประโคน  รองประธำนกรรมกำรชุมชนหนองกกเหนือ  
 31. พ.ต.ท.โสภณ  โสกงโสด  สวป.สภ.ประโคนชัย 
 
เร่ิมประชุมเวลา 10.๐๐ น. 

เมื่อได้เวลำประชุม นำยศักดิ์  สินรัมย์ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ท ำหน้ำท่ีเป็น 
ประธำนในท่ีประชุม เมื่อผู้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนสภำฯ ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
และกล่ำวเปิดประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย คณะผู้บริหำร  
ประธำนสภำเทศบำล   กรรมกำรชุมชนทุกชุมชน  ตลอดท้ังเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล อสม. 

ท่ีเคำรพทุกท่ำนครับ วันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำล  
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2561 
- เมื่อสมำชิกสภำเทศบำลครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดกำรประชุม 
ตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับดังนี้ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ประธำนสภำเทศบำล   1.1 รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี 

(พ.ศ. 2561-2564) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ตุลำคม 
2560 – มีนำคม 2561) ท่ีได้ด ำเนินกำรไปแล้ว 
- จะมีคณะติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี ท่ีเทศบำล 
ไ ด้แต่ง ต้ังรวมถึงสมำชิกสภำเทศบำลร่วมติดตำมประเมินผล            
รวม 13 ท่ำน ท่ีเป็นกรรมกำร รำยละเอียดอยู่ในเล่มสีเหลือง สมำชิก
สภำทุกท่ำนคงได้เปิดดูแล้ว 
 

/1.2 ประกำศใช้… 
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1.2 ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข 
ครั้งท่ี 1/2561 
- ตำมเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี         
(พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2561 เนื่องจำก
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ท่ีต้ังไว้ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ระบุ
ข้อมูลรำยละเอียดของโครงกำรไม่ครบถ้วน จึงด ำเนินกำรแก้ไขให้
ครบถ้วน และได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกผู้บริหำรเทศบำลต ำบล 
ประโคนชัย แล้ว  
1.3 ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
หรือเปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี 2 
-เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
เพิ่มเติม และงบประมำณจำกเงินสะสม ในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือน
ร้อนของประชำชนในท้องถิ่น รวมท้ังเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนมีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
- รำยละเอียดตำมเอกสำรเล่มสีเขียว 
1.4 เนื่องจำกในระเบียบวำระท่ี 3  เรื่อง  พิจำรณำ มีญัตติคณะ
ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย เรื่อง ขอรับควำมเห็นชอบจ่ำยเงิน
อุดหนุน ซึ่งเป็นเรื่องส ำคัญเร่งด่วนท่ีจะขอเพิ่มเติมในระเบียบวำระกำร
ประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2561 
วันท่ี 9 พฤษภำคม 2561 เพิ่มอีก 1 ญัตติ ข้อท่ี 3.4  หำกไม่น ำ
ญัตติดังกล่ำวเข้ำประชุมในวันนี้ จะท ำให้กำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนล่ำช้ำ
ไม่ทันก ำหนดเวลำ ผมขอเรียนให้ทำงสมำชิกสภำเทศบำลได้รับทรำบ 
เป็นเรื่องจ่ำยเงินอุดหนุนส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดบุรีรัมย์ ตำม
โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำและเยำวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ ำปี  2561 และโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ขององค์กำรบริหำร          
ส่วนต ำบลบ้ำนไทร 

ท่ีประชุม    - รับทรำบ 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวำระ... 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์   ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
ประธำนสภำเทศบำล      สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕61  

เม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2561      
- ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
มีท่ำนใดจะแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือไม่ บำงครั้งกำรพิมพ์อำจจะมีผิด 
ขำดตกบกพร่องบ้ำง 

ท่ีประชุม    - ไม่มี 
 - ถ้ำไม่มีกำรแก้ไขถือว่ำท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุม 
  สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2561  เมื่อวันท่ี 5 มีนำคม

๒๕61 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง  พิจารณา 
ประธำนสภำเทศบำล ๓.๑ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลประโคนชัยร่วมเป็น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

 - เนื่องจำกได้ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเมื่อวันท่ี 26 เมษำยน 
2561 กำรคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำล จ ำนวน 3 คน ร่วมเป็น
คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงให้สมำชิกสภำ
เทศบำลเป็นผู้เสนอช่ือมำใหม่ สมำชิกท่ำนใดจะเสนอช่ือครับ 

ร.ต.ต.วรรณะ เรืองศิร ิ   - เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกผู้ทรงเกียรติท่ีเคำรพ  
สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ประธำนชุมชนทุกชน อสม. เจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล 

ประชุมสภำเทศบำลทุกท่ำนครับ กระผม ร.ต.ต.วรรณะ เรืองศิริ 
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ขอเสนอช่ือคณะกรรมกำรพัฒนำ
เทศบำลต ำบลประโคนชัย คือ 

  1. นำยมงคล  แผ้วพลสง 
  2. นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ 
  3. นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน 
 - ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ท่ีประชุม    - ผู้รับรอง   1. นำยเฉลิมชัย  ไวยำประโคน 
       2. นำยอ้อย  ทรงประโคน 

3. นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ 
นำยศักดิ ์ สินรัมย์   -มีสมำชิกท่ำนใดเสนอช่ือท่ำนอื่นอีกหรือไม่ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
 
 

/ในเมื่อไม่มี... 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอท่ำนอื่น ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ 
ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกท่ำนใด เห็นควรเสนอช่ือเพื่อแต่งต้ัง 

1. นำยมงคล  แผ้วพลสง 
  2. นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ 
  3. นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน 
 เป็นคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

- ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 

จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์   - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมำชิก 10 ท่ำน ครบองค์ประชุม ครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด เห็นควรแต่งต้ัง 1. นำยมงคล  แผ้วพลสง,  
ประธำนสภำเทศบำล 2. นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ และ 3. นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน       

เป็นคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลประโคนชัย โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม   - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 10  เสียง มติเป็นเอกฉันท ์
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - เป็นอันว่ำท่ีประชุมมีมิติเป็นเอกฉันท์ เสนอช่ือ 1.นำยมงคล   
ประธำนสภำเทศบำล แผ้วพลสง, 2. นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ และ 3. นำยเชิดพงษ์        

ดอกประโคน เพื่อแต่งเป็นคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบล 
ประโคนชัย             

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบล 
ประธำนสภำเทศบำล   ประโคนชัย สมำชิกท่ำนใดจะเสนอช่ือครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน          - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล   เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ท่ำน คณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน และอสม. กระผม นำยเชิดพงษ์  
ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 
ขอเสนอช่ือคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำล
ต ำบลประโคนชัย คือ 

  1. ร.ต.ต.วรรณะ เรืองศิริ 
  2. นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ 
  3. นำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน 
 - ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ท่ีประชุม    - ผู้รับรอง   1. นำยอ้อย  ทรงประโคน 

  2. นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   -มีสมำชิกท่ำนใดเสนอช่ือท่ำนอื่นอีกหรือไม่ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   
 
 

-/ไม่มี... 
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ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอท่ำนอื่น ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ 
ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกท่ำนใด เห็นควรแต่งต้ัง 
  1. ร.ต.ต.วรรณะ เรืองศิริ 
  2. นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ 
  3. นำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน 
 เป็นคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบล      

ประโคนชัย 
- ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 

จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์   - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมำชิก 10 ท่ำน ครบองค์ประชุม ครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด เห็นควรเสนอช่ือ 1. ร.ต.ต.วรรณะ เรืองศิริ 
ประธำนสภำเทศบำล 2. นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ และ 3. นำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน                  

เป็นคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบล      
ประโคนชัย โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม   - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 10  เสียง มติเป็นเอกฉันท ์
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สรุปเป็นอันว่ำท่ีประชุมมีมิติเป็นเอกฉันท์ เสนอช่ือ 1. ร.ต.ต.วรรณะ  
ประธำนสภำเทศบำล เรืองศิริ  2. นำยสุธีร์  ธนูศิลป์  และ 3. นำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน                  

เป็นคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบล      
ประโคนชัย 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   3.2. ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เรื่อง ขออนุมัติ
ประธำนสภำเทศบำล   แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
                                                 งบประมาณ พ.ศ. 2561      
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย  - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

    ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕61  โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
  เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕61 
 
 
 
 

/เหตุผล... 
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เหตุผล 
  ตำมท่ีเทศบำลต ำบลประโคนชัย ต้ังเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕61 และประกำศใช้เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยดังกล่ำว ต้ังแต่วันท่ี  28  กันยำยน พ.ศ. ๒๕60 ใน
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง โครงกำรปรับปรุงศำลำอเนกประสงค์ห้องสุขำและระบบระบำยน้ ำในอุทยำนน้ ำ
หนองระแซซัน จ ำนวน 1,500,000 บำท 
   ส ำหรับจ่ำยเป็น 
   1. ปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์ งำนหลังคำไม่นอ้ยกว่ำ 725 ตำรำงเมตร  งำนฝ้ำเพดำน         
ไม่น้อยกว่ำ 100 ตำรำงเมตร งำนทำสีไม่น้อยกวำ่  380 ตำรำงเมตร งำนตะแกรงกันนกไมน่้อยกว่ำ 70            
ตำรำงเมตร                
   2. ปรับปรุงห้องสุขำและระบบระบำยน้ ำ ขนำดไมน่้อยกว่ำ 4x12 เมตร จ ำนวน 1 หลัง  
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนของเทศบำล  (ตำมแผนพัฒนำส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 116) นั้น 
   เนื่องจำกส ำนักปลัด ได้ส ำรวจพบว่ำหลังคำของศำลำอเนกประสงค์บำงส่วนช ำรุดซึ่งตำมแบบ
แปลนเดิมท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติ แล้วนั้น ไม่มีรำยละเอียดดังกล่ำว ซึ่งได้ให้กองช่ำงด ำเนินกำรแก้ไขแบบ          
แปลนใหม่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้กำรบริหำรงำนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน  จึงขออนุมัติแก้ไข
เปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2561 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำร
ท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ดังนี้ 

ข้อควำมเดิม 
   โครงกำรปรับปรุงศำลำอเนกประสงค์ห้องสุขำและระบบระบำยน้ ำในอุทยำนน้ ำหนองระแซซนั 
จ ำนวน 1,500,000 บำท 
   ส ำหรับจ่ำยเป็น 
   1. ปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์ งำนหลังคำไม่นอ้ยกว่ำ 725 ตำรำงเมตร  งำนฝ้ำเพดำน        
ไม่น้อยกว่ำ 100 ตำรำงเมตร งำนทำสีไม่น้อยกวำ่  380 ตำรำงเมตร งำนตะแกรงกันนกไมน่้อยกว่ำ 70    
ตำรำงเมตร                
   2. ปรับปรุงห้องสุขำและระบบระบำยน้ ำ ขนำดไมน่้อยกว่ำ 4x12 เมตร จ ำนวน 1 หลัง  
รำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำล  (ตำมแผนพัฒนำส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 116) นั้น 

ข้อควำมใหม่ 
  โครงกำรปรับปรุงศำลำอเนกประสงค์ห้องสุขำและระบบระบำยน้ ำในอุทยำนน้ ำหนองระแซซนั 
จ ำนวน 1,500,000 บำท 
   ส ำหรับจ่ำยเป็น 

1. ปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์  
1.1 งำนมุงหลังคำแผ่นเหล็กรีดลอน หนำ 0.35 มิลลิเมตร พร้อมรื้อถอนของเดิม  

พื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ 725 ตำรำงเมตร  
1.2 งำนฝ้ำเพดำน แผ่นยิบซั่มบอร์ด หนำ 9 มิลลิเมตร ฉำบเรียบ พื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ 

100 ตำรำงเมตร 
 
 

/1.3 งำนทำสี... 
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1.3 งำนทำสี พื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ  380 ตำรำงเมตร  
1.4 งำนตะแกรงกันนก พืน้ท่ีไม่น้อยกว่ำ 70 ตำรำงเมตร                

2. ปรับปรุงห้องสุขำและระบบระบำยน้ ำ 
      2.1 อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว  ขนำดไม่น้อกว่ำ 4x12 เมตร จ ำนวน 1 หลัง  
รำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำล  (ตำมแผนพัฒนำส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 116) นั้น 
  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓) ข้อ ๒๙ กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย
ในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงท่ีท ำให้ลักษณะปริมำณคุณภำพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถำนท่ีก่อสร้ำง  
ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 
  ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติ
ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕61 ให้สภำเทศบำลต ำบล
ประโคนชัย พิจำรณำอนุมัติต่อไป 
 นำยศักดิ์  สินรัมย์   - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผล              
ประธำนสภำเทศบำล                       ในเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง ค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย     
                                                     ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่ ขอเชิญอภิปรำยได้ครับ
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยมงคล  แผ้วพลสง   - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ 
รองประธำนสภำเทศบำล   และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ทุกท่ำนครับ 

กระผมนำยมงคล  แ ผ้ วพลสง  สมำ ชิกสภำเทศบำล  เขต ๑                   
ท่ำนประธำนสภำครับเรื่องกำรปรับปรุงหนองระแซซันผมเองเห็นด้วย
คนหนึ่งแต่ผมก็อยำกจะฝำกท่ำนประธำนถึงผู้บริหำรหรือท่ำนผอ.กอง
ช่ำง ท่ีท ำกำรแก้ไขศำลำอเนกประสงค์ตรงนี้ ให้ ดี  งบประมำณ 
1,500,000 บำท ท่ีเรำอนุมัติไป ผมเองก็อยำกให้กองช่ำงฝำกท่ำน
ประธำนสภำถึงนำยกด้วยว่ำ อย่ำตัดเงินงบประมำณตัวนี้ออก 
คณะกรรมกำรท่ีต้ังอยำกให้ท ำให้ดีท่ีสุด หนึ่งต้องดูห้องสุขำของเรำ
แออัด อยำกให้ท ำเหมือนหรือก็คล้ำยกับปั้มน้ ำมันท่ีดังท่ีสุดในประเทศ
ไทยของเรำ อยำกจะฝำกด้วย เพรำะว่ำตรงนี้เป็นหน้ำเป็นตำของอ ำเภอ
ประโคนชัยเรำ ผมเองเพิ่งทรำบว่ำคนสวนกับคนท ำควำมสะอำด ของ
หนองระแซซันเรำคนละส่วน ในหนองระแซซันในศำลำเป็นของส ำนัก
ปลัด อีกรอบนอกเป็นของกองช่ำง ผมเองก็อยำกจะเสนออีกนิดหนึ่ง
เพื่อเป็นแนวทำงท่ีว่ำอยำกให้ส ำนักปลัดเรำซ่อมแซมให้ดีท่ีสุด และ
อยำกให้ต้ังงบประมำณ  ท ำควำมสะอำดเหมือนปั้มน้ ำมันในประเทศ
ไทยเรำท่ีดีท่ีสุด จ้ำงเลยครับไม่มีเสียหำย ผมเช่ือได้เลย มีคนงำนท ำอยู่
นั้นทุกวัน จะสะอำดขึ้น   และจะดีขึ้น ไม่ต้องเอำไปท ำท่ีอื่น ท ำควำม
สะอำดเฉพำะหนองระแซซัน 
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ให้เป็นส่วนตรงนี้เลย เป็นพนักงำนของส ำนักปลัดจ้ำงมำ หนองระแซซัน
จะได้รู้ว่ำคนไหนท ำงำนบ้ำง คนไหนไม่ท ำงำน ผมเองก็อยำกจะเสนอ
ท่ำนประธำนถึงผู้บริหำร ผมเช่ือได้เลยว่ำทำงเทศบำลเรำจะเป็นหน้ำ
เป็นตำแก่อ ำเภอประโคนชัย อย่ำงน้อยๆ เหมือนท ำกระเบื้อ ง                
ท ำคอนกรีตให้ดีท่ีสุด ผมเองสนับสนุนตรงนี้ ถ้ำขำดเหลือเดือนสิงหำคม
ให้เอำเข้ำแผนเลยว่ำตรงไหนไม่พอ สภำยินดีท่ีจะสนับสนุนด้วย ก็ฝำก
ประธำนสภำถึงผู้บริหำรด้วยตรงนี้ จะท ำให้ เป็นท่ีเชิดชูของอ ำเภอ        
ประโคนชัย ผมก็อยำกแจ้งส ำนักปลัด ท ำอย่ำงไรตรงนี้ คนงำนก็คือคน
ท่ีท ำควำมสะอำดอยู่ในนั้น สองท่ีเขำมำเช่ำเรำท ำให้สมท่ีจะเอำไปจ้ำง
คนงำนอยู่ในนั้นไม่ใช่ 3,000 บำท เหมือนทุกวันนี้แค่ท ำควำมสะอำดก็
หมดแล้วผมเช่ืออย่ำงนั้น ต่อไปผมอยำกฝำกท่ำนประธำนสภำถึง
ผู้บริหำรว่ำท ำอย่ำงไรให้ศำลำของเรำสวยงำม สะอำดไม่มีกล่ินเหม็น
ไม่ใช่เอำรถสุขำไปคอยคน เขำไม่ขึ้นหรอกครับ คนเขำอยำกเข้ำห้องน้ ำ 
ตรงนั้นท ำอย่ำงไรใหส้ะอำดดีท่ีสุด  ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ผมเห็นด้วยครับ เพรำะมองไปข้ำงบนหลังคำ ตอนท่ีท ำสมัยนั้นไม่มี 
ประธำนสภำเทศบำล คุณภำพ ผู้รับจ้ำงท ำงำนอย่ำงรีบด่วน สังกะสีแบบนี้ต้องมีฉนวนกัน

ควำมร้อนมำด้วย ติดไม่เป็น ตอนนั้นผมยังเป็นสมำชิกอยู่ สถำนท่ี
แห่งนี้ เป็นหน้ำเป็นตำอย่ำงท่ีท่ำนมงคลกล่ำวมำ ถ้ำงบประมำณ 

            ไม่เพียงพอ ลองปรึกษำกันดู ห้องสุขำต้องสะอำด กองช่ำงออกแบบ
ให้ดี ขอบคุณมำกครับท่ำนมงคล 
- มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่ ขอเชิญอภิปรำยได้ครับ 

ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ 
ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ให้แก้ไขเปล่ียนแปลง ค ำช้ีแจง 

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
- ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ  

จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์   - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมำชิก 10 ท่ำน ครบองค์ประชุม ครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณ  
ประธำนสภำเทศบำล รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม   - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 10 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณ 
ประธำนสภำเทศบำล รำยจ่ำยงบประมำณ พ.ศ. 2561 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์   - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 10 เสียง   
ประธำนสภำเทศบำล   ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค ำ
ช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้ 

นำยประสงค์  พวงไพบูลย์   - เรียน ประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ก่อนจะช้ีแจงข้อ 3.3  
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย - ผมขอเพิ่มเติม ขอบคุณท่ำนมงคลท่ีเสนอแนะ ดีใจมำก ได้แนะน ำให้

ท ำส่ิงท่ีดีงำมเพื่อเทศบำลของเรำ จะให้เจ้ำหน้ำท่ีจัดท ำแผนก ำลัง 3 ปี 
เสนอไปท่ีจังหวัด แต่อำจจะต้องใช้เวลำ เป็นส่ิงท่ีควรท ำ ทำงปลัด และ
รองปลัด ก็ช่วยด ำเนินกำรตำมนี้ให้เร็วที่สุด เพื่อจะได้อำคำรใหม่ หลัง
งำมท่ีดีขึ้น อย่ำงอีก 2 วัน มีทำงมหำวิทยำลัยชีวิต จะมำขอใช้สถำนท่ี 
เล้ียงอำหำร ท่ีหนองระแซซนั เพื่อต้อนรับชำวกัมพูชำ ประมำณ 80 
คน และยังมีผู้ท่ีมำจำกต่ำงจังหวัดก็ช่ืนชมสถำนท่ีแห่งนี้เช่นเดียวกัน 
เป็นสถำนท่ียอดเย่ียม เพรำะฉะนั้นท่ีเสนอมำตรงนี้ ฝำกปลัด รองปลัด 
ด ำเนินกำรดูแลให้ต่อเนื่องเพื่อให้มีพนักงำนดูแลอย่ำงใกล้ชิดนะครับ 
ส ำหรับเรื่องนี้ 

 นำยศักดิ์  สินรัมย์   3.3 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง ขออนุมัติ
ประธำนสภำเทศบำล   โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย  - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

           ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมั ติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย      
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

    หลักกำร 
   เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561   

เหตุผล 
          ตำมท่ีเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม         
หรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 ได้ประกำศใช้เมื่อวันท่ี 30 เมษำยน 2561 มีครุภัณฑ์ท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำใน
ปีงบประมำณ 2561 ดังนี้ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) 
-ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ ชนิด Networt  แบบท่ี 1  

(27 หน้ำ/ นำที) จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บำท  และเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรในกำรจัดหำ
เครื่องมือเครื่องใช้ ให้สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนและบริกำรประชำชน เทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขออนุมัติ    
โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕61 ต้ังรำยกำรใหม่  
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โอนเพิ่ม 
  ต้ังรำยกำรใหม่ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบท่ี 1 (27 หน้ำ/นำที)  
จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 7,900 บำท  
   มีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
    - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
   - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที (ppm) 
   - สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
   - มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 64 MB 
   - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ       
1 ช่อง 
   - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย (Wi-Fi) ได้ 
   - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่           
น้อยกว่ำ 250 แผ่นเป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก ำหนดไว้ในเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2  หน้ำ 10) 

รวมโอนเพิ่ม จ ำนวน  7,900.-  บำท 

โอนลด 
    แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรท่ัวไป  งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำย
เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร  เป็นเงิน 7,900 บำท (งบประมำณต้ังไว้ 200,000. - บำท เงินคงเหลือ 
ก่อนโอนลด 149,554 บำท ) 

รวมโอนลด จ ำนวน  7,900.-  บำท 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541  หมวด 4  ข้อ 27  “กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีท ำให้
ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” 
  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย
พิจำรณำอนุมัติ ต่อไป 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่ ขอเชิญอภิปรำยได้ครับ
ประธำนสภำเทศบำล 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ 
ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
- ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 

จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์   - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมำชิก 10 ท่ำน ครบองค์ประชุม ครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย  
ประธำนสภำเทศบำล  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม   - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 10 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย  
ประธำนสภำเทศบำล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 10 เสียง   
ประธำนสภำเทศบำล   ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ โอนเงินงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   3.4 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย  
ประธำนสภำเทศบำล    เร่ือง รับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนนุ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย  - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

                        ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมประสงค์ขอรับควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลจ่ำยเงิน
อุดหนุน จ ำนวน 2 โครงกำร โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
  เพื่อขอรับควำมเห็นชอบจ่ำยเงินอุดหนุน จ ำนวน 2 โครงกำร ดังนี้ 
   1. จ่ำยเงินอุดหนุนส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดบุรีรัมย์ ตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน 
นักศึกษำและเยำวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ ำปี  2561 จ ำนวน  4,000.- บำท 
   2. จ่ำยเงินอุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไทร ตำมโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 12,000.- บำท 
   รวม 2 โครงกำร เป็นเงิน 16,000.-  บำท (หนึ่งหมื่นหกพันบำทถ้วน)   
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เหตุผล 
  1. ด้วยได้รับหนังสือจำกส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ท่ี บร 0023.5/ว 
138 ลงวันท่ี 12 มีนำคม 2561 แจ้งให้เทศบำลต้ังงบประมำณอุดหนุนส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดบุรีรัมย์         
ตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำและเยำวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ ำปี  2561  จ ำนวน             
4,000.- บำท  
   2. ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไทร ขอรับเงินอุดหนุน   จ ำนวน  12,000.-  บำท  
เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ได้ก ำหนดให้มีองค์กรปฏิบัติงำนกำรช่วยเหลือประชำชนออกเป็น 2 ระดับ คือ ศูนย์
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถำนท่ีกลำง(ศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   
   รวม 2 โครงกำร เป็นเงิน 16,000.-บำท (หนึ่งหมื่นหกพันบำทถ้วน)   
  ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496  มำตรำ 67 ทวิ ก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินอุดหนุน        
จะกระท ำได้ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติ 
  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขอเสนอญัตติต่อ
สภำเพื่อขอรับควำมเห็นชอบจ่ำยเงินอุดหนุนส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดบุรีรัมย์ ตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน 
นักศึกษำและเยำวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ ำปี  2561 จ ำนวน  4,000.- บำท และจ่ำยเงินอุดหนุนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไทร ตำมโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ ำนวน 12,000.- บำท ต่อไป 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่ ขอเชิญอภิปรำยได้ครับ
ประธำนสภำเทศบำล    
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ 
ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ให้จ่ำยเงินอุดหนุน จ ำนวน 

2 โครงกำร 
- ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 

จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์   - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมำชิก 10 ท่ำน ครบองค์ประชุม ครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ ให้จ่ำยเงินอุดหนุน จ ำนวน 2 โครงกำร 
ประธำนสภำเทศบำล โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม   - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 10 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด ไม่เห็นชอบ ใหจ่้ำยเงินอุดหนุน จ ำนวน 2 โครงกำร 
ประธำนสภำเทศบำล โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์   - สรุปท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 10 เสียง   
ประธำนสภำเทศบำล   ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ เห็นชอบ ให้จ่ำยเงินอุดหนุน 
จ ำนวน 2 โครงกำร ได้ 
- ขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน เพรำะเป็นเรื่องท่ีดีสร้ำงช่ือเสียงให้ 
เทศบำลต ำบลประโคนชัย ท่ีสมำชิกสภำชุดนี้ได้อนุมัติงบประมำณ
พัฒนำหนองระแซซันเพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อไป              

นำยศักดิ์ สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอื่นๆ   
ประธำนสภำเทศบำล   - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม ่ขอเชิญครับ 
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์   - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ 
สมำชิกสภำเทศบำล    ท่ีเคำรพทุกท่ำนครับ กระผม นำยสุธีร์ ธนูศิลป์ สมำชิกสภำเทศบำล 

เขต 2 เรื่องท่ีผมจะน ำเสนอและก็ฝำกท่ำนประธำนสภำถึงคณะ
ผู้บริหำร มีอยู่ประมำณ 3 เรื่อง  
เรื่องท่ี 1 กำรปรับปรุงศูนย์บริกำรสำธำรณสุขท่ีประชุมคณะกรรมกำร
พัฒนำเทศบำลต ำบลประโคนชัยเมื่อวันท่ี 26 ท่ีผ่ำนมำ ได้มีไม่ทรำบ
ว่ำเป็น อสม. หรือไม่ น ำเสนอว่ำทำงศูนย์บริกำรสำธำรณสุขหลังคำรั่ว
มีอำคำรช ำรุด ผมก็อยำกฝำกท่ำนประธำนสภำไปยังคณะผู้บริหำรว่ำ 
ฝ่ำยท่ีรับผิดชอบและดูแล ท่ำนไม่ทรำบหรือครับ ต้องให้อสม. หรือให้
บุคคลภำยนอก ท่ีมำใช้บริกำร ได้น ำเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมกำร
แผนพัฒนำ ผมอยำกจะฝำกประธำนไปถึงคณะผู้บริหำรถ้ำมีกำรช ำรุด 
หลังคำ อำคำร หรือน้ ำรั่ว ก็ควรท่ีจะให้ทำงฝ่ำยสำธำรณสุข หรือผอ.
ควรท่ีจะไปดูแลตรวจสอบตรงไหนมีควำมเสียหำย จุดไหนท่ีควร
ปรับปรุงแก้ไขได้ ไม่ต้องคอยทำง อสม. เขำมำช้ีน ำทำง เพรำะปกติคน
ท่ีอยู่ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขก็รู้ ก็ควรท่ีจะปรับปรุงแก้ไข ผมฝำกท่ำน
ประธำนไปถึงคณะผู้บริหำร ว่ำควรจะรีบเร่งกำรแก้ไขสถำนท่ีบริกำร
ของสำธำรณสุขให้เร่งด่วนด้วยครับ เพรำะช่วงนี้หน้ำฝนครับท่ำน
ประธำน ผมฝำกท่ำนประธำนนี้น่ำจะฝำกได้ ฝำกได้ไหมครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ก็ไม่ได้มีปัญหำ เพรำะทำงคณะผู้บริหำรก็นั่งฟังอยู่แล้ว 
ประธำนสภำเทศบำล   ขอเชิญครับ 
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์   แต่ผมฝำกไปทุกครั้งเหมือนกับฝำกกับลม ก็ไม่มีอะไรตอบกลับมำ 
สมำชิกสภำเทศบำล    ครับท่ำนประธำน 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   บำงท่ีท่ำนก็ไปตัดงบเขำบ้ำง ไม่มีงบประมำณจะท ำบ้ำง เพรำะฉะนั้น 
ประธำนสภำเทศบำล   ตรงนี้ท่ำนต้องเห็นด้วยครับว่ำ ถ้ำหำกสมำชิกสภำอยู่ฝ่ังโน้น อำคำร      

ช ำรุด เนื่องจำกโดนลมพัด บำงครั้งเรำต้องเป็นหูเป็นตำด้วยครับ 
 
 
 

/แต่อันนี้... 
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นำยสุธีร์  ธนูศิลป์   แต่อันนี้ช ำรุดเป็นบำงจุด ในส่วนนี้มีงบประมำณปรับปรุงแก้ไขอยู่แล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล  ครับสมำชิกสภำก็สนับสนุนอยู่แล้วครับผมก็ผ่ำนญัตติให้อยู่แล้วครับผม 

ส่วนท่ีปรับปรุงแก้ไขอำคำรและสถำนท่ีมันไม่ใช่เสียหำยท้ังหลัง ท่ำน
ประธำนเข้ำใจอะไรผิดไปหรือเปล่ำครับ สมำชิกสภำตัดงบประมำณ
บำงส่วนจ ำเป็นหรือไม่จ ำเป็น พวกกระผมสมำชิกสภำทุกคนก็ยินดี
สนับสนุนครับท่ำนประธำน ไม่มีว่ำใครไม่สนับสนุนอันนี้คือผมฝำกท่ำน
ประธำนครับผม  
เรื่องท่ี 2 ต้ังแต่ผมเป็นสมำชิกสภำเทศบำลมำ ผมก็พูดทุกครั้งในเรื่อง
ระบบเครื่องเสียงในห้องประชุม พูดครั้งแรกได้ไม้มำต่อให้สูงขึ้น          
ท่ำนประธำนครับ เทศบำลต ำบลประโคนชัย เป็นหน้ำเป็นตำของชำว
ประโคนชัยนะครับ คือผมฝำกท่ำนประธำนสภำไปยังคณะผู้บริหำร 
อย่ำเพิ่งเครียด  

นำยศักดิ์  สินรัมย์   ผมไม่ได้เครียด คุณอย่ำอภิปรำยยำวมำกเกินไป ขอโทษที เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์   - ผมฝำกท่ำนประธำนสภำถึงคณะผู้บริหำรว่ำควรจะมีกำรเปล่ียนแปลง 
สมำชิกสภำเทศบำล           ไมค์ในห้องประชุมควรจะให้สูงขึ้นไป แม้แต่กำรประชุมคณะกรรมกำร 

แผนพัฒนำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ท่ำนปลัดอำวุโส อดีตคือปลัด
ทองด ำ ลึกประโคน ท่ำนไม่ใช้ไมค์ในห้องประชุม ต้องลุกไปใช้ไมค์ท่ี 
ใช้มือจับพูดแบบปกติเพรำะท่ำนบอกว่ำไมค์นี้ พูดแล้วเสียงไม่ดี ผมจึง
ฝำกท่ำนประธำนสภำไปถึงคณะผู้บริหำร ก็ควรจะมีกำรเปล่ียนแปลง
แก้ไขในส่วนใดท่ีดูแล น ำเสนอเลยครับ สภำอนุมัติให้ถ้ำอยู่ถึงเดือน
สิงหำ กันยำ ตุลำ ต่อ 
เรื่องท่ี 3 เรื่องต่อเนื่องกันครับ ท่ำนประธำนก็อยู่มำนำนแล้ว ก็ควรจะ
มีกำรเปล่ียนแปลง ท้ังท่ำนประธำนสภำ ท่ำนรองประธำนสภำ นี่คือ
กำรน ำเสนอ เปล่ียนแปลงหรือไม่เปล่ียนแปลงก็อยู่ท่ีตัวท่ำน ท่ำนก็อยู่
มำนำน ในเรื่องของกำรจัดกำรในเรื่องของไมค์ ท่ำนยังดูแลไม่ได้ ผมว่ำ
ท่ำนควร ท่ีจะพิจำรณำใน ส่วน ท่ี ท่ำน ดูแล ผมอยำกให้มีก ำร
เปล่ียนแปลง กับท่ำนรองประธำนสภำ คือก็อยู่ท่ีตัวท่ำนยอมลงหรือ  
ไม่ลง 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - คุณสุธีไม่ต้องมำไล่ผมหรอกครับ 
ประธำนสภำเทศบำล     
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์   - ผมไม่ได้ไล่ท่ำน แต่ผมน ำมำเรียนในท่ีประชุมสภำครับผม 
สมำชิกสภำเทศบำล            
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - นั่งลงเถอะท่ำนสุธีร์ 
ประธำนสภำเทศบำล   
 

/ท่ำนต้อง… 
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นำยสุธีร์  ธนูศิลป์   - ท่ำนต้องฟังก่อนสิครับ ในท่ีประชุมแห่งนี้ ก็ผ่ำนมำจะ 6 ปี 
สมำชิกสภำเทศบำล  อยู่แล้วครับท่ำน ผมก็อยำกเห็นกำรเปล่ียนแปลง ท้ังประธำนสภำ  

และรองประธำนสภำครับท่ำน แต่ผมไม่ได้ว่ำมำไล่ท่ำน                         
ท่ำนประธำนสภำใช้ค ำพูดไม่ถูกต้อง ผมไม่ได้ไล่ท่ำน 

นำยศักดิ ์ สินรัมย์   - นั่งลงครับ ผมจะพิจำรณำตัวเอง 
ประธำนสภำเทศบำล   
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์   - ท่ำนจะพิจำรณำหรือไม่พิจำรณำผมไม่ได้ว่ำ ผมน ำเสนอในท่ีประชุม 
สมำชิกสภำเทศบำล   
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณมำกครับ เชิญคุณมงคล 
ประธำนสภำเทศบำล   
นำยมงคล  แผ้วพลสง   - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ 
รองประธำนสภำเทศบำล   และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ทุกท่ำนครับ 
     กระผมนำยมงคล  แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๑  

ผมเองไม่ได้สนับสนุนใครท้ังนั้น ประธำนท่ีเคำรพผมเองก็อยู่มำ 6 ปี 
นำนพอสมควร ผมเองในเมื่อว่ำสมำชิกสภำได้พูดถึงผม ผมเองพร้อมท่ี
จะลำออกจำกรองประธำนสภำตรงนี้ ในท่ีประชุมสภำตรงนี้ เพื่อว่ำ
สมำชิกจะเห็นกำรเปล่ียนแปลง ผมเองพร้อมท่ีสุด จะไม่ยึดต ำแหน่งตรง
นี้ ผมเองก็ขอขอบคุณท่ำนประธำน เด๋ียวจะว่ำผมเป็นผู้ยุแหย่หรือให้
สมำชิกท่ีจะมำพูดตรงนี้ ผมเองอยำกรู้ว่ำใครจะมำเป็นประธำนสภำหรือ
รองประธำนสภำ ผมเองพร้อม ต้องขอขอบคุณท่ำนสุธีร์ ท่ีเอ่ยนำมถึง
ประธำนสภำ รองประธำนสภำ ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   -  ขอบคุณมำกครับ ท่ำนมงคล 
ประธำนสภำเทศบำล    - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม ่ขอเชิญครับ 
นำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน          - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล   เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชนและท่ำน อสม. กระผม เฉลิมชัย        
ไวยำประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ผมมีเรื่องและปัญหำท่ีจะ
น ำมำเสนอท่ำนผ่ำนท่ำนประธำนสภำถึงคณะผู้บริหำร ผมเป็นสมำชิก
สภำเทศบำลอยู่ท่ี เขต 1 ควำมเดือดร้อนของประชำชน โดยเฉพำะ 
หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 1 หมู่ 2 ปัญหำของเทศบำล คือปัญหำของเรำสมำชิก
สภำเทศบำล เรื่องมีอยู่ว่ำ มีซอยเล็กๆ ยำวไม่เกิน 100 เมตร ควำม
กว้ำงอยู่ประมำณ 2 เมตร ครึ่ง ลึกไม่เกิน 3 เมตร อยู่ทำงไปทำงบ้ำน
กรวด อยู่หน้ำเซเว่นท่ีสร้ำงใหม่ เป็นถนนสำธำรณะผมมีโฉนดให้ดู           
ท่ีตกหล่นครับท่ำนประธำนสภำ เมื่อผมทรำบเรื่อง ผมก็มำปรึกษำ         
รองประธำนสภำ ก็ทรำบว่ำรองประธำนสภำน ำเข้ำแผนพัฒนำจะดูแล 

 
/ถนนท่ีว่ำนั้น… 
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ถนนท่ีว่ำนั้น ก็มีพี่น้องประชำชนอยู่ประมำณ 4 -5 หลังคำเรือน 
ละแวกแถวนั้นได้รับ ควำมเดือดร้อนในกำรสันจรไปมำ ในกำรสัญจร
เข้ำออกเป็นประจ ำ ช่วงนี้ฝนตกเป็นระยะด้วย จะล ำบำกเพิ่มขึ้นก็ไม่มี
อะไรมำกมำย ก็อยำกจะน ำเรื่องนี้ผ่ำนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ ถึง
ท่ำนผู้บริหำรแจ้งผู้เกี่ยวข้องท่ีดูแล ไปส ำรวจดูท ำอย่ำงไรก็แล้วแต่ ให้
เป็นเหมือนถนน ในเขตเทศบำล มีอีกเรื่องหนึ่งฝำกท่ำนประธำนสภำ
ไปถึงคณะผู้บริหำร เรื่องท่ีพักของผู้โดยสำรเส้นทำงไปบ้ำนกรวดของ
เรำ ท่ีท่ำนมงคล และกระผมได้น ำเรื่องเข้ำสภำแล้ว ก็อยำกทรำบว่ำไป
ถึงไหนแล้วครับก็มีเรื่องอยำกจะฝำกท่ำนประธำนสภำไปยังคณะ
ผู้บริหำร  

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณท่ำนเฉลิมชัย ทำงฝ่ำยผู้บริหำรก็รับทรำบแล้วนะครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม ่ขอเชิญครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง   - เรยีน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ 
รองประธำนสภำเทศบำล   และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ทุกท่ำนครับ 
     กระผมนำยมงคล  แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๑  

ตอนนี้ผมเองเป็นคนเดือดร้อน ไม่ใช่ชำวบ้ำนต้องอ้ำงช่ือผมเองเลย 
เพรำะผมอยู่ถนนอ ำนวยกิจ ตอนนี้ก็ต้องฝำกท่ำนประธำนสภำถึงคณะ 
ผู้บริหำร ผอ.กองสำธำรณสุข ท่ีท ำควำมสะอำดเมื่อวำนนี้ผมเองช้ีให้
พนักงำนท่ีอยู่กองสำธำรณสุขให้ ดูว่ำอ้อยท่ีมีอยู่สองถึงสำมช้ิน         
อยู่มำเป็นเดือนแล้ว ออกจำกบ้ำน ถนนอ ำนวยกิจท้ังเส้นเลยสกปรก
มำกครับ ผมเดือดร้อนมำกครับตรงนี้คือต้ังแต่นี้มำ กำรบริหำรจัดกำร
ของกองสำธำรณสุขถือว่ำแย่มำก ผมเองก็สนับสนุนท่ี  ผอ.กอง
สำธำรณสุขได้ควำมดีควำมชอบ แต่ตรงนี้เอง ผมก็อยำกจะฝำกท่ำน
ประธำนถึงกองสำธำรณสุขว่ำ ควำมสะอำดของเทศบำลเรำไม่มีเลย
สกปรกท่ีสุด ขอพูดเลยนะว่ำ 5 ปี 6 ปี ถือว่ำใช้ไม่ได้เลย แม้กระท่ัง
เรื่องตลำดว่ำสกปรกขนำดไหนท่ำนประธำน ท่ำนลองเดินตลำดเหมือน
ผมดูว่ำเป็นอย่ำงไรมันสกปรกขนำดไหน นี่แหล่ะคือควำมเดือดร้อน
ของประชำชนฝำกท่ำนประธำนถึงท่ำนนำยกก็แล้วกันนะว่ำในลักษณะ
อย่ำงนี้ ท่ำนนำยกต้องเดินตลำดบ้ำง สกปรกทุกวัน แต่ก่อนตลำด
สะอำดท่ีสุดได้อันดับหนึ่ง ได้รับรำงวัลมำเป็นเงินก็ไปทัศนศึกษำจน
กร ะ ท้ั ง ถึ ง ปั จ จุบั น นี้  ผ ม เ อ งน้ อ ย ใ จ เ ห มื อน กั น ว่ ำ ทุ ก วั น นี้                  
กองสำธำรณสุขต้ังงบประมำณทัศนศึกษำดูตลำดได้อย่ำงไร ไปดูตลำด
ของเรำ แต่ก่อนเขำมำดูตลำดของเรำ แต่ถ้ำตอนนี้ให้ เขำดูในกำร
สกปรกไม่ใช่ควำมสะอำด บอกปลัดหรือรองปลัดก็ได้ครับ ดูว่ำเป็น
อย่ำงไรในตลำดทุกวันนี้ และกรรมกำรตลำดประธำนของเรำนี้กี่ปีแล้ว 
 
 

/เรำไม่เคย... 
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เรำไม่ เคยเ ลือก มีกรรมกำรตลำด ผมเองก็อยำกจะฝำกท่ำน
ประธำนสภำถึงท่ำนผู้บริหำรว่ำตลำดนี้ได้สมควรเป็นคณะกรรมกำร
กำรตลำด เรำจะต่อรองกับประธำนท่ีอยู่ในตลำดนี้  อย่ำงไรเขำ        
มีประธำนเขำจะได้เสนอคณะกรรมกำรในตลำดนี้ ให้ประธำนมำคุยกับ
ผู้บริหำรได้ ไม่ใช่กรรมกำรอยู่ ท่ีไหน ฝำกท่ำนประธำนสภำถึง ผอ.
สำธำรณสุขถึงผู้บริหำรด้วยนะว่ำในลักษณะตรงนี้ชำวบ้ำนก็เดือดร้อน
ควำมสะอำดของเรำไม่มี อยำกจะฝำกกำรประเมินผู้มำท ำงำนว่ำให้
ประธำนสภำต้ังคณะกรรมกำรของสภำไปตรวจสอบกำรประเมินของ
ของพนักงำนเรำว่ำใครประเมินผ่ำนบ้ำงไม่ผ่ำนบ้ำง นี่ผมเองก็อยำกจะ
ทรำบเหมือนกันฝำกท่ำนประธำนสภำถึงท่ำนนำยกกรรมกำรตลำด
น่ำจะมีได้แล้ว หรือประธำนเขำจะได้มำต่อรองในตลำดได้ ผมก็
อยำกจะฝำกอีกอย่ำงหนึ่ง กองช่ำง พนักงำนไม่ใช่เจ้ำหน้ำท่ีของ     
กองช่ำง แย่มำกถ้ำท่ำนประธำนสภำเข้ำไปในกองช่ำงพนักงำนคงรู้จัก
ท่ำนประธำน แต่ชำวบ้ำนเขำบอกผมมำว่ำเขำเข้ำไปไม่รู้ว่ำเขำท ำอะไร
ไม่มองหน้ำคนมำติดต่องำน ไม่ถำมว่ำมำท ำอะไรค่ะ เขำนั่งก้มดูแต่
คอมพิวเตอร์ ผมเดินไปถำม ผอ.ช่ำง ว่ำเขำเป็นอย่ำงไร ผอ.ก็ตอบว่ำ 
ได้สอนและส่ังไว้แล้ว ผมเองได้เข้ำไปในกองช่ำงเดือนหนึ่งไม่ต่ ำกว่ำ 
10 ครั้ง  อยำกบอกท่ำนนำยกด้วยว่ำ พนักงำนของเรำถ้ำมีคนมำ
ติดต่องำนให้สอบถำม ไปไหว้ มำไหว้ ดีท่ีสุดแต่พนักงำนของเรำแย่
ท่ีสุดก็ฝำกท่ำนประธำนสภำด้วย ถ้ำท่ำนประธำนสภำต้องเดินเข้ำออก
ดูพนักงำนว่ำเป็นอย่ำงไร ให้ประธำนสภำเลือกต้ังกรรมกำรประเมิน
ของสภำเพื่อประเมินพนักงำนด้วยครับขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณท่ำนมงคล ฝำกท่ำนนำยกและ ผอ.กองช่ำง ผมก็เข้ำไปบ่อย 
ประธำนสภำเทศบำล เหมือนกัน ต้ังแต่ผมเข้ำมำเป็นสมำชิกใหม่ๆ อยำกให้เทศบำลเป็น

เทศบำลยิ้ม  เคยบอกพนักงำนให้ยิ้มแย้มแจ่มใส ใครมำติดต่องำนถำม
เลย ป้ำครับ พี่ครับ มำติดต่อธุระเรื่องอะไรครับ ผมเคยคุยต้ังแต่สมัย
เป็นสมำชิกสภำสมัยแรกก็ดีขึ้น  ชำวบ้ำนมำติดต่อเขำก็บอกดีขึ้น           
ฝำก ผอ.กอง ทุกท่ำนช่วยดูแลด้วยนะครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน          - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล   เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ท่ำน คณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชนท่ีเคำรพและท่ำนอสม. กระผม 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1  
เป็นเรื่องพนักงำน ต่อจำกคุณมงคล วันนี้ผมมีอยู่ 5 เรื่องครับ 
 
 

/เรื่องท่ี 1... 



-19- 
 

เรื่องท่ี 1 กำรรับสมัครพนักงำนครั้งท่ีแล้ว ผมอยำกจะกรำบเรียนท่ำน
ประธำนสภำท่ีเคำรพผ่ำนไปยังผู้บริหำรด้วยว่ำในกำรรับสมัครครั้งนี้       
มีมำตรฐำนในกำรรับสมัครอย่ำงไร พอมีประกำศรับสมัครผมก็ติดตำม
ตลอดว่ำ ต ำแหน่ง คนงำน กองสำธำรณสุข 1 ต ำแหน่ง คนงำน 
ประจ ำรถขยะ กองสำธำรณสุข 1 ต ำแหน่ง  คนสวน กองช่ำง 1 
ต ำแหน่ง คนงำน กองประปำ 1 ต ำแหน่ง มี 4 ต ำแหน่ง  ครับท่ำน
ประธำนสภำแต่ผมติดตำมดูแล้วครับท่ำน คนท่ี 1 คนงำน กอง
สำธำรณสุข ไม่เห็นท ำงำนกองสำธำรณสุข คนท่ี 2 คนสวน กองช่ำง 
ผมก็เห็น คนท่ี 3 คนงำน กองประปำ ผมก็เห็นอยู่กองประปำ แต่อีก
ต ำแหน่งหนึ่ง  คนงำนต ำแหน่งประจ ำรถขยะ กองสำธำรณสุข           
1 ต ำแหน่ง แต่ท ำไมได้ไปท ำงำนกองช่ำง เขำรับต ำแหน่งผิดหรือเปล่ำ
ครับ ท่ำนต้องช้ีแจงผมให้ชัดเจนนะครับ เพรำะกำรท่ีจะรับคนมำ
ท ำงำน 1. ต้องมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำน มีควำมพร้อม 2 ต้องมีใจ
มำท ำงำน ต้องมีควำมสำมำรถ และอีก 2 ควำมพร้อมของเรำเองท่ีจะ
มำท ำงำน ไม่ใช่มำสมัครโดยกำรถูกบังคับ มำสมัครโดยท่ีเรำไม่อยำก
ท ำอะไร หรือเรำจะสู้งำนตรงนี้ไม่ได้มำสมัครท ำไม แล้วคณะกรรมกำร
สอบผ่ำนได้อย่ำงไร เมื่อมำท ำงำนแล้วไม่มำท ำงำนเป็นอำทิตย์ ท่ำนมี
วิธีกำรตรวจสอบ มีวิธีกำรท่ีจะเอำพนักงำนคนนี้มำตรวจสอบช้ีแจง
อย่ำงไรได้บ้ำง ผมชอบควำมถูกต้องเพรำะผมเองก็ท ำงำนเทศบำลมำ
ก่อนว่ำควำมถูกต้องเป็นอย่ำงไร ไม่ใช่คิดจะรับก็รับ รับมำแล้วท ำงำน
ให้เรำไม่ได้เรำก็ต้องให้เขำออกไป แล้วเรำก็รับคนใหม่เข้ำมำท ำ เพรำะ
เรำต้องกำรคนมีคุณภำพเพื่อท่ีจะมำท ำงำนให้กับเทศบำลต ำบลประ
โคนชัย รับต ำแหน่งไหนก็ท ำต ำแหน่งนั้น เมื่อพนักงำนประจ ำรถขยะ
เขำท ำไม่ได้ ก็ไม่ต้องรับเขำ ก็ประกำศรับใหม่ ไม่มีข้อเสียหำยแต่ท่ำน
ท ำอย่ำงนี้มันมีข้อเสียหำยส ำหรับตัวผู้บริหำร ส ำหรับเทศบำลต ำบล
ประโคนชัยด้วย ท่ำนเคยได้ยินสุภำษิตนี้ไหมครับคนซื้อไม่ได้ใช้ คนใช้
ไม่ได้ซื้อ ท่ำนจะเอำแบบไหนหรือจะให้ผมซื้อให้อย่ำงนี้เป็นต้น คนท ำ
ได้ไม่เอำไปท ำ แต่คนท ำไม่ได้ ได้ท ำ ผมก็ไม่เข้ำใจ ท่ำนประธำนสภำ
ผมขอช้ีแจงสักครู่ ผมก็อยำกจะฝำกท่ำนประธำนสภำถึงผู้บริหำรกำร
รับพนักงำนเรำเป็นอย่ำงไร 1 ในกำรคัดสรรต้องดูแลพนักงำนด้วย 
และคณะกรรมกำรผู้สัมภำษณ์ต้องดูแลให้ชัดเจนถูกต้องท ำไ ด้หรือ
ไม่ได้ก็ว่ำกันไปผมไม่ได้ขัดข้อง ถ้ำท ำได้ผมก็ไม่มีข้อโต้แยงอะไร รับเขำ
ได้อย่ำงไร นี่ข้อท่ี 1  ฝำกท่ำนประธำนถึงผู้บริหำรด้วย หลังจำกท่ีผม
แจ้ง 5 ข้อแล้ว ท่ำนช้ีแจงกลับคืนด้วยนะ 
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ข้อท่ี 2 กล้องวงจรปิด ท่ำนต้ังงบประมำณมำ ผมก็ผ่ำนงบประมำณ
อนุมัติ เมื่อต้ังมำแล้ว เจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบดูแลบ้ำงรึเปล่ำ                  
ไม่ใช่มีเหตุกำรณ์ พอชำวบ้ำนเดือดร้อนให้มำเปิดกล้องวงจรปิด        
สรุปแล้วเสีย ไม่สว่ำง ได้รับค ำชมจำกชำวบ้ำน ช่ืนชมอย่ำงมำกเลยว่ำ
ชุ่ย  ขอใช้ค ำว่ำชุ่ย และก็ขอถอนเพรำะว่ำมันไม่สุภำพ เมื่อผมเข้ำไป
ตรวจสอบมีประมำณ 30 กว่ำจุด ท่ีมันเสียหำย ยังไม่ได้นับตลำดสด
เทศบำลต ำบลประโคนชัย เมื่อติดต้ังไปแล้วมันเสียต้องเอำไปซ่อม  
เมื่อเสียแล้วก็เอำออก เพรำะเห็นแล้วรกหูรกตำ เวลำมีปัญหำมำตรง
นั้น เรำไม่ต้องรับผิดชอบตรงนั้นไป แต่ถ้ำติดไปแล้วมันใช้ไม่ได้          
เมื่อประชำชนเดือดร้อน เขำต้องมำดูกล้องวงจรปิด มีของหำย 
ยกตัวอย่ำง ร้ำนยำ ชัยยำฟำร์มำซี ท่ีโดนรถชนประตูอลูมิเนียม        
พัง กล้องส่องมำ ถำมว่ำกล้องติดไหม ไม่ติด และวันนี้ ของหำยท่ีสำม
แยกตำพฤกษ์ เขำก็มำหำเจ้ำหน้ำท่ีมำตรวจสอบดูแลให้ กล้องไม่ติด 
หนองระแซซัน ส่ีแยกตำจิม ส่ีแยกสนำมฟุตซอลดับ บริเวณด้ำนหน้ำ 
ยิงมำจำกถนนตำจิมมำถึงไปรษณีย์ก็ไม่ติดผมก็ไม่เข้ำใจประธำนสภำ         
ท่ีเคำรพว่ำ มีกำรตรวจสอบ มีปัญหำว่ำ มีกำรตรวจสอบตรงนี้ให้พี่น้อง
ประชำชน พนักงำนต้องมีควำมกระตือรือร้น หรือไม่มีผู้รับผิดชอบ           
มีควำมกระตือรือร้นหรือจะให้ชำวบ้ำนประท้วง ด่ำว่ำไม่มีควำม
รับผิดชอบ เมื่อติดแล้วเสีย ติดท ำไมผมเป็นคนตอบ ให้ผมตอบอย่ำงไร 
ท่ำนประธำนท่ีเคำรพนี้คือกล้องวงจรปิด ถ้ำไม่ผิดจริงให้ท่ำนโต้แย้ง      
ได้เลย นี่คือกล้องวงจรปิดก็อยำกให้มีควำมกระตือรือร้นแบบไหนก็
อยำกให้แก้ไขเร่งด่วนนี่คือควำมส ำคัญ ข้อท่ี 2 กล้องวงจรปิด ต้อง
ตอบให้ผมครบทุกข้อถ้ำช้ีแจงผมตอนหลัง ข้อท่ี 3  ไฟส่องสว่ำง            
ตำมซอย ตำมตรอก ผมก็ไม่ติดใจเท่ำท่ีดูแล้วก็สว่ำง แต่ผมมำติดใจท่ี
บริเวณถนน ส่ีแยกและถนน 24 ผมมีควำมเข้ำใจว่ำไฟเป็นของกรม
ทำง แต่มันติดทุกท่ีของต ำบลประโคนชัย แล้วผู้บริหำรของเรำมีควำม
กระตือรือร้นว่ำจ ำเป็นต้องท ำเป็นหนังสือแล้วต้องติดตำมไฟไม่สว่ำง
ท่ำนต้องมำช่วยดูแล ชำวบ้ำนผ่ำนไปผ่ำนมำถนนมืด ไม่สว่ำงเพรำะ
อะไรต้องตำมเรื่อง ผมถำมทำงหลวงมำท ำให้ไหม นี่ไฟส่องสว่ำง ตอน
กลำงคืนท่ำนไปดูเลย ต้ังแต่หน้ำ โรงเรียนประโคนชัยพิทยำคม            
จำกส่ีแยกไปอ ำนวยกิจ จำกโรงพยำบำล หน้ำวัดกลำง ท่ำนไปดูเลย
ครับว่ำเรำต้องช่วยสอดส่องดูแลให้มำแก้ไข ถ้ำหำกไฟไม่สว่ำงหรือ
ระเบียบข้อบังคับของเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีข้อบังคับอย่ำงไรท่ี
จะมำใช้แล้วท ำให้ไฟของเรำมันสว่ำง มีกำรประสำนงำนมีควำม
กระตือรือร้นท่ีจะประสำนกรมทำงไหม กรมทำงให้ท ำหนังสือเรำก็รีบ
ท ำหนังสือ  แล้วเรำต้องรีบไปประสำนเขำว่ำรีบต้องมำแก้ไข ถ้ำไม่
แก้ไขก็เดือดร้อน 
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 ต้องไปต้ือเขำด้วยไม่ใช่ไปแต่หนังสือ เขำไม่ตอบกลับสักที ไป 10 ครั้ง 
เขำก็ไปตอบกลับสักทีอย่ำงนี้มันจะแก้ปัญหำให้พี่น้องประชำชนได้
อย่ำงไร เหมือนเกำะกลำงถนน ท่ำนประธำนสภำ เป็นควำมรับผิดชอบ
ของกรมทำงแต่อยู่ในพื้นท่ีของเทศบำลต ำบลประโคนชัย ผมพูด
เกือบจะทุกครั้ง แล้วให้บอกว่ำเรำมีวิธีกำรอย่ำงไรว่ำ เรำจะท ำให้ภูมิ
ทัศน์ของถนน 24 ของเรำมีควำมสวยงำม มีสวนหย่อม มีต้นไม้ท่ี
สวยงำม เมื่อกรมทำงท ำไม่ได้ แล้วท ำไม่ได้เพรำะอะไร ท่ีเห็นบ้ำนเมือง
เขำท ำได้อย่ำงไร ท่ำนต้องมีควำมกระตือรือร้น มีงบส่วนไหนบ้ำง ใช้งบ
ส่วนได้บ้ำง หรือต้องของบจำกกระทรวงมหำดไทย ท่ำนต้องต้องระดม
ควำมคิดด้วยว่ำถ้ำงบประมำณของเทศบำลไม่เพียงพอเรำต้องมีวิธีกำร
ของบจำกจังหวัดหรือไม่ นี่คืออ ำนำจหน้ำท่ีของผู้บริหำรจะต้อง
กระตือรือร้นนี่คือไฟส่องสว่ำง ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4 ท่อระบำยน้ ำในชุมชน
แต่ละชุมชน มีถนนคอนกรีตหมดแล้วครับเพียงแต่ว่ำมีท่อระบำยน้ ำอยู่
ตรงกลำงและท่อระบำยน้ ำท่ำนต้องไปดูว่ำมีเศษดินทรำย ถ้ำหำกว่ำ
ท่ำนจะจ้ำงเหมำให้เขำไปขุดลอกก็ได้เพรำะว่ำช่วงนี้ฝนตก รถดูดโคลน
เรำใช้ไม่ได้ เรำก็จ้ำงคนเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้กับพี่น้องประชำชน ท่ี
อยู่ในพื้นท่ีแต่ถ้ำหำกจ้ำงไม่ได้ บังเอิญมีข้อบังคับท่ำนก็เอำเจ้ำหน้ำท่ี
ของท่ำน วันหนึ่งชุมชนนี้ร่วมกับหมู่นี้ ชำวบ้ำนก็ช่วยขุดลอกกันไป          
มีนโยบำยอย่ำงนี้ไหมครับ เพรำะช่วงนี้ฝนตกไม่ถึงวันท่ี 13 เอง ช่วงท่ี
ฝนไม่ตกเรำก็ท ำกันไป เวลำน้ ำมำจะได้ไหลได้สะดวก จะได้ไม่ท่วม
บ้ำนพี่น้องประชำชนต้องช่วยดูช่วยสอดส่องดูแลให้เป็นระบบระเบียบ
เขำบอกว่ำระบบดี คนดีดีแน่ ระบบดีคนแย่ พอแก้ไข ระบบแย่ ไม่ช้ำ
คนไป ระบบแย่คนแย่ บรรลัยเอย ท่ำนประธำนท่ีเคำรพ เรื่องท่ี 5 คือ
เสียงตำมสำย เสียงตำมสำยเท่ำท่ีได้หำรือกับท่ำนวรรณะ เรืองศิริ ก็มี
หลำยจุด ท่ีมัน เ สียเมื่ อ เรำปิดเครื่ อง ฝ่ังนี้  เ สียงตำม ฝำกท่ำน
ประธำนสภำไปยังผู้บริหำรด้วยด้วยครับว่ำช่วงนี้หน้ำฝน ต้องไป
ตรวจสอบด้วย พนักงำนป้องกันเรำก็มีหลำย คนเมื่อเรำปิดเครื่องท่ีนี้
แล้ว เครื่องท่ีอยู่ตำมชุมชนมันปิดด้วยหรือไม่ เพรำะบำงชุมชนเครื่อง
สปำร์คพอเรำปิดทำงนี้ ทำงวัดแจ้งผมไปฟังสวดอภิธรรมยังมีเสียงดัง
อยู่ตรงร้ำนหลังวังจะมีเสียงเหมือนช็อต อันนี้ดีอยู่หลังวัด ถ้ำหำกอยู่ใน
ชุมชนพี่น้องเขำคงจะร ำคำญ มี 3-4 จุด ล ำโพงเสียงตำมสำยใกล้ร้ำน
เกษตรภัณฑ์ข้ำงร้ำนจะมีซอยเข้ำไป ซอยถั่วงอก หลังวัดแจ้ง ซอยแสง
สว่ำงตรงกันข้ำมกับบ้ำนนำยลัก ดอกประโคน หลังวัดตรงข้ำมกับร้ำน
หลังวัง ซอยถั่วงอกอยู่ตรงหน้ำบ้ำนนำงสมใจ แล้วล ำโพงอยู่ตรงขำม
ร้ำนเกษตรภัณฑ์ อย่ำงไรก็ติดตำม อยำกให้ท่ำนประธำนสภำไป
ตรวจสอบและอีกเรื่อง 
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หนึ่งท่ีอยำกจะให้ท่ำนไปตรวจสอบเสียงตำมสำย มีควำมคิดท่ีอยำกจะ
เสนอว่ำหำกเรำใส่ตำมเสำมันต่ ำ มันอยู่ในบริเวณบ้ำนพอดีระดับ
หน้ำต่ำงหลังบ้ำนแต่ถ้ำหำกเรำมีงบประมำณเรำมำท ำเป็นเหล็กอ็อกให้
เป็นแบบเสำวิทยุสูง 12 เมตร แต่ถ้ำเรำบ้ำนช้ันเดียวน่ำจะอยู่ 6 เมตร
ควำมสูง ถ้ำบ้ำนสองช้ัน อยู่ท่ีระดับ 10 เมตรแต่ถ้ำท ำเสำให้ได้ถึง 12 
เมตร แต่ไม่ต้องติดต้ังให้ครบท้ัง 16 ชุมชน เรำติดชุมชน ยกตัวอย่ำง
เรำติดชุมชนวัดชัยอยู่ใกล้วัดโพธิ์ อยู่ใกล้ถนน เรำหำจุดต้ังกึ่งกลำง
ควำมสูง 12 เมตร เรำต้องติดล ำโพง 4 ตัว เสียงออกทุกจุด ผมว่ำมัน
ดังพอดี แล้วมันได้ยินท่ัวถึงแต่ถ้ำเรำไปติดต้ังตำมเสำไฟฟ้ำ เวลำเครื่อง
เสียจะกระทบแค่บริเวณนั้น ถ้ำเปิดตรงนี้ปรับเสียงเท่ำกัน แต่เสียงมัน
ดังมำกเกินไปก็ฟังไม่ได้อีกนี้คือกำรแก้ไข นี่คือถ้ำหำกว่ำมีงบประมำณ
เพิ่มเติมท่ำนประธำนสภำ ถ้ำเป็นไปได้ เรำมำประเมินรำคำเสำท่ีเป็น
เหล็กสูง 12 เมตร พร้อมมีตำข่ำยเหมือนกรงเสียงตำมสำยอยู่ในวัด
ประมำณกำรดูสิว่ำถ้ำเรำ 16 ตัว 16 ชุมชนๆละ 1 ใช้งบประมำณ
เท่ำไหร่ อย่ำงไรจะได้แก้ไขปัญหำให้ได้ ถ้ำไปใส่แบบไร้สำย ถ้ำโดนฝน
ก็จะต้องมำปรับปรุงแก้ไข ก็เป็นปัญหำกับพี่น้องประชำชนอีก ก็มีอยู่ 
5 ข้อ ผมก็จะนั่งฟังให้ท่ำนช่วยวิเครำะห์ และพิจำรณำตำมท่ีเสนอไป
ขอขอบคุณท่ำนประธำน ขอขอบคุณ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ขอบคุณครับ ท่ำนเชิดพงษ์ มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ  
ประธำนสภำเทศบำล หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์ - เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ   
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   ผมก็ขอบคุณสมำชิกทุกท่ำนท่ีได้น ำเสนอวิธีกำรปรับปรุงแก้ไข 

เทศบำลเรำให้ดีขึ้น ถือว่ำเป็นสมำชิกสภำท่ีมีคุณภำพ ท่ีช่วยดูแลพี่น้อง
ประชำชนของเทศบำล สุดยอด ช่วยดูแลทุกเรื่อง และในบำงเรื่องบอก
ตรงผมผู้บริหำรไม่สำมำรถท่ีจะไปตรวจสอบได้ทุกเรื่องจะรู้ได้บำงเรื่อง
รู้ เพรำะประชำชนมำเรียกร้อง ร้องเรียนถ้ำเขำไม่มำ เรำก็ไม่รู้ 
อย่ำงเช่นเสียงตำมสำย บำงทีเสียงดัง เรำก็พยำยำมให้เจ้ำหน้ำท่ี
รับผิดชอบดูแลตลอด ก็ขอช้ีแจงตำมท่ีท่ำนสมำชิกสภำได้เสนอแนะ
สอบถำมมำตำมล ำดับ ก็เป็นกำรช้ีแจง บำงเรื่องก็อำจจะก็ต้อง
เสนอแนะในทำง ผอ.กองต่ำงๆ รับรู้เรื่องรำวที่เขำมีควำมเดือดร้อนเรำ
ต้องไปช่วยกันไปแก้ไข เรื่องแรก ศูนย์บริกำรของสำธำรณสุขของ
เทศบำลต ำบลประโคนชัย เป็นเรื่องท่ีช ำรุดซ่อมแซมมำหลำยปี มีอยู่ปี
หนึ่งเรำก็ซ่อมแซมเป็นบำงจุดบำงส่วนแต่สุดท้ำยก็ไม่ดีขึ้น เหมือน
อย่ำงท่ีเขำไปใช้บริกำร ซึ่ง อสม.ไปใช้บริกำรตรงนั้นเป็นส่วนใหญ่ก็จะ
มำร้องขอ ก็แต่ว่ำเรำก็พยำยำมด ำเนินกำร ในส่วนหนึ่งนั้นเรำเคยให้ 
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ทำงผอ.ไปซ่อมอยู่ครั้งหนึ่งซ่อมเป็นบำงจุดนะครับ ก็จะพยำยำม
น ำเสนอให้ท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำในกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป ระบบ
เครื่องเสียงในห้องประชุมผมก็ว่ำแย่เหมือนกันน่ะคุณสุธีร์ ผมอยำกจะ
ได้ไมค์ตัวละ ส่ีแสนบำท อย่ำงไรก็ฝำกผู้ท่ีรับผิดชอบดูแลปรับปรุงให้ดี
ขึ้น เพรำะว่ำบำงครั้งเรำประชุมนั้นไม่ได้ประชุมแต่พวกเรำ บำงทีมีผู้
มำร่วมประชุมมำกมำยแต่ไมค์บำงที ก็ใช้ได้ไม่ดีเท่ำท่ีควร ฝำกท่ำน
ปลัดเทศบำล เพื่อจัดต้ังงบปรับปรุงในปีต่อไป เรื่องของสท.เฉลิมชัย
ถนนอยู่ในซอยใกล้เซเว่น พอดีเมื่อวำนก่อนก็ได้คุยกับเจ้ำของบ้ำน
ช้ีแจงไปแล้วว่ำเรำมีโครงกำรท่ีจะท ำให้ ต้องทยอยท ำกันไป อย่ำงงบปี
ท่ีแล้วตัดไปหลำยงบประมำณ ท่ีต้องมำท ำโรงฆ่ำสัตว์หลำยสิบล้ำน       
งบโครงสร้ำงพื้นฐำนต้องทยอยท ำกันไปอำจจะท ำปีหน้ำหรืองบต่อไป
บอกเจ้ำของบ้ำนด้วย ส่วนท่ีเรื่องท่ีพักผู้โดยสำรเรำจะไปปรับปรุงแก้ไข
อย่ำงไรทำงกองช่ำงไปดู ท่ำนมงคล แจ้งถนนสกปรกก็ทำงกอง
สำธำรณสุขไปดูแลเจ้ำหน้ำท่ีของเรำก็มีมำกมำยพอสมควรจัดคิวจัด
คณะให้เรียบร้อยด้วยโดยเฉพำะถนนอ ำนวยกิจนั้นเป็นถนนมีผู้คนผ่ำน
ไปผ่ำนมำ มำกมำย ซึ่งเป็นทำงผ่ำนของอ ำเภอประโคนชัยท่ีมีคนซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของฝำกอ ำเภอประโคนชัย กุ้งจ่อม กระยำสรำท และเป็น
เส้นทำงไปทำง เขำพนมรุ้ง สระแก้ว ใช้กันมำกมำย อย่ำงไรช่วย
ตรวจสอบดูด้วยว่ำ ท่ีทำง สท.เสนอแนะมำนั้นเป็นจริงหรือไม่ก็ไปดู 
เรื่องตลำดซึ่งรับทรำบว่ำสกปรกมำนำน เคยแก้ไข โดยเมื่อก่อนนั้น     
ต้ังกรรมกำรตลำดอยู่พักหนึ่งแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมำ ก็ฝำกท่ีรับผิดชอบ
ไปช่วยดูปรับปรุงคณะกรรมกำรว่ำต้ังกำรใหม่มำช่วยดูแลส่ิงนี้ท่ีมีควำม
ต้ังใจ หำกแต่งต้ังคนท่ีไม่ใส่ใจ บำงคนแต่งต้ังคนท่ีสนใจ ก็สนใจแต่ของ
ตัวเอง ไม่ได้สนใจส่วนรวม ก็ล ำบำก ท ำให้กิจกำรไม่ดีเท่ำท่ีควร 
เพรำะว่ำดูแล้ว ถ้ำหลำยคนถ้ำเป็นของตนเองท่ีเกี่ยวข้องก็สนใจ ถ้ำไม่
เกี่ยวกับตนเองไม่สนใจ ซึ่งได้เรำรับฟังมำจำกกำรฝึกอบรมหรือไป
ประชุมท่ีหลำยๆแห่ง กิจกำรของเทศบำลจะดีขึ้นจะต้องมีประชำชนท่ี
มีจิตอำสำดูแล แต่เรำหำคนท่ีมีจิตอำสำไม่ได้เท่ำท่ีควร จิตรอำสำดูแล
แต่ตัวเองก็ฝำกกองสำธำรณสุขไปช่วยปรับปรุงคณะกรรมกำรตลำด
ดูแลดีขึ้น ส่วนกองช่ำง เจ้ำหน้ำท่ีดูแลต้อนรับไม่ดีเท่ำท่ีควรฝำกท่ำน
ผอ.กองช่ำง เพรำะว่ำเทศบำลเรำเป็นหน่วยงำนท่ีต้องประสำนงำนกับ
ประชำชน มีประชำชนมำติดต่อประสำนงำนเข้ำ-ออก เป็นประจ ำ       
ทุกหน่วยงำนปรับปรุงกำรให้บริกำรให้ดี กำรบริกำรท่ีดีไม่ใช้บริกำรแต่
กำรท ำงำนให้เป็นไปตำมก ำหนด อย่ำงสมัยหนึ่งเขำมีกำรก ำหนดเวลำ
ด ำเนินกำร ตัวอย่ำงส ำนักงำนท่ีดินท่ีผมเคยไปติดต่องำนไปนั่งอ่ำนป้ำย
ขั้นตอนกำรท ำงำนและบอกระยะเวลำกำรท ำงำน และอีกอย่ำงหนึ่ง 
 

/กำรบริกำร... 



-24- 
 

กำรบริกำรในกำรท ำงำน ท่ีส ำคัญคือกำรรู้จักยิ้มแย้มแจ่มใสอย่ำงท่ี
ท่ำนรองประธำนสภำว่ำเป็นส่ิงส ำคัญอย่ำงท่ีเรำเป็นหน่วยงำนท่ี
ต้อนรับประชำชนอยู่เป็นประจ ำต้องสัมมำคำรวะ บำงท่ีพวกเรำเจอกัน
ทุกวันยังต้องไหว้กันทุกวัน เพรำะเรำอยู่ในสถำนะต้องไหว้กันเป็น
ประจ ำฝำกกองช่ำง และกองอื่นๆ ด้วย มีเกณฑ์วัดอย่ำงท่ีคุณมงคลว่ำ
กำรบริกำรประชำชนเห็นประชำชนมำท ำเฉยมันก็ไม่ถูกยกมือไหว้ 
ทักทำยผู้มำติดต่องำน ถ้ำประชำชนของเรำ เห็นเจ้ำหน้ำท่ีนั่งเฉย
ประชำชนไม่รู้จะท ำอะไร ฝำกพวกเรำทุกห้องทุกกองทุกฝ่ำย และอีก
อย่ำงท่ี คุณมงคลได้เสนอแนะกำรต้ังคณะกรรมกำรจำกสภำไปช่วย
ตรวจสอบในบำงเรื่องเช่นตลำดท่ีว่ำกำรท ำงำนเจ้ำหน้ำท่ีทุกกองก็ดี
เหมือนกันเรำจะรับไปพิจำรณำนะครับ ต่อไปเป็นเรื่องของสทเชิดพงษ์ 
กำรรับสมัครพนักงำนแล้ว ไม่ได้ท ำงำนตรงตำมท่ีสมัคร อันนี้ก็ขอช้ีแจง
ว่ำในลักษณะของคนไทยเรำ เป็นเรื่องท่ีล ำบำกยำกใจ ในเมื่อเข้ำใน
ระบบแล้ว จะไล่ออก ให้ออกเฉยๆ มันรู้สึกว่ำจะโหดร้ำย อย่ำงท่ีผมไป
อยู่ท่ีละเวี้ยมีคนท่ีป่วยเป็นอัมพฤกษ์ 5 ปีกว่ำ สอนนักเรียนไม่ได้ ผมก็
ยังให้อยู่ ให้ออกก็ไม่รู้จะไปท ำอะไร จนกระท่ังเขำสอนได้ ขับรถได้ 
เหมือนลูกของท่ำนอนุชำ จ ำนงค์ประโคน ซึ่งครั้งหนึ่งเรำเคยไปพึ่งพำ
อำศัยเขำตอนนั้นผมต้องไปให้ปำกค ำท่ีศำลรัชดำภิเษกเขำก็ดูแล ตอน
นั้นรู้ สึกว่ำจะเป็นอัยกำรตอนหลังเขำไปสอบได้เป็น ผู้พิพำกษำ         
แต่สุดท้ำยจริงๆ ก็เป็นอัมพฤกษ์นอน นอนรักษำตัว 7-8 ปี เขำก็ยังให้
เงินเดือนกันอยู่ นี่คือระบบรำชกำรไทยมันจะเป็นลักษณะนั้น เมื่อเข้ำสู่
ระบบแล้วจะให้ออกไม่ได้ เหมือนเอกชนล ำบำก เพรำะฉะนั้นเรำ
จะต้องดูแลเขำไปอีกสักระยะหนึ่งถ้ำไม่ไหวจริงๆ ค่อยมำพิจำรณำว่ำ
สมควรแล้ว ออกได้แล้ว จริงๆ แล้วต้องเป็นอย่ำงนั้น ต้องช้ีแจงตรงๆ 
อย่ำงนี้  เมื่อมันเข้ำสู่ระบบแล้ว เข้ำมำแล้วจะให้ออกไม่เห็นหัวไม่เห็น
หำงก็จะแรงเกินไปเรำจะขอดูไปอีกสักระยะหนึ่งถ้ำหำกไม่ไหวจริงๆ ก็
จะให้กองพิจำรณำสมควรจะให้ออก หรือจ้ำงต่อเมื่อเข้ำสู่ระบบแล้วก็
อยำกจะดูแลกันให้กันไป ให้โอกำสสักระยะหนึ่งก่อนครับ  

นำยศักดิ์  สินรัมย์  - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน          - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล   เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ท่ำน คณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชนท่ีเคำรพและท่ำนอสม. กระผม 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1  
ก่อนช้ีแจงต่อผมขอเพิ่มเติมท่ำนประธำนสภำผ่ำนไปถึงนำยก ท่ำนได้
ช้ีแจงเป็นข้อๆ เรื่องใดท่ีช้ีแจงแล้วผมเห็นด้วย ผมก็จะเห็นด้วย ท่ำนก็
ต้องดูก่อน ก่อนท่ีจะมำสมัครเขำมีควำมสำมำรถด้ำนกำรเก็บขยะ 
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หรือไม่ครับ ถ้ำเขำท ำไม่ได้ก็ให้คนท่ีมีควำมสำมำรถเขำท ำไป เพรำะ
อย่ำไปกีดกันคนท่ีท ำได้ เพรำะถ้ำเขำท ำไม่ได้ก็อย่ำให้เขำมำสมัคร   
จะเสียระบบ ในเมื่อเขำท ำไม่ได้ แล้วหำยไป เขำท ำไม่ตรงต ำแหน่ง ผม
ถำมว่ำระบบรำชกำรของเรำ พนักงำนของเรำจะอยู่ได้อย่ำงไร อย่ำงท่ี
เรื่องของท่ำนนำยกช้ีแจ้ง ว่ำเป็นท่ีล ำบำกใจ ในเรื่องกำรรับสมัครงำน 
ต้ังแต่ตอนเริ่มต้น เขำมีควำมสำมำรถด้ำนกำรเก็บขยะหรือไม่เท่ำนั้น    
เอง เพียงแต่ว่ำเขำท ำไม่ได้ ให้เขำมำสมัครท ำไม ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์ - เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ   
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย ขอบคุณมำกครับ ตอนท่ีเขำมำสมัครไม่คิดว่ำเขำจะท ำไม่ได้ คิดว่ำเขำ

คงจะท ำได้ผมก็ไม่ได้ถำมคณะกรรมกำรท่ีสัมภำษณ์ว่ำเขำท ำได้หรือ
ไม่ได้ เขำคงจะบอกว่ำเขำท ำได้เรำถึงรับเขำ  เข้ำมำท ำงำนตรงนี้ แต่ท่ี
ผมช้ีแจงไปว่ำระบบรำชกำรของเรำเวลำเข้ำสู่ระบบแล้วมันจะติดใจ
ทันทีทันใดเลยไม่ง่ำย มีครูคนหนึ่งผมเคยโทษ มำต้ังแต่ ภำคทัณฑ์  ตัด
เงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนสุดท้ำยนี้บอกว่ำ ต่อไปนี้ไม่มีอีกแล้ว ให้ออก
อย่ำงเดียว สุดท้ำยเขำก็ลำออกไปบวช บวชเสร็จแล้วมำขอรับรำชกำร
ใหม่ พอพวกเรำแห่เทียน เรำเห็นไปหลังอยู่หลังรถเมำ ตอนนี้ไม่รู้เป็น
อย่ำงไร เอำไปอยู่ส ำนักงำนได้หรือไม่ได้ นี่คือกำรให้โอกำสเป็นอย่ำง
นั้น เรำต้องให้โอกำสเขำ ถ้ำเขำท ำไม่ได้ไม่ดีขึ้นเรำก็พิจำรณำในปี
ต่อไปคือไม่จ้ำงเมื่อจ้ำงมำแล้วเรำจะให้เขำออกไปมันก็ยำกส้ินปีเรำ 
พนักงำนรำยนี้ไม่พร้อมท่ีอยู่กับเรำก็ให้ออก ตอนท่ีเขำมำสมัคร เขำก็
บอกเรำว่ำท ำได้ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน          - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล   เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ท่ำน คณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชนท่ีเคำรพและท่ำนอสม. กระผม 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1  
ผมขอเสนอกับประธำนสภำท่ีเคำรพ ถึงผู้บริหำร ครับ ในลักษณะอย่ำง
นี้ผมเองอยำกให้ท่ำนประธำนสภำผ่ำนไปยังท่ำนนำยกว่ำจะต้อง
แต่งต้ังคณะกรรมกำรเข้ำไปตรวจสอบอย่ำงนี้ก่อนอย่ำงท่ีพนักงำน 
อย่ำงท่ีท่ำนนำยกเสนออีกเรื่องหนึ่ง ถ้ำเขำอยำกท ำงำนให้เขำมำ
ท ำงำนกับรถขยะตำมท่ีได้รับสมัครตำมต ำแหน่งไม่ใช่มำต ำแหน่งคน 
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ประจ ำรถขยะ แต่ไปอยู่กองช่ำง ท ำตำมระเบียบหรือไม่ครับ เรียนให้
ท่ำนประธำนสภำถึงผู้บริหำร ในเมื่อเขำประจ ำรถขยะก็ให้เขำไปเก็บ
ขยะ เขำไปอยู่ท่ีกองช่ำงผมอยำกรู้ครับประธำนสภำ แล้วจะมีเรื่องอีก
ไหมครับ เขำท ำงำนตำมระเบียบคือเขำรับสมัครพนักงำนประจ ำรถ
ขยะ 1 ต ำแหน่ง แล้วท ำงำนเป็นพนักงำนกองช่ำงถูกระเบียบหรือไม่
ครับ ผมเห็นนำยกอยำกให้ท ำถูกระเบียบ ตำมระเบียบต้องเป็น
ระเบียบถ้ำท ำตำมระเบียบเป็นแบบไหน ผมให้โอกำส ผมไม่มีปัญหำ
อะไร เพียงแต่กำรรับคนมำท ำงำนอยำกให้ กำรรับสมัครมำท ำงำน
อยำกให้เขำท ำได้ เมื่อเข้ำมำท ำแล้วท ำไม่ได้ก็ต้องให้เขำออกไปแค่
นั้นเอง เขำต้องมำท ำงำนประจ ำรถขยะแต่ถ้ำเขำท ำไม่ได้  เรียกคน
ต่อไปให้มำท ำ ท่ำนนำยก ท่ำนประธำนสภำต้ังกรรมกำรให้ชัดเจนแล้ว
ผมจะติดตำม 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ขอเชิญท่ำนนำยกช้ีแจงต่อครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์ - เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ   
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย ในเมื่อผมช้ีแจงแล้วว่ำให้โอกำสสักระยะหนึ่ง ใน 1 ปีถ้ำเขำท ำไม่ดี 

หรือไม่รับผิดชอบงำนในหน้ำท่ีเรำจะพิจำรณำแต่เมื่อเขำสู่ระบบตรงนี้
แล้วจะไล่เขำออกเลยผมก็ไล่ไม่เป็นเพรำะผมก็ เห็นใจคนท่ีอยำกมำ
ท ำงำนกับเทศบำล  ในส่วนท่ีผมคิดว่ำเป็นอ ำนำจของผมท่ีจะท ำได้ใน
เรื่องอะไรจะท ำเพื่อดูแลเขำไปสักระยะหนึ่ง ท่ีแตกต่ำงกันเพรำะมีกำร
ขอในกองช่ำงเพิ่มเติมก็ว่ำกันไปตำมระเบียบท่ีเขำจะได้อยู่อย่ำงมี
ควำมสุขในกำรท ำงำนแต่ส่วนเรื่องรับมำกองนี้ท ำไมไปอยู่กองนั้น          
ตรงนี้ สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ทุกๆ อย่ำงขึ้นอยู่กับงำนและควำม
เหมำะสม พนักงำนนี้ไปอยู่กองนั้นไปช่วยกองนั้นได้ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน          - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล   เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ท่ำน คณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชนท่ีเคำรพและท่ำนอสม. กระผม 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1  
เลือกได้แต่กำรรับสมัครให้ตรงกับควำมเป็นจริง เอำท่ีควำมเป็นจริงมำ
พูดกันท่ำนนำยก ก็ผมช้ีแจงให้ประจ ำรถขยะ แล้วท ำไม ไม่รับของกอง 
ช่ำง 2 ต ำแหน่งไปเลย ไม่ต้องรับพนักงำนประจ ำรถขยะ มันจะได้
ถูกต้อง พนักงำนกองสำธำรณสุข จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง ผมเห็นว่ำไม่
ถูกต้องท่ำนประธำน ท่ำนนำยก   
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นำยประสงค์  พวงไพบูลย์ - เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ   
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย ผมเข้ำใจ คือในส่วนตรงนี้ คิดว่ำเขำมำท ำในต ำแหน่งในหน้ำท่ีท่ี

รับผิดชอบได้ แต่เมื่อเขำไม่สำมำรถท่ีท ำงำนตรงนี้ได้ ก็ดูงำนอย่ำงอื่นท่ี
เขำพอท ำได้สักระยะหนึ่ง ถ้ำเขำท ำไม่ได้ เมื่อเข้ำมำสู่ระบบผมไม่ใจด ำ
ท่ีไล่เขำออก มันเรื่องโหดร้ำยทำรุณ ผมก็ขอช้ีแจงเท่ำนี้ ในฐำนะท่ีผม
เป็นนำยกผมก็ให้โอกำสคน ถ้ำท่ำนฟ้องนำยกก็ตำมสบำยครับ 

นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน          - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล   เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ท่ำน คณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชนท่ีเคำรพและท่ำนอสม. กระผม 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1  
เรื่องท่ีฟ้องผมไม่ได้ฟ้อง ท่ำนนำยกครับ แต่เรื่องท่ีผมอภิปรำย ท่ำน
นำยกพูดถึงระเบียบ ควำมถูกต้อง ผมเห็นว่ำท่ำนนำยกพูดถึงต้องท ำ
ตำมระเบียบ ผมก็เลยช้ีแจงในเมื่อรับสมัครพนักงำนรับสมัครกี่
ต ำแหน่ง เมื่อเขำไปท ำงำนเขำไม่ได้ท ำกองสำธำรณสุขไปท ำกองช่ำง 
ผมถำมว่ำมันถูกต้องตำมระเบียบ ในเมื่อท่ำนพูดว่ำต้องท ำตำมระเบียบ 
เรื่องฟ้องผมไมฟ่้องให้ชัดเจนเท่ำนั้นเอง 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์ - เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ   
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย ผมช้ีแจงให้ชัดเจนเลยว่ำผมเอำคนนี้มำตำมระบบ ตอนเข้ำมำในระบบ

แล้วเขำท ำงำนตรงนี้ไม่ได้ตำมเป้ำหมำย ปรับเปล่ียนไปอยู่กองอื่นให้ดี
ขึ้นส่วนกำรเลิกจ้ำงหรือไม่เลิกจ้ำงนั้น อยู่ ท่ีผลงำนของเขำต่อไป         
ดีหรือไม่ดีถ้ำท ำได้อยู่ ต่อ ถ้ำท ำไม่ได้เขำก็อยู่ไม่ได้ ผมฝำกกองท่ี
ควบคุมดูแลให้ตรวจสอบกำรท ำงำนดูแต่ละคนว่ำท ำงำนได้เต็มท่ี
หรือไม่ เป็นอ ำนำจส่วนหนึ่งของเรำพอปรับเปล่ียนได้ คนท่ีเข้ำมำอยู่ใน
ระบบแล้วผมไม่อยำกให้เอำออกก็ยังเห็นใจเขำอยู่ท่ีเขำอยำกมำท ำงำน
อยู่กับเรำตรงนี้ก็พยำยำมดูแลเขำไประดับหนึ่ง 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล บำงเรื่องอยำกให้เป็นอ ำนำจหน้ำท่ี 
ประธำนสภำเทศบำล   ของผู้บริหำร 
 - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน          - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล   เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ท่ำน คณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชนท่ีเคำรพและท่ำนอสม. กระผม 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 
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ผมเข้ำใจครับ กำรบริหำรงำนของท่ำนนำยกเป็นอย่ำงไร ในกำร
บริหำรงำนของท่ำนนำยก บริหำรอย่ำงไร ผมก็พร้อมจะสนับสนุน
อยำกทรำบข้อเท็จจริงแค่นั่นเอง ถำมว่ำในเมื่อคนงำนประจ ำรถขยะ 
แล้วไปท ำกองช่ำง ผมว่ำกองสำธำรณสุขเดือดร้อนไหมครับ เรื่องขยะมี
ปัญหำ มีพนักงำนเก็บขยะ 2 คน ขำดไป 1 คน มีปัญหำหรือไม่ครับ
ผมถำมอย่ำงนี้  เขำคิดอย่ำงไรเมื่อรับต ำแหน่งนี้ไปอยู่ต ำแหน่งนั้น มี
ปัญหำหรือไม่กองสำธำรณสุขขำด ไปอยู่กองช่ำงท ำอะไร จุดส ำคัญคือ
กองสำธำรณสุข ท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ ขอบคุณมำกครับ  

นำยประสงค์  พวงไพบูลย์ - เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ผมก็ช้ีแจงแล้วครับ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
นำยมงคล  แผ้วพลสง   - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ 
รองประธำนสภำเทศบำล   และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ทุกท่ำนครับ 
     กระผมนำยมงคล  แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๑  

ท่ำนประธำนสภำ ผมเองก็อยำกต ำหนิจะประธำนสภำอยู่นิดหนึ่ง        
กำรพูดท่ีตรงนี้ เพรำะว่ำกำรบริหำรตรงนี้สมำชิกมีสิทธิ ท่ีจะติติง
ผู้บริหำรไ ด้ ในเมื่อสมำชิกมำจำกกำรเลือก ต้ังของประชำชน              
ท่ำนประธำนสภำก็ด้วย เขำต้องมีสิทธิตรวจสอบผู้บริหำรในเมื่อบริหำร
ไม่ดี สมำชิกมีสิทธิท่ีจะติติงได้ในเมื่อผู้บริหำรถ้ำท ำไม่ดีงบประมำณ 
เทศบัญญัติผ่ำนสมำชิกใช่ไหมท่ำน ท่ำนต้องช้ีแจงให้ถูกต้องอันนี้ผม
เห็นด้วยแต่ท่ีนี้ท่ำนประธำนสภำบอกว่ำกำรท่ีผู้บริหำรตรงนี้ช้ีแจงให้
กระจ่ำง พวกผมเองไม่ติดใจ แต่พวกผมมีสิทธิตรวจสอบผู้บริหำร            
นี่แหล่ะครับผู้ตรวจสอบสภำนิติบัญญัติท่ีตรงนี้  ขอบคุณครับท่ำน
ประธำนสภำ  

นำยศักดิ์  สินรัมย์  -ขอบคุณมำกครับท่ำนมงคลผมไม่ได้ว่ำอะไร 
ประธำนสภำเทศบำล - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์ - เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ   
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย - ก็ช้ีแจงได้เท่ำนี้ สรุปแล้วก็ให้โอกำสมำว่ำแต่ละคนจะท ำได้หรือไม่ได้

ส่วนมีปัญหำเรำก็จะแก้ไข ให้เขำดูแลไปสักระยะหนึ่งท ำอะไรไม่ได้ 
ส่วนเรำจะเรียกเพิ่มเติมนั้นอยู่ท่ีแผนอัตรำก ำลัง จะมีกำรน ำเสนอไปถึง
ทำง ก.จังหวัด ให้เพิ่มสมควรก ำหนดต ำแหน่ง หำกเขำไม่เพิ่มก็ท ำอะไร
ไม่ได้ เรำเพิ่มเติมอะไรเองไม่ได้ ข้อเท็จจริงเป็นอย่ำงนั้น เพรำะว่ำ 
ต่อไปเรื่องของกล้องวงจรปิด อันนี้เรำพูดเป็นประจ ำว่ำกล้องวงจรปิด
วันนั้นมำเห็นกล้องวงจรปิดมำกมำย แต่ท่ีเป็นจอด ำมีหลำยจุด  
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         เขำชมเชยว่ำเรำได้ท ำตรงนี้ไว้มำก ส่ิงท่ีเรำท ำไปนั้น เรำท ำไปให้ดูแล
ท่ัวถึงเขตเทศบำลเรำจะนิ่งเฉยไม่ได้เรำต้องรีบแก้ไขเพรำะว่ำทุกจุดใน
เขตเทศบำลมีควำมส ำคัญเท่ำๆ กัน อย่ำเห็นว่ำจุดนี้ไม่ส ำคัญ ไม่ไป
ซ่อม ไม่ได้ ทุกจุดส ำคัญเท่ำกัน เพรำะฉะนั้นต้องฝำกผู้เกี่ยวข้องอย่ำ
ลืมตรวจสอบแล้วแก้ไข ไม่ใช่ตรวจสอบแล้วไม่แก้ไขให้ดี ให้เป็น
ปัจจุบันใช้ได้ ไฟส่องสว่ำง โดยเฉพำะบริเวณสำย 24 เรำเคยประสำน
กับหมวดกำรทำงเป็นประจ ำจนมีครั้งหนึ่งหมวดกำรทำงขอรถกระเช้ำ
แต่ก ำลังคนของเขำน้อย เข้ำต้องอำศัยคนของเรำเพื่อช่วยแก้ไขตรงนี้ 
เพรำะหมวดกำรทำงดูแลไฟหลำยจุด หมวดกำรทำงแจ้งอยำกจะมำ
ซ่อมแต่ไม่มีก ำลังคน ไม่มีเครื่องมือ ถ้ำซ่อมในเขตเทศบำลต ำบล        
ประโคนชัยรบกวนขอให้สนับสนุน เรำก็พร้อมช่วยสนับสนุนเพรำะเรำ
ก็อยำกท ำให้มันดีเพรำะอยู่ในบ้ำนของเรำ ก็ฝำกพวกเรำช่วยประสำน
แต่ก็นำนพอสมควร ประสำนไปทำงหมวดกำรทำง ถ้ำเทศบำลท ำเอง
จะเร็วกว่ำ เหมือนทำงระบำยน้ ำตรงหน้ำส ำนักงำนเขต จะได้ไม่มีอะไร
ไปขวำงกันทำงน้ ำท่ีออกไปทำงพลับพลำชัย ตอนนี้เรำใส่ท่อ 1 เมตร 
น้ ำระบำยได้ดี ผมก็ฝำกทำงชุมชนหรือพวกเรำช่วยแนะน ำบอก
ชำวบ้ำนช่วยดูแลด้วย ไม่ใช่มีอะไรก็ใส่ในท่อระบำยน้ ำ เพรำะผมเห็น
ว่ำมันตันทุกปี ตันเพรำะอะไร เรำมีอะไรก็ใส่ไปในท่อผมคิดว่ำมันไหล
ออกไปทุ่งนำ ท่ีไหนได้น้ ำท่ีไหลมำมีเศษไม้ ขวดพลำสติก ไปกองไปอยู่
จุดใดจุดหนึ่งจะท ำให้ตัน น้ ำไหลช้ำ ก็ฝำกพวกเรำ ถ้ำอย่ำงไรก็ช่วย
แนะน ำพี่น้องประชำชนว่ำให้ช่วยดูแลตรงนี้นะครับ  อีกอย่ำงอยำก
หนึ่งเสียงตำมสำยท่ีทำง สท เชิดพงษ์ เสนอ ใช้แบบหอสูงเปิด  เหมือน
วัดโคนเรำอยู่ท่ีบ้ำนได้ยินชัดเจนเพรำะว่ำหอมีควำมสูง ติดตำมชุมชน 
ก็ฝำกพวกเรำไปพิจำรณำ เพรำะหำกว่ำเรำท ำชุมชนละจุด กำรดูแลจะ
ง่ำย เพรำะเสียงตำมสำยทุกวันนี้ดูแลยำกเพอยู่ตำมเสำไฟมีอยู่บำงจุด
ถ้ำมันดังมำกชำวบ้ำนจะแก้ไขกันเอง เพรำะว่ำบ้ำงบ้ำนเขำไม่อยำกฟัง 
บำงบ้ำนเขำก็อยำกฟังข่ำวสำร คนมีหลำยอย่ำง ซึ่งเรำเอำใจเขำได้ไม่
หมดไม่ถูกอย่ำง ท ำให้เกิดปัญหำขึ้นก็ขอบคุณท่ำนสทเชิดพงษ์ ท่ีได้
เสนอแนะ ซึ่งหลำยเรื่องก็ฝำกปลัด ผอ.กอง ได้น ำไปปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อให้ดีขึ้น ไม่ใช้เขำเสนอแนะมำแล้ว ไม่ด ำเนินกำรให้ผ่ำนไปเลย   
เสนอแนะมำแ ล้วอัน ไหน ท่ี ไม่ ดีก็ ท ำ ให้ มั น ดีนั่ น  คือกำรงำน              
ขอบคุณครับ  
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นำยศักดิ์  สินรัมย์  - กำรช้ีแจงของผู้บริหำร บำงทีก็ฝำกท่ำนให้หำโอกำสท่ีจะพัฒนำตรงนี้ 
ประธำนสภำเทศบำล ขอให้ด ำเนินกำรด้วย 
 - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี  
     - ปิดประชุม 
       
ปิดประชุม     เวลา 12.00 น. 
 
(ลงช่ือ)     จารุณี         ผู้จดรำยงำนกำรประชุม   (ลงช่ือ) จ่ำสิบโท        สันติ         ผู้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงจำรุณี  คงทวี)                               (สันติ  นรสีห์) 
   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน       เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
  

 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ท ำกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
ประโคนชัย สมัยสำมัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี............................................
เวลำ...............น.  จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนต่อไป 
 

1. (ลงช่ือ) สมนึก              ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                        (นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์) 

 
 

2. (ลงช่ือ)      สุธีร์     กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                            (นำยสุธีร์ ธนูศิลป์) 
 
 

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

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

(ลงช่ือ) ศักดิ์  ประธำนสภำเทศบำลประโคนชัย  
           (  นำยศักดิ์  สินรัมย์) 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


