
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 
เม่ือวันที่ 11 มิถุนายน 2562 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. 

นำยศักดิ ์ สินรัมย์ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง 
ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน 
นำยอ้อย  ทรงประโคน 
นำยเฉลิมชัย  ไวยำประโคน 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน 
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ 
นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ 
นำยจีระ  หรีกประโคน 
นำยบุญจันทร์ ทองแถม 

ประธำนสภำเทศบำล 
รองประธำนสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

ศักดิ์  สินรัมย์ 
มงคล  แผ้วพลสง 
ประวัติ  ทรงประโคน 
อ้อย  ทรงประโคน 
เฉลิมชัย  ไวยำประโคน 
เชิดพงษ์  ดอกประโคน 
สุธีร์  ธนูศิลป์ 
สมนึก เทียมมณีรัตน์ 
จีระ  หรีกประโคน 
บุญจันทร์ ทองแถม 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นำยพงษ์ศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์  สมำชิกสภำเทศบำล  ลำป่วย 
 2. นำยนก  หลอมประโคน  สมำชิกสภำเทศบำล  ลำป่วย 
 3. ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ   สมำชิกสภำเทศบำล  ลำป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 2. นำงสำวสุนิสสำ ทองศรี  รองนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 3. นำยพิทักษ์  เมื่อประโคน รองปลัดเทศบำลต ำบลประโคนชัย     

4. นำยเกรียงศักดิ์  เภสัชชำ  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. นำงกฤษฎีกำ  มัญจกำเภท  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

 12. นำงนิดำ  ปุยะติ   หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
13. นำงสำวสุภำพร  ดีประโคน  นักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตรช ำนำญกำร 

 14.นำงจำรุณี  คงทวี   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
 15. นำยเสิม  ธงแพรศรี   ภำรโรง 

/16. เด็กชำย...                       
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 17. เด็กชำยภูวดล  เจียมรัมย์  ประธำนนักเรียนโรงเรียนประโคนวิทยำ 
 18. เด็กชำยเตชินทร์  สนดี  รองประธำนนักเรียนโรงเรียนประโคนวิทยำ 
 19. เด็กหญิงณัฐภัทร  ศรีสุริยชัย  รองประธำนนักเรียนโรงเรียนประโคนวิทยำ 
 20. นำงละออง  กงประโคน  ประธำนชุมชนชัยมงคล 
 21. นำงสำวแดง  ชนะชัย  กรรมกำรชุมชนวัดแจ้งคุ้มรุ่งสุริยำ 
 22. นำยสุชำติ  อ่วมเจริญ  ครูโรงเรียนประโคนชัยวิทยำ 
 23. นำงประไพ  วำลีประโคน  กรรมกำรชุมชนหลักเมือง 
 24. นำยธนำศักดิ์  ทรงสวัสด์ิ  กรรมกำรชุมชนหนองกกเหนือ 
 25. นำงล ำพร มันปำฎิ   ประธำนชุมชนตำเจรือม 
 26. นำงเสำวภำ  ชำญศรี   กรรมกำรชุมชนวัดจ ำปำ 
 27. นำงลักขณำ  ศรีจันทร์ดี  ประธำนชุมชนกันเตอล 
 28. นำงบุหงำ  เพ็งประโคน  ประธำนชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมำ 
 29. นำงมำนี  รัตนวงศ์ค ำ   ประธำนชุมชนวัดโคนคุ้มอ ำปึล 
 30. นำงบุญเพรำ สุดประโคน  ประธำน อสม. เทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 31. นำยอิศรำทัศน์  อ่ำงประโคน  ประธำนนักเรียนเมืองตลุงพิทยำสรรพ์ 
 32. นำยสุเทพ  มำลัยทอง  ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยำสรรพ ์
 33. เด็กชำยภิญโญ ดวงใจ  รองประธำนสภำเด็กฯ 
 34. นำยฐำปกรณ์  กัลยำประสิทธิ  ครูโรงเรียนอนุบำลกัลยำประสิทธิ์ 
 35. นำงสำวสุกฤตำ ทะเรรัมย์  ครูโรงเรียนอนุบำลประโคนชัย 
 36. นำงนิอร  พลวัน   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
 37. นำงสำวรัชนก ปึกประโคน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 38. นำงพรรณิภำ  บุบผำ รัตน์  นักวิชำกำรประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 
 39. นำงสำววำรุณี  พวงไพบูลย์  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
 40. นำงสุนันทำ เฮ่ประโคน  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.๐๐ น. 
เมื่อได้เวลำประชุม นำยศักดิ์  สินรัมย์ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ท ำหน้ำท่ีเป็น 

ประธำนในท่ีประชุม เมื่อผู้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนสภำฯ ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
และกล่ำวเปิดประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย คณะผู้บริหำร  
ประธำนสภำเทศบำล   เทศบำลต ำบลประโคนชัย สมำชิกสภำเทศบำล ประธำนชุมชน 
   คณะครูและนักเรียน ผู้อ ำนวยกำรกองและหัวหน้ำฝ่ำย ท่ีเคำรพทุกท่ำน 

 วันนี้เป็นกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 มีเรื่องเร่งด่วนหลำย
เรื่อง ท่ีต้องขอมติจำกท่ีประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์   ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ประธำนสภำเทศบำล     - รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 
     2561-2564 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ตุลำคม 2561 - 
     มีนำคม 2562) รำยละเอียดอยู่ในเล่มสีเหลือง ท่ีทำงเทศบำลได้จัดส่ง 
     ไปให้สมำชิกสภำเทศบำล ทุกท่ำนแล้ว ท้ังนี้ เทศบำลต ำบลประโคนชัย 

ได้ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นให้
ประชำชนในท้องถิ่นได้รับทรำบ และแจ้งให้สภำเทศบำลต ำบล      
ประโคนชัย ทรำบต่อไป 

ท่ีประชุม    - มีมติรับทรำบ 
- ต้องขอบคุณกรรมกำรชุมชนทุกท่ำนท่ีช่วยกันจัดหำงบประมำณ เพื่อ
บริจำคให้กับในเขตเทศบำล ยอดบริจำคได้มำมำกพอสมควร 
ประมำณ 277,799 บำท ซึ่งตอนนี้ยอดยังไม่แน่นอน เนื่องจำกมีผู้
บริจำคมำเรื่ อยๆ  ทำง เทศบำลจะสรุปให้ ทุกท่ำนทรำบต่อไป           
ขอแสดงควำมยินดีและขอขอบคุณทุกท่ำน ท่ีได้มำช่วยกันจัดหำ
งบประมำณในครั้งนี้ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
ประธำนสภำเทศบำล      สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕62  

เม่ือวันที่ 4 มีนำคม 2562     
- ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย สมัยประชุมสำมัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 
ประจ ำปี ๒๕62 เมื่อวันท่ี 4 มีนำคม 2562 มีสมำชิกฯ ท่ำนใด         
ขอแก้ไข หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม
รับรองรำยงำนกำรประชุม นะครับ สมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนใดรับรอง
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย สมัยประชุมสำมัญ 
สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี ๒๕62 เมื่อวันท่ี 4 มีนำคม 2562  
โปรดยกมือข้ึนครับ 

นำยบุญจันทร์ ทองแถม   - มติรับรองฯ ครับท่ำนประธำนสภำ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
ท่ีประชุม - มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุม สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 

ประจ ำปี 2562  เมื่อวันท่ี 4 มีนำคม ๒๕62 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   3.1. ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เรื่อง 
ประธำนสภำเทศบำล   ขอรับควำมยินยอมท ำกิจกำรนอกเขตติดต้ังระบบกล้องวีดีโอวงจรปิด
     บริเวณอุทยำนหนองน้ ำระแซซนั 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
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นำยประสงค์  พวงไพบูลย์   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย  - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 

    ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขอรับควำมยินยอมท ำกิจกำรนอกเขต ติดต้ัง
ระบบกล้องวีดีโอวงจรปิดบริเวณอุทยำนหนองน้ ำระแซซัน  โดยมีหลักกำรและเหตุผล ดังนี้ 

หลักกำร 
  1. กำรขอรับควำมยินยอมในกำรท ำกิจกำรนอกเขตเทศบำลครั้งนี้ อำศัยพระรำชบัญญัติเทศบำล 
พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2511 มำตรำท่ี 57 ทวิ “เทศบำลอำจท ำกิจกำรนอกเขตเมื่อ” 
   (1) กำรนั้นจ ำเป็นต้องท ำ และเป็นกำรท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจกำรท่ีด ำเนินตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
อยู่ภำยในเขตของตน 
   (2) ได้รับควำมยินยอมจำกสภำเทศบำล คณะกรรมกำรสุขำภิบำล สภำจังหวัดหรือสภำ
ต ำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ  
   (๓) ได้รับอนุมัติจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

เหตุผล 
  เนื่องจำกบริเวณพื้นท่ีอุทยำนน้ ำหนองระแซซัน เป็นพื้นท่ีคำบเกี่ยวระหว่ำงเทศบำลต ำบล        
ประโคนชัย และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประโคนชัย โดยถนนรอบอุทยำนน้ ำหนองระแซซันนั้น นอกจำกใช้
ประโยชน์ในกำรสัญจรแล้ว ยังใช้เป็นเส้นทำงท่ีประชำชนใช้เป็นท่ีเดิน-วิ่ง ออกก ำลังกำย และเพื่อควำมปลอดภัย  
แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน รวมทั้งเป็นกำรป้องกันปัญหำอำชญำกรรม 
  เทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขอรับควำมยินยอมท ำกิจกำรนอกเขต บริเวณอุทยำนน้ ำหนองระซัน
ด้ำนทิศตะวันตก บริเวณหน้ำบ้ำนเลขท่ี 19 หมู่ท่ี 9 ต ำบลประโคนชัย อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และ
บริเวณส่ีแยกอุทยำนน้ ำหนองระแซซัน ไปบ้ำนหนองม่วง เป็นจุดติดต้ังกล้องวีดีโอวงจรปิด 2 จุด จ ำนวนกล้อง     
4 ตัว 
  ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติ
ขอรับควำมยินยอมท ำกิจกำรนอกเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย บริเวณอุทยำนน้ ำหนองระแซซันด้ำนทิศตะวันตก 
โดยติดต้ังกล้องวงจรปิด 2 จุด จ ำนวนกล้อง 4 ตัว ให้สภำเทศบำล ต ำบลประโคนชัย พิจำรณำให้ควำมยินยอม
ต่อไป 

 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   -  เมื่อสมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผล              
ประธำนสภำเทศบำล                       ในเรื่อง ขอรับควำมยินยอมท ำกิจกำรนอกเขตติดต้ังระบบกล้องวีดีโอ 
     วงจรปิด บริเวณอุทยำนน้ ำหนองระแซซัน 
     - มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่ ขอเชิญอภิปรำยได้ครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน          - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล   เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี

หัวหน้ำส่วนรำชกำร ท่ำน คณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชนท่ีเคำรพ ครู 
นักเรียน และท่ำน  อสม. กระผม นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน สมำชิก
สภำเทศบำล เขต 1  
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- วันนี้จำกท่ีท่ำนนำยกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติดังกล่ำวข้ำงต้น ในเรื่อง
ของกำรท ำกิจกำรนอกเขตเกี่ยวกับกำรติดต้ังระบบกล้องวีดีโอวงจรปิด
บริเวณอุทยำนน้ ำหนองระแซซัน ก็อยำกจะเรียนท่ำนประธำนสภำ         
ท่ีเคำรพอย่ำงนี้ว่ำ จำกเหตุกำรณ์ท่ีผ่ำนมำนะครับ ย้อนไปประมำณ      
3-4 ปี ก็จะเห็นได้ว่ำในช่วงนั้น ก็จะมีวัยรุ่นจับกลุ่มกัน ในช่วงเวลำ
ประมำณ 20.00-21.00 นำฬิกำ มีกำรทะเลำะวิวำทกัน ก็มีกล้อง
วงจรปิดอยู่บริเวณอุทยำนน้ ำหนองระแซซัน ซึ่งมีอยู่หนึ่งท่ี สำมำรถจับ
ภำพนี้ได้ ก็ท ำให้เหตุกำรณ์ตรงนี้เรียบร้อยไป ถือว่ำมีเหตุกำรณ์ แต่ก็มี
น้อย ก็ท ำให้เรียบร้อยไป หรือไม่มีเลยดีกว่ำ หรือถ้ำหำกว่ำมีกำรท ำ
กิจกำรนอกเขตรอบอุทยำนน้ ำหนองระแซซัน ก็จะเป็นกำรสร้ำงควำม
ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชำชนท่ีมำใช้จัดกิจกรรมต่ำงๆ ไม่ว่ำจะมำ
ออกก ำลังกำย ช่วงเช้ำ เวลำ 05.00-18.00 และ 19.00 น. ถ้ำหำก
มีกล้องวงจรปิด ก็เป็นกำรช่วยในเรื่องควำมปลอดภัยของพี่น้อง
ประชำชนเป็นอย่ำงดี แต่ถ้ำเป็นไปได้ ในเรื่องของไฟส่องสว่ำงของ
บริเวณอุทยำนน้ ำหนองระแซซัน ยังไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถ้ำหำกมี
ไฟส่องสว่ำงก็คงจะดีขึ้น ผมเอง ก็เห็นดีด้วยครับ กับญัตติท่ีทำงฝ่ำย
คณะผู้บริหำรท่ีเห็นควำมส ำคัญ ควำมปลอดภัยของพี่น้องประชำชน
ครับ ขอกรำบขอบพระคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   -  ขอขอบคุณ คุณเชิดพงษ์ มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่ 
ประธำนสภำเทศบำล   ขอเชิญอภิปรำยได้ครับ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ 
ประธำนสภำเทศบำล   สมำชิกท่ำนใด ยินยอมให้ท ำกิจกำรนอกเขต หรือ ไม่ยินยอมใหท้ ำ
     กิจกำรนอกเขต ติดต้ังระบบกล้องวีดีโอวงจรปิด บริเวณอุทยำนน้ ำ
     หนองระแซซัน      
     - ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล ตรวจสอบ 

องค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ  
นำยบุญจันทร์ ทองแถม   - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมำชิก  9 ท่ำน ครบองค์ประชุม ครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด ยินยอมให้ท ำกิจกำรนอกเขต ติดต้ังระบบ 
ประธำนสภำเทศบำล   กล้องวีดีโอวงจรปิด บริเวณอุทยำนน้ ำหนองระแซซนั โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม   - สมำชิกยกมือ ยินยอมให้ท ำกิจกำรนอกเขต ติดต้ังระบบกล้องวีดีโอ

  วงจรปิด บริเวณอุทยำนน้ ำหนองระแซซัน  9  เสียง เอกฉันท ์
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด ไม่ยินยอมให้ท ำกิจกำรนอกเขต ติดต้ังระบบกล้อง 
ประธำนสภำเทศบำล วีดีโอวงจรปิด บริเวณอุทยำนน้ ำหนองระแซซัน โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ ไม่ยินยอมให้ท ำกิจกำรนอกเขต ติดต้ังระบบกล้อง 
     วีดีโอวงจรปิด บริเวณอุทยำนน้ ำหนองระแซซัน ไม่มี 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์   - สรุปท่ีประชุมมีมติ ยินยอมให้ท ำกิจกำรนอกเขต ติดต้ังระบบกล้อง  
ประธำนสภำเทศบำล   วีดีโอวงจรปิด บริเวณอุทยำนน้ ำหนองระแซซัน ไม่ยินยอมให้ท ำ
     กิจกำรนอกเขตติดต้ังระบบกล้องวีดีโอวงจรปิด บริเวณอุทยำนหนอง
     น้ ำระแซซันไม่มี งดออกเสียง  ไม่มี 

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ ยินยอมให้ท ำกิจกำรนอกเขต
ติดต้ังระบบกล้องวีดีโอวงจรปิด บริเวณอุทยำนน้ ำหนองระแซซัน ได้ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   3.2 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง ขอรับความ 
ประธำนสภำเทศบำล   ยินยอมท ากิจการนอกเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย เพื่อด าเนินการ
     บริหารจัดการขยะมูลฝอย 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย  - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 

  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมประสงค์ขอรับควำมยินยอมท ำกิจกำรนอกเขตเทศบำล
ต ำบลประโคนชัย เพื่อด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังต่อไปนี้ 
หลักกำร 
  ขอรับควำมยินยอมท ำกิจกำรนอกเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร
ขยะมูลฝอย บริเวณท่ีดินสำธำรณะประโยชน์ (นสล. เลขท่ี บร ๒๖๒๕) จ ำนวน ๑๘๗ ไร่ ๒ งำน ๒๒ ตำรำงวำ           
ซึ่งต้ังอยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปังกู อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (ปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย) 
เหตุผล 
  เนื่องจำกเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้จัดท ำบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ ำนวนท้ังส้ิน ๗ แห่ง เพื่อด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย รวมท้ังเพื่อแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับขยะมูลฝอย         
ท่ีเกิดขึ้น เมื่อวันท่ี ๑๗ ตุลำคม ๒๕๖๑ 
  ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.๒4๙๖ มำตรำ ๕๗ ทวิ เทศบำลอำจท ำกิจกำรนอกเขตเมื่อ 
  ๑. กำรนั้นจ ำเป็นต้องท ำและเป็นกำรท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจกำรท่ีด ำเนินตำมอ ำนำจหน้ำท่ีอยู่ภำยใน
เขตของตนเอง 
  ๒. ได้รับควำมยินยอมจำกสภำเทศบำล คณะกรรมกำรสุขำภิบำล สภำจังหวัดหรือสภำต ำบลแห่ง
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและ 
  ๓. ได้รับอนุมัติจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัยจึงขอเสนอญัตติ      
ขอรับควำมยินยอมท ำกิจกำรนอกเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย            
ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำอนุมัติต่อไป 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผล              
ประธำนสภำเทศบำล                       ในเรื่อง ขอรับควำมยินยอมท ำกิจกำรนอกเขต  
     เทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
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     - มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่ ขอเชิญอภิปรำยได้ครับ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ 
ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกท่ำนใด ยินยอม หรือ ไม่ยินยอม ให้ท ำกิจกำรนอกเขตเทศบำล

ต ำบลประโคนชัย เพื่อด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
- ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 

นำยบุญจันทร์ ทองแถม   - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมำชิก 9 ท่ำน ครบองค์ประชุม ครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด ยินยอมใหท้ ำกิจกำรนอกเขตเทศบำล  
ประธำนสภำเทศบำล ต ำบลประโคนชัย เพื่อด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม - สมำชิกยกมือ ให้ท ำกิจกำรนอกเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย  

เพื่อด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 9 เสียง เอกฉันท ์
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด ไม่ยินยอม ใหท้ ำกิจกำรนอกเขตเทศบำล 
ประธำนสภำเทศบำล ต ำบลประโคนชัย เพื่อด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ ไม่ยินยอม ให้ท ำกิจกำรนอกเขตเทศบำล 

ต ำบลประโคนชัย เพื่อด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - สรุปท่ีประชุมมีมติ ยินยอม ให้ท ำกิจกำรนอกเขตเทศบำล  
ประธำนสภำเทศบำล   ต ำบลประโคนชัย เพื่อด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 9 เสียง 

ไม่ยินยอม ใหท้ ำกิจกำรนอกเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย  
เพื่อด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย ไม่มีงดออกเสียง  ไม่มี 
- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ ยินยอม ใหท้ ำกิจกำรนอกเขต
เทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย ได้ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   3.3 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย  
ประธำนสภำเทศบำล    เร่ือง การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
     จัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า 
     - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย  - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

  เนื่องด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย จะด ำเนินกำรจัดระเบียบผู้ประกอบกำรค้ำในท่ีหรือทำง
สำธำรณะในเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย โดยเทศบำลจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดระเบียบ 
กำรจ ำหน่ำยสินค้ำและคัดเลือกผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ และให้คณะกรรมกำรดังกล่ำว มีหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำแก่          
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นในกำรจัดระเบียบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและคัดเลือกผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ 
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หลักกำร 
  ขอให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย พิจำรณำคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
จ ำนวน ๑ ท่ำน เพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมกำรจัดระเบียบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและคัดเลือกผู้จ ำหน่ำยสินค้ำต่อไป 

เหตุผล 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดระเบียบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีสำธำรณะ พ.ศ. 
๒๕๔๖ ข้อ ๙ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรจัดระเบียบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและคัดเลือก  ผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ ประกอบด้วย  

๑) ผู้บริหำรท้องถิ่น เป็นประธำน  
๒) สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมกำร   
๓) ผู้แทนส่วนรำชกำรท่ีมีหน้ำท่ีจัดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นท่ีตำมท่ีกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 

เป็นกรรมกำร  
๔) ผู้แทนภำคประชำชน เช่น ผู้แทนประชำชนท่ีมีภูมิล ำเนำอำศัยอยู่ในบริเวณพื้นท่ีผ่อนผันและ

ผู้แทนผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ และเมื่อรวมกันแล้วมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกรรมกำรตำม ๑) ๒) และ ๓) ตำมท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร เป็นกรรมกำร  

๕) ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งต้ัง เป็นเลขำนุกำร 
  โดยข้อ ๑๐ ของระเบียบดังกล่ำวก ำหนดให้คณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำแก่เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นในกำรจัดระเบียบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและคัดเลือกผู้จ ำหน่ำยสินค้ำในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ก ำหนดวิธีกำรจัดระเบียบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในพื้นท่ีผ่อนผัน เพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย  
(๒) ก ำหนดข้อห้ำมผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ  
(๓) ก ำหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ  
(๔) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเพิกถอนหนังสือรับรองกำรจ ำหน่ำยสินค้ำของผู้จ ำหน่ำยสินค้ำท่ีฝ่ำฝืน

ข้อห้ำมหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติตำมระเบียบนี้ 
(๕) ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรคัดเลือกผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ ได้แก่ คุณสมบัติของผู้

จ ำหน่ำยสินค้ำ กำรประชำสัมพันธ์ กำรประกำศรับสมัคร กำรคัดเลือกซึ่งอำจท ำโดยกำรจับฉลำก กำรประกำศ
รำยช่ือ กำรจัดท ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ ำตัวผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ 

(๖) ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมท่ีเห็นสมควร 
จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว  ผู้บริหำรท้องถิ่นเทศบำลต ำบลประโคนชัย  จึงขอเสนอญัตติ

เพื่อให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย  พิจำรณำคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรฯ  จ ำนวน          
๑ ท่ำน เพื่อจะได้แต่งต้ังเป็นคณะกรรมกำรจัดระเบียบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและคัดเลือกผู้จ ำหน่ำยสินค้ำต่อไป 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผล              
ประธำนสภำเทศบำล                       ในเรื่อง กำรคัดเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร 
     จัดระเบียบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและคัดเลือกผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ  
     - มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ ขอเชิญอภิปรำยได้ครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง   - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ 
รองประธำนสภำเทศบำล   และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ทุกท่ำนครับ 
     กระผมนำยมงคล  แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๑ 

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรคัดเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำร่วมเป็น 
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คณะกรรมกำรจัดระเบียบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและคัดเลือกผู้จ ำหน่ำย
สินค้ำ จ ำนวน 1 คน จ ำหน่ำยสินค้ำบริเวณตรงไหน เพรำะผมไม่เข้ำใจ
เหมือนกันว่ำในกำรคัดเลือกตรงนี้  ผมเห็นญัตติ 2 ญัตติ ยังข้องใจ       
อยู่ว่ำ จะท ำกิจกำรตรงนี้ บริเวณท่ีใด จัดระเบียบตรงไหน ผมเองก็ยัง
ไม่เข้ำใจอยำกจะขอค ำช้ีแจงจำกคณะผู้บริหำรด้วยครับ   

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณท่ำนมงคล  ขอเชิญคณะผู้บริหำรช้ีแจงกำรคัดเลือกสมำชิก 
ประธำนสภำเทศบำล                      สภำเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดระเบียบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและ  

คัดเลือกผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ  
นำยบุญจันทร์ ทองแถม   - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ   
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดระเบียบกำรจ ำหน่ำย

สินค้ำในท่ีสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๔๖  ระเบียบดังกล่ำว มีมำนำนแล้ว
สมัยนั้นมีรัฐบำลยุคหนึ่งท่ีเรียกว่ำเอำสินทรัพย์มำแปลงเป็นทุน ก็คือ
พยำยำมท่ีจะเอำของมำขำยตำมฟุตบำท มำสร้ำงมูลค่ำขึ้นมำ ให้เช่ำ 
จ ำนองกันได้ ถ้ำท่ำนติดตำมข่ำว ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรจัดระเบียบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีสำธำรณะหรือทำงฟุตบำท
ถำมว่ำปัจจุบันมีกำรจ ำหน่ำยอยู่หรือไม่ ตอบว่ำมี แต่เรำไม่ใช้
ระเบียบ ไม่เคยออกระเบียบ ถำมว่ำระเบียบตัวนี้  มีครับ แต่เรำยัง
ไม่ได้เอำมำใช้อย่ำงเป็นทำงกำร เพื่อให้กำรจ ำหน่ำยสินค้ำเป็นท่ีเป็น
ทำง หรือเป็นทำงสำธำรณะประโยชน์ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ผม
อนุญำตช้ีแจงท่ำนประธำนสภำเทศบำล ดังนี้ 

 - กรณีก ำหนดวิธีกำรจัดระเบียบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในพื้นท่ีผ่อนผัน 
เพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย เขำจะก ำหนดประเภทว่ำสินค้ำอะไร
ขำยตรงไหนได้บ้ำง จะไม่วำงรวมกัน มีกำรแยกกลุ่มสินค้ำ เช่น 
สินค้ำประเภทปลำ ก็จะกลุ่มเดียวกัน เป็นต้น 

 ข้อท่ี 2 ก ำหนดข้อห้ำมผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ คือ ถ้ำไปดูระเบียบต่ำงๆ   
ก็ต้องไปดู พ.ร.บ. สำธำรณสุข ด้วย กำรจ ำหน่ำยสินค้ำก็ต้องมี
ใบรับรองแพทย์ คนท่ีมำจ ำหน่ำยอำหำร คือ ต่อไปถ้ำไม่มีใบรับรอง
แพทย์ว่ำตรวจสุขภำพ แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ อย่ำงนี้จะขำยได้ ถ้ำ
ไม่มีหนังสือรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลก็ไม่ได้จ ำหน่ำยสินค้ำ  
ข้อ ๓ ก ำหนดข้อพึ งปฏิบั ติของ ผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ  อย่ ำง ท่ี เห็น 
ยกตัวอย่ำง  ขำยอำหำรก็จะสวมหมวก ป้องกันเส้นผมท่ีหลุดร่วมลงมำ
ใส่ผ้ำกันเปื้อน หรือวำงสินค้ำต้องสูงจำกพื้น จะวำงแบกะดินไม่ได้  
เพื่อสุขภำพอนำมัยของประชำชน นี่คือข้อพึงปฏิบัติท่ีเรำจะก ำหนด
ขึ้นมำในกรรมกำรชุดนี้ หรือ  
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ข้อ 4 ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเพิกถอนหนังสือรับรองกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำของผู้จ ำหน่ำยสินค้ำท่ีฝ่ำฝืนข้อห้ำมหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อพึง
ปฏิบัติตำมระเบียบนี้  กรรมกำรชุดนี้จะต้องมำพิจำรณำ ตรวจสอบ 
เพรำะพื้นท่ีท่ีมีอยู่จ ำกัด อำจจะมีผู้ขำยจ ำนวนหลำยรำย ท่ีประสงค์ 
จะมำจ ำหน่ำยสินค้ำ ก็จะต้องคัดเลือกผู้ขำยท่ีมีคุณสมบัติ เพื่อจะออก
ใบอนุญำต ถ้ำขำยแล้วปรำกฏว่ำไม่ช ำระค่ำวำงของขำย เรำก็สำมำรถ
ท่ีจะยึดใบอนุญำตได้ หรือกติกำบอกว่ำให้คุณมำขำยหรือให้ผู้แทนคุณ
มำขำยหรือบังเอิญว่ำผู้แทนท่ีคุณแจ้งกับทำงเทศบำลเขำไม่มำขำย แต่
คุณไปให้คนอื่นบุคคลท่ี 3 มำขำย อย่ำงนี้เรำก็เพิกถอนใบอนุญำตได้  
ข้อ 5 ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรคัดเลือกผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ 
ได้แก่ คุณสมบัติของผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ กำรประชำสัมพันธ์ กำรประกำศ
รับสมัคร กำรคัดเลือกซึ่งอำจท ำโดยกำรจับฉลำก กำรประกำศรำยช่ือ 
กำรจัดท ำทะเบียนประวั ติและบัตรประจ ำตัว ผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ  
คณะกรรมกำรชุดนี้จะเป็นผู้ก ำหนดกติกำ ใครจะจ ำหน่ำยสินค้ำก็ต้อง
ประกำศมีห้วงระยะเวลำกำรประกำศว่ำให้มำยื่นควำมเจตจ ำนง 
เทศบำลก็จะมำพิจำรณำว่ำ คุณจะต้องมีเอกสำรหลักฐำนอะไรบ้ำง 
ใบรับรองแพทย์ รูปถ่ำย เป็นต้น นี้คือกติกำท่ีคณะกรรมกำรชุดนี้
ก ำหนด และวิธีกำรอื่นๆ ภำยใต้ระเบียบกฎหมำยอันนี้คือรำยละเอียด
ครำ่วๆ ขอบคุณมำกครับท่ำนประธำน 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณท่ำนเลขำนุกำรสภำ ขออนุญำตครับระหว่ำงญัตติข้อ 3.3 
ประธำนสภำเทศบำล                     กับข้อ 3.4 จะใช้กรรมกำรชุดเดียวกันหรือไม ่
นำยบุญจันทร์ ทองแถม   - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล คณะกรรมกำร ญัตติ ข้อ 3.3 และ ข้อ 3.4 กรรมกำรจะไม่เป็นชุด

เดียวกัน แต่จะคล้ำยกันครับ แต่จะถ้ำคณะกรรมกำรผ่อนผันจะเป็น
เรื่องเกี่ยวกับกำรจรำจรมำกกว่ำครับ จะก ำหนดพื้นท่ีว่ำบริเวณใด 
ขำยได้ต้ังแต่เวลำเท่ำใดครับ เพรำะบำงถนนจะเป็นทำงสำธำรณะ  
บริเวณนี้ใช่ว่ำใครจะ ไปวำงจ ำหน่ำยเลยก็ไม่ได้ครับ ส่วนใหญ่
เจ้ำหน้ำท่ีตรงนี้จะมี เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจเข้ำมำร่วมด้วย เพรำะว่ำ
กรรมกำรผ่อนผัน จะก ำหนดพื้นท่ี เช่น ถนนเส้นนี้ให้จ ำหน่ำยเฉพำะ 
ต้ังแต่เวลำ 06.00-07.00 นำฬิกำ ขำยได้เพียงเวลำนี้ ถ้ำคุณมำ
วำงขำยช่วง เวลำ 09.00 นำฬิกำ ไม่ได้ คณะกรรมกำรชุดนี้จะเป็น       
ผู้ก ำหนดว่ำขำยช่วงใดได้บ้ำง ถ้ำนอกจำกเวลำท่ีคณะกรรมกำร        
ผ่อนผันก ำหนด ก็ขำยไม่ได้ ส่วนใหญ่คณะกรรมกำร เจ้ำหน้ำท่ี
ต ำรวจจะมำมีส่วนร่วม ขอบคุณมำกครับ 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ขอบคุณมำกครับ มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่  
ประธำนสภำเทศบำล  ขอเชิญอภิปรำยได้ครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง   - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ 
รองประธำนสภำเทศบำล   และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ทุกท่ำนครับ 

กระผมนำยมงคล  แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๑ ได้รับทรำบ
ค ำช้ีแจงจำกท่ำนเลขำนุกำรสภำเทศบำล ผมดีใจด้วยท่ีจะมีกำรคัดเลือก
คณะกรรมกำร ท่ีเป็นเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจร่วมด้วย ท่ีจะคอยดูแลสถำนท่ี
ของเทศบำลเรำ เนื่องจำกเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีพ่อค้ำบำงคน 
เห็นแก่ตัว อยำกให้ทำงเทศบำลเรำจัดกำรตรงนี้ ผมก็ขอสนับสนุนเต็มท่ี 
ในพื้นท่ีไม่ว่ำตลำดสดเทศบำล หรือทำงเท้ำไม่เป็นระเบียบ ถ้ำได้
คณะกรรมกำรชุดนี้มำ มีเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ เจ้ำหน้ำท่ีของเทศบำล มี
รำยช่ือเข้ำไป มีอ ำนำจ และผมเองจะบอกว่ำ พนักงำนเทศกิจของเรำ
อยำกให้ท่ำนช่วยแจ้งเรื่องกำรแต่งกำยให้เป็นระเบียบ แต่งกำยเหมือน
ชำวบ้ำนไม่มีอ ำนำจเลย ขอฝำกด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  - ขอบคุณท่ำนมงคล มำกครับ มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่  
ประธำนสภำเทศบำล  ขอเชิญอภิปรำยได้ครับ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ต่อไปจะเป็นกำรคัดเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำร่วมเป็น 
ประธำนสภำเทศบำล คณะกรรมกำรจัดระเบียบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและ คัดเลือกผู้จ ำหน่ำย

สินค้ำ  ขอให้สมำชิกเทศบำลเสนอช่ือคณะกรรมกำรดังกล่ำว           
จ ำนวน 1 ท่ำน ขอเชิญครับ 

นำยเฉลิมชัย ไวยำประโคน          - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล   เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ท่ำน คณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชนท่ีเคำรพ ท่ำนอสม. ตัวแทน
นักเรียน และท่ำนทรงเกียรติท่ีเข้ำร่วมประชุม  กระผม นำยเฉลิมชัย 
ไวยำประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1  กระผมขอเสนอท่ำนมงคล 
แผ้วพลสง   

นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
ท่ีประชุม  - ผู้รับรอง  1. นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ 
     2. นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน 
     3. นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - มีสมำชิกสภำเทศบำลจะเสนอท่ำนอื่นไหมครับ เชิญ 
ประธำนสภำเทศบำล 
ท่ีประชุม ไม่มี  
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นำยศักดิ์  สินรัมย์ - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้เห็นชอบให้ นำยมงคล แผ้วพลสง 
ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เป็น คณะกรรมกำรจัดระเบียบกำรจ ำหน่ำย 
 สินค้ำและคัดเลือกผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ   
     3.4 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย  
 เร่ือง การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

ก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน 
     - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย  - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

  เนื่องด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย จะด ำเนินกำรจัดระเบียบผู้ประกอบกำรค้ำในท่ีหรือทำง
สำธำรณะในเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย โดยเทศบำลจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำหนดพื้นท่ีผ่อนผันและให้
คณะกรรมกำรดังกล่ำว มีหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำแก่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นในกำรก ำหนดพื้นท่ีผ่อนผัน  

หลักกำร 
  ขอให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย พิจำรณำคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล    ประโคนชัย 
จ ำนวน ๑ ท่ำน เพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมกำรก ำหนดพื้นท่ีผ่อนผันต่อไป 

เหตุผล 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดระเบียบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีสำธำรณะ พ.ศ. 
๒๕๔๖ ข้อ ๗ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรก ำหนดพื้นท่ีผ่อนผันประกอบด้วย  
  ๑) ผู้บริหำรท้องถิ่น เป็นประธำนกรรมกำร 

๒) สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมกำร   
๓) ผู้แทนส่วนรำชกำรท่ีมีหน้ำท่ีจัดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นท่ีตำมท่ีกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 

เป็นกรรมกำร  
๔) ผู้แทนภำคประชำชน เช่น ผู้แทนจำกหอกำรค้ำจังหวัด สภำอุตสำหกรรมจังหวัด ชมรม

ธนำคำรระดับจังหวัด องค์กร สมำคม ประชำคม และผู้แทนสำขำอำชีพต่ำงๆ และเมื่อรวมกันแล้วมีจ ำนวนไม่น้อย
กว่ำกรรมกำรตำม ๑) ๒) และ ๓) ตำมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร เป็นกรรมกำร  

๕) ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งต้ัง เป็นเลขำนุกำร 
  โดยข้อ ๘ ของระเบียบดังกล่ำวก ำหนดให้คณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำแก่ เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นในกำรก ำหนดพื้นท่ีผ่อนผัน ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

๑. ก ำหนดพื้นท่ีท่ีมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเป็นพื้นท่ีผ่อนผัน หรืออำจก ำหนดพื้นท่ีผ่อนผันเพิ่มขึ้น          
ซึ่งจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรใช้ท่ีสำธำรณะในกำรสัญจรโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ำนเมือง ตลอดจนไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรท ำควำมสะอำด 

๒. ควรก ำหนดระยะเวลำพื้นท่ีผ่อนผันครำวละไม่เกินสำมปี รวมทั้งก ำหนดวันเวลำท่ี 
ผ่อนผันให้ชัดเจน โดยระบุระยะเวลำเริ่มต้นและส้ินสุดในกำรผ่อนผันแต่ละครำวรวมทั้งจัดท ำแผนผังแสดงอำณำ
เขตพื้นท่ีผ่อนผัน และระบุวัน เวลำในแผนผังด้วย 
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๓. ก ำหนดหลักเกณฑ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรก ำหนดพื้นท่ีผ่อนผัน ตำมท่ีเห็นสมควร 
จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว  ผู้บริหำรท้องถิ่นเทศบำลต ำบลประโคนชัย  จึงขอเสนอญัตติ

เพื่อขอให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย  พิจำรณำคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรฯ จ ำนวน     
๑ ท่ำน เพื่อจะได้แต่งต้ังเป็นคณะกรรมกำรก ำหนดพื้นท่ีผ่อนผันต่อไป 

 

นำยศักดิ์  สินรัมย์ - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผล              
ประธำนสภำเทศบำล ในเรื่องกำรคัดเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร

ก ำหนดพื้นท่ีผ่อนผัน ขอเชิญอภิปรำยได้ครับ 
ท่ีประชุม    ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ต่อไปจะเป็นกำรคัดเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำร่วมเป็น 
ประธำนสภำเทศบำล คณะกรรมกำรก ำหนดพื้นท่ีผ่อนผัน  ขอให้สมำชิกเทศบำลเสนอช่ือ

คณะกรรมกำรดังกล่ำว จ ำนวน  1 ท่ำน ขอเชิญครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน          - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล   เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี

หัวหน้ำส่วนรำชกำร ท่ำน คณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชนท่ีเคำรพ ครู 
นักเรียน และท่ำน  อสม. กระผม นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน          
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ผมขอเสนอ นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ เป็น
คณะกรรมกำรเป็นคณะกรรมกำรก ำหนดพื้นท่ีผ่อนผันครับ                

นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
ท่ีประชุม  - ผู้รับรอง  1. นำยมงคล  แผ้วพลสง 
     2. นำยเฉลิมชัย  ไวยำประโคน 
     3. นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - มีสมำชิกสภำเทศบำลจะเสนอท่ำนอื่นไหมครับ เชิญ 
ประธำนสภำเทศบำล 
ท่ีประชุม - ไม่มี  
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้เห็นชอบให้ นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ 
ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เป็น คณะกรรมกำรก ำหนดพื้นท่ีผ่อนผัน 
     3.4 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย  
 เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการและปรับลดงบประมาณ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย  - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 
 
 

/ด้วยเทศบำล… 
 



-14- 
 

  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมประสงค์ขออนุมัติแก้ไขรำยละเอียดโครงกำรและปรับลด
งบประมำณ โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
  เพื่อขออนุมัติแก้ไขรำยละเอียดโครงกำรและปรับลดปริมำณงำน โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและปรับปรุงผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชัยศิริ จำกหน้ำศูนย์บริ กำร
สำธำรณสุข ถึง ถนนโชคชัย-เดชอุดม ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 เมตร ยำว 
375.00 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 1.30x1.00 เมตร จ ำนวน 39 บ่อ ผิวจรำจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนำ 0.15 เมตร กว้ำงเฉล่ีย 3.00x16.40 เมตร ยำว 237.00 เมตร กว้ำงเฉล่ีย 1.50 เมตร ยำว 
367.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ 3,802.00 ตำรำงเมตร (รำยละเอียดตำมแบบแปลนท่ีเทศบำล
ก ำหนด) จ ำนวนเงิน  5,434,600.- บำท (ห้ำล้ำนส่ีแสนสำมหมื่นส่ีพันหกร้อยบำทถ้วน) 

เหตุผล 
  เนื่องด้วยกองช่ำง เทศบำลต ำบลประโคนชัย ช่ำง ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบบริเวณสถำนท่ีก่อสร้ำง
ก่อนด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและปรับปรุงผิวจรำจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชัยศิริ จำกหน้ำศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ถึง ถนนโชคชัย -เดชอุดม แล้วพบว่ำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลประโคนชัยอยู่ระหว่ำงด ำเนินก่อสร้ำงโครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 13 บ้ำนประโคนชัย ซึ่งมีปริมำณงำนก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ้ ำซ้อนกับงำนก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ของเทศบำลต ำบลประโคนชัย และเพื่อไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนของปริมำณงำน
ก่อสร้ำง กองช่ำง เทศบำลบำลต ำบลประโคนชัย ได้ด ำเนินกำรแก้ไขรำยละเอียดโครงกำรและปรับลดงบประมำณ 
โดยกำรปรับลดปริมำณงำนในส่วนของงำนก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยำว 25.00 เมตร 

จึงขออนุมัติแก้ไขรำยละเอียดโครงกำรและปรับลดปริมำณงำน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชัยศิริ จากหน้าศูนย์บริการ
สาธารณสุข ถึง ถนนโชคชัย-เดชอุดม ก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ยาว 375.00 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.30x1.00x1.50 เมตร (ฝาเหล็กรางวี) จ านวน           
39 บ่อ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00x16.40 เมตร ยาว 237.00 เมตร 
กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 367.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,802.00 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด) จ านวนเงิน  5,412,200.- บาท (ห้าล้านสี่แสนหนึ่งหม่ืนสอง
พันสองร้อยบาทถ้วน) 
                     ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

                       ข้อ ๒๙ กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดิน และ 
ส่ิงก่อสร้ำงท่ีท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถำนท่ีก่อสร้ำง ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของ
สภำท้องถิ่น  
            จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขอเสนอญัตติต่อสภำ 
เพื่อขออนุมัติแก้ไขรำยละเอียดโครงกำรและปรับลดงบประมำณโครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพักและปรับปรุงผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชัยศิริ จำกหน้ำศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ถึง              
ถนนโชคชัย-เดชอุดม ยอดเงิน 5,412,200 บำท ต่อไป 
 

/นำยศักดิ.์..   
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นำยศักดิ์  สินรัมย์ - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผล           
ประธำนสภำเทศบำล  ในเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขรำยละเอียดโครงกำรและปรับลดงบประมำณ

โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและ
ปรับปรุงผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชัยศิริ จำกหน้ำศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข ถึง ถนนโชคชัย-เดชอุดม 

     - มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่ ขอเชิญอภิปรำยได้ครับ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
 - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไป ผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ 
 สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้แก้ไขรำยละเอียดโครงกำรและปรับลด

งบประมำณโครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
บ่อพักและปรับปรุงผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชัยศิริ จำกหน้ำ
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ถึง ถนนโชคชัย-เดชอุดม หรือ ไม่อนุมัติให้
แก้ไขรำยละเอียดโครงกำรและปรับลดงบประมำณโครงกำรก่อสร้ำง
ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและปรับปรุงผิวจรำจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชัยศิริ จำกหน้ำศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ถึง 
ถนนโชคชัย-เดชอุดม   
- ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ  

นำยบุญจันทร์ ทองแถม   - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมำชิก  9 ท่ำน ครบองค์ประชุม ครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติใหแ้ก้ไขรำยละเอียดโครงกำรและปรับลด 
ประธำนสภำเทศบำล งบประมำณ โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม

บ่อพักและปรับปรุงผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชัยศิริ จำกหน้ำ
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ถึง ถนนโชคชัย-เดชอุดม โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม - สมำชิกยกมือ อนุมัติ ให้แก้ไขรำยละเอียดโครงกำรและปรับลด
งบประมำณ โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพักและปรับปรุงผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชัยศิริ 
จำกหน้ำศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ถึง ถนนโชคชัย-เดชอุดม  9  เสียง 

 เอกฉันท ์
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้แก้ไขรำยละเอียดโครงกำรและปรับลด 
ประธำนสภำเทศบำล งบประมำณ โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม

บ่อพักและปรับปรุงผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชัยศิริ จำกหน้ำ
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ถึง ถนนโชคชัย-เดชอุดม โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติให้แก้ไขรำยละเอียดโครงกำรและปรับลด 
งบประมำณ โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพักและปรับปรุงผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชัยศิริ 
จำกหน้ำศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ถึง ถนนโชคชัย-เดชอุดม ไม่มี 

/นำยศักดิ์... 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้แก้ไขรำยละเอียดโครงกำรและปรับลด 
ประธำนสภำเทศบำล งบประมำณ โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 

พร้อมบ่อพักและปรับปรุงผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชัยศิริ 
จำกหน้ำศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ถึง ถนนโชคชัย-เดชอุดม ไม่อนุมัติ
ให้แก้ไขรำยละเอียดและปรับลดงบประมำณโครงกำร ก่อสร้ำงท่อ
ระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและปรับปรุงผิวจรำจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชัยศิริ จำกหน้ำศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ถึง 
ถนนโชคชัย-เดชอุดม ไม่มี งดออกเสียง  ไม่มี 
- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติให้แก้ไขรำยละเอียด
โครงกำรและปรับลดงบประมำณ โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและปรับปรุงผิวจรำจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนชัยศิริ จำกหน้ำศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ถึง ถนนโชคชัย - 
เดชอุดม ได้ 
- ด้วยวันนี้ ผมได้รับญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย      

ท่ีจะต้องพิจำรณำเร่งด่วน จ ำนวน 1 ญัตติ เนื่องจำกกองช่ำง เทศบำล
ต ำบลประโคนชัย ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบบริเวณสถำนท่ีก่อสร้ำง 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวำงท่อระบำยน้ ำบ่อพัก
ซอยนิลพงษ์ หมู่ ท่ี 3 แล้ว พบว่ำสถำนท่ีจริงท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำงใน
สัญญำไม่ตรงตำมสัญญำจ้ำง ท่ำนใด เห็นควรให้น ำญัตติคณะผู้บริหำร
เทศบำลต ำบลประโคนชัย เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน ลดปริมำณ
งำนและปรับลดจ ำนวนเงินค่ำก่อสร้ำง  

     - ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ท่ีประชุม    - ผู้รับรอง  1. นำยมงคล  แผ้วพลสง 
        2. นำยอ้อย  ทรงประโคน 
        3. ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน 
        4. นำยจีระ  หรีกประโคน 
        5. นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์ 
        6. นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ 
        7. นำยเฉลิมไชย ไวยำประโคน 
        8. นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน 
มติท่ีประชุม - มีมติ ให้น ำญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย               

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน ลดปริมำณงำนและปรับลดจ ำนวนเงิน
ค่ำก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ ำบ่อพักซอยนิลพงษ์ หมู่ท่ี 3 เข้ำระเบียบวำระกำรประชุม
สภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ได้ 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์   3.5 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย  
ประธำนสภำเทศบำล  เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน ลดปริมาณงานและปรับลดจ านวน

เงินค่าก่อสร้าง 
     - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย  - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 

  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมประสงค์ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน ลดปริมำณงำนและ
ปรับลดจ ำนวนเงินค่ำก่อสร้ำง จ ำนวน 1 โครงกำร โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
  ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน ลดปริมำณงำนและปรับลดจ ำนวนเงินค่ำก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวำงท่อระบำยน้ ำบ่อพักซอยนิลพงษ์ หมู่ท่ี 3 รำคำเดิม 296,000.00 บำท ปรับลด
เป็น 280,300.00 บำท(ปรับลด ๑5,7๐๐ บำท ตำมรำยละเอียดใบสรุปประมำณงำนบัญชีแสดงเปรียบเทียบ
งำนของกองช่ำง) 

เหตุผล 
  ด้วยกองช่ำง เทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบบริเวณสถำนท่ีก่อสร้ำง  
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวำงท่อระบำยน้ ำบ่อพักซอยนิลพงษ์ หมู่ท่ี 3 แล้วพบว่ำสถำนท่ีจริง
ท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำงในสัญญำไม่ตรงตำมสัญญำจ้ำงซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้  
  1. พื้นท่ีจริงถนนท่ีตรวจสอบได้ กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 4.00 เมตร ยำว 54.00 เมตร คิดเป็นพื้นท่ี 
209.00 ตำรำงเมตร(หักพื้นท่ีบ่อพักแล้ว) 
  2. พื้นท่ีจริงตรวจสอบได้ท่อ คสล.ศก.0.40 เมตร จ ำนวน 47.00 เมตร 
  3. แบบแปลนเส้นทำงไม่ถูกต้องตำมสภำพพื้นท่ีจริง จึงควรแก้ไขตัวแบบแปลนเส้นทำงก่อสร้ำง
ถนน คสล.ให้เป็นไปตำมสภำพพื้นท่ีจริงท่ีด ำเนินกำรก่อสร้ำง 

เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และถูกต้องตำมระเบียบเทศบำลต ำบล 
ประโคนชัย จึงขออนุมั ติแก้ ไขแบบแปลน ลดปริมำณงำนและปรับลดจ ำนวนเงิน ค่ำก่อสร้ำง ดังกล่ำว               
ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  

มำตรำ ๙๗ สัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนำมแล้วจะแก้ไขไม่ได้เว้นแต่ในกรณี 
ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ ำนำจที่จะพิจำรณำอนุมัติให้แก้ไขได้ 

(๑) เป็นกำรแก้ไขตำมมำตรำ๙๓วรรคห้ำ 
(๒) ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขสัญญำหรือข้อตกลงหำกกำรแก้ไขนั้นไม่ท ำให้

หน่วยงำนของรัฐเสียประโยชน์ 
(๓) เป็นกำรแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงำนของรัฐหรือประโยชน์สำธำรณะ 
(๔) กรณีอื่นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีกำรแก้ไขสัญญำที่หน่วยงำนของรัฐเห็นว่ำจะมีปัญหำในทำงเสียประโยชน์หรือไม่ 

รัดกุมพอก็ให้ส่งร่ำงสัญญำที่แก้ไขนั้นไปให้ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อน 
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กำรแก้ไขสัญญำหรือข้อตกลงตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำ 
ด้วยวิธีกำรงบประมำณหรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องหำกมีควำมจ ำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงินหรือเพิ่มหรือลด
ระยะเวลำส่งมอบหรือระยะเวลำในกำรท ำงำนให้ตกลงพร้อมกันไป 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๙ กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดิน และ 
ส่ิงก่อสร้ำงท่ีท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถำนท่ีก่อสร้ำง ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของ
สภำท้องถิ่น 
                    จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขอเสนอญัตติต่อสภำ เพื่อ
ขออนุมัติเปล่ียนแปลงแบบแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวำงท่อระบำยน้ ำบ่อพักซอยนิลพงษ์ หมู่ท่ี 3 
พร้อมตำรำงปรับลดรำคำจำกผู้รับจ้ำงจำกรำคำเดิม 296,000.00 บำท ปรับลดเป็น 280,300.00 บำท ต่อไป 
 

นำยศักดิ์  สินรัมย์ - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผล               
ประธำนสภำเทศบำล  ในเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน ลดปริมำณงำนและปรับลดจ ำนวน

เงินค่ำก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ ำบ่อพักซอยนิลพงษ์ หมู่ท่ี 3 

     - มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่ ขอเชิญอภิปรำยได้ครับ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
 - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ 
 สมำชิกท่ำนใด อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลน ลดปริมำณงำนและปรับลด

จ ำนวนเงินค่ำก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วำงท่อระบำยน้ ำบ่อพักซอยนิลพงษ์ หมู่ท่ี 3 หรือ ไม่อนุมัติ  ให้แก้ไข
แบบแปลน ลดปริมำณงำนและปรับลดจ ำนวนเงิน ค่ำก่อสร้ำง 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวำงท่อระบำยน้ ำบ่อ
พักซอยนิลพงษ์ หมู่ท่ี 3 

 - ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ  

นำยบุญจันทร์ ทองแถม   - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมำชิก  9 ท่ำน ครบองค์ประชุม ครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลน ลดปริมำณงำนและปรับลด 
ประธำนสภำเทศบำล จ ำนวนเงินค่ำก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม

วำงท่อระบำยน้ ำบ่อพักซอยนิลพงษ์ หมู่ท่ี 3 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม - สมำชิกยกมือ อนุมัติ ให้แก้ไขแบบแปลน ลดปริมำณงำนและปรับ

ลดจ ำนวนเงินค่ำก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำบ่อพักซอยนิลพงษ์ หมู่ท่ี 3  9 เสียง เอกฉันท ์
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นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลน ลดปริมำณงำนและปรับ 
ประธำนสภำเทศบำล ลดจ ำนวนเงินค่ำก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำบ่อพักซอยนิลพงษ์ หมู่ท่ี 3 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลน ลดปริมำณงำนและปรับ 

ลดจ ำนวนเงินค่ำก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำบ่อพักซอยนิลพงษ์ หมู่ท่ี 3 ไม่มี 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนลดปริมำณงำนและ 
ประธำนสภำเทศบำล ปรับลดจ ำนวนเงินค่ำก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กพร้อมวำงท่อระบำยน้ ำบ่อพักซอยนิลพงษ์ หมู่ท่ี 3 ไม่อนุมัติให้
แก้ไขแบบแปลน ลดปริมำณงำนและปรับลดจ ำนวนเงินค่ำก่อสร้ำง 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวำงท่อระบำยน้ ำบ่อ
พักซอยนิลพงษ์ หมู่ท่ี 3  ไม่มี งดออกเสียง  ไม่มี 
- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้  มีมติ อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลน       
ลดปริมำณงำนและปรับลดจ ำนวนเงินค่ำก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวำงท่อระบำยน้ ำบ่อพักซอยนิลพงษ์  
หมู่ท่ี 3 ได้ 

นำยศักดิ์ สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอื่นๆ   
ประธำนสภำเทศบำล   - มีสมำชิกสภำท่ำนใด จะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม ่ขอเชิญครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง   - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ 
รองประธำนสภำเทศบำล   และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ทุกท่ำนครับ 

กระผมนำยมงคล  แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๑ ผมเอง
อยำกจะพูดเรื่องนี้ก็เพรำะว่ำ เป็นกำรเสียหำยของสมำชิกสภำเทศบำล
ต ำบลประโคนชัย เป็นอย่ำงมำกเพรำะว่ำเมื่อวันท่ี 16 พฤษภำคม      
ท่ีโรงเรียนปันสุข ไปศึกษำดูงำน มีประธำนของโรงเรียนขึ้นไปกล่ำว 
บนเวที ว่ำสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้ตัดงบประมำณท่ี
จะไปศึกษำดูงำน ผมเองได้ยินมำก็อยู่ไม่ได้ เพรำะว่ำผมเป็นสมำชิก
สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ปีนี้ไม่ได้ตัดงบประมำณใดเลย ท้ังส้ิน 
แต่ในเมื่อมีประธำนโรงเรียนปันสุขไปกล่ำวในท่ีตรงนั้น มันเสียหำยแก่
สมำชิกสภำเทศบำล ผมจึงเรียนท่ำนผู้บริหำรด้วยครับว่ำสมำชิกสภำ
ยังไม่เคยได้ตัดงบประมำณตรงนี้ แต่ท ำไมบุคคลภำยนอกถึงได้ทรำบว่ำ
สมำชิกตัดงบประมำณในกำรไปศึกษำดูงำน ผมเองก็ยังข้องใจ
เหมือนกัน อยำกฝำกท่ำนประธำนสภำไปยังผู้บริหำร ถึงท่ำนนำยก 
เพรำะว่ำคนเรำท่ีรู้เรื่องจริง รู้ไม่จริง ก็อย่ำไปพูด ท ำให้สมำชิกสภำ
เทศบำลต ำบลประโคนชัยเสียหำย เพรำะว่ำตรงนี้ สมำชิกสภำเทศบำล
ได้ตัดงบประมำณหรือไม่ครับ ผมเองกับสมำชิกท้ัง 10 คน ไม่ได้ตัด
งบประมำณศึกษำดูงำนเลย ให้เขำไปดูในเทศบัญญัติได้เลย แต่เขำได้  
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ขึ้นไปกล่ำวบนเวที ก็ไปกล่ำวว่ำสมำชิกไปตัดงบประมำณตรงนี้ท ำให้
เขำไม่ได้ไปศึกษำดูงำน พูดอย่ำงนี้ท ำให้สมำชิกสภำเทศบำลท้ังหมด
เสียหำยเพรำะว่ำไม่เป็นเรื่องจริง  ถ้ำเป็นเรื่องจริงผมจะรับเลยครับ       
แต่ตรงนี้สมำชิกสภำเทศบำล ทุกคนก็ไม่ตัดงบประมำณตรงนี้ แต่เอำ
ข่ำวลอยๆ แล้วไปพูดท่ีตรงนั้นหรืออยำกถำมว่ำสมำชิกสภำ ท่ีเป็น
นักเรียนโรงเรียนปันสุขท่ีไปศึกษำดูงำน เมื่อวันท่ี 16 ท่ีจันทบุรี มีคน
กล่ำวว่ำสมำชิกได้ตัดงบประมำณใช่ไหม ผมเองขอฝำกด้วยครับว่ำใน
กำรท่ีคนเรำท่ีจะไปพูดท ำให้บุคคลอื่นเสียหำย มันไม่ใช่ส ำหรับผู้ใหญ่ 
ผมเองถึงได้รู้ว่ำพูดอะไรก็แล้วแต่ถ้ำเป็นเรื่องจริง ก็ขอให้เขำมำรู้เรื่อง
จริง มำถำมสมำชิกสภำเทศบำลว่ำเป็นอย่ำงไร ตัดงบประมำณเขำจริง
ไหม เขำถึงไม่ได้ไปเท่ียวแต่เวลำไปเท่ียว กลับไปพูดให้สมำชิกเขำ
เสียหำย ผมเองก็น้อยใจ ท้ังๆ ท่ีเป็นผู้ใหญ่แล้ว ไม่น่ำไปพูดอย่ำงนั้น       
ก็อีกเรื่องหนึ่ง  ในเรื่องของเทศบำลเรำก็ฝำกผู้อ ำนวยกำรกองกำร
ประปำ ตอนนี้น้ ำเรำก็ขุ่นเข้ำใจว่ำตรงนี้ เมื่อก่อนนี้ ทำงประปำน้ ำไม่
พอ แต่ตอนนี้น้ ำน่ำจะมีเพียงพอแล้ว ก็อยำกให้ผู้อ ำนวยกำรกองกำร
ประปำช่วยดูน้ ำให้สะอำดดีด้วย เพรำะน้ ำขุ่นพอสมควร เวลำน้ ำมัน
กรองเข้ำไป ไม่สะอำด ผมแนะน ำวิธีกำร น้ ำดิบพอท่ีจะหำวิธีท่ีจะท ำ
อย่ำงไรขุดลอกใหม่มำลงท่ีชลประทำนให้ได้ตรงนี้ ผมเองก็คิดว่ำพอ
ช่วยเหลือบรรเทำแก่ชำวบ้ำนเรำ เพรำะเวลำเปิดน้ ำเข้ำไปมันขุ่น
พอสมควร ถ้ำเรำได้ดูจำกถังน้ ำ ถ้ำใครมีฝักบัวก็ ดูไม่รู้ ห้องน้ ำจะเศษ
ดินมำกครับ ผมเองขอฝำกท่ำนประธำนสภำไปยังผู้อ ำนวยกำรกอง
ประปำด้วยครับ ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณ ท่ำนมงคล มำกครับ ท่ำนผู้อ ำนวยกำรกองกำรประปำ  
ประธำนสภำเทศบำล   จะช้ีแจงหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นำยปรีชำ  ดีด้วยชำติ   เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรประปำ                   - ผมขอบคุณท่ำนรองประธำนสภำเทศบำลท่ีได้น ำเรื่องประปำติติงใน 

ท่ีประชุม เพื่อให้เกิดผลในทำงท่ีดีก็ต้องกรำบขอบพระคุณ ทำงประปำ 
           เองก็ขออนุญำตช้ีแจงดังนี้ ว่ำในช่วงนี้ ซึ่งน้ ำประปำของเรำ ท่ีผมเองก็ 

ได้ประชำสัมพันธ์ให้กับชำวบ้ำนได้รับทรำบแทบจะทุกเวที ก็ยอมรับว่ำ
น้ ำประปำช่วงนี้จะมีสภำพขุ่นไปบ้ำง น ำเรียนอย่ำงนี้ว่ำเมื่อเรำผลิตน้ ำ
ไม่ ทัน ตอนนี้ก็ ต้องแก้ไขสถำนกำรณ์โดยกำรเปิดบำยพำสตรง        
โดยกระบวนกำรบำงส่วนไม่ผ่ำนทรำยกรอง เพรำะฉะนั้นควำมขุ่น
จะต้องมี ทำงเรำก็พยำยำมในแต่ละห้วง ในแต่ละวันท ำอย่ำงไรจะท ำให้
น้ ำประปำทันต่อกำรจ่ำยพี่น้องประชำชน ในช่วงนี้สถำนกำรณ์ค่อนข้ำง
จะหนักเลยเพรำะว่ำเรำผลิตน้ ำได้เท่ำเดิมแต่ผู้ใช้น้ ำเพิ่มขึ้นทุกวัน         
มีผู้มำขอใช้น้ ำทุกวัน เพรำะฉะนั้นตอนนี้ก็รับภำระหนักเหมือนกันครับ 
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 ประกอบกับช่วงนี้ น้ ำท่ีอ่ำงเก็บน้ ำสนำมบินตื้นเขินเหลือเพียงไม่ถึงเข่ำ 
ก็ได้ฝนตกมำ 2 วัน พอท่ีจะมีน้ ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ถ้ำไม่ไหวจริงๆ ก็ต้อง
สูบน้ ำจำกสระข้ำงบนเติมลงมำ ขอเรียนอย่ำงนี้ครับว่ำท่ีมันอำจจะขุ่น
ไปบ้ำงก็เนื่องจำกท่ีเรำเอำน้ ำท่ีผ่ำนมำตรงๆ โดยท่ีไม่ผ่ำนทรำยกรอง 
เพรำะฉะนั้นควำมขุ่นก็จะมีในระดับหนึ่ง แต่ทำงเรำเองก็ไม่นิ่งนอนใจ
จะพยำยำมดูสภำพของน้ ำดิบทุกวัน ดูสภำพของน้ ำประปำท่ีจะปล่อย
บำยพำสทุกวัน แต่ถ้ำวันใดวันหนึ่งควบคุมคุณภำพไม่ได้จริงๆ ก็จ ำเป็น
ท่ีจะต้องปิดจุดท่ีบำยพำส ครับ นั่นหมำยถึงว่ำเรำจะต้องหยุดจ่ำยน้ ำ
เป็นบำงช่วงบำงตอน เพื่อกักเก็บน้ ำท่ีโรงผลิตน้ ำให้พอเพียงเพื่อท่ีจะ
จ่ำยในสองช่วงท่ีชำวบ้ำนจ ำเป็นจริงๆ ก็คือช่วงเช้ำและช่วงเย็น ขอน ำ
เรียนช้ีแจงเพียงเท่ำนี้ ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณผู้อ ำนวยกำรกองประปำมำกครับ ผมคิดว่ำคงจะดีขึ้น  
ประธำนสภำเทศบำล   เรื่อยๆ เพรำะว่ำท่ีจะขยำยแหล่งน้ ำดิบ ถ้ำเรำได้ขุดลอกชลประทำน 
     พยำยำมท ำขึ้นเรื่อยๆ 

- มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม ่ขอเชิญครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน          - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล   เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี

หัวหน้ำส่วนรำชกำร ท่ำน คณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชนท่ีเคำรพ ครู 
นักเรียน และท่ำน  อสม. กระผม นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน สมำชิก
สภำเทศบำล เขต 1  ผมขอเรียนเรื่องไฟส่องสว่ำงในตลำดสดเทศบำล 

 ต ำบลประโคนชัย สักนิดหนึ่ง เมื่อต้นเดือนเมษำยนท่ีผ่ำนมำผมเองได้
ไปซื้อกับข้ำวที่ตลำดสดเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีพี่น้องพ่อค้ำ แม่ค้ำ
เขำเดือดร้อนในเรื่องของไฟส่องสว่ำงเขำบอกว่ำตอนนี้  ตลำดเป็น
ตลำดมืด มีไฟแต่ไม่สว่ำงผมก็แปลกใจว่ำ ไฟมีแต่ท ำไมไม่สว่ำง ผมก็
ถำมพ่อค้ำ แม่ค้ำ ได้แจ้งเจ้ำหน้ำท่ีไปไหม เขำตอบว่ำได้แจ้งแล้ว แจ้ง
เป็นเดือน เป็นสองเดือนก็ยังเงียบอยู่วันนั้นผมเองได้มำประสำนกับ
ทำงช่ำงสุรพงษ์ สมภำค ไฟในตลำดสดเทศบำลต ำบลประโคนชัย          
ของเรำใครเป็นผู้รับผิดชอบ กองสำธำรณสุขหรือเป็นกองช่ำง ทำงช่ำง 
สุรพงษ์  สมภำค ตอบว่ำเป็นของกองสำธำรณสุข พอถำมกอง
สำธำรณสุข ตอบว่ำเป็นของกองช่ำง ผมเองก็ไม่เข้ำใจว่ำในกำรแบ่ง
งำนในแต่ละส่วนในแต่ละหน่วยงำนของเทศบำลต ำบลประโคนชัยเป็น
อย่ำงไรพอดีก็ได้ประสำนงำนทำงช่ำงสุรพงษ์ สมภำค ไปช่วยดู 
เพรำะว่ำมันอยู่ในช่วงเทศกำลวันสงกรำนต์ ในเรื่องของกำรค้ำขำยไฟ
มันจะต้องส่องสว่ำง พี่น้องท่ีเดินทำงมำจับจ่ำยใช้สอยก็ดูแล้วว่ำตลำด
ของเรำมีไฟส่องสว่ำงมันดูแล้วก็เป็นภำพท่ีสวยงำมของเทศบำลด้วย 
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ก็ไปซ่อม พอไปซ่อมเสร็จ ยังไม่เสร็จครับ ก็บอกว่ำมีงำนต่อ  ผมก็เลย
ขอร้องว่ำก็ขอให้มำซ่อมให้เสร็จด้วย ดูว่ำตรงไหนเป็นจุดท่ีส ำคัญ       
ของพ่อค้ำแม่ค้ำ ซ่อมให้เสร็จก่อนวันสงกรำนต์ ขอควำมกรุณำสักนิด
หนึ่ง เพรำะเป็นช่วงของเทศกำล พ่อค้ำ แม่ค้ำในตลำดบำงวันเขำก็ขำย
ไม่ได้ บำงวันก็ขำยไม่ได้แต่ช่วงเทศบำลขำยได้จริงๆ แต่ถ้ำบรรยำกำศ
มืดๆ ก็มองภำพไม่ดี ในกำรท่ีจะไปซ่อม ไปตรวจสอบ ผมเองก็อยำกจะ
ฝำกเรียนไปยังผู้บริหำรหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เวลำไปตรวจสอบให้ท่ำนเอำ
ปำกไปด้วยไปถำมเขำว่ำพ่อค้ำ แม่ค้ำ ไฟหลอดนี้ไม่สว่ ำงได้เปิดสวิต์
หรือไม่ ไม่ใช่ไปเช็คเหมือนไม่ได้เอำปำกไป ก็ถำมเขำด้วยท่ีไม่สว่ำง
เพรำะอะไร ให้ตรวจสอบด้วย นับดูหลอดไฟ มีกี่หลอด วันท่ีไปซ่อมผม
ก็ถำม บอกว่ำนับหมดแล้ว ได้ 48 หลอด เขำสำยตำดีมำกนับได้ 48 
หลอด ท่ำนเข้ำไปดูท่ีตลำดสดเทศบำล ตรงข้ำงทำงเข้ำระหว่ำงเขียง
หมู สท.อ้อยกับ เขียงเนื้อวัว 3 หลอด ก็ยังไม่สว่ำง และอีกหลำยๆ จุด 
บริเวณขำยไข่  ตรงท่ีขำยปลำสดก็ดี ตรงท่ีขำยอำหำรส ำเร็จรูป ท่ี
บริเวณด้ำนหน้ำ ก็อยำกให้ทำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องท่ำนเอำใจใส่ด้วย
ไม่ใช่ว่ำพอใจก็ท ำไม่พอใจก็ไม่ท ำ ไม่ตำมงำน ขอให้ท่ำนตำมงำนสักนิด 
ไฟส่องสว่ำงในตลำดสดเทศบำลต ำบลประโคนชัย เพรำะว่ำเขำไม่ได้
ต ำหนิเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล เขำต ำหนิเทศบำล และต ำหนิสมำชิกเทศบำล  
ซึ่งอยู่ ในตลำดสดหลำยๆ ท่ำนผมเองเข้ำไปก็ถูกต ำหนิตลอด ผม
อยำกจะฝำกผู้บริหำรได้ช่วยสอดส่องและดูแลตรงนี้ด้วย ในเรื่องของ
กำรบริกำรพี่น้องประชำชน 

 ข้อท่ี 2 ในเรื่องของกล้องวงจรปิดท่ีติดต้ังไปแล้วจุดตรงไหนท่ีช ำรุด
หรือไม่ทรำบว่ำช ำรุดหรือไม่ช ำรุดก็อยำกให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องตรงนี้
ได้จัดให้เจ้ำหน้ำท่ีไปตรวจสอบให้ดูชัดเจนเพรำะว่ำส่ิงท่ีมันเกิดขึ้นบำง
ทีเรำไม่ทรำบว่ำจะเกิดตรงไหนเวลำไหนแต่มันเกิดขึ้นแล้ว เมื่อพี่น้อง
ประชำชนเดือดร้อน ไม่ว่ำจักรยำนหำยเมื่อเดือนท่ีแล้วบริเวณหน้ำศรี
รุ่งเรือง เมื่อปลำยปีก่อนรถจักรยำนยนต์ สูญหำย พอมำขอดูกล้อง
วงจรปิดของเรำ ท่ำนประธำนครับท่ำนทรำบไหมว่ำมันมองเห็นหรือ
มองไม่เห็น ตรงนี้ผมอยำกให้ทำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องท่ำนได้ใส่ใจสัก
นิดหนึ่ง เพรำะเป็นหน้ำตำของเรำ บำงทีมีพี่น้องประชำชนโทรศัพท์มำ
ร้องเรียนผม ไปดูท่ีเทศบำล เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรดี เพียงแต่ว่ำมันมอง
ภำพไม่เห็นมันช ำรุดทรุดโทรมไป ตรงนี้ก็อยำกจะฝำกไปผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ำนสนใจตรงนี้หน่อย 
เพรำะว่ำบำงที ถ้ำเขำมำติดต่อ มำดู แล้วไม่เห็นลองคิดดูว่ำเขำต ำหนิ
เรำอย่ำงไร 
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 ข้อท่ี 3  เรื่องของกองสำธำรณสุข เรื่อง ถังขยะ พี่น้องประชำชนบำง
คนบำงบ้ำน บำงหลังคำเรือน ก็อยำกจะได้ บำงคน บำงหลังคำเรือนก็
ไม่อยำกได้ แต่เมื่อเขำอยำกได้ เขำจะให้เรำบริกำร เรื่องค่ำใช้จ่ำยค่ำ
เก็บขยะ ของเรำ เมื่อเขำมำท ำเรื่องฝำกถึง ผู้อ ำนวยกำรกอง
สำธำรณสุข เขำมำท ำเรื่องท่ำนช่วยสนใจสักนิด พอเขำมำติดต่อเดือน
หนึ่งก็หำย สองเดือนก็หำย เขำต้องมำประสำนท่ีผม คุณเอกชัย อรุณ
ชัยภำภิรมย์ เขำขอถังขยะ 1 ถัง ใช้เวลำประมำณ 1-2 เดือน จนต้อง
โทรมำหำผม ผมจึงต้องเข้ำไปประสำนเจ้ำหน้ำท่ี ให้ช่วย ขอให้ช่วย
ตรวจสอบว่ำมีถังขยะใช้ได้หรือว่ำท่ีมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเรียบร้อยแล้วให้
น ำไปให้เขำ โดยเฉพำะผู้ท่ีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้ ท่ำนช่วยดูแลและ
ก ำชับ พนักงำนของเรำเรื่องของกำรให้บริกำรให้ดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่ำ
เมื่อเขำมำร้องขอ ถ้ำมีหรือไม่มีก็ต้องแจ้งเขำหรือโทรศัพท์ บอกเขำก็
ได้ว่ำช่วงนี้ถังขยะไม่มี หรือมีจะด ำเนินกำรให้ช่วงใด ต้องประสำนเขำ
ด้วยในเรื่องตรงนี้ มันส ำคัญ เพรำะเป็นกำรให้บริกำรของประชำชน
เพื่อเป็นหน้ำท่ีของเรำท่ีต้องท ำอยู่แล้วนะครับท่ีผมต้องพูดตรงนี้เพรำะ
ผมเป็นห่วงในเรื่องควำมเป็นอยู่ของพี่น้องประชำชนและก็เป็นหน้ำตำ
ของเทศบำลต ำบลประโคนชัยด้วย  

 ข้อท่ี 4 วันนี้ได้ปรึกษำทำงสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย กับพี่
เฉลิมชัย ไวยำประโคน ว่ำจำกท่ีได้ส ำรวจในแต่ละชุมชน สำยไฟท่ีตำม
ถนนหนทำงต่ำงๆ ท่ีใกล้ต้นไม้ก็ดี ท่ีกิ่งไม้พำดมำท่ีสำยไฟดูไปแล้วจะ
เกิดอันตรำยต่ำงๆ แต่กำรท่ีจะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปด ำเนินงำนนั้นจะไม่ค่อย
ปลอดภัย อย่ำงไรก็ตำมฝำกไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประสำนไปทำงกำร
ไฟฟ้ำให้ เขำมำช่วยดูด้วย ว่ำในกำรตัดกิ่ ง ไม้ ท่ี ล้ ำมำหำสำยไฟ          
ท ำอย่ำงไรให้เกิดควำมปลอดภัย ท ำอย่ำงไรให้เกิดควำมสะอำดไม่รก
กับสำยไฟท่ีมันล้ ำมำ กิ่งไม้เถำวัลย์ต่ำงๆ  ก็อยำกจะฝำกทำงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ช่วยดูแลในเรื่องตรงนี้นะครับ ด้วยควำมเป็นห่วงก็อยำกจะ
ฝำกท่ำนประธำนสภำไปยังคณะผู้บริหำร ขอกรำบขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์ ท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะ ผมคิดว่ำทำงท่ำน  
ประธำนสภำเทศบำล   ผู้บริหำร ท่ีนั่งอยู่ตรงนี้แล้วรับไป เพื่อแก้ไข เรื่องไฟส่องสว่ำงบำงทีก็ไม่ 

สว่ำงอย่ำงท่ีสมำชิกเสนอไป อันนี้กเ็ป็นกำรช้ีเพื่อให้เห็น เรำจะได้แก้ไข 
ฝำกทำงกอง ช่ำง กองประปำ และทุกกอง นะครับ ท่ีมีหน้ำ ท่ี
รับผิดชอบเรื่องนี้ ฝำกท่ำนไปช่วยดูแล แก้ไข โดยด่วนด้วยครับ 
- มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
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นำยประสงค์  พวงไพบูลย์   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย - ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำท่ีได้ช้ีแนะในเรื่องควำม

บกพร่องกำรท ำงำนของเทศบำลต ำบลประโคนชัย ขอขอบคุณมำกๆ ท่ี
ช่วยดูแลกัน ซึ่ ง ในส่วนตรงนี้ก็อยำกจะฝำกท่ำนปลัดเทศบำล 
ผู้อ ำนวยกำรกองทุกท่ำน ท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ไปตรวจสอบดูว่ำงำน
ของเรำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยหรือไม่ เป็นปัจจุบันหรือไม่ ถ้ำเรำ
ขำดควำมสนใจ เจ้ำหน้ำท่ีเรำไม่ไปตรวจสอบ ถ้ำดูด้วยตำ ก็ไม่สำมำรถ
ท่ีจะรู้ เพรำะฉะนั้นฝำกเจ้ำหน้ำท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องฝำกให้ตรวจสอบให้ดี
ด้วย บริเวณไหนไม่เรียบร้อย ต้องซ่อมแซมมีงบประมำณซ่อมแซม      
ดูตรงไหนใช้ไม่ได้ ไม่ถูกต้อง ก็มำท ำเรื่องจัดซื้อจัดจ้ำง กล้องวงจรปิด
ช ำรุด ติดต่อประสำนงำนร้ำนค้ำ ให้มำซ่อมแซม เพรำะว่ำมีหลำยครั้ง
ท่ีมำดูแล้วไม่มีภำพ พี่น้องประชำชนท่ีพึ่งพำอำศัยกล้องวงจรปิดมีมำก 
เพรำะฉะนั้นเรำอย่ำปล่อยให้ช ำรุด ทรุดโทรมมำก เมื่อช ำรุดแล้วก็ให้
รีบแก้ไข เพรำะจะเป็นตัวที่ช่วยดูแลในเรื่องอำชญำกรรมต่ำงๆ ในเขต
เทศบำล ต ำรวจก็ยังต้องมำพึ่งพำอำศัย ไฟฟ้ำส่องสว่ำงเป็นเรื่องท่ีดูได้
ไม่ใช่เรื่องยำก อย่ำไปตรวจสอบกลำงวัน เพรำะจะไม่รู้ ถ้ำมีปัญหำ
มำกๆ ให้ตรวจสอบกลำงคืน อยำกจะฝำกพี่น้องประชำชำขนท่ีมีไฟ
ส่องสว่ำง หรือในเขตพื้นท่ีบ้ำนช ำรุดเสียหำยไม่สว่ำง ก็ให้มำแจ้งทำง
เจ้ำหน้ำท่ีได้ด ำเนินกำร เพรำะถ้ำท่ำนไม่แจ้ง บำงท่ีทำงเทศบำลก็ไม่
ทรำบ เรำตรวจสอบไม่ได้ท่ัวถึง ถ้ำแจ้งมำแล้วไม่ได้รับแก้ไขก็ได้มำคุย
กันอย่ำงท่ีท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลกล่ำวถึง ทำงเทศบำลก็ต้อง
ขอขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลท่ีช่วยตรวจสอบให้ ขอบคุณมำกๆ 
ครับ ในโอกำสนี้ก็อยำกจะเพิ่มเติมในเรื่องกำรจัดหำงบประมำณช่วย
วัดท ำเทียน เงินท่ีเรำจัดท ำผ้ำป่ำครั้งนี้  ได้ยอดเงิน 277,179 บำท 
หักค่ำใช้จ่ำย ไป 46,000 บำท จะเหลืออยู่ 231,179 บำท ใน
จ ำนวนนี้ยอด อำจยังไม่นิ่งเพรำะจะมีส่วนหนึ่งท่ีจะต้องใช้จ่ำยเพิ่มเติม
ก็คือ ผู้ท่ีบริจำคต้ังแต่ 5,000 บำท ซึ่งเรำเคยก ำหนดไว้ว่ำ ถ้ำบริจำค
ต้ังแต่ 5,000 บำทขึ้นไป เรำจะท ำป้ำยโฆษณำให้ ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
และยอดของผ้ำป่ำยังไม่แน่นอนเพรำะยังมีซองส่วนท่ียังมำไม่ถึง 
อำจจะมีเพิ่มเติมมำก็ได้ ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชำชนชำว 
เทศบำลต ำบลประโคนชัยท่ีให้ควำมร่วมมือท ำให้เรำได้ยอดเงินจ ำนวน
นี้มำ ซึ่งยอดเงินท่ีเรำจะจัดหำอีก ตกลงกันไว้ว่ำ 300,000 บำท แต่
ตอนนี้ผ้ำป่ำเรำหำได้ สองแสนกว่ำบำท อีกส่วนหนึ่งท่ีเรำจะหำก็คือ
กำรจ ำหน่ำยสินค้ำ ซึ่งเรำตกลงกับบริษัทฯท่ีจะมำขำยแล้ว จะขำย
เฉพำะข้ำงในเขตเทศบำล จะได้เงินจำกร้ำนท่ีมำต้ังของเล่น ซึ่งจะมำ 
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ต้ังขำยในวันแห่เทียนแล้ว จ ำนวนเงิน 150,000 บำท รวมกันแล้วได้
มอบให้วัดแน่นอน ตอนแรกคิดว่ำจะเหลือเงินบ้ำงเพื่อจะกันไว้ในปี
ต่อไป แต่ก็ยอดเงินออกมำลักษณะนี้ก็คงจะมอบให้วัดท้ังหมด ก็ขอ
ช้ีแจงให้รับทรำบว่ำยอดเงินตรงนี้ยังไม่แน่นอน ยังต้องมีค่ำใช้จ่ำย
เพิ่มเติม และก็ยังจะมีรำยได้มำเพิ่มเติมบ้ำง เรำจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง 
เมื่อได้ยอดเงินท่ีแน่นอนแล้ว ขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ ก็ขอฝำกชุมชนด้วยครับ 
ประธำนสภำเทศบำล ท่ำนเป็นกระแสเสียงท่ีจะมำช่วยตรงนี้ เพรำะท่ีท่ำนนำยกบอกว่ำใน

เรื่องท่ีทำงเทศบำลไม่เห็น เรำต้องช่วยกัน ฝำกชุมชนท่ีมำร่วมประชุม 
และนักเรียนด้วย ถ้ำหำกมีอะไรก็เสนอมำ ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง 
- มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม    - ไม่มี  
     - ปิดประชุม   
ปิดประชุม    เวลา 11.30 น. 
 
(ลงช่ือ)        จารุณี            ผู้จดรำยงำนกำรประชุม   (ลงช่ือ)    บุญจันทร์       ผู้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
          (นำงจำรุณี  คงทวี)           (นำยบุญจันทร์   ทองแถม) 
   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน    เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
  

 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ท ำกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
ประโคนชัย สมัยสำมัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2562 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) 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


