
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕62  คร้ังที ่๑    

วันพุธที่ 30 มกราคม  2562 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา 

*********************** 
ผูมาประชุม 
 

๑.   นายพศิน            ธิติมงคล ประธานสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
2.  นายคชศักดิ์         รอดบุญลือ รองประธานสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
3.  นายเทียน            ไขลือนาม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
4. นายไพรวัลย        สินลอมทรัพย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
5.  นางอุดมลักษณ     แกวทอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
6.   นายภักดี            แดงสอน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
7. นายภิญโญ          กระสินธุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
8. นายจีรศักดิ์ ศรีมวง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
9. นายวสุ ปริยพาณิชย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
10. นายสุชาติ           เข็มสม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
11. นางอรพินธุ จิตตสวาง รองปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ 
ผูไมมาประชุม 
1. นายณัฐพงศ         ทรัพยอินทร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
ผูเขารวมประชุม 
๑. นายณัฐวัฒน          ปริยพาณิชย นายกเทศมนตรีตําบลศาลายา 
2. นางสาววรรณรดา   เลิศลบ รองนายกเทศมนตรีตําบลศาลายา 
3. นายอภิกฤช โรจนคุณาภาค รองนายกเทศมนตรีตําบลศาลายา 
4.   นายมานพ  เกิดแดง  ปลัดเทศบาล 
5. นางสาวจําเนียร      สวามีชัย รองปลัดเทศบาล 
6. นายปรีชา เอียดขวัญ ผูอํานวยการกองชาง 
7.  นายปริญญา คงแยม ผูอํานวยการกองการศึกษา 
8.  นางณีรนุช           สมบุญสุโข  ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ 
9.  นางสุชารินี แกววรรณฤทธ์ิ รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองคลัง 
10. นางเบ็ญจมาศ มีประมูล หัวหนาฝายอํานวยการ 
11.จาเอกบุญภา    กล่ินมัคผล    หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
12.จาเอกอานนท    พวงดอกไม     หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
13. นางสาวชนกานต     ท่ึงในธรรม  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
14.นางสวรส คุมฤทธ์ิ  ผูชวยพัฒนาชุมชน 
15.นางสาวพัชรินทร ขวัญคาวิน  ผูชวยบุคลากร 
๑6. นางสาวแพรพิไล ไตรวัฒนวงษ  ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 

 
/17.นางสาวมนตรี... 
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17. นางสาวมนตรี บุปผาสวย ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
18.นางสาวดวงพร    สมเสือ    นักการ 
19.นายพงษสิทธ์ิ    ทวีกุล     นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
20. นางสาวอริศรา เสวครบุรี  นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
21.นางสาวอรญา    แสงสกล      นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
22. นางสาวณัฐรินีย ชื่นใจ  นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
23. นายศรัณย นิลกลัด  นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

เร่ิมประชุมเวลา ๑0.๐๐  น. 
 
นางอรพินธุ  จิตตสวาง   -   เมื่อไดเวลานัดประชุม เลขานุการสภาฯ ไดใหสัญญาณเรียนเชิญ 
(เลขานุการสภาฯ)      สมาชิกสภาฯ  เขาหองประชุม 

-   เลขานุการสภาฯ เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดเทียน ธูปบูชา 
    พระรัตนตรัย 

 
     ประกาศสภาเทศบาลตําบลศาลายา 

เร่ือง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา สมัยสามัญ สมัยแรก 
     ประจําป พ.ศ. ๒๕62 

                            ………………………………………… 
 

    ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา เมื่อวันท่ี 12 
กุมภาพันธ ๒๕61  ไดกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย
แรก ประจําป พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแตวันท่ี  1 – 30  มกราคม  2562  นั้น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙6   แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  
และขอ ๒๒  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. 
๒๕๕๔  จึงเรียกประชุม  สภาเทศบาลตําบลศาลายา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  
ประจําป พ.ศ. ๒๕62  คร้ังท่ี 1  ในวันท่ี 30 มกราคม  2562   
                 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
                 ประกาศ ณ วันท่ี   21    มกราคม   พ.ศ. ๒๕62 

 
                                                                  (ลงชื่อ)      นายพศิน     ธิติมงคล 

                                             (นายพศิน     ธิติมงคล) 
                                                                 ประธานสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 1 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง  ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

/นายพศิน... 

นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี 
ตําบลศาลายา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารท่ีไดแจกใหทุกทานทราบแลว 
1.2 แนะนําปลัดเทศบาล 
นายมานพ  เกิดแดง ตําแหนง ปลัดเทศบาลตําบลศาลายา  
โอนยายมาจากเทศบาลนครยะลา  2  มกราคม 2562 
1.3 ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
       - เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน 
         ของเจาพนักงานของรัฐตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑         
       - เร่ือง กําหนดตําแหนงของผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น  
         ผูชวยผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครอง 
         สวนทองถิ่นท่ีตองเปดเผยบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      - เร่ือง กําหนดตําแหนงของผูมีหนาท่ีย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน 
         ตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 - รายละเอียดตามประกาศ ท่ีแจงใหสมาชิกทุกทานไดรับแลว และขอใหสมาชิก 
    ทุกทานไดศึกษารายละเอียดของประกาศท้ัง 3 ฉบับดวย 

1.4 รายงานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ของเทศบาลตําบลศาลายา รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลศาลายา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
          ดวยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลศาลายา ไดพิจารณา
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป(พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 ของเทศบาล
ตําบลศาลายา ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลศาลายา 
คร้ังท่ี 2/2561 วันศุกร ท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และ
นายกเทศมนตรีตําบลศาลายาไดพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช
แผนพัฒนาดังกลาวแลว เมื่อวันท่ี 23กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
       - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ศาลายา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปความพึงพอใจของ
ประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศาลายาโดยภาพรวมได
ดังตอไปนี ้
- พอใจมาก  คิดเปนรอยละ  49.11   
- พอใจ  คิดเปนรอยละ  45.61 
- ไมพอใจ คิดเปนรอยละ   5.28 
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ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4    
           ประจําป พ.ศ. ๒๕61  คร้ังที่  ๑   เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม  ๒๕61   

ระเบียบวาระที่ ๓  กระทูถาม 
นายพศิน   ธิติมงคล    -   มีสมาชิกทานใดจะมีกระทูถาม ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)       
ท่ีประชุม   -   ไมมี 
นายพศิน   ธิติมงคล    -   ถาไมมีผมขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 4 ครับ 
(ประธานสภาฯ)       
 

 

/ระเบียบวาระท่ี 4 

นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
 
 
ประชุม 

- แนวทางการเลือกตั้ง ส.ส. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0818.4/ว0151 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2562 เร่ือง 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ. 
2562 
รับทราบ 

นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
 
 
ท่ีประชุม 

 - ขอใหสมาชิกไดตรวจสอบรายงานการประชุม มีทานใดขอแกไขถอยคํา
หรือเพ่ิมเติมขอความตอนใดหรือไม และขอเรียนวารายงานการประชุม
ดังกลาวไดผานการตรวจจากคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล
แลว เมื่อวันท่ี 19  พฤศจิกายน 2561  ขอเชิญครับ 
- ไมม ี

นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
 
 
ท่ีประชุม 
นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม 
 
นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
 

-   เมื่อไมมีสมาชิกทานใด ขอแกไขหรือเพิ่มเติมอะไรแลว ขอเรียนถาม   
สมาชิกทานใดเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล  
ศาลายา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป พ.ศ. ๒๕61  คร้ังท่ี 1 เมื่อ
วันท่ี  29 ตุลาคม  ๒๕61 โปรดยกมือขึ้น 
-   ยกมือเห็นชอบ............9..........ทาน 
-   ทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือขึ้น 
 
-   ยกมือไมเห็นชอบ...........-......ทาน   
-   งดออกเสียง...................-......ทาน 
-   เปนอันวาสภาแหงนี้มีมติเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภา 
เทศบาลตําบลศาลายา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป  พ.ศ. ๒๕61        
คร้ังท่ี 1  เมื่อวันท่ี  29 ตุลาคม  ๒๕61......9.........ทาน  ถือวาท่ีประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ  
นายพศิน  ธิติมงคล  -  ไมมีนะครับ  ตอไประเบียบวาระท่ี 5 ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองที่เสนอใหม    
นายพศิน  ธิติมงคล       5.1  การกําหนดสมยัประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62    
(ประธานสภาฯ)      และกําหนดวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  
                                       ประจําป พ.ศ. ๒๕63 
    -   ขอใหเลขานุการสภาเทศบาลตําบลศาลายา  ชี้แจงรายละเอียดตอท่ี 
                 ประชุมครับ 
นางอรพินธุ จิตตสวาง  -   เรียนประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ 
(เลขานุการสภาฯ)      การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๒)  
                                         พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอ ๒๑  ภายใตบังคับ มาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ 

    เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒   
    การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเร่ิมตน 
    ประชุมสมัยสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเร่ิมสมัยประชุม 
    สามัญประจําปของปถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ 
    ประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาเทศบาลนําปรึกษาในท่ี 
    ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป  โดยในปหนึ่งใหมี 
    สมัยประชุมสามัญส่ีสมัย และสมัยประชุมสามัญหนึ่งสมัยใหกําหนด 
    ไมเกินสามสิบวัน โดยสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป  
    ๒๕62 ไดกําหนดไวแลว 30 วัน ตั้งแตวันท่ี ๑ – 30 มกราคม 2562    

นายพศิน  ธิติมงคล      -   ขอเรียนปรึกษากับสมาชิกสภาเทศบาลวา สมัยประชุมสามัญ   
(ประธานสภาฯ)      ประจําป พ.ศ. ๒๕62 อีก ๓ สมัย  จะกําหนดในชวงใดบาง ขอเชิญครับ 

-   ขอเชิญ นายภิญโญ  กระสินธุ 
นายภิญโญ กระสินธุ -   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
(สมาชิกสภาฯ)       กระผม นายนายภิญโญ กระสินธุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา  

    ขอเสนอการกําหนด สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําป    
    พ.ศ. ๒๕62  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

สมัยท่ีสอง  เดือน พฤษภาคม ๒๕62    โดยกําหนดวันเร่ิมสมัยประชุม  
              ตั้งแตวันท่ี  ๑ - ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕62 
สมัยท่ีสาม  เดือนสิงหาคม ๒๕62      โดยกําหนดวันเร่ิมสมัยประชุม  
              ตั้งแตวันท่ี  ๑ - ๓๐  สิงหาคม  ๒๕62 
สมัยท่ีส่ี     เดือนพฤศจิกายน ๒๕62  โดยกําหนดวันเร่ิมสมัยประชุม  
              ตั้งแตวันท่ี  ๑ - ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕62 
 

/นายพศิน... 
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นายพศิน  ธิติมงคล  -   ขอผูรับรองครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ผูรับรอง       ๑. นายสุชาติ  เข็มสม 
        ๒. นายจีรศักดิ์  ศรีมวง 
            (เปนผูรับรอง) 
นางอรพินธุ  จิตตสวาง  -   มีผูรับรองครบถวนถูกตองคะ 
(เลขานุการสภาฯ) 
นายพศิน  ธิติมงคล  -   มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไมเมื่อไมมี เปนอันวาสภาแหงนี้มีมติ
(ประธานสภาฯ)      กําหนดใหการประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา สมัยสามัญ  

             ประจําป พ.ศ. ๒๕62  มีจํานวน ๔ สมัย  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
        สมัยแรก เดือนมกราคม  ๒๕62  โดยกําหนดวันเร่ิมสมัยประชุม  

ตั้งแตวันท่ี ๑ – 30 มกราคม ๒๕62 
    สมัยท่ีสอง   เดือนพฤษภาคม  ๒๕62  โดยกําหนดวันเร่ิมสมัยประชุม  

ตั้งแตวันท่ี ๑ - ๓๐ พฤษภาคม 2562 
    สมัยท่ีสาม   เดือนสิงหาคม  ๒๕62  โดยกําหนดวันเร่ิมสมัยประชุม 
                   ตั้งแตวันท่ี  ๑ - ๓0 สิงหาคม ๒๕62 
    สมัยท่ีส่ี     เดือนพฤศจิกายน  ๒๕62  โดยกําหนดวันเร่ิมสมัยประชุม  
   ตั้งแตวันท่ี ๑ - ๓0 พฤศจิกายน ๒๕62 

    -   ตอไปเปนการกําหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
    สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕63  วาควรเปนเดือนใด  เร่ิมตั้งแตวันท่ี 
    เทาไหร ขอเชิญทานสมาชิกสภาเสนอตอท่ีประชุมครับ 

นายภิญโญ กระสินธุ -   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
(สมาชิกสภาฯ)       กระผม นายนายภิญโญ กระสินธุ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา  

    ขอเสนอการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก   
    ประจําป พ.ศ. ๒๕63  ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕63  โดยเร่ิมประชุม 
    ระหวางวันท่ี  ๑ –  29  กุมภาพันธ 2563   มีกําหนด  29  วัน 

นายพศิน  ธิติมงคล      ขอผูรับรองครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ผูรับรอง       ๑. นายไพรวัลย  สินลอมทรัพย 
        ๒. นายเทียน ไขลือนาม 
        (เปนผูรับรอง) 
นางอรพินธุ จิตตสวาง          -   มีผูรับรองครบถวนถูกตองคะ 
(เลขานุการสภาฯ)  
 

 
 

/นายพศิน....... 
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นายพศิน  ธิติมงคล  -   มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไม  เมื่อไมมี เปนอันวาสภาแหงนี้มีมติ 
(ประธานสภาฯ)     กําหนดใหการประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา สมัยสามัญ สมัยแรก    

    ประจําป พ.ศ. ๒๕63   ในเดือนกุมภาพันธ 2563  โดยเร่ิมประชุม 
    ระหวางวันท่ี  ๑ – 29 กุมภาพันธ 2563  มีกําหนด  29  วัน และ   
    มอบเลขานุการสภาฯ จัดทําประกาศสภาเทศบาลตําบลศาลายา  
    พรอมท้ังปดประกาศไวในท่ีเปดเผย  ณ สํานักงานเทศบาลตําบล 
    ศาลายา ตอไป 

นายพศิน  ธิติมงคล    5.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา เพ่ือแตงตั้งเปน 
(ประธานสภาฯ)                  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลศาลายา และคณะกรรมการติดตาม  
      และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลศาลายา 

นายพศิน  ธิติมงคล  -   ขอใหทานสมาชิก ไดเสนอชื่อบุคคลท่ีสมควรไดรับการแตงตั้งเปน 
(ประธานสภาฯ)               คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลศาลายา  จํานวน ๓ ทาน    
          ขอเชิญครับและขอผูรับรอง ๒ ทาน 
นายภิญโญ  กระสินธุ  -   กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
(สมาชิกสภาฯ)     กระผม นายนายภิญโญ  กระสินธุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา                                            

    ขอเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลศาลายา   ดังนี้ 
     ๑. นายพศิน  ธิติมงคล 
     ๒. นายคชศักดิ์  รอดบุญลือ 
     ๓. นายวสุ  ปริยพาณิชย 
นายพศิน  ธิติมงคล  -   ขอผูรับรองครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 

/ผูรับรอง... 

 เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลศาลายา และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนไดครบวาระการดํารงตําแหนง 
ในวันท่ี 30 ธันวาคม 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาองคกรของปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561 กําหนดใหกรรมการตามขอ 8 (3) และ 
ขอ 28 (1) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีปและอาจไดรับการคัดเลือก
อกีได 

-  จึงเรียนเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลศาลายาพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 3 คน เปนคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลศาลายา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 3 คน เปน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลศาลายา 
ตอไป 
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ผูรับรอง       ๑. นายเทียน ไขลือนาม 
        ๒. นายสุชาติ  เข็มสม 
        (เปนผูรับรอง) 
นายพศิน  ธิติมงคล  -   มีผูรับรองถูกตองครับ 
(ประธานสภาฯ)  -   มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อเปนคณะกรรมการพัฒนา 
         เทศบาลตําบลศาลายา อีกหรือไม 
ท่ีประชุม   -   ไมมี 
นายพศิน  ธิติมงคล  -   เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอื่นแลว ผมขอมติท่ีประชุมครับ 
(ประธานสภาฯ)      สมาชิกทานใดเห็นสมควรวาคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล 

    ศาลายา  ประกอบดวย 
     ๑. นายพศิน  ธิติมงคล 
     ๒. นายคชศักดิ์  รอดบุญลือ 
     ๓. นายวสุ  ปริยพาณิชย 

    หรือไม  หากเห็นชอบขอไดโปรดยกมือขึ้น 
ท่ีประชุม   -   ยกมือเห็นชอบ........9.........ทาน 
นายพศิน  ธิติมงคล  -   ทานใดไมเห็นชอบ  ขอไดโปรดยกมือขึ้น 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม   -   ยกมือไมเห็นชอบ......-.......ทาน 
    -   งดออกเสียง..............-.......ทาน 
นายพศิน  ธิติมงคล  -   เปนอันวาสภาแหงนี้มีมติเห็นชอบคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
(ประธานสภาฯ)      ตําบลศาลายา  ประกอบดวย 
         ๑. นายพศิน  ธิติมงคล 
     ๒. นายคชศักดิ์  รอดบุญลือ 
     ๓. นายวสุ  ปริยพาณิชย   
      เปนเอกฉันท 
นายพศิน  ธิติมงคล          -   ตอไปเปนการเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(ประธานสภาฯ)                    เทศบาลตําบลศาลายา ขอใหทานสมาชิก ไดเสนอชื่อบุคคลท่ีสมควร 
                                         ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                         เทศบาลตําบลศาลายา   จํานวน ๓ ทาน   ขอเชิญครับ 
นายภิญโญ  กระสินธุ -   กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
(สมาชิกสภาฯ)     กระผม นายนายภิญโญ  กระสินธุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา  
      ขอเสนอ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
      ตําบลศาลายา      ดังนี ้
     ๑. นายเทียน  ไขลือนาม 
     ๒. นายภิญโญ  กระสินธุ 
     ๓. นายภักดี  แดงสอน 

/นายพศิน..... 
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นายพศิน  ธิติมงคล  -   ขอผูรับรองครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ผูรับรอง      ๑. นายไพรวัลย  สินลอมทรัพย 
       ๒. นายสุชาติ  เข็มสม 
       (เปนผูรับรอง) 
นายพศิน  ธิติมงคล  -   มีผูรับรองถูกตองครับ 
(ประธานสภาฯ)  -   มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อเปนคณะกรรมการติดตามและ 
        ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลศาลายา อีกหรือไม 
ท่ีประชุม   -   ไมมี 
 
นายพศิน  ธิติมงคล  -   เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอื่นแลว ผมขอมติท่ีประชุมครับ 
(ประธานสภาฯ)               สมาชิกทานใดเห็นสมควรวาคณะกรรมการตดิตามและประเมินผล 
          แผนพัฒนาเทศบาลตําบลศาลายา  ประกอบดวย 
     ๑. นายเทียน  ไขลือนาม 
     ๒. นายภิญโญ  กระสินธุ 
     ๓. นายภักดี  แดงสอน 

    หรือไม  หากเห็นชอบขอไดโปรดยกมือขึ้น 
ท่ีประชุม   -   ยกมือเห็นชอบ.....9..........ทาน 
นายพศิน  ธิติมงคล  -   ทานใดไมเห็นชอบ  ขอไดโปรดยกมือขึ้น 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม   -   ยกมือไมเห็นชอบ....-.........ทาน 
    -   งดออกเสียง............-.........ทาน 
นายพศิน  ธิติมงคล  -   เปนอันวาสภาแหงนี้มีมติเห็นชอบคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
(ประธานสภาฯ)      แผนพัฒนาตําบลศาลายา  ประกอบดวย 
     ๑. นายเทียน  ไขลือนาม 
     ๒. นายภิญโญ  กระสินธุ 
     ๓. นายภักดี  แดงสอน 
     เปนเอกฉันท 
     5.3 เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
     พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 8 รายการ  
     (งานปองกัน,กองคลัง,กองสาธารณสุขฯ) 
นายพศิน   ธิติมงคล        -  ขอเชิญนายกฯ 
(ประธานสภาฯ)         
นายณัฐวัฒน   ปริยพาณิชย  -  เรียนประธานสภาฯ 
(นายกเทศมนตรีฯ)      ขาพเจาขอเสนอญัตติ เร่ือง ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
         ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62   

/หลักการ.... 
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/กองสาธารณสุขฯ.... 

 หลักการ 
เพื่อใหเทศบาลตําบลศาลายา  มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเพียงพอ 

ทันสมัยไดมาตรฐาน ท่ีสามารถใหบริการประชาชนท่ีมาติดตอราชการได
สะดวกขึ้น 

เหตุผล 
           เพื่อใหมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม  ประกอบกับมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะซื้อครุภัณฑได  และทํา
ใหการบริหารงานของเทศบาล  เปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประโยชน
สูงสุด จึงเห็นควรขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
โอนลด  
สํานักปลัดเทศบาล    
แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
งานเทศกิจ  
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  
       1.ประเภท เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว 297,900.- บาท 
ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือกอนโอน 297,900.-บาท ขอโอนลด 
100,000.- บาท 
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 
       2.ประเภท เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว 1,680,720.- บาท  
ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือกอนโอน 746,291.-บาท  ขอโอนลด 
100,000.- บาท 

 กองชาง 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 
      3.ประเภท เงินเดือนพนักงานงบประมาณตัง้ไว 1,381,500.- บาท 
ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือกอนโอน 1,138,740.-บาท ขอโอนลด 
300,000.- บาท 
กองคลงั 
งานบริหารทั่วไป 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) 
      4.ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว  3,315,42๐.-บาท คงเหลือ  
2,829,095.-บาท ขอโอนลด 97,0๐๐.-บาท 
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/กองสาธารณสุข... 

 กองสาธารณสุขฯ 
แผนงานการสาธารณสุข   
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  งบดําเนินงาน  
หมวดคาใชสอย  
      5.ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ประเภทคาจางเหมาอื่นๆ  
ท่ีเทศบาลไมอาจดําเนินการเองไดตามความจําเปน ตั้งไว  50,000.-
บาท คงเหลือ 50,000.-บาท  ขอโอนลด 29,9๐๐.-บาท  
รวมขอโอนลด 5 รายการ เปนเงนิ 626,900.-บาท 
(หกแสนสองหมื่นหกพันเการอยบาทถวน) 

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
สํานักปลัดเทศบาล    
แผนงานรักษาความสงบภายใน    
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
หมวดคาครุภัณฑ 
     1. ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร รายการ จัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พรอมอุปกรณติดตั้งภายใน/ภายนอก 
บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลศาลายา จํานวน 16 จุด เปนเงิน 
500,000.- บาท (ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น
ส่ีป (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 
กองคลงั  
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน   
     2. จัดซื้อโตะทํางานท่ัวไประดับปฏิบัติงาน(ราคาตามทองตลาด)   
จํานวน  1  ตัว  งบประมาณ  8,๐๐๐.-บาท 
     3. จัดซื้อโตะสําหรับวางเคร่ืองปร้ินเตอร (ราคาตามทองตลาด)   
จํานวน  2  ตัว งบประมาณ  10,๐๐๐.-บาท  
ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร                                                       
     4. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบท่ี 1 (จอไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เคร่ือง  งบประมาณ 22,๐๐๐.-บาท 
     5. จัดซื้อเคร่ืองพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สี 
จํานวน 1 เคร่ือง  งบประมาณ 17,๐๐๐.-บาท 
     6. จัดซื้อเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาว-ดํา  ชนิด 
Network แบบท่ี 3  (40หนา/นาที) จํานวน 1 เคร่ือง งบประมาณ  
40,๐๐๐.- บาท 
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 
พ.ศ. 2561) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 3 ) 
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นายพศิน  ธิติมงคล  -   สมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายหรือไม ขอเชิญ 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม   -   ไมมี  
  
นายพศิน  ธิติมงคล  -   เมื่อไมมีทานใดอภิปรายหรือซักถามแลว ผมขอมติท่ีประชุมแหงนี้วาเห็น
(ประธานสภาฯ)      ควรอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕62 ไปตั้งจายเปนรายการใหมงานปองกัน,กองคลัง,กองสาธารณสุขฯ 
    จํานวน 8 รายการ เปนเงิน 626,900.-บาท  
    (หกแสนสองหมื่นหกพันเการอยบาทถวน) หรือไม  
    หากเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือขึ้น 

ท่ีประชุม   -   ยกมืออนุมัต.ิ........9........ทาน 
นายพศิน  ธิติมงคล  -   ทานใดเห็นควรไมอนุมัติ  โปรดยกมือขึ้น 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม   -   ยกมือไมอนุมัติ...........-.........ทาน 
    -   งดออกเสียง................-.........ทาน    
นายพศิน  ธิติมงคล  -   เปนอันวาสภาแหงนี้มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 
(ประธานสภาฯ)     งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 ไปตั้งจายเปนรายการใหม งานปองกัน,กองคลัง,   
       กองสาธารณสุข  จํานวน 8 รายการ เปนเงิน 626,900.-บาท  
                                         (หกแสนสองหมื่นหกพันเการอยบาทถวน) 
    5.4 เร่ือง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
                                         รายจายประจําปงบประมาณ 2562 (กองวิชาการฯ) 
นายพศิน   ธิติมงคล        -  ขอเชิญนายกฯ 
(ประธานสภาฯ)         
นายณัฐวัฒน   ปริยพาณิชย  -  เรียนประธานสภาฯ 
(นายกเทศมนตรีฯ)      ขาพเจาขอเสนอญัตติ เร่ือง ขอเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ 
 

/หลักการ... 

 กองสาธารณสุขฯ 
แผนงานการสาธารณสุข   
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   
หมวดคาครุภัณฑ   
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  
      7. จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 จํานวน 1 
เคร่ือง (จอไมนอยกวา 19 นิ้ว) เปนเงิน 22,000.-บาท  
      8. จัดซื้อเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด 
network แบบท่ี 1 (27 หนา/นาที) จํานวน 1 เคร่ือง เปนเงิน 7,900.-
บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 3  
รวมโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  8  รายการ  
เปนเงิน 626,900.-บาท (หกแสนสองหมื่นหกพันเการอยบาทถวน) 
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/นายพศิน.. 

 หลักการ 
          ดวย กองวิชาการและแผนงาน ตั้งงบประมาณจัดซื้อตูเก็บ
เอกสารกระจกบานเล่ือนและตูเก็บเอกสารบานทึบ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 ขอแกไขและคําชี้แจง 
เนื่องจากคําชี้แจงไมละเอียดครบถวน 

เหตุผล 
           เพื่อใหคําชี้แจง ถูกตองและละเอียดครบถวน จึงเห็นควรแกไข
เปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ ใหละเอียดครบถวน ดังนี้ 
ขอความเดิม 
1. ตูเก็บเอกสารกระจกบานเล่ือน ขนาดไมนอยกวา  
    118.5 × 40.6 × 87.8 ซม. ตูละ 5,000.- บาท  
    จํานวน 3 ตู มาตรฐาน มอก. (ราคาตามทองตลาด) 
    ปรากฏในเทศบัญญัติ งบประมาณประจําป 2562  
    (หนา 78) 
2. ตูเก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ ขนาดไมนอยกวา  
    118.5 × 40.6 × 87.8 ซม. ตูละ 5,000.- บาท  
    จํานวน 3 ตู มาตรฐาน มอก. (ราคาตามทองตลาด)  
    ปรากฏในเทศบัญญัติ งบประมาณประจําป 2562  
    (หนา 78) 
ขอความใหม 
1. ตูเก็บเอกสารกระจกบานเล่ือน ขนาดไมนอยกวา  
    118.5 × 40.6 × 87.8 ซม. ตูละ 5,000.- บาท  
    จํานวน 3 ตู (ราคาตามทองตลาด) ปรากฏใน 
     เทศบัญญัติ งบประมาณประจําป 2562 (หนา 78) 
2. ตูเก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ ขนาดไมนอยกวา  
    118.5 × 40.6 × 87.8 ซม. ตูละ 5,000.- บาท  
    จํานวน 3 ตู (ราคาตามทองตลาด) ปรากฏใน 
    เทศบัญญัติ งบประมาณประจําป 2562 (หนา 78) 
              เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ขอ  29  
การแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณโอนงบประมาณรายจายใน  
หมวดคาครุภัณฑท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น 
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นายพศิน  ธิติมงคล  -   สมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายหรือไม ขอเชิญ 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม   -   ไมมี  
นายพศิน  ธิติมงคล  -   เมื่อไมมีทานใดอภิปรายหรือซักถามแลว ผมขอมติท่ีประชุมแหงนี้วาเห็น
(ประธานสภาฯ)      ควรอนุมัติใหแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย 
          ประจําปงบประมาณ 2562 (กองวิชาการฯ) หรือไม หากเห็นควรอนุมัติ 
                                         โปรดยกมือขึ้น 
ท่ีประชุม   -   ยกมืออนุมัติ........9.........ทาน 
นายพศิน  ธิติมงคล  -   ทานใดเห็นควรไมอนุมัติ  โปรดยกมือขึ้น 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม   -   ยกมือไมอนุมัติ..........-..........ทาน 
    -   งดออกเสียง...............-..........ทาน    
นายพศิน  ธิติมงคล  -   เปนอันวาสภาแหงนี้มีมติอนุมัติใหเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบ 
(ประธานสภาฯ)        งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2562 (กองวิชาการฯ)     
ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง อ่ืน ๆ    

  /1.เร่ืองท่ีผม.. 
 

นายพศิน  ธิติมงคล 
(ประธานสภาฯ) 
 
นายวสุ ปริยพาณิชย 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 
 
 
 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเร่ืองอื่น ๆ  ใหสภาเทศบาลได 
รับทราบหรือพิจารณาอีกหรือไม  
- เชิญคุณวสุครับ 
- เรียนประธาน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทุกทาน กระผม นายวสุ       
ปริยพาณิชย สมาชิกสภาเทศบาลครับ 
 กอนอ่ืนขอยกคําสอนของพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ท่ีวา “ความเจริญของประเทศชาติ เปนความเจริญ
สวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือได
วาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและ
ความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน ไมมีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแก
ประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง”    
จะเห็นไดวาคนเราทํางานคนเดียวไมไดตองถอยทีถอยอาศัยกัน มีอะไรก็
เอ้ือกัน เราเกิดมาเพ่ือเติมเต็มซึ่งกันและกัน ตองชวยกันทํางานพัฒนา
ทองถิ่น 
- และขอแสดงความยินดีกับปลัดมานพ ท่ีไดยายมาจากเทศบาลนครยะลา 
มารวมกันทํางานเพ่ือพัฒนาทองถิ่นของศาลายาของเรา เพื่อใหเกิดผลการ
พัฒนาท่ีดีย่ิง ๆ ขึ้นไปนะครับ และฝากใหทานชวยเปนฟนเฟองในการ
ขับเคล่ือนโครงการตาง ๆ และขอใหชวยดูเร่ืองกฎหมาย ระเบียบ พ.ร.บ. 
ตาง ๆ ใหถูกตอง เปนไปตามระบบ ระเบียบของทางราชการ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในเขตเทศบาล ขอใหทานเลือกทําในส่ิงท่ี
ถูกตองมากกวาส่ิงท่ีถูกใจ ฝากทานประธานไปถึงฝายบริหารดวยครับ 
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     1.เร่ืองท่ีผมเคยพูดไวในสภาคร้ังกอน เร่ืองเอกสารสําคัญตาง ๆ วันนี้
ผมไดเห็นเอกสารสําคัญ มาจากคณะกรรมการปองกันและปราบปราบการ
ทุจริตแหงชาติ เปนเอกสารประกอบการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก 
ประจําป พ.ศ. 2562 วันท่ี 30 มกราคม 2562  เร่ือง หลักเกณฑและ
วิธีการย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สินพนักงานของรัฐตอ คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 
        เร่ืองนี้ดีมีประโยชน ครับทานประธาน ควรจะแจงใหทราบแบบนี้ 
เพราะนักการเมืองมาจากหลากหลายอาชีพ ซึ่งจะไมมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับตัวบทกฎหมายตาง ๆ อยางละเอียดถี่ถวน และแนบเอกสารมา 
แบบนี้จะมาพูดวาใชกฎหมายปดปากประชาชนไมไดครับ เพราะไดบรรจุไว
ในการประชุมสภาเทศบาล ทานจะอางวาไมรูไมได แตท่ีผานมาผมไมทราบ
จริง ๆ  เพราะไมเคยมีการทําแบบนี้ก็เลยทําใหเปนประเด็นตามมา และ
สมาชิกสภา บางทานก็ศึกษามาบาง บางทานก็ไมไดศึกษามา แตพวกเราท่ี
นั่งอยู ณ ตรงนี้เราจิตอาสา เราคิดดี ทําดี ถึงไดลงรับสมัครเลือกตั้ง และ
เปนผูแทนปวงชน จะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต ใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีวางไว ถือประโยชนของสวนรวมมาเปนอันดับแรก ดังคําท่ีวา 
คาของคนอยูท่ีผลของงานครับ  
     2. เร่ืองรองเรียนครับ ผมขอฝากทานประธานไปยังฝายบริหารดวย   
วามีเร่ืองรองเรียนเขามา 
         2.1 เร่ืองแรกปญหาขยะ ปริมาณขยะตกคาง ขยะท่ีวางไวบริเวณ
ฟุตบาท ผมขออนุญาตใหทุกทานไดดู (มีรูปแสดง) เราจะอางไมไดวาเรา
กําหนดแลววาใหวางถุงดําเฉพาะเวลา หลัง 2 ทุม แลวเราจะจัดเก็บ เรา
บังคับเคาไมได เน่ืองจากอยางท่ีบอกเรามีประชากรใหพ้ืนท่ีจํานวนมาก 
จํานวน 11,000คน ประชากรแฝงก็มาก 3 – 4 หม่ืนคน เราก็จะพูดกับ
เคาไมรูเร่ือง ก็จะเปนแบบนี้ครับ (รูป)นี่ริมทางเสนมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง
เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําอันดับหนึ่งของประเทศไทย มหิดลวิทยานุสรณ 
เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรแหงแรกและแหงเดียวของประเทศไทย ดูไมถูก
สุขลักษณะ ภาพลักษณไมดี ไมสวยงาม ผมวาเราควรแกไขในเร่ืองนี้ผมเคย
คุยกับทานผอ.ปรีชา ผอ.กองชาง ทานมีความคิดท่ีดีนะครับ ทานจะทํา
กระถางตนไมไฟเบอรกลาส ซึ่งสามารถเคล่ือนยายได คลายกระบะเราจะ
เอาวางไวในกระบะก็ได ตั้งจุด กําหนดจุด ก็ไดครับ เพื่อไมใหอุจาดตา ถูก
สุขลักษณะ ประชาชนผานไปผานมาก็จะรูวาตรงนี้คือท่ีพักขยะรอการ
จัดเก็บ ใสถุงดําแลววางไว  
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ผมก็เห็นดวยนะครับเพราะจะมองวาเมืองเราไมมีถังขยะ ปลอดถังขยะ    
ท่ีเราไปดูงานท่ีจังหวัดนานมาเคาไดรับรางวัลเมืองสะอาดอันดับหนึ่งระดับ
อาเซียน เคาทํายังไงครับ พ้ืนท่ีเคา 7.6 ตารางกิโลเมตร ใหญมั๊ยครับ ทุก
คนก็คงคิดวาท่ีนิดเดียว ของเรา 13.5 ตารางกิโลเมตร ดูแลวใหญโต แตถา
คิดใหดีพุทธมณฑล 2,500 ไร เทากับ 4 ตารางกิโลเมตร หายไปแลวนะ
ครับ 4 ตารางกิโลเมตร เหลือ 9.5 ตารางกิโลเมตร มหิดล 1,250 ไร 
เทากับ 2 ตารางกิโลเมตร รวมเปน 6 ตารางกิโลเมตร ครับทานประธาน 
ราชมงคล นาฏศิลป บวรฯ กรมยุทธทหารเรือ ไมตองคุยครับวากี่ตาราง
กิโลเมตร สรุปแลวเราเหลือพ้ืนท่ีใหพัฒนานิดเดียว แลวเราทําอะไรกันไป
บาง ทําอะไรใหประชาชนเคาเห็นและเกิดประโยชน ก็ฝากทานประธานไป
ถึงฝายบริหาร และทานปลัดทานใหมดวย เปนคนหนุมไฟแรง ขอให
ชวยกันขับเคล่ือน เปนฟนเฟองในการพัฒนาทองถิ่นของเราดวย  
         2.2 รองเรียนเร่ืองพนักงาน  ทานประธานครับ พูดจาไมดี หนาบ้ึง 
ไมย้ิม ชักสีหนา ผมเคยพูดในท่ีสภาแหงนี้แลวนะครับทานประธาน ให
นโยบายไปวา ย้ิมแยม แจมใส เต็มใจใหบริการ คืองานของเรานะครับ   
เราจะทํายังไงก็ไดใหคนท่ีมาติดตอราชการมีความสุข ไดรอยย้ิมกลับไป    
ไมวาเคาจะมาจากท่ีไหน อารมณไมดี โกรธ โมโห เมื่อมาถึงเราตองเสริฟน้ํา
ใหดื่ม ขอใหทําทุกกอง กจ็ะทําใหลดอารมณท่ีโมโหได อันนี้ผมก็เห็นดวย ก็
อยากใหทําแบบนี้ตอไปนะครับ 
        มนุษยสัมพันธท่ีดีเปนพ้ืนฐานความสําเร็จขององคกร องคกรจะ
เจริญรุงเรืองได บุคคลในองคกรตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความสุภาพ 
ออนโยน รู จักขมอารมณ และรู จักใหอภัยซึ่งกันและกัน ผมฝากทาน
ประธานไปถึงฝายบริหารดวยนะครับ และท่ีนั่งอยูตรงนี้ผูนําท้ังนั้น         
นายพลท้ังนั้นเลย ลนกองทัพเลยนะครับ ก็อยากใหนายพลชวยขยับเขย้ือน
โครงการตาง ๆ อะไรท่ีดี ๆ ก็ชวยกัน หนุนกัน ฝากทานนายพลดวยนะครับ 
พวกผมสมาชิกก็เต็มท่ีกับทุกโครงการนะครับ ฝากทานประธานไปถึงฝาย
บริหารดวยนะครับ 
         2.3 เร่ืองประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ท้ังสงรูป และไลนมาหาผม 
โทรมาหาผมสวนตัว พนักงานอีกแลวครับ เมื่อกี๊พนักงานท่ีทํางานดานนอก 
แตอันนี้ครับพนักงานดานในครับ มาติดตอราชการเห็นเจาหนาท่ี เลน
โทรศัพท เลนคอมพิวเตอรกัน เคาบอกเคาก็พยายามดูวาคอมพิวเตอรนั้น
ทํางานหรือเปลา แตเปลาเลย ดูยูทูป  เลนเฟสบุคครับ IG บางคนดูหนัง 
ฟงเพลง ผมวามันทําใหภาพลักษณขององคกรเราหนวยงานราชการ เวลา
ราชการ แตทําเหมือนอยูบาน จริง ๆ แลวผมวาควรใหกลับไปนอนท่ีบาน
เลนโซเชียลไดนะครับ แตควรเปนบางเวลา ถาเปนเอกชนไลออกแลว ไมให
จับโทรศัพทดวยซ้ํา เวลาทํางาน เพราะจะเกิดผลเสีย  
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เกิดภาพลักษณท่ีไมดี ก็ฝากทานประธานดวยวาเราจะแกปญหาเหลานี้กัน
อยางไร ปจจัยท่ีจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงครับ คือการพัฒนาคน เนนการ
ทํางานดวยหัวใจ และความมีน้ําใจ ฝากทานประธานไปถึงฝายบริหาร ทาน
ตองดูคนใหออก บอกคนใหได ใชคนใหเปน ไมใชสักแตวาใช ไมเห็นถึง
ความสามารถของเคาเลย ดึงความรูความสามารถของเคาออกมาครับ เคา
จะไดรูวาเคามีพลังของตัวเอง เคามีความสําคัญนะครับ องคกรอยูไดเราก็
อยูได เราจะชวยกันแกไขเร่ืองนี้กันยังไง แลวมันก็จะพาลมาถึงเร่ืองการ 
บริหารคนเปน การใชทรัพยากร มันก็จะเขาหลักความคุมคา ทรัพยากรเรา
มีอยูอยางจํากัด ฉะนั้นการบริหารจัดการตาง ๆ เราตองตระหนักถึงความ
คุมคา และเราตองเร่ิมตนท่ีตัวเรา ถาเราไมเปนแบบอยางท่ีดี แลวคนอ่ืน 
ชาวบาน หรือองคกรอ่ืน จะตามแบบไหนครับ เพราะฉะนั้นเราตองเร่ิมทํา 
เชน การประหยัดพลังงาน เปดไฟ ปดไฟ ปดแอรกอนเลิกงานคร่ึงชั่วโมง 
การถอดปล๊ักไฟออกหลังเลิกใชงาน เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน และ
ปองกันไฟฟารัดวงจรครับ ผมเห็นเสียบคาไวเลย เปนป ๆ ฝากทาน
ประธานชวยกัน ลดอะไรท่ีมันไมจําเปน เปนการประหยัดดวย และเปน
ตนแบบของความพอเพียงและกอประโยชนตอสวนรวม 
     - การใชน้ํา ใหใชน้ําดวยความคุมคา อยาเปดท้ิง มันก็จะมีเหตุการณ
ทอน้ําร่ัวในหองน้ําท่ีทําใหคาน้ําขึ้นไปเปนหลักหมื่น กวาจะไดทําการแก 
เราก็เขาใจวาตึกมันมีอายุมากเปนสิบป ตอไปการดูแลรักษายานพาหนะ
ตาง ๆ อยางท่ีเคยแจงไววาเราควรทํา 5ส ทุกวันศุกร บายสาม พนักงาน
ประจํารถก็เช็ครถ เช็คน้ํามันเคร่ือง กรองอากาศ เติมลมยางเพ่ืออะไรครับ 
เพื่อจะไดประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ยืดอายุการใชงานของยานพาหนะตาง ๆ 
ก็ฝากทานประธานไปถึงฝายบริหาร ฝากทานปลัดดวย ทําใหองคกรอื่นเคา
เห็นส่ิงท่ีเราทําแลวเกิดประโยชนเพ่ือจะไดทําตาม เร่ืองตอไป เร่ืองฝุน ฝุน
มันมี 3 ประเภท จริง ๆ ก็ไมอยากเจาะลึกมาก เพราะงานประชาสัมพันธก็
ประกาศทุกวัน ประเภทของฝุนนะครับ ในอากาศเรามีขนาดตั้งแต 100 
ไมครอนลงมา ฝุนจะสามารถกอผลกระทบตอสุขภาพของคน สัตว และ
ส่ิงแวดลอม ท้ังท่ีเรามองเห็นและมองไมเห็น ฝุนมี 3 ประเภทครับ 1.ฝุน
ละออง tsp มีอนุภาคขนาดเล็กเกิดขึ้นไดตามอาคาร เกิดขึ้นจากการเผา
เชื้อเพลิง เชนน้ํามันเตา ถานหิน จะมีสารพิษท้ังสารอินทรีย และอนินทรีย
เปนสวนประกอบ 2.ฝุนหยาบ มีอนุภาคเล็กกวา 10 ไมครอน ฝุนเกิดได
จากถนนครับ ถนนท่ีไมไดราดยาง ไมทราบวาเทศบาลเรามีอยูบางหรือ
เปลา จริง ๆ ก็ใชงานมานานหลายสิบปแลว ก็อยากใหราดยางตามตรอก 
ซอกซอยตาง 3.ฝุนละเอียดมีอนุภาคขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) เกิดจากการควันเสียของรถยนต และโรงงานอุตสาหกรรม มันก็
จะไปเขาเร่ืองเมื่อกี๊นะครับ  
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     - ใหตรวจเช็ครถ กรองอากาศตัน ควันก็จะดํามันก็จะสงผลตอ
ส่ิงแวดลอม เพราะวาคาฝุนท่ีมันเกิดคามาตรฐานนะครับ แตตอนนี้ทาง
เทศบาลของเราก็มีการฉีดลางถนน และรถมาดูดฝุน ก็อยากใหทําอยางนี้
เปนประจํา เพื่อลดคาฝุนละอองท่ีมันเกินคามาตรฐาน และอีกอยางนะครับ 
ปลูกตนไมดักจับฝุน อันนี้ตนไมท่ีสามารถดักจับฝุนไดนะครับ (มีรูป) จะ
ปลูกเกาะกลาง หรือท่ีเทศบาลของเรา แลวเขียนปายไววาเปนตนไมชื่อ
อะไร สวยงามหรือไมสวยงามผมไมรูครับ มีหลายชนิดครับ ผมฝากทาน
ประธานดวยครับ เราก็จะเห็นวามันเปนปญหาของประชาชน ปญหา
สุขภาพของประชาชนท่ีเราตองดูแล และท่ีทําอยูเอารถบันไดสูง 40 กวา
เมตร รถกระเชา ฉีดละอองน้ําเพื่อดักจับฝุนเพื่อใหฝุนละอองมันตกลงมา ก็
เห็นดวยครับ มันเปนการทบทวนการทํางานของพนักงานดับเพลิง การใช
เคร่ืองไมเคร่ืองมือใหชํานาญและถูกตอง รวดเร็วตามวิธีการ ก็เห็นดวยท่ีทํา
กันอยู  
     3. เร่ืองของเวลา ท่ีผมเคยพูดไวท่ีสภาแหงนี้นะครับ วาพวกเราจะ
เหลือเวลาท่ีจะทําความดีใหกับบานเมืองอีกมากนอยแคไหน ผมเคยพูด
เร่ืองนี้ไปแลวก็จะเห็นวา สมาชิกบางทานฟงบางไมฟงบาง และสมาชิกบาง
ทานอยูบางและไมอยูบาง ผมสรุปส้ัน ๆ นะครับ พวกเราท่ีอยู ณ ท่ีนี้และ
ท่ัวไป วาเรามีเวลาเหลืออยูแค 3 วันเทานั้นครับ คือ 1. เมื่อวาน ซึ่งเราได
ใชไดผานมันมาแลว ดีไมดีเราไมสามารถกลับไปแกไขอะไรไดแลว ถาไมดีก็
คือบทเรียนครับ 2. คือวันนี้ วันท่ีเรากําลังทํากันอยูนะครับ เรากําลัง
หายใจกันอยู ถาดีก็เปนตัวกําหนดอนาคต ดีหรือไมดีเรารูอยูแกตัว 3.วัน
พรุงนี้ ซึ่งไมรูวาบางทานจะมีอีกซักกี่พรุงนี้ เพราะฉะนั้นเราตองตระหนักถึง
คุณคาของเวลา รูจักวาชีวิตและการงานของเราอยูภายใตการเปล่ียนแปลง
ของเวลา เราจะตองใชเวลาอยางรูคุณคามากท่ีสุด การรูจักใชเวลามีหลัก
อยู 4 ประการครับ ทําทันเวลา ทําถูกเวลา  ทําตามเวลา และทําตรงเวลา 
ครับ หากเรารูคุณคาของเวลา รูจักการใชเวลาอยางถูกตองบวกกับการรู
หนาท่ีของตนเองแลว งานไหนก็งานไหนสําเร็จครับและจะไดชื่อวาเปนคน
มีคุณภาพ และสุดทายครับ เร่ืองผูนําท่ีดีครับ ผูนําท่ีดีตองมี ค ว ย ห ม อ 
ย ด ก สะกดตามตัวครับทานประธานครับ  
ค.คิด คิดเปน คิดได คิดสรางสรรค ว.วิเคราะห ตองวิเคราะหเปนครับ  
ย.แยกแยะ อะไรถูก อะไรผิด อะไรด ี ผิดชอบชั่วดีรูอยูแกใจครับ 
ห.เหตุผล ม.มุมมองกวางไกล คิดเหนือกวาก็สําเร็จเหนือกวาครับ คิดเทา
คนอื่น ก็เทาคนอื่น อ.อดทนตอสภาวะแวดลอม ทุกส่ิงทุกอยาง  
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ทุกนโยบายจะมีท้ังถูกใจและไมถูกใจ ท่ีใดมีคนชอบเราท่ีนั่นก็มีคนนินทา
เราเชนกัน ย.ยุติธรรม ตองมีความยุติธรรม อันนี้ผมไมลงลึกนะครับ ด.ดูแล 
ดูแลประชาชน ดูแลลูกทีม ผูนําตองดูแลลูกทีมครับ หนาใหญ ใจถึงครับ ก.
กรุณา ตองมีความเมตตา และกรุณาครับ การเปนผูนําไมใช ผูท่ีอยากเดิน
นําผูอื่น แตการเปนผูนําท่ีดี ตองอยากใหผูอื่นเดินตาม คือ แบบอยางท่ีดี
ครับ สุดทายครับทานประธาน ฝากทานปลัดคนใหมดวยนะครับ เรามีคา
โสหุยของสภา แตไมเคยนํามาใชเลย สุดทายขอฝากกลอนเร่ืองผูนํา 
ผูนําดี ผูตามดี ยอมดีแน ผูนําดี ผูตามแย ตองแกไข 
ผูนําดี ผูตามดี มีถมไป ผูนําแย ไมเอาไหน บรรลัยเลย 
ขอบคุณครับทานประธานครับ 
- ขอบคุณคุณวสุมากเลยนะครับ เร่ืองขอคิดตาง ๆ นะครับ เกี่ยวกับเร่ือง
ผูนํา และเร่ืองขยะท่ีหนามหิดล ตรงนี้ผมไดปรึกษาหลาย ๆ ฝายแลวนะ
ครับ ปรึกษา ผอ.สาธารณสุข บางทีเนี่ยเราเก็บเรียบรอยแลว เคาก็มาวางที
หลัง เดี๋ยวยังไงเราก็ประสานทางฝายบริหารทานนายกผานไปทาง
สาธารณสุขนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตแจงตรงนี้นิดนึงนะครับ วันพุธท่ี 6 
กุมภาพันธ ขอเชิญทานสมาชิกทุกทานเขารวมโครงการอบรมใหความรูท่ี
เกี่ยวของกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ใครวางก็เชิญเขารวมอบรมนะครับ 
- เร่ืองบัญชีทรัพยสินนะครับท่ีตองย่ืน ก็ใหย่ืนไวใสซอง ในสวนของทาน
นายก กับรองนายก ท่ีตองเปดเผย ท่ีทานวสุ และทานสมาชิกทุกทานเคย
พูดมาเร่ืองรถสุขาเคล่ือนท่ี เคยเกร่ินกับผมมาหลาย ๆ คร้ัง และไดบอกวา
เขาสภาคราวนี้ขอใหไดซักทีเหอะ รอกันมานานแลวชาวบานเนี่ยเดือดรอน 
บางคร้ังเรามีงาน แตละคร้ังเราตองไปขอยืมคนอ่ืนมาท้ัง ๆ ท่ีเราก็เปน
เทศบาลขนาดใหญ อยากจะฝากทานนายกเร่ืองรถสุขาเคล่ือนท่ีนะครับ 
ขอกอนเลย และอีกเร่ืองผมเขาไปสหพร สมาชิกหลาย ๆ ทานก็ไดเขาไป 
ชาวบานก็ไดบอกวาถนนซอยกลางดีมาก ๆ เลย แตทําไมซอยยอยทําไมยัง
ไมทํา จะรอใหฝนตกหรืออยางไร โดยเฉพาะทาน ผอ.ปรีชา ซอยบานทาน 
ผมไปดูแลวไมไหวเลย ฝากทานนายกดวยนะครับถามีงบประมาณมาก็
ขอใหรีบทําเลยนะครับ และอีกเร่ืองนึง เร่ืองฝุนละอองทางเทศบาลงาน
ปองกัน ไดนํารถไปทําละอองน้ํานะครับแตละจุด ๆ ก็ชวยไดมากนะครับ 
ขอบคุณมากนะครับ และเกี่ยวกับการใหความรวมมือหลาย ๆ อยาง ตรงนี้
แตละกอง ก็ขอขอบคุณทุกกองเลยนะครับ โดยเฉพาะจาหมู ผมขอพูดในท่ี
ประชุมเลยนะครับ บางทีเรางานเรงดวน ผมก็โทรหาจาหมู ก็ดําเนินการให 
อยางกองชาง ไฟทางดับก็ขอขอบคุณท่ีใหความสนใจตรงนี้ดวยนะครับ 
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