
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
สมัยสามญั สมัยแรก ครัง้ที่ 1 ประจ าปี ๒๕63 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2๕63 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 
ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ 
ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน 
นำยเฉลิมชัย  ไวยำประโคน 
นำยจีระ  หรีกประโคน 
นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์ 
นำยนก  หลอมประโคน 
นำยอ้อย  ทรงประโคน 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน 
นำยบุญจันทร์  ทองแถม 

ประธำนสภำเทศบำล 
รองประธำนสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรสภำ  

ศักดิ์  สินรัมย์ 
มงคล  แผ้วพลสง 
วรรณะ  เรืองศิริ 
ประวัติ  ทรงประโคน 
เฉลิมชัย  ไวยำประโคน 
จีระ  หรีกประโคน 
สมนึก  เทียมมณีรัตน์ 
นก หลอมประโคน 
อ้อย  ทรงประโคน 
เชิดพงษ์ ดอกประโคน 
บุญจันทร์  ทองแถม 

 
ผูไ้ม่มาประชุม   

 1. นำยพงษ์ศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์  สมำชิกสภำเทศบำล   ลำป่วย 
 2. นำยสุธีร์  ธนูศิลป์   สมำชิกสภำเทศบำล   ลำป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นำยประสงค์  พวงไพบูลย ์   นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 2. นำงสำวสุนิสสำ  ทองศรี   รองนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 3. นำยสมนึก  อินทะเล    เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 4. นำยส่งเสริม  พรรรณพิสุทธิ์   ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 5. นำยพิทักษ์ เมื่อประโคน  รองปลัดเทศบำล 
 6. นำงอัญชลี  เมื่อประโคน            หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 

7. นำงสำวจินตนำ  หลอมประโคน   ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
 8. นำยทรงยศ  ชัยอินทร์             ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

9. จ่ำเอกปรีชำ  ดีด้วยชำติ   ผู้อ ำนวยกำรกองกำรประปำ 
10. นำงกฤษฎีกำ มัญจกำเภท   ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
๑1.นำยเกรียงศักดิ์  เภสัชชำ   ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 
12. จ่ำเอกอภินันท์ บัตรประโคน   หัวหน้ำฝ่ำยป้องกัน 
13.นำงสำววำรุณี  พวงไพบูลย์   หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
14. นำงนิดำ  ปุยะติ    หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
15. นำยกิตติชัย  เชำวนกุล                              หัวหน้ำฝ่ำยบริหำร รก.ผอ.ร.ร. เทศบำล 
                                                               ต ำบลประโคนชัย  
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16. นำงล ำพร มันปำฏิ                                    ประธำนชุมชนตำเจรือม 
17. นำงละออง  กงประโคน                              ประธำนชุมชนชัยมงคล 
18. นำงบุญ สุขกมล                                       ชุมชนรุ่งสุริยำ 
19. นำงสำวทิพย์วรรณ  ปำประโคน                    กรรมกำรชุมชนหลักเมือง 
20. นำงลักขณำ ศรีจันทร์ดี                    ประธำนชุมชนกันเตอล 
21. นำงเฉลิมขวัญ  พงษ์ไพโรจน ์    กรรมกำรชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมำ 
22. นำงวรำภรณ์  พรรณพิสุทธิ์                          ประธำนชุมชนหนองกกเหนือ 
23. นำงจำรุนัย เสขะกุล      ประธำนกรรมกำรชุมชนอ ำนวยกิจ 
24. ว่ำท่ี ร.ต.หญิงวันนิสำ  วินประโคน    ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยำสรรพ์ 
25. นำยอิศรำทัศน์ อ่วงประโคน                          ประธำนนักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยำสรรพ์ 
26. นำงสำวอินทิรำ สุดประโคน                          กรรมกำรนักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยำสรรพ์ 
27. นำงสำวรักชนก  ปึกประโคน                         นักวิเครำะห์นโยบำยแผนช ำนำญงำน 
28. นำงวิไลรัตน์  หรีกประโคน                            นิติกรช ำนำญกำร 
29. นำยเสิม  ธงแพรศรี                                    ลูกจ้ำงประจ ำ 
30. นำงจำรุณี  คงทวี                                       เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
31.นำงนลินธร  ซื่อประโคน                                รองประธำนชุมชนวัดแจ้งคุ้มสำยัณห์ 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.๐๐ น. 
เมื่อได้เวลำประชุม นำยศักดิ์  สินรัมย์ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ท ำหน้ำท่ีเป็น 

ประธำนในท่ีประชุม เมื่อผู้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนสภำฯ ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
และกล่ำวเปิดประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย  
ประธำนสภำเทศบำล    ท่ำนนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี  

กรรมกำรชุมชนทุกชุมชน ท่ีเข้ำมำร่วมรับฟังกำรประชุม 
ครั้งนี้ ตลอดท้ังเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล ท่ีเคำรพทุกท่ำนครับ  
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2563ด้วยคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำล
ต ำบลประโคนชัยและประชำคมท้องถิ่นระดับต ำบล ได้ให้
ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2563 ในครำวประชุมเมื่อวันท่ี 21 
กุมภำพันธ์ 2563 แล้ว เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 (๒) จึงประกำศใช้แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2563 
ของเทศบำลต ำบลประโคนชัย เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ 
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 เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  เทศบัญญั ติ
งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม และงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงิน
สะสม ต้ังแต่บัดนี้เป็นไป ประกำศ ณ วันท่ี 24 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม     มีมติรับทรำบ    
นำยศักดิ์  สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภา
ประธำนสภำเทศบำล    เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕63 
 เม่ือวันที่ 28 มกราคม ๒๕63 

- ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
มีท่ำนใดจะแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือไม่ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม     -ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    -ถ้ำไม่มีกำรแก้ไขถือว่ำท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำร
ประธำนสภำเทศบำล    ประชุมสภำเทศบำลสมัยวิสำมัญสมัยท่ี 1 
      ประจ ำปี 2563 เมื่อวันท่ี 28 มกรำคม 2563 

- ท่ำนใดเห็นควรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     - ท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสภำเทศบำล
      ต ำบลประโคนชัย สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 1 ประจ ำปี  
      2563 เมื่อวันท่ี 28 มกรำคม 2563 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง  พิจารณา 
ประธำนสภำเทศบำล    3.1 ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี๒๕63  
                        และวันเร่ิมประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี ๒๕64 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน   - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล                            เทศบำลผู้ทรง เกียร ติ ทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี  รอง

นำยกเทศมนตรี เลขำนุกำร ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี
หัวหน้ำส่วนรำชกำร ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน 
กระผมนำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล
ต ำบลประโคนชัย เขต 1 กระผมขอเรียนแจ้งก ำหนดกำร
กำรประชุม สมัยสำมัญ ประจ ำปี 2563 และวันเริ่มประชุม
สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี 2564 ดังนี้ 
1. สมัยท่ี 2 ประจ ำปี 2563 ระหว่ำงวันท่ี 1-30 มิถุนำยน 
2563 
2. สมัยท่ี 3 ประจ ำปี 2563 ระหว่ำงวันท่ี 1-30 สิงหำคม 
2563 
3. สมัยท่ี 4 ประจ ำปี 2563 ระหว่ำงวันท่ี 1-30 
พฤศจิกำยน 2563 
4. สมัยแรก ประจ ำปี 2564 ระหว่ำงวันท่ี 1-28 กุมภำพันธ์ 
2564 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ตำมท่ีท่ำนนำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน เสนอมำมีผู้ใด 
ประธำนสภำเทศบำล    ทักท้วงหรือไม่ ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ท่ีประชุม     - ผู้รับรอง 1. นำยมงคล  แผ้วพลสง 
          2. นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์ 

  3. ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเสนออีกหรือไม่ครับ ครับ  
ประธำนสภำเทศบำล    ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม     -ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้เห็นชอบให้ ก ำหนดสมัย 
ประธำนสภำเทศบำล สมัยสำมัญ ประจ ำปี 2563 และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญ 

สมัยแรก ประจ ำปี 2564 ตำมท่ีท่ำนเชิดพงษ์ ดอกประโคน                           
เสนอ ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    3.2  ญัต ติคณะผู้ บ ริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย
ประธำนสภำเทศบำล    เร่ือง ขอความเห็นจากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล 
      ประโคนชัย ว่าสมควรให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบล 
      ประโคนชัย เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าด่ืม
      หยอดเหรียญ พ.ศ. 2563 
      - ขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี ได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง 
      กำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรตู้น้ ำด่ืมหยอดเหรียญ   
      พ.ศ. 2563 ขั้นรับหลักกำร เชิญครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์ - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
      ก่อนเสนอญัตติร่ำงเทศบัญญัติ เรื่องกำรควบคุมกำร 
      ประกอบกิจกำรน้ ำด่ืมหยอดเหรียญพ.ศ. 2563 ซึ่งตำม
      ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุม
      สภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.
      2554) ข้อ 44 ปกติเทศบัญญัติท่ีประชุม ส ภ ำ ท้ อ ง ถิ่ น
      จะต้องพิจำรณำเป็น 3 วำระ แต่ท่ีประชุมสภำจะอนุมัติให้
      พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวก็ได้  ผมจึงขอเสนอสภำให้
      พิจำรณำเป็นสำมวำระรวดเดียว 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - นำยกเทศมนตรี เสนอให้มีกำรพิจำรณำเป็นสำมวำระ  
ประธำนสภำเทศบำล    รวดเดียว สมำชิกท่ำนใดเห็นควรตำมท่ีท่ำนนำยกเทศมนตรี 
      เสนอ 
นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน   - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ รองนำยกเทศมนตรี และ 
สมำชิกสภำเทศบำล    สมำชิกสภำ สมำชิกสภำเทศบำล ประธำนชุมชน เจ้ำหน้ำท่ี
      เทศบำล และนักเรียนผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำ เทศบำล
      ทุกท่ำนครับ กระผมนำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน สมำชิกสภำ
      เทศบำล เขต 1 ผมขอเพิ่มเติมในเรื่องขอควำมเห็นชอบ 
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      ในกำรต้องขออนุญำตประธำนสภำผ่ำนไปยัง ผู้บริหำร
      เพื่อควำมรวดเร็วเพรำะว่ำญัตติคณะผู้บริหำรท้องถิ่นต ำบล 
      ประโคนชัย ในเรื่องกำรขอควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมสภำว่ำ
      สมควรให้ตรำเป็นเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลประโคนชัย           
      เรื่องกำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรน้ ำด่ืมหยอดเหรียญ พ.ศ. 
      2563 ตำมท่ีคณะผู้บริหำรได้เสนอมำเมื่อสักครู่นี้  ผมคิดว่ำ
      เป็นส่ิงท่ีดี ก่อนท่ีท่ำนผู้บริหำรจะเสนอญัตตินั้น ผมต้องขอ
      หำรือกับประธำนสภำก่อนว่ำ ต้องให้ประธำนสภำได้สอบถำม
      ทำงสมำชิกสภำก่อนว่ำเห็นควรด้วยกับ 3 วำระตรงนี้ ถ้ำ
      สมำชิกเห็นด้วย ท่ำนนำยกจะได้อ่ำนญัตติท่ีเดียวกันพร้อมกัน
      ไปเลย ขอบคุณมำกครับ  
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกท่ำนใดเห็นว่ำควรอนุมัติตำมท่ีท่ำนนำยกเทศมนตรี
ประธำนสภำเทศบำล    เสนอ โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 10 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกท่ำนใด ไม่เห็นควรตำมท่ีท่ำนนำยกเทศมนตรี 
ประธำนสภำเทศบำล เสนอ โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ - เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 10 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้พิจำรณำ      
เป็นสำมวำระรวดเดียว ได้ 

นำยประสงค์  พวงไพบูลย์ - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
      เรื่อง ขอควำมเห็นจำกท่ีประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
      ประโคนชัย ว่ำสมควรให้ตรำเทศบัญญัติเทศบำลต ำบล 
      ประโคนชัย เรื่อง กำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรตู้น้ ำด่ืม
      หยอดเหรียญ พ.ศ. 2563 

ค ำแถลง 
ประกอบร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

เรื่อง กำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรตู้น้ ำหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  เนื่องจำกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำต หนังสือรับรองกำรแจ้งและกำร
ให้บริกำรในกำรจัดกำรส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๖๓ แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยก ำหนดให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และไม่เกินอัตรำท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับเพื่อ
ประโยชน์ในกำรดูแลคุณภำพ สุขลักษณะ และกำรก ำหนดเงื่อนไขในกำรประกอบกิจกำร ตู้น้ ำหยอดเหรียญภำยใน 
เขตพื้นท่ีของเทศบำลต ำบลประโคนชัย ให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล อีกท้ังเพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ 
ของกฎหมำย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖๐ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒) ให้กระท ำได้โดยกำรตรำเป็นเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลประโคนชัย   
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เขตพื้นท่ีของเทศบำลต ำบลประโคนชัย ให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล อีกท้ังเพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ 
ของกฎหมำย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖๐ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

จึงขอเสนอร่ำงนี้ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย พิจำรณำเห็นชอบเพื่อตรำเป็นเทศบัญญัติใช้
บังคับในเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัยต่อไป 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลประโคนชัย 

เร่ือง  การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ พ.ศ. 2563 
หลักกำร 

 ให้มีเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลประโคนชัย ว่ำด้วยกำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรตู้น้ ำด่ืมหยอด
เหรียญท่ีมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมในเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย โดยอำศัย
อ ำนำจ ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบ
กับหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๖๔๓ ลงวันท่ี  ๒๔ มีนำคม ๒๕๕๙ และค ำแนะน ำ
ของคณะกรรมกำรสำธำรณสุข เรื่อง แนวทำงควบคุมกำรประกอบกิจกำรตู้น้ ำด่ืมหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ 
วันท่ี ๒ มิถุนำยน ๒๕๕๓ 

เหตุผล 
 เนื่องจำกในปัจจุบันในเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีผู้น ำตู้น้ ำด่ืมหยอดเหรียญติดต้ังตำมแหล่ง

ชุมชนต่ำงๆ เพื่อให้บริกำรน้ ำด่ืมโดยคิดค่ำบริกำร โดยจำกกำรส ำรวจพบว่ำ บำงตู้อำจมีลักษณะกำรจัดวำงท่ีมี
ควำมเส่ียงต่อปัญหำกำรปนเปื้อนของฝุ่น ควัน ละออง เช้ือแบคทีเรียและเช้ือโรคอื่นๆ ท่ีอำจก่อให้เกิดโรคติดต่อ
ทำงเดินอำหำรและน้ ำ หรือควำมเส่ียงต่อกำรปนเป้ือนเนื่องจำกอยู่ใกล้แหล่งระบำยน้ ำท้ิง แหล่งขยะมูลฝอย หรือ
อำจเกิดจำกคุณภำพของระบบน้ ำประปำท่ีใช้ในกำรกระบวนกำรผลิต รวมทั้งคุณภำพของระบบกรองน้ ำภำยในตู้ท่ี
อำจมีอำยุกำรใช้งำนของไส้กรองท่ีแตกต่ำงกัน เหล่ำนี้ ก็อำจส่งผลให้เกิดควำมเส่ียงต่อสุขภำพและเป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพของผู้บริโภค ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว 
๖๔๓ ลงวันท่ี ๒๔ มีนำคม ๒๕๕๙ และค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสำธำรณสุข เรื่อง แนวทำงควบคุมกำร
ประกอบกิจกำรตู้น้ ำด่ืมหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ วันท่ี ๒ มิถุนำยน ๒๕๕๓  

 ดังนั้น เพื่อประโยชนในกำรก ำกับดูแลคุณภำพ สุขลักษณะ และกำรก ำหนดเงื่อนไขในกำร
ประกอบกิจกำร ตู้น้ ำด่ืมหยอดเหรียญภำยในเขตพื้นท่ีของเทศบำลต ำบลประโคนชัย  ให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลและเป็นไป ตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖๐ แห่ง
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับมำตรำ ๓๒ มำตรำ 
๕๔ มำตรำ ๕๕ มำตรำ ๕๖ มำตรำ 59 มำตรำ ๖๐ มำตรำ ๖๓ มำตรำ ๖๕ มำตรำ ๗๑ และมำตรำ 83 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระท ำได้โดยกำร
ตรำเป็นเทศบัญญัติ เทศบำลต ำบลประโคนชัยจึงจ ำเป็นต้องตรำเทศบัญญัตินี้ขึ้น (รำยละเอียดปรำกฎตำมเอกสำร
ท่ีแนบมำพร้อมนี้) 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยมงคล  แผ้วพลสง   - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ นำยกเทศมนนตรี  
   รองนำยกเทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำล ประธำนชุมชน 
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    เจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล และนักเรียนผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุม

  สภำเทศบำลทุกท่ำนครับ กระผมนำยมงคล  แผ้วพลสง
  สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 เรื่องนี้ผมได้ติติงว่ำกำรอนุญำตต้ัง
  ตู้น้ ำด่ืม 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยมงคล  แผ้วพลสง   - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ รองนำยกเทศมนตรี และ 
รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำ สมำชิกสภำเทศบำล ประธำนชุมชน เจ้ำหน้ำท่ี

เทศบำล และนักเรียนผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำ เทศบำล
ทุกท่ำนครับ กระผมนำยมงคล  แผ้วพลสง ส ม ำ ชิ ก ส ภ ำ
เทศบำล เขต 1 เรื่องนี้ผมได้ติติงว่ำกำรอนุญำตต้ังตู้น้ ำ ด่ืม
หยอดเหรียญ ผมเห็นดีด้วย ชำวบ้ำนเขำจะได้ใช้น้ ำท่ีรำคำถูก 
แต่ผมเองก็อยำกจะฝำกท่ำนประธำนสภำ ท่ำนผู้บริหำร เรื่อง
น้ ำประปำของเรำในเมื่อเรำตรำเทศบัญญัติแล้ว เป็นสิทธิ์ของ
เทศบำลท่ีจะไปเก็บเงินเขำมำเป็นรำยได้ ผมก็ขอฝำกทำง
เทศบำลเรื่องน้ ำประปำ ท่ีเขำมำท ำตู้น้ ำหยอดเหรียญ ต้อง
ตรวจให้ดี เพรำะว่ำเทศบำลเรำน้ ำยังสะอำดไม่พอ ผมคิดว่ำ
อย่ำงนั้น จะท ำให้ประชำชนบริโภตน้ ำไม่สะอำดด้วยผมอยำก
ให้ทุกอย่ำงในเมื่อสภำอนุมัติแล้ว สมควรจะให้สำธำรณสุข
ตรวจคุณภำพน้ ำ ทุก เ ดือน หรื อ ทุก 15 วั น  ฝำกท่ำน
ประธำนสภำถึงผู้บริหำร หรือท่ำนท่ีควบคุมและดูแลอย่ำง
เต็มท่ี เพรำะท่อน้ ำประปำท่ียอดเหรียญจะท ำในหมู่ท่ี 4,5,7  
เนื่องจำกท่อประปำของเทศบำลอยู่ใกล้ท่อน้ ำท้ิง ผมเองเป็น
ห่วง เหมือนท่ีถนนอ ำนวยกิจ ฝำกท่ำนประธำนสภำไปถึง
ผู้บริหำรด้วย ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน   - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ นำยกเทศมนตรี และรองนำยก 
สมำชิกสภำเทศบำล เทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำล ประธำนชุมชน เจ้ำหน้ำท่ี

เทศบำล และนักเรียนผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำ เทศบำล
ทุกท่ำนครับ กระผมนำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน สมำชิกสภำ
เทศบำล เขต 1 เรื่องของกำรตรำเทศบัญญัติ หรือข้อกฎหมำย
ต่ำงๆ เกี่ยวกับเทศบำลนี้ เพื่อท่ีจะมำควบคุมกิจกำรตู้น้ ำ ด่ืม
หยอดเหรียญก็ดี ผมเองในฐำนะท่ีเป็นสมำชิกสภำเทศบำล
ต ำบลประโคนชัยก็อยำกจะขอเรียนผ่ำนประธำนสภำไปยัง
ผู้บริหำรว่ำในกำรตรำเทศบัญญัติในครั้งนี้ นั้น ผมเองก็อยำกให้
ท่ำนผู้บริหำรได้ควบคุมผู้ท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้  เมื่อเรำตรำเป็น
บัญญัติแล้ว จะต้องมีข้อระเบียบอย่ำงไร ในเรื่องของกำรผลิต 

 
/น้ ำด่ืม... 
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 น้ ำด่ืม เพื่อท่ีจะมำขำยให้กับพี่น้องประชำชนในรำคำถูก และก็

ดีกว่ำ น้ ำสะอำด ถูกสุขลักษณะ หรือไม่มีสำรใดเจือปนไหม ผม
เองก็อยำกจะฝำกท่ำนประธำนสภำไปยังผู้บริหำรได้ช่วย
วินิจฉัยเรื่องตรงนี้ เมื่อสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
ยกมือให้ผ่ำนไปแล้วทำงผู้บริหำร หรือผู้ท่ีมีควำมรับผิดชอบ ไม่
ด ำเนินกำรดูแลในเรื่องคุณภำพของน้ ำท่ีจะถึงพี่น้องประชำชน 
ผมคิดว่ำก็คงจะไม่ใช่ ในกำรตรำเทศบัญญัติ มิใช่โชว์แต่ผลงำน 
คุณภำพไม่ดี ผลประโยชน์ท่ีพี่น้องประชำชนจะได้รับไม่ได้ ก็คง
จะผิดแผกออกไปตรงนี้  เกี่ยวกับญัตติผู้บริหำรเทศบำล         
กำรตรำเทศบัญญัติให้ท่ำนช่วยดูด้วยว่ำเมื่อตรำเทศบัญญัติไป
แล้วต้องดูให้ ชัดเจน ต้องมีระยะเวลำในกำรควบคุมว่ ำ          
ใน 1 สัปดำห์ หรือ 2 สัปดำห์ หรือ 1 เดือน ไปตรวจสอบ 
เพรำะคุณภำพของน้ ำท่ีจะให้พี่น้องประชำชนได้บริโภคต้องมี
คุณภำพ มีสำรเจือปนหรือไม่อย่ำงไร ตรงนี้ต้องฝำกท่ำน
ประธำนสภำไปยั ง ผู้บริหำร และผ่ำนไปยั ง ผู้ ท่ีมีหน้ ำ ท่ี
ควบคุมดูแลตรงนี้   ให้ชัดเจนมิใช่ตรำเป็นเทศบัญญัติแล้ว
ปล่อยปละละเลย จะต้องให้สมำชิกสภำมำประชุมจ้ีตลอด ตรง
นี้ก็อยำกฝำกท่ำนประธำนสภำยังผู้บริหำร เพรำะไม่ใช่แค่เรื่อง
น้ ำ วำระอื่นๆ ผมจะน ำเรียนอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณมำกครับ  

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
ท่ีประชุม     - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ผมขอมติท่ีประชุมสภำ ท่ำนใดเห็นว่ำควรอนุมัติให้ผ่ำนร่ำง
ประธำนสภำเทศบำล    เทศบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรตู้น้ ำด่ืม
      หยอดเหรียญ  พ.ศ. 2563 วำระแรก โปรดยกมือ 
      - สมำชิกท่ำนใดเห็นว่ำควรอนุมัติให้ผ่ำนร่ำงเทศบัญญัติ
      เรื่อง กำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรตู้น้ ำด่ืมหยอดเหรียญ  
      พ.ศ. 2563 วำระแรก โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 10 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกท่ำนใดเห็นว่ำไม่ควรอนุมัติให้ผ่ำนร่ำงเทศบัญญัติ 
ประธำนสภำเทศบำล เรื่อง กำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรตู้น้ ำด่ืมหยอดเหรียญ  

พ.ศ. 2563 วำระแรก โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ - เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 10 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้ผ่ำนร่ำงเทศ
บัญญัติเรื่อง กำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรตู้น้ ำด่ืมหยอด
เหรียญ พ.ศ. 2563 วำระแรก  
 

นำยศักดิ์/… 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์    กำรพิจำรณำวำระท่ี 2 สมำชิกสภำเทศบำลเป็นกรรมกำร 
ประธำนสภำเทศบำล แ ป ร ญั ต ติ เ ต็ ม สภ ำ  โ ด ย ป ร ะ ธ ำน สภ ำ เ ป็ น ป ร ะ ธ ำ น

คณะกรรมกำรแปรญัตติ 
 - มีสมำชิกท่ำนใดจะแปรญัตติ วำระ 2 ไหมครับ 
      ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติเทศบาลต าบล 
      ประโคนชัย เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจกำรตู้น้ ำด่ืม
      หยอดเหรียญ  พ.ศ. 2563  
      ข้อ 2. ค ำแถลง 
      ข้อ 3 บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
      ข้อ 4 เนื้อหำร่ำงเทศบัญญัติ ต้ังแต่ข้อ 1- ข้อ 26  
      ข้อ 4 บัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยเทศบัญญัติเทศบำลต ำบล
      ประโคนชัย เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจกำรตู้น้ ำด่ืม
      หยอดเหรียญ  พ.ศ. 2563 ล าดับท่ี 1 และล าดับท่ี 2 
      - มีสมำชิกท่ำนใดจะแปรญัตติไหมครับ  
ท่ีประชุม     - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล ถ้ำไม่มีเป็นอันว่ำสมำชิกให้คงไว้ตำมร่ำงเดิม 
                                      วำระท่ี 3 จะไม่มีกำรอภิปรำย ผมขอถำมมติท่ีประชุมว่ำ
      เทศบำลต ำบลประโคนชัยจะให้อนุมัติตรำเป็นเทศบัญญัติ 
      เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจกำรตู้น้ ำด่ืมหยอดเหรียญ  
      พ.ศ. 2563 วำระท่ี 3 หรือไม่ โปรดยกมือ 
  - สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง การ

 ควบคุมการประกอบกิจกำรตู้น้ ำด่ืมหยอดเหรียญ พ.ศ.2563 
   โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ 10 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สมำชิกท่ำนใด ไม่เห็นชอบ ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ 
ประธำนสภำเทศบำล  เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจกำรตู้น้ ำด่ืมหยอดเหรียญ  

 พ.ศ. 2563 โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  - สรุปท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ 
ประธำนสภำเทศบำล  เรื่อง กำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรตู้น้ ำด่ืมหยอดเหรียญ  

 พ.ศ. 2563  จ ำนวน 10 เสียง  
  - ไม่เห็นชอบให้ตรำเป็นเทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมการ

 ประกอบกิจกำรตู้น้ ำด่ืมหยอดเหรียญ  พ.ศ. 2563 ไม่มี  
- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้มีมติให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ
เรื่อง กำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรตู้น้ ำด่ืมหยอดเหรียญ  
พ.ศ. 2563 ได้ 

 
/ผมจะส่ง… 
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- ผมจะส่งร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกำรประกอบ
กิจกำรตู้น้ ำด่ืมหยอดเหรียญ  พ.ศ. 2563  ให้ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  ภำยใน 7 วัน ตำม
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม 
มำตรำ 62 ต่อไปครับ 
-ขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำมำกครับ เมื่อไม่มีสมำชิกคัดค้ำน        
ท่ำนนำยกเทศมนตรี น ำไปตรำเป็นเทศบัญญัติต่อไป 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยประสงค์ พวงไพบูลย ์ เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย - ขอบคุณสมำชิกสภำเทศบำลท่ีสนับสนุนให้ตรำเทศบัญญัติ 

เรื่อง กำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรตู้น้ ำด่ืมหยอดเหรียญ  
พ.ศ. 2563 ตำมท่ีท่ำนสมำชิกสภำได้อภิปรำยให้พวกเรำ
ด ำเนินกำร เมื่อมำถึงขั้นนี้แล้ว เรำต้องควบคุมดูแลให้น้ ำ
สะอำด เพรำะฉะนั้นต้องท ำให้เต็มท่ีอย่ำท ำแล้วเลยผ่ำน    
จะท ำให้เสียหำยกับพวกเรำ ฝำกผู้รับผิดชอบดูแลด้วย  

นำยศักดิ์  สินรัมย์    3.3 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง 
ประธำนสภำเทศบำล    ขอรับความเห็นชอบจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
      ต าบลโคนชัย ต าบลประโคนชัยอ าเภอประโคนชัย จังหวัด
      บุรีรัมย์       
      - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์ - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 
  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมประสงค์ขอรับควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลต ำบล         
ประโคนชัย จัดต้ังศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เทศบำลต ำบลโคนชัย ต ำบลประโคนชัยอ ำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ 

หลักกำร 
  เพื่อขอรับควำมเห็นชอบจัดต้ังศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เทศบำลต ำบลประโคนชัย ต ำบลประโคนชัย
อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
      เหตุผล 
  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมประสงค์ขอจัดต้ังศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลประ
โคนชัย เพื่อให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำในระบบโรงเรียนแก่เด็กก่อนระดับปฐมวัย โดยด ำเนินกำร ณ โรงเรียน
เทศบำลต ำบลประโคนชัย ต้ังอยู่หมู่ท่ี 2 ต ำบลประโคนชัย อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
  กำรพัฒนำเด็กให้มีควำมพร้อมท้ังด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ จึงนับเป็น
ภำรกิจส ำคัญท่ีหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบจะต้องตระหนัก และให้ควำมสนใจ เพื่อให้กำรพัฒนำเด็กเป็นไปอย่ำงมี
คุณภำพและได้มำตรฐำนเหมำะสมกับวัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะหน่วยงำนซึ่งมีภำรกจิหน้ำท่ี
รับผิดชอบด้ำนกำรพัฒนำเด็ก ตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมำยว่ำด้วยแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจไม่ว่ำจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดก็ตำม ท้ังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทศบำล หรือ 
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ท้องถิ่นรูปแบบอื่นก็ดี ล้วนแต่มีบทบำทท่ีส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท้ังส้ิน ปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดต้ัง และด ำเนินงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้ำท่ี
รับผิดชอบในกำรส่งเสริมและพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในทุกๆ ด้ำน เพื่อให้เด็กได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำม
ศักยภำพและได้มำตรฐำน 
  ซึ่งเด็กวัยแรกเกิดถึง 6 ปี เป็นช่วงอำยุท่ีมีควำมส ำคัญท่ีสุดในชีวิตมนุษย์ เพรำะเป็นระยะ ท่ี
ร่ำงกำยมีอัตรำกำรพัฒนำสูงมำกโดยเฉพำะทำงสมอง ถ้ำเด็กได้รับกำรพัฒนำเล้ียงดูท่ีดี ถูกต้องตำมหลักจิตวิทยำ
และหลักวิชำกำรกำรอื่นๆ เด็กก็จะพัฒนำได้เต็มศักยภำพ และสำมำรถเจริญเติบโตเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภำพเป็น
ก ำลังในกำรพัฒนำประเทศชำติต่อไป 
  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขอเสนอญัตติ
ต่อสภำเพื่อขอรับควำมเห็นชอบให้จัดต้ังศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลประโคนชัย ต ำบลประโคนชัย อ ำเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป 
 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยมงคล  แผ้วพลสง   - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ นำยกเทศมนตรี รองนำยก 
รองประธำนสภำเทศบำล   เทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำล ประธำนชุมชน เจ้ำหน้ำท่ี

  เทศบำล และนักเรียนผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำ 
  เทศบำลทุกท่ำนครับ กระผมนำยมงคล  แผ้วพลสง สมำชิก
  สภำเทศบำล เขต 1 ผมยินดีด้วยที่จะจัดต้ังศูนย์พัฒนำเด็ก 

   เทศบำลต ำบลประโคนชัย ก็ขอฝำกท่ำนรักษำกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัย ว่ำ 

   กำรเรียนกำรสอนก็พอใช้ได้ จะเด่น จะดีมันก็ไม่ใช่ มีชำวบ้ำน
  พูดว่ำคุณครูของเรำไม่เก่ง พอเด็กเรียนช้ันท่ีสูงขึ้นเขำก็ย้ำยไป 

   อยู่โรงเรียนอื่น ผมก็อยำกจะทรำบเหมือนกันว่ำเพรำะเหตุใด 
   โรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมพร้อมทุกอย่ำง 
   ผมเองก็พอ ท่ีจะทรำบอยู่ว่ ำห้อง เรียนมีแอร์  กินดีอยู่ ดี 

  ท ำไมเด็กเรียนของเรำเรียนไม่เก่ง ผมขอฝำกรักษำกำร ผอ.ท่ี
  อยู่ตรงนี้ ก็อยำกจะให้ดูด้วยว่ำ ถ้ำจัดต้ังศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

   ตรงนี้ก็ ดีกับประชำชนในเขตเทศบำลของเรำ เพรำะว่ำ
  เมื่อก่อนตรงโรงเรียนท่ำนนำยกคนเก่ำ ก็จะท ำเป็นศูนย์
  พัฒนำเด็กเล็ก แต่ในปัจจุบันได้ท ำเป็นโรงเรียนก็ถือว่ำดีมำก 

      และก็จะท ำเป็นศูนย์พัฒนำเด็ก ผมเองก็ฝำกท่ำนประธำนสภำ
      ถึงผู้บริหำรทุกท่ำนว่ำ ตรงนี้ถ้ำเรำท ำได้ ก็ต้องมำปรับปรุง 
      คุณภำพคุณครูของเรำให้ดีเหมือนโรงเรียนกัลยำประสิทธิ์ 
      เพรำะได้ติดตำมโรงเรียนอยู่พอสมควร ตรงนี้ก็อยำกจะฝำก
      ท่ำนนำยกถึงรักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน คุณครูให้
      เข้มงวดนักเรียนเนื่องจำกนักเรียนเรำไม่เก่ง  เมื่อเล่ือนช้ันสูง
      ขึ้นเขำจะย้ำยไปเรียนท่ีอื่น เช่น โรงเรียนวัดแจ้ง หรือโรงเรียน
      อนุบำลประโคนชัย เพรำะอะไร โรงเรียนเทศบำลต ำบล          
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      ประโคนชัยของเรำถือว่ำเป็นโรงเรียนท่ีอุดมสมบูรณ์ 
      พอสมควร  กินดีอยู่ ดีทุกอย่ำง ผมเองก็อยำกฝำกท่ำน
      ประธำนถึงนำยกช่วยดูแลตรงนี้ด้วยว่ำเด็กของเรำท ำไมไม่เก่ง 
      ต้องไปดูท่ีโรงเรียนให้ดีด้วย และคนท่ีนำยกมอบหมำยให้ไป
      ดูแลโรงเรียนหรือไม่ก็เปล่ียนปรับปรุงให้ดีกว่ำนี้ ขอบคุณครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน   - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ นำยกเทศมนตรี รองนำยก 
สมำชิกสภำเทศบำล เทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำล ประธำนชุมชน เจ้ำหน้ำท่ี

เทศบำล และนักเรียนผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำ เทศบำล
ทุกท่ำนครับ กระผมนำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน สมำชิกสภำ
เทศบำล เขต 1 ผมขอเพิ่มเติมในเรื่องขอควำมเห็นชอบในกำร
จัดต้ังศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ต่อจำกท่ำนมงคล แผ้วพลสง ผมเห็น
ด้วยครับ คือ เป็นกำรแบ่งเบำภำระพี่น้องประชำชนท่ีมีบุตร
หลำนท่ีอยู่ในช่วงวัยก่อนเรียน ได้มำเข้ำเรียนในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กของเรำ ก่อนท่ีจะไปอยู่ ท่ีวัยประถม 1 ประถม 2 และ
ประถม 3 แต่อย่ำงไรก็ตำมเขำว่ำกำรศึกษำมีควำมจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งท่ีต้องดูแลเยำวชน เท่ำท่ีผมสังเกตว่ำนักเรียนท่ีเข้ำไป
ศึกษำอยู่ในโรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัยของเรำนั้น มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ บำงคนก็ใช้ได้ในระดับหนึ่ง บำงคนก็
แทบจะใช้ไม่ได้เลย โดยเฉพำะในเรื่องของวิชำภำษำไทยซึ่งเป็น
ภำษำประจ ำชำติของเรำ อย่ำงไรก็ตำมฝำกไปยังประธำนสภำ
ไปยังผู้บริหำรว่ำในเรื่องของคณะครูท่ีมีอยู่ในกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงน้อยผมเองก็อยำกจะให้มีกำรแข่งขันในระดับนักเรียนดี 
เพื่อเป็นกำรกระเต้ือง ห้องทับ 1 ห้องทับ 2 ดูผลกำรเรียนเป็น
อย่ำงไร ควำมใส่ใจของนักเรียนเป็นอย่ำงไร ถ้ำหำกไม่มีควำม
ใส่ใจเรำเองเป็นครู ครูก็ต้องแข่งขันกันเองด้วย ไม่ใช่ว่ำ พอถึง
เวลำ 08.00 น. เคำรพธงชำติ เข้ำเรียนตำมปกติ ไม่เค้น 
หมำยถึงว่ำไม่จดจ่อ ไม่พยำยำมท่ีจะประสิทธิ์ประสำทวิชำ
ให้กับลูกศิษย์ เพรำะในกำรท่ีจะสนใจท่ีจะสอนให้ลูกศิษย์ ผม
เช่ือว่ำคุณภำพนักเรียนของเรำคงจะดี เพรำะว่ำ เมื่อเล่ือนช้ัน  

 ป.1 ป.2 ก็จะย้ำยไปเรียนโรงเรียนอนุบำล โรงเรียนวัดแจ้ง
ตำมท่ีท่ำนมงคลกล่ำวมำ แต่ถ้ำโรงเรียนเรำเองมีคุณภำพจริง 
ผมเช่ือว่ำเขำคงไม่ย้ำยบุตรหลำนไปเรียนท่ีอื่น เพรำะอย่ำง
น้อย ควำมพร้อมของเรำมีมำกกว่ำโรงเรียนอื่นๆ แน่นอน 
เพียงแต่ว่ำอยำกฝำกท่ำนประธำนสภำถึงท่ำนผู้บริหำรและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องรับผิดชอบเป็นได้หรือไม่ว่ำ หนึ่งในกำรจัดต้ังศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก เรำต้องมีครูพี่เล้ียงเด็กท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
พิจำรณำให้ชัดเจน และอยู่ในวัยประถม เรำเน้นได้ไหมครับว่ำ
หนึ่งวิชำท่ีต้องเรียน คือวิชำภำษำไทย ผมเช่ือได้ว่ำกำรศึกษำ 
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 1.วิชำภำษำไทย 2. วิชำภำษำอังกฤษ 3 วิชำคณิตศำสตร์ ถ้ำ
ได้ 3 วิชำนี้ ท่ีเรำจะประสิทธิ์ประสำทวิชำให้กับลูกศิษย์เรำ ผม
เช่ือว่ำไปตรงไหนก็อยู่รอด แต่ในปัจจุบันนี้เท่ำท่ีผมสังเกตและ
สอบถำมหลำนตัวเองท่ีไปโรงเรียน ผู้ปกครอง บุตรหลำนท่ีเข้ำ
ไปเรียนยังเขียนหนังสือไม่ได้ อ่ำนหนังสือไม่ออก สมัยก่อนผม
เรียน ป.1, ป. 2 จะต้องมีกำรคัดลำยมือแข่งขันกัน จะต้อง
อ่ำนหนังสือให้ได้ สูตรคูณก็ต้องท่องให้ได้ต้ังแต่แม่ 1 ถึงแม่ท่ี 
12 ต้องแข่งขันอย่ำงนี้ เป็นต้น คือจำกเดิมมำถึงปัจจุบัน
กำรศึกษำเรำล่ำช้ำไปมำกท่ีเดียว กำรศึกษำจะเดินหน้ำได้ก็
ขึ้นอยู่กับผู้บริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ครูเป็นผู้
ประ สิทธิ์ ประสำทวิชำให้กับนัก เรียน ตรงนี้ ก็ ฝำกท่ำน
ประธำนสภำไปยังผู้บริหำร ถ้ำเป็นไปได้ 1.วิชำภำษำอังกฤษ 
ถ้ำครูเรำประสบกำรณ์ยังไม่เพียงพอ เรำสำมำรถจะจ้ำงครูเป็น
ชำวต่ำงประเทศหรือเป็นครูคนไทยท่ีเก่งด้ำนวิชำภำษำอังกฤษ
มำเพื่อประสิทธิ์ประสำทวิชำให้ควำมรู้กับนักเรียน 2.วิชำ
ภำษำไทย เอกภำษำไทย คณิตศำสตร์มำระดมตรงนี้เพื่อสร้ำง
เด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้ำ ถ้ำได้ 3 วิชำหลักนี้ ผมเช่ือว่ำ
ไปท่ีไหนก็อยู่รอด สุดท้ำยต้องท่ำนประธำนสภำผ่ำนไปยัง
ผู้บริหำรโดยเฉพำะประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำด้วยนะครับ
ท่ำนต้อง ช่วย ช้ีแจง ช้ีแนะด้วยเพรำะว่ำ  1 ในเรื่องของ
กำรศึกษำ ท่ำนเองก็มีประสบกำรณ์มำกท่ีเดียว ท ำอย่ำงไรให้
โรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัย สำมำรถเข้ำแข่งขันกับ
โรงเรียนอื่นได้ เช่น โรงเรียนอนุบำลประโคนชัย โรงเรียนวัด
แจ้ง และควำมสนใจท่ีผู้ปกครองจะส่งลูกมำเรียนโรงเรียนเรำก็
จะมีเพิ่มมำกขึ้น และก็จะเป็นหน้ำตำของโรงเรียน ผู้บริหำร ครู
สนใจดูแลนักเรียน อ่ำน เอบีซี ได้ต้ังแต่ ป.1 อ่ำนภำษำอังกฤษ
ได้ดี เพื่อนักเรียนท่ีจะมำเรียนท่ีโรงเรียนเทศบำลต ำบลประ
โคนชัยของเรำ ก็ขอฝำกเพียงเท่ำนี้ แล้วในเรื่องของกำรจ้ำงครู
สอนก็ต้องไประเบียบให้ชัดเจน ถ้ำจ้ำงได้ก็ควรท่ีจะจ้ำง ผมเห็น
ดีด้วยกับกำรจัดต้ังศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลประโคน
ชัย เพรำะว่ำพี่น้องประชำชนของเรำนั้น เด็กท่ีจะเข้ำก่อนวัย
เรียนมีจ ำนวนมำกพอสมควร ขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์  ควำมจริงเรื่องนี้ผมมีส่วนร่วมเป็น 
ประธำนสภำเทศบำล คณะกรรมกำรสถำนศึกษำอยู่ด้วยก็ได้พยำยำมพูดคุยกันอยู่ 

ขอเรียนตำมควำมเป็นจริงเวลำประชุมก็คุยกับครู แต่ว่ำก็มี
ข้อจ ำกัดในบำงอย่ำงท่ีเรำยังท ำไม่ได้ คืออัตรำก ำลังท่ีได้ไม่ใช่
เอกท่ีขอไป และได้ปรึกษำกับผู้บริหำรโรงเรียนไปแล้ว เรำต้อง
พยำยำมและอีกอย่ ำ งหนึ่ ง เร ำมีกำรแข่ ง ขันกันบ่อยๆ         
โดยเฉพำะท่ีหอสมุดของเรำ อันนี้ก็ขอเรียนให้ท่ำนทรำบ  

 -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
/นำยเชิดพงษ์... 
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นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน   - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ นำยกเทศมนตรี รองนำยก 
สมำชิกสภำเทศบำล เทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำล ประธำนชุมชน เจ้ำหน้ำท่ี

เทศบำล และนักเรียนผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำ เทศบำล
ทุกท่ำนครับ กระผมนำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน สมำชิกสภำ
เทศบำล เขต 1 ผมอยำกเห็นเด็กในเขตเทศบำลมีควำมรู้เรื่อง
ของกำรศึกษำ ท่ำนประธำนสภำเทศบำลพูดถึงเรื่องกำร
แข่งขัน นักเรียนท่ีไปประกวด ไปแข่งขันไม่ว่ำจะเป็นกำรวำด
ภำพและกำรตอบปัญหำ ส่วนมำกท่ีสังเกตนักเรียนท่ีจะได้รับ
รำงวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศ จะเป็นโรงเรียนจำกท่ีอื่นมำ 
อย่ำงไรก็ขอฝำกดูตรงนี้ โครงกำรกำรท่ีท่ำนช้ีแจงมำเป็นของ
กองกำรศึกษำท่ีจะต้องด ำเนินกำรอยู่แล้ว เมื่อมีปัญหำจะต้อง
แก้ไขอย่ำงไร จึงจะท ำให้ครูมีควำมเชียวชำญด้ำนนี้ มำพัฒนำ
เด็กของเรำ ก็ขอฝำกเพียงเท่ำนี้ครับท่ำนประธำนสภำ    
ขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์ - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ในฐำนะท่ีผมมีส่วนร่วมในโรงเรียนเทศบำลต ำบล 
      ประโคนชัยก็อยำกจะช้ีแจงเล็กน้อย เริ่มต้ังแต่เปิดศูนย์พัฒนำ
      เด็กเล็กเด็กท่ีอยู่ในระยะพัฒนำจริงๆ ต้ังแต่แรกเกิดไปจนถึง 
      6 ขวบ หลังจำกนั้นกำรเจริญเติบโตด้ำนอื่นจะช้ำลง  
      เจริญเติบโตแต่ร่ำงกำย แต่สมองจะหยุดหรือช้ำ เด็กจะดีได้
      ต้องอยู่ในระยะแรก จึงท ำให้ต้องเปิดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก แต่
      ถ้ำไม่มีกำรพัฒนำ เรำดูแลไม่ถูกรูปแบบ เส้นสำยควำมรู้จะไม่
      เกิดขึ้น ท ำให้ควำมรู้ต่ำงๆ ท่ีจะได้รับในช่วงต่อๆ ไปนั้นอำจจะ
      เช่ืองช้ำลง ยกตัวอย่ำงโรงเรียนกัลยำประสิทธิ์ รับนักเรียน 
      ต้ังแต่ 2 ขวบ ท ำให้สำมำรถพัฒนำนักเรียน  ในหนึ่งห้องเรียน
      จะมีครู 2 คน โรงเรียนของเรำก็มีครูหลำยคนในจ ำนวน
      นักเรียนท้ังหมด 200 คน ครูท้ังหมด จ ำนวน 15 คน ก็ถือ
      ว่ำมีครูจ ำนวนมำก ในส่วนตรงนี้ก็ได้คุยกับผอ.กิตติชัย อยู่ว่ำ
      ช่วงแรก ส่ิงท่ีเรำจะดูแลให้เด็กรู้จักภำษำอังกฤษ คือให้พูดคุย
      ได้มิใช่เขียนได้ ให้เน้นแค่นั้นก่อน เรื่องครูท่ีสอนภำษำอังกฤษ
      นั้น อยำกได้ครูท่ีมีควำมรู้พื้นฐำน เมื่อมีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
      แล้วก็จะให้ครูท่ีเอกปฐมวัยมำสอน เพรำะฉะนั้นถ้ำจะเพิ่มครู 
      ก็จะเป็นเอกคณิตศำสตร์ภำษำไทย ส่วนครูภำษำอังกฤษเรำ
      อยำกจะได้ครูท่ีมีควำมรู้มำช่วย  ปัจจุบันครูท่ีมีอยู่จะเป็นครู
      อัตรำจ้ำงเป็นส่วนใหญ่ ก็พยำยำมปรับปรุงให้เต็มท่ี กำร
      สอบแข่งขันของนักเรียนจะมีอยู่ท่ัวไป ท้ังกลุ่มในเขตอ ำเภอ 
      ต่ำงจังหวัด ให้พำนักเรียนไปสอบแข่งขันเพื่อเป็นกำรลับสมอง     
                                                                          /และเพิ่ม... 
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      และเพิ่มประสิทธิภำพ เน้นว่ำหลังจำกท่ีนักเรียนจบ ป. 6 
      แล้วเรำไปสอบแข่งขันเข้ำโรงเรียนมัธยม ตอนนั้นผลออกมำดี
      ของเรำติดล ำดับท่ีดี ก็จะเป็นกำรสร้ำงช่ือเสียง จะท ำให้
      ผู้ปกครองสนใจท่ีจะส่งบุตรหลำนมำเรียนท่ีโรงเรียนเทศบำล
      ต ำบลประโคนชัย ท ำอย่ำงไรจะท ำให้เด็กเรำดีท่ีสุดแต่ว่ำใน
      จ ำนวนเด็กของเรำนั้นก็มีมำจำกควำมแตกต่ำงฝำก ผอ.
      โรงเรียน เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำของโรงเรียน มีปัญหำอะไรก็
      ขอให้ปรึกษำหำรือกัน ขอช้ีแจงเพิ่มเติมเท่ำนี้ ขอบคุณครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ -ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ี  
ประธำนสภำเทศบำล ประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ ให้จัดต้ังศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 เทศบำลต ำบลประโคนชัย โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ เห็นชอบ 10 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกท่ำนใด ไม่เห็นชอบ ให้จัดต้ังศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ประธำนสภำเทศบำล เทศบำลต ำบลประโคนชัย โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ  เห็นชอบ 10 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติเห็นชอบ ให้จัดต้ังศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก เทศบำลต ำบลประโคนชัย ต ำบลประโคนชัย 
อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    3.4 ญัต ติคณะผู้ บ ริหาร เทศบาลต าบลประโคนชัย
ประธำนสภำเทศบำล    เ ร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักปลัดเทศบาล 
      - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์ - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 
  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักกำร 
  เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

เหตุผล 
 ด้วยเครื่องปรับอำกำศ ท่ีติดต้ังภำยในห้องส ำนักปลัดเทศบำล หมำยเลขครุภัณฑ์ 420-49-0018  

ใช้งำนมำนำนไม่สำมำรถซ่อมแซมได้ และอะไหล่บำงตัวเส่ือมสภำพตำมอำยุกำรใช้งำน หำกซ่อมจะท ำให้ไม่คุ้มค่ำ  
เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรในกำรจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ ให้สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำน ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและต่อเนื่อง เทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขออนุมัติโอนเงิน 

                                                                                    /งบประมำณ                           
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งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแทนเครื่องท่ีช ำรุด  ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 
  ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   

 ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ   จ ำนวน  32,400  บำท 
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำดไม่
ต่ ำกว่ำ 24,000 บีทียู จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  32,400 บำท พร้อมติดต้ัง เป็นรุ่นท่ีได้รับฉลำกประสิทธิภำพ
เบอร์  5 ของกำร ไฟฟ้ ำ ฝ่ ำยผ ลิตแห่ ง ประ เทศ ไทย  และแต่ละ เครื่ อ ง ประกอบ ด้วยอุปก ร ณ์
ต่ำง ๆได้แก ่สวิทซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 5 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร (รำคำท่ีต้ังไว้รวม
ค่ำติดต้ังและภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว)  
  -เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ 
  -เป็นไปตำมหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลว 22 มิ.ย.2552  
  -เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
  -เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2562   

รวมโอนเพิ่ม จ ำนวน  32,400.- บำท 
โอนลด 

  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรงำนท่ังไป  งบด ำเนินงำน หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ประเภท
ค่ำบริกำรด้ำนโทรคมนำคม จ ำนวน  32,400.- บำท   

รวมโอนลด  จ ำนวน  32,400.-  บำท 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541  หมวด 4  ข้อ 27  “กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีท ำให้
ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” 
  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำ
อนุมัติ ต่อไป 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ -ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ี 
ประธำนสภำเทศบำล  ประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้โอนงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์
ส ำนักงำนส ำนักปลัดเทศบำล โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 10 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ใหโ้อนงบประมำณรำยจ่ำย 
ประธำนสภำเทศบำล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์

ส ำนักงำน ส ำนักปลัดเทศบำล โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 10 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

/เป็นอันว่ำ... 
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- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติใหโ้อน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน ส ำนักปลัดเทศบำล ได้ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    3.5 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย
ประธำนสภำเทศบำล    เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
      กิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เพื่อเป็น
      ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
      - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์ - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 

 ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร
ประปำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
  เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
      เหตุผล 
  ด้วยเครื่องพิมพ์ของกองกำรประปำ เทศบำลต ำบลประโคนชัย หมำยเลขทะเบียน 414-49-
0001 ได้ใช้งำนมำนำน ท ำให้อะไหล่บำงตัวช ำรุด ไม่สำมำรถซ่อมแซมได้  หำกซ่อมแซมท ำให้ไม่คุ้มค่ำเพื่อ
ประโยชน์ของทำงรำชกำรในกำรจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ ให้สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำน ใหเ้ป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและต่อเนื่อง เทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63   เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แทนเครื่องท่ี
ช ำรุด  ดังนี้      

โอนเพิ่ม 
  ต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรประปำ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)  จ ำนวน 8,000.-บำท 
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จ ำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 8,000.-บำทโดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐำน ดังนี้ 
     - เป็นอุปกรณ์ท่ีมีควำมสำมำรถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน 
     - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 
     - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
     - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที (ppm)หรือ 
8 ภำพต่อนำที (ipm) 
     - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 5 
ภำพต่อนำที (ipm) 
     - สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได้ 
     - มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
     - มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

/สำมำรถถ่ำย… 



 
-18- 

 
     - สำมำรถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ท้ังสีและขำวด ำ 
     - สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
     - สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
     - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่อง 
     - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่อง 
     - สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้ 
     - มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น 
     - สำมำรถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 
     - เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก ำหนดตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ข้อ 50) 
     - เป็นไปตำมหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลว 22 มิ.ย.2552  
     - เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
      - เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2562   

รวมโอนเพิ่ม8,000.-บาท 
 

โอนลด 
  แผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรประปำ งบบุคลำกรหมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภท
เงินเดือนพนักงำน  จ ำนวน 8,000.-บำท  

รวมโอนลด  8,000.-บาท 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2541  หมวด 4  ข้อ 27  “กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีท ำให้
ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” 

  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563ให้สภำเทศบำลต ำบล          
ประโคนชัยพิจำรณำอนุมัติ ต่อไป 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ี 
ประธำนสภำเทศบำล ประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้โอนงบประมำณรำยจ่ำย 

เฉพำะกำรประปำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็น
ค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 10 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ใหโ้อนงบประมำณรำยจ่ำย 
ประธำนสภำเทศบำล เฉพำะกำรประปำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อ

เป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 

/นำยศักดิ์...   
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นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 10 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติใหโ้อน
งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    3.6 ญัต ติคณะผู้ บ ริหาร เทศบาลต าบลประโคนชั ย
ประธำนสภำเทศบำล    เ ร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
      งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อ เป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์
      คอมพิวเตอร์ กองช่าง 
      - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์ - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 

  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
  เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เหตุผล 
  ด้วยเครื่องพิมพ์ของกองช่ำง  เทศบำลต ำบลประโคนชัย หมำยเลขทะเบียน  414-55-0045     
ได้ใช้งำนมำนำน ท ำให้อะไหล่บำงตัวช ำรุด ไม่สำมำรถซ่อมแซมได้  หำกซ่อมแซมท ำให้ไม่คุ้มค่ำเพื่อประโยชน์ของ
ทำงรำชกำรในกำรจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ ให้สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน ใหเ้ป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและต่อเนื่อง เทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63   เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แทนเครื่องท่ีช ำรุด  ดังนี้  

โอนเพิ่ม 
  ต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเ ตอร์ ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ ำนวน 8,000.-บำท 
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จ ำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 8,000.-บำทโดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐำน ดังนี้ 
     - เป็นอุปกรณ์ท่ีมีควำมสำมำรถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน 
     - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 
     - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
     - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที (ppm)หรือ 
8 ภำพต่อนำที (ipm) 
     - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 5 
ภำพต่อนำที (ipm) 
     - สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได้ 
     - มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
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     - มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
     - สำมำรถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ท้ังสีและขำวด ำ 
     - สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
     - สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
     - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่อง 
     - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่อง 
     - สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้ 
     - มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น 
     - สำมำรถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 
     - เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก ำหนดตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ข้อ 50) 
     - เป็นไปตำมหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลว 22 มิ.ย.2552  
     - เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
     - เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภำคม 2562   

รวมโอนเพิ่ม8,000.-บาท 
 

โอนลด 
  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำงบ
บุคลำกรหมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทเงินเดือนพนักงำน  จ ำนวน 8,000.-บำท  

รวมโอนลด 8,000.-บาท 

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

  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563 ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำ
อนุมัติ ต่อไป  

นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ี 
ประธำนสภำเทศบำล ประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้โอนงบประมำณรำยจ่ำย  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กองช่ำง โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 10 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ใหโ้อนงบประมำณรำยจ่ำย 
ประธำนสภำเทศบำล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ กองช่ำง โปรดยกมือข้ึน 
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มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 10 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติใหโ้อน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563    
เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่ำง ได้ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์    3.7 และ 3.8 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคน
ชัยประธำนสภำเทศบำล    เร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบล 
      ประโคนชัย เพื่อก่อสร้างถนน คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนห้วย
      ละเว้ีย จากซอยดอกจาน ถึงถนนภักดีด ารงและปรับปรุง
      ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Pavemen In-Place 
      Recycline) ท่อระบายน้ าบ่อพัก และฝาบ่อพัก  
      ถนนภักดีด ารง จากแยกถนนมนตรี ถึงห้วยละเว้ีย 
      (ชุมชมศูนย์การค้า) 
      - ขอเชิญนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์ - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัยมีควำมประสง ค์ขออนุมั ติ จ่ำยขำดเงินสะสม จ ำนวน 
 2 โครงกำร โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักกำร 
  เพื่อขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมจ ำนวน 2 โครงกำรคือ 
 

                     1.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนห้วยละเวี้ย จำกซอยดอกจำน ถึงถนนภักดีด ำรง
เป็นเงิน 1,769,600.- บำท  
                     2.โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต (Pavemen In-Place Recycline) ท่อ
ระบำยน้ ำบ่อพัก และฝำบ่อพัก ถนนภักดีด ำรง จำกแยกถนนมนตรี ถึงห้วยละเวี้ย (ชุมชนศูนย์กำรค้ำ) เป็นเงิน 
4,261,100.- บำท 
 

เหตุผล 
  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม เพื่อจัดท ำโครงกำร 
จ ำนวน 2 โครงกำร  

   ญัตติท่ี 3.7 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนห้วยละเวี้ย จำกซอยดอกจำน ถึงถนน
ภักดีด ำรง เป็นเงิน 1,769,600.- บำท ถนนผิวจรำจร คสล. หนำเฉล่ีย 0.15 ม. กว้ำง 6 ม. ยำว 187 ม. บ่อพัก 
คสล. ขนำด 1.30x1.10 ม. จ ำนวน 20 บ่อ ท่อระบำยน้ ำ คสล. ᶲ 0.60 ม. ยำว 186 ม. คิดเป็นพื้นท่ีผิวจรำจร
ไม่น้อยกว่ำ 1,204 ตร.ม. (หักพื้นท่ีบ่อพัก) (รำยละเอียดตำมแบบของเทศบำล)แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 ประจ ำปี 2562 หน้ำ 9  

ญัตติท่ี 3.7 โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต (Pavemen In-Place 
Recycline) ท่อระบำยน้ ำบ่อพัก และฝำบ่อพัก ถนนภักดีด ำรง จำกแยกถนนมนตรี ถึงห้วยละเวี้ย (ชุมชน
ศูนย์กำรค้ำ)  เป็นเงิน 4,261,100.- บำท ถนนผิวจรำจรพำรำแอสฟัลต์คอนกรีตหนำเฉล่ีย 0.05 ม. กว้ำงเฉล่ีย 
7 ม. ไหล่ทำง คสล. ข้ำงละ 1.20 ม. ยำว 330 ม. บ่อพัก คสล. จ ำนวน 52 บ่อ ท่อระบำยน้ ำ คสล. ᶲ 0.60 ม.  

/ยำว 452 ม…. 
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ยำว 452 ม. ปรับปรุงฝำบ่อพักจ ำนวน 20 บ่อ คิดเป็นพื้นท่ีผิวจรำจรพำรำแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 2,310 
ตร.ม. และ ผิวจรำจร คสล. ไม่น้อยกว่ำ 311.04 ตร.ม. (หักพื้นท่ีบ่อพัก) (รำยละเอียดตำมแบบของเทศบำล) 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 ประจ ำปี 2562 หน้ำ 10 

 

สถำนกำรณ์คลัง 
 เงินสะสมของเทศบำลต ำบลประโคนชัย  ณ วันท่ี  30 กันยำยน 2562 
  มีเงินสะสมท่ีน ำไปบริหำรได้                     เป็นเงิน     54,277,682.36 บำท 
  หัก -บัญชีเงินฝำก ก.ส.ท. หรือ กสอ.           เป็นเงิน      750,871.79.00 บำท 
 หัก -กันเงินส ำหรับจ่ำยเงินเดือน 3 เดือน          เป็นเงิน         7,012,080.00 บำท 
           -กันเงินส ำรองเงนิเบ้ียยังชีพ 2 เดือน           เป็นเงิน         2,471,600.00 บำท 
  -กันเงินส ำรองเงนิฉุกเฉิน 10%              เป็นเงิน         4,404,313.00 บำท 
  -เงินสะสมท่ีอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร เป็นเงิน       10,722,500.00 บำท 
 เงินสะสมคงเหลือที่สามารถน าไปใช้ได้                 เป็นเงิน       28,916,317.51 บำท 
          กองช่างขอจ่ายขาดตามญัตตินี้                       เป็นเงิน         6,030,700.00 บำท 
 เงินสะสมคงเหลือ                                  เป็นเงิน       22,885,617.51บำท 
 

  อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน 
กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
  “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น
ภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
  (1) ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึง่เกี่ยวกับ
ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรท่ีเป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกำรท่ี 
จัดท ำเพื่อบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
             (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตำม
ระเบียบแล้ว 
  (3) ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือนและกันไว้อีกร้อย
ละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้น เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกรณีท่ีมีสำธำรณภัยเกิดข้ึน 
  (4) เมื่อได้รับกำรอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จส้ินภำยในระยะเวลำไม่เกิดหนึ่งปีถัดไป หำกไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดให้กำรใช้
จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
  ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม โดยค ำนึงถึงฐำนะกำรเงินกำรคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภำพในระยะยำว” 
  หลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย พิจำรณำอนุมัติต่อไป 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - ญัตติท่ี 3.7 มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติ 
ประธำนสภำเทศบำล ท่ีประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใด อนุมั ติ ให้ จ่ำยเงินสะสมของ

เทศบำลต ำบลประโคนชัย โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.พร้อม 
/บ่อพัก… 
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 บ่อพัก ถนนห้วยละเวี้ย จำกซอยดอกจำน ถึงถนนภักดีด ำรง 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 10 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ใหจ่้ำยเงินสะสมของเทศบำล 
ประธำนสภำเทศบำล ต ำบลประโคนชัย โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.พร้อมบ่อพัก 

ถนนห้วยละเวี้ย จำกซอยดอกจำน ถึงถนนภักดีด ำรง 
 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 10 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติใหจ่้ำยเงินสะสม
ของเทศบำลต ำบลประโคนชัย โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
พร้อมบ่อพัก ถนนห้วยละเวี้ย จำกซอยดอกจำน ถึงถนนภักดี
ด ำรง ได้ 
ญัตติท่ี 3.8 มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 

ท่ีประชุม - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติ 
ประธำนสภำเทศบำล ท่ีประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใด อนุมั ติ ให้ จ่ำยเงินสะสมของ

เทศบำลต ำบลประโคนชัย โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรพำรำ
แอสฟัลต์คอนกรีต (Pavemen In-Place Recycline) ท่อ
ระบำยน้ ำบ่อพัก และฝำบ่อพัก ถนนภักดีด ำรง จำกแยกถนน
มนตรี ถึงห้วยละเวี้ย (ชุมชนศูนย์กำรค้ำ) โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 10 เสียง 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ใหจ่้ำยเงินสะสมของเทศบำล 
ประธำนสภำเทศบำล ต ำบลประโคนชัย โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรพำรำแอสฟัลต์

คอนกรีต (Pavemen In-Place Recycline) ท่อระบำยน้ ำ
บ่อพัก และฝำบ่อพัก ถนนภักดีด ำรง จำกแยกถนนมนตรี ถึง
ห้วยละเวี้ย (ชุมชนศูนย์กำรค้ำ) โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 10 เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติใหจ่้ำยเงินสะสม
ของเทศบำลต ำบลประโคนชัย โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร
พำรำแอสฟัลต์คอนกรีต (Pavemen In-Place Recycline) 
ท่อระบำยน้ ำบ่อพัก และฝำบ่อพัก ถนนภักดีด ำรง จำกแยก
ถนนมนตรี ถึงห้วยละเวี้ย (ชุมชนศูนย์กำรค้ำ)  ได้ 

      ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ  
นำยศักดิ์  สินรัมย์    -มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ประธำนสภำเทศบำล    กิจกำรสภำเทศบำลท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ี ครับ 
 

/นำยเฉลิมชัย... 
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นำยเฉลิมชัย  ไวยำประโคน - กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ 
สมำชิกสภำเทศบำล เทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้ท่ีเข้ำร่วมประชุม ทุกท่ำน 

กระผมนำยเฉลิมชัย  ไวยำประโคน สมำชิกสภำเทศบำลต ำบล
ประโคนชัย เขต 1 มีประชำชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีเกิดปัญหำ         
ในฐำนะท่ีผมเป็นสมำชิกสภำเทศบำล ขอแจ้งให้ผู้มีส่วนท่ี
เกี่ยวข้องช่วยด ำเนินกำรดังนี้ 
1. เรื่องป้ำยจรำจรห้ำมผ่ำนบริเวณหน้ำร้ำนสมบูรณ์ก่อสร้ำง
เก่ำถึงถนนธนูประสิทธิ์ พี่น้องประชำชนแจ้งว่ำ มีรถวิ่งเข้ำไป
ในทำงท่ีผ่ำนตรงนั้น เขำเลยแนะน ำมำว่ำตัวหนังสือท่ีเรำเขียน
ห้ำมเข้ำตัวเล็กหรือเปล่ำ ผมได้ไปตรวจสอบแล้ว ถ้ำเป็นคนใน
พื้นท่ีอำจจะมองเห็น แต่ถ้ำเป็นคนนอกพื้นท่ีอำจจะเร่งด่วนใน
กำรใช้ถนนหนทำงตรงนี้ จะเป็นกำรย้อนศรเข้ำไปในพื้นท่ีเขำ 
เป็นเขตหวงห้ำมจะได้รับอันตรำยได้ และจะถูกปรับหำกมี
ต ำรวจจรำจรอยู่บริเวณนั้น ฝำกท่ำนประธำนไปถึงผู้บริหำร 
แจ้งให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องดูแลในเรื่องตรงนี้ ท ำอย่ำงไรให้
ป้ำยตรงนั้นมีควำมชัดเจนมำกขึ้นเพื่อให้คนในพื้นท่ีและนอก
พื้นท่ีมองเห็นชัดเจนมำกขึ้น 
2. เรื่องถนนหน้ำวัดจ ำปำ หน้ำบ้ำนผู้ใหญ่ทูล รถจอดค่อนข้ำง
ไม่เป็นระเบียบ ตำมถนนหน้ำวัดจ ำปำ ตรงนี้ผมก็ไปดูพื้นท่ีให้
มั่นใจว่ำเป็นรูปแบบไหน ก็มีป้ำยแจ้งบอกว่ำห้ำมจอดวันคู่ วันค่ี
ไม่ทรำบว่ำพี่น้องตรงนั้นเห็นป้ำยหรือไม่ก็ไม่ทรำบฝำกท่ำน
ประธำนสภำแจ้งหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด้วย ถ้ำเป็นไปได้ก็อยำก
ให้เจ้ำหน้ำท่ีไปจัดระเบียบบริเวณดังกล่ำวให้ยอดรถข้ำงใดข้ำง
หนึ่งตำมท่ีเขียนป้ำยไว้ ถ้ำบอกกล่ำวตักเตือนไปแล้วไม่เช่ือฟังก็
ใช้กฎหมำยบังคับ 
3. ส่ีแยกทำงไปรษณีย์ประโคนชัย ตรงหน้ำร้ำนฮวด บำงครั้ง
บำงเวลำจะมีรถค่อนข้ำงมำกจรำจรติดขัดท ำให้พี่น้อง
ประชำชนท่ีสัญจรไปมำล ำบำกฝำกท่ำนประธำนสภำถึงท่ำน
ผู้บริหำรให้ประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้อง หรือจะไปประสำนไป
ทำง สถำนีต ำรวจภูธรในพื้นท่ี ส่งเจ้ำหน้ำท่ีจรำจรมำช่วงเวลำท่ี
มีกำรสัญจรไปมำจ ำนวนมำก  เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำม
สะดวกให้กับพี่น้องประชำชนกำรใช้ถนนก็ดี 
- ท้ังหมด 3 เรื่อง ท่ีประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
ท่ีได้รับควำมเดือดร้อนฝำกมำกับผมท่ีเป็นสมำชิกสภำเทศบำล 
ฝำกท่ำนประธำนสภำถึงคณะผู้บริหำร ขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ขอบคุณท่ำนเฉลิมชัย มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีก 
ประธำนสภำเทศบำล หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง   - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ นำยกเทศมนตรี รองนำยก 
รองประธำนสภำเทศบำล   เทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำล ประธำนชุมชน เจ้ำหน้ำท่ี

  เทศบำล และนักเรียนผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำ 
  เทศบำลทุกท่ำนครับ กระผมนำยมงคล  แผ้วพลสง 

/สมำชิกสภำ… 



-25- 
 

      สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ผมมี 2- 3 เรื่องดังนี ้
1.ชำวบ้ำน พ่อค้ำ ท้ังนี้ได้สอบถำม ผอ.สุดเฉลียว ขอโทษท่ี
เอ่ยนำม เรื่องท่ีดินบริเวณ หน้ ำ ร้ ำนข้ ำ วมั น ไ ก่  เ ป็ นทำ ง
สำธำรณะ ทำงพ่อค้ำเองก็ฝำกผมเขำอยำกได้เป็นท่ีจอดรถ 
ท ำเหมือนข้ำงวัดจ ำปำ ซึ่งได้ปรึกษำผอ.กองวิชำกำรว่ำต้องท ำ
อย่ำงไร ก็ได้รับแจ้งกลับมำว่ำต้องท ำประชำคม ซึ่งด ำเนินกำร
ไม่ทัน ผมจึงขอปรึกษำและฝำกท่ำนประธำนสภำถึงคณะ
ผู้บริหำร ถ้ำท ำได้ เรื่องทำงเดิน เอำดินออกถนนก็จะมีควำม
กว้ำงมำกขึ้น ถ้ำท ำได้ทำงพ่อค้ำเขำจะขอบคุณมำก แต่ผมคิด
ว่ำน่ำจะท ำได้ครับ ขอบคุณครับ 
2.ฝำกกองวิชำกำรหรือท่ำนผู้รู้กฎหมำยตรงนี้ ผมเองเห็นด้วย
กับคุณเฉลิมชัย ขอโทษท่ีเอ่ยนำม ทุกท่ีของเรำอ่อนแอไม่
ปฏิบัติ ถ้ำไม่ปฏิบัติผมเองก็อยำกจะให้ท ำหนังสือถึงสถำนี
ต ำรวจ ให้มำด ำเนินกำร ผมเองก็เคยบอกรองปลัดเทศบำล
เช่นเดียวกันว่ำประชำชนของเรำในเขตเทศบำลล้ ำท่ีของถนน
หลวงนี่คือจุดท่ี 1 และจุดท่ี 2 ผมขอฝำกผู้รู้กฎหมำยตรงนี้ฝ่ัง
ซ้ำยหรือฝ่ังขวำ ผมเองก็อยำกจะฝำกงำนป้องกันด้วยว่ำ วิทยุ
ส่ือสำรเรำก็มีอย่ำงไรก็ไปแจ้งท่ีสถำนีต ำรวจได้ บริเวณท่ีทำง
คุณเฉลิมชัยพูดท่ีจอดรถใกล้ของท่ำนรักษำกำรผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนเทศบำลต ำบลประโคนชัย จะจอดท้ังฝ่ังซ้ำยและขวำ 
เทศบำลเรำน่ำจะเคร่งครัดบ้ำงครับ ลองถำมท่ำนกิตติชัยว่ำ
จริงหรือไม่บริเวณหน้ำร้ำนของท่ำน จอดรถซ้ำยขวำเต็ม     
ไปหมด บำงครั้งท ำให้รถติดไปไม่ได้ ไม่ปฏิบัติตำมตำมป้ำยท่ี
ติดต้ังไว้ ไม่ว่ำจะเป็นทำงไปวัดแจ้ง วัดจ ำปำ ก็เช่นเดียวกัน 
ท ำให้รถวิ่งไม่ได้ ตอนนี้เทศบำลเรำท่ำนลองไปดูได้เลยว่ำ 
1. บริเวณร้ำนขำยจักรยำนติดป้ำยห้ำมจอดรถ สำมำรถติดได้
หรือไม่ ท่ำนผู้รู้กฎหมำยตรงนี้ลองถำมดู ใช้ได้หรือไม่ กระตุ้น
เจ้ำหน้ำท่ีด้วยครับ ท่ำนลองเดินไปดูว่ำผิดกฎหมำย ให้ท ำ
หนังสือแจ้งไป เขำจะอยู่ได้หรือไม่ คือตรงนี้ผมได้ปรึกษำ
หลำนชำยท่ีเป็นนักกฎหมำยถ้ำติดต้ังในถนนหลวงคือเป็นกำร 
กระท ำท่ีผิด เพรำะรถจะจอดไม่ได้ น ำจำนดำวเทียมมำวำง 
ฝำกกองวิชำกำร ท่ำนผู้กฎหมำย ท่ำนลองไปดู  จริงหรือไม่
จริง ผมเองก็อยำกจะแจ้งว่ำทำงเทศบำลเรำสมควรจะด ำเนิน 
กำรอย่ำงเด็ดขำด งำนป้องกันไปดูได้ หำกไม่ด ำเนินกำรก็
ขอให้แจ้งต ำรวจไปด ำเนินกำร หรือจะให้ผมน ำหนังสือไปส่งท่ี
ผู้ก ำกับก็ได้ครับ ผมพอรู้จัก ผมบอกได้เลยครับว่ำของเรำแค่ 
เรื่องเล็กๆ แต่เรำท ำไม่ได้ เพรำะอะไร ผมเองก็ยังไม่ทรำบว่ำ
เพรำะอะไร และก็ขอฝำกอีกเรื่องหนึ่งคือ ตอนนี้ผอ.กอง
สำธำรณสุขไปดูได้เลยว่ำท่ีบริเวณร้ำนผลไม้ท่ีตลำดสด บำงวัน
รถวิ่งแทบไม่ได้ ตอนท่ำนมำใหม่ๆ ก็รู้สึกว่ำจะดี แต่ตอนนี้ท่ี
ตลำดเหมือนเดิมอีกแล้ว ผมเองก็ไม่รู้จะพูดอย่ำงไรเพรำะว่ำ 

/เส้นสีขำว… 
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เส้นสีขำวมีเพียงเท่ำนี้แต่ขยับมำอีกครั้งหนึ่งพอทำงโน้นมำก็มี
แม่ค้ำท่ีใหญ่ผมถือว่ำใหญ่ตรงนั้นเอง เอำท่ีของหลวงมำขำย
ของ ผมอยำกดูว่ำในเขตเทศบำลเรำจะสะอำด กำรจรำจรมี
แต่ป้ำยไม่มีผู้ปฏิบัติ ผมเองขอฝำกท่ำนประธำนสภำ ผู้บริหำร 
และเจ้ำหน้ำท่ี ด้วยครับ  

นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ขอบคุณท่ำนมงคล ฝำกท่ำนนำยกและผู้ท่ีมีหน้ำท่ีรับผิด 
ประธำนสภำเทศบำล ด้วยครับ 
 - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน   - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ นำยกเทศมนตรี รองนำยก 
สมำชิกสภำเทศบำล    เทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำล ประธำนชุมชน เจ้ำหน้ำท่ี

  เทศบำล และนักเรียนผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำ 
  เทศบำลทุกท่ำนครับ กระผมนำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน
  สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ในเรื่องของกำรจรำจรท่ำนจะ
  เห็นอยู่ว่ำ หน้ำธนำคำรกรุงไทยจะมีร้ำนจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 

   ไฟฟ้ำสนำมชัย บริเวณทำงโค้งจะเล้ียวไปทำงบ้ำนกรวด 
   ตอนนี้ผมได้ประสำนงำนกับทำงงำนป้องกันและบรรเทำสำ

  ธำรณภัยพร้อมกับเทศกิจได้ไปพร้อมกับผม เพื่อพูดคุยกับ
  ผู้จัดกำรร้ำนสนำมชัยว่ำเขำชอบจอดรถของเขำตรงโค้งพอดี
  ผ่ำนมำจำกธนำคำรกสิกรไทยจะเล้ียวไปทำงบ้ำนกรวดก็จะ 

   อันตรำยมองไม่เห็น  ได้ประสำนงำนกับงำนป้องกันไป 
   ประมำณอำทิตย์กว่ำๆ ก็ด ำเนินกำรไปทำสีจนแล้วเสร็จแต่ก็

  กว่ำจะทำให้ได้ ฝำกไปยังหัวหน้ำส่วนท่ีรับผิดชอบ อย่ำงน้อย
  ให้พนักงำนของท่ำนกระตือรือร้นด้วย เพรำะว่ำบำงทีเรำไป
  หำรือก็จะแจ้งว่ำมิใช่เรื่องของกองตนเองรับผิดชอบ ประสำน
  ไปยังหัวหน้ำอภินันท์ จะประสำนงำนงำนให้ ใช้ระยะเวลำ 

   นำน ผมจึงแจ้งว่ำจะประสำนกับท่ำนปลัด รองปลัด ถึงได้
  กระท ำ ขอให้มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำนด้วยมิใช่เช้ำ
  ชำมเย็นชำมท ำให้กำรแก้ปัญหำประชำชนได้ไม่ทันท่วงที         
  ก็ฝำกท่ำนประธำนสภำไปยังผู้บริหำรช่วยดูด้วย ในช่วงนี้
  หน้ำแล้ง ก็มีเหตุอัคคีภัยต่ำงๆ เช่นกำรจุดซังข้ำว เผ่ำอ้อย 

   ให้ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำน ผ่ำนทำงจอ แอลอีดีท่ีอยู่ตรง
  ส่ีแยกไฟแดง น ำภำพท่ีเป็นประโยชน์เกี่ยวกับภัยแล้ง กำรเกิด
  อัคคีภัยให้พี่น้องประชำชนได้ทรำบ ป้ำยท่ีเรำท ำแต่ละจุด
  จะมีส่ีแยกไฟแดง ทำงไปบ้ำนกรวด หน้ำธนำคำร ธกส. หน้ำ
  ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขและอีกหลำยจุดท่ีเรำท ำป้ำยไว้  เพื่อ
  เป็นกำรประชำสัมพันธ์เตือนพี่น้องประชำชน หน้ำแล้งไม่ค่อย
  มีน้ ำ ต้องให้พี่น้องประชำชนระมัดระวัง อัคคีภัยเกิดข้ึนได้ทุก
  เมื่อ ทุกเวลำไม่จ ำเป็นต้อง หน้ำร้อน หน้ำหนำว และหน้ำฝน 
  ก็ขอฝำกท่ำนประธำนสภำถึงผู้บริหำรเพียงเท่ำนี้ขอบคุณครับ 

 
/นำยศักดิ์... 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์ มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ 
ประธำนสภำเทศบำล อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม   -ไม่มี 
ปิดประชุม     เวลา 11.50 น. 
 
 (ลงช่ือ)     จารุณี             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม           (ลงช่ือ)   บุญจันทร์    ผู้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
         (นำงจำรุณี  คงทวี)                  (นำยบุญจันทร์ ทองแถม) 
 เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน            เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

 
  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ท ำกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล              
ประโคนชัย สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2563  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 .................................................ประจ ำป ี2563   เมื่อวันท่ี............................... 
 
 

(ลงช่ือ)  ศักดิ์  ประธำนสภำเทศบำลประโคนชัย  
     (นำยศักด์ิ  สินรัมย์) 

 
 
 

 
 
 


