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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก  ประจ าปี 25๖๐ 

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 2๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

*******************  
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสาวธภัฎ  พิศาลปารกุล ประธานสภาเทศบาล ธภัฎ  พิศาลปารกุล  
๒ นายศักดิ์ชัย  บุญตา รองประธานสภาเทศบาล ศักดิ์ชัย  บุญตา  
๓ นายวันชัย   ศรีธัญ สมาชิกสภาเทศบาล วันชัย   ศรีธัญ  
๔ นางเคียงฟ้า  รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เคียงฟ้า  รุ่งเรือง  
๕ นางดวงพร  ธานี สมาชิกสภาเทศบาล ดวงพร  ธานี  
๖ นายเกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล เกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์  
๗ นายใหม่  ค าประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล ใหม่  ค าประเสริฐ  
๘ นางมาลา  ศรีดาโคตร สมาชิกสภาเทศบาล มาลา  ศรีดาโคตร  
๙ สิบเอกวรุธฒิพงษ์  ทัดเทียม เลขานุการสภา สิบเอกวรุธฒิพงษ์  ทัดเทียม  

 
ผู้ลาประชุม    จ านวน   -    คน   
ผู้ขาดประชุม    จ านวน   -    คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอุทัย  เกษมทาง นายกเทศมนตรี อุทัย  เกษมทาง  
๒ นายประสาร   แพงศรี รองนายกเทศมนตรี ประสาร   แพงศรี  
๓ นายอนันต์   ศรีรักษา รองนายกเทศมนตรี อนันต์   ศรีรักษา  
๔ นายพิเชษฐ์  วิเศษรอด เลขานุการนายกเทศมนตรี พิเชษฐ์  วิเศษรอด  
๕ นายสมใจ  สุวรรณติ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมใจ  สุวรรณติ  
๖ นายพิบูลชัย   ศรีเข้ม ผู้อ านวยการกองการศึกษา พิบูลชัย   ศรีเข้ม  
๗ จ่าเอกศุภัช  อภัยจิตต์ ปลัดเทศบาล จ่าเอกศุภัช  อภัยจิตต์  
๘ นายสุภวุฒิ   ยิ่งยืน ผู้อ านวยการกองช่าง สุภวุฒิ   ยิ่งยืน  
๙ นางแก้วสวรรค์ อรยิะรุ่งเรืองกุล ผู้อ านวยการกองคลัง แก้วสวรรค์ อรยิะรุ่งเรืองกุล  

๑๐ นางสาวกิตติมา  แก้วอุดม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กิตติมา  แก้วอุดม  
๑๑ นางสาวสุจิตรา  สองสี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ สุจิตรา  สองสี  
๑๒ นายคมกริช  แก้วคูณ นายช่างโยธา คมกริช  แก้วคูณ  
๑๓ นางวาสนา  รุ่งเรือง นักพัฒนาชุมชน วาสนา  รุ่งเรือง  
๑๔ นายภูมิศักดิ์   พันธ์งาม นักจัดการงานเทศกิจ ภูมิศักดิ์   พันธ์งาม  
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เวลา  ๐๙.๑๕ น.   เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม  สมาชิก
สภาเทศบาล  จ านวน  ๘  ท่าน มาพร้อมกัน ณ ที่ประชุม   

เลขานุการสภาเทศบาลเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม นั่ง
ประจ าที่ เชิญประธานสภาฯ จุด ธูป เทียน บูชา พระรัตนตรัย น าสวดมนต์ไหว้พระ    

เลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศเรียกประชุม  และระเบียบวาระการประชุม
สภาฯ เชิญประธานสภาเทศบาลด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
ต่อไป  

ประธานสภาฯ  กล่าวทักทายต่อที่ประชุมพร้อมกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวารระการประชุม  ดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕  น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 

๑.๑ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   เศรษฐกิจและ
สังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ 

๑.๒ เรื่อง เชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล  ที่ตั้งในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙   ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์
คอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ โดยมีคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้าร่วมประชุม 
จ านวน  ๖  ท่าน  ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ แล้ว     

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมทราบขอให้
แจ้งในระเบียบวาระท่ี ๔  ต่อไป   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจ าปี 
255๙  ครั้งที่ 2  เมื่อวันจันทร์ที่  2๓  สิงหาคม  25๕๙  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมือง
ศรีไค  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจ าปี 255๙  ครั้งที่ 2  เมื่อวันจันทร์ที่  2๓  
สิงหาคม  25๕๙  ด้วยมติรับรอง  ๗  เสียง  ไม่รับรอง ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
(ประธานสภา) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ  3.1 เรื่อง   ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2559 และวันเริ่ม

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 2560 
  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย

แรก  สภาเทศบาลจะต้องก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น และวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไป   



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชมุสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๐  หนา้ 3 จาก ๑๘ หน้า  
 

ให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงในส่วนของระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค   

เลขานุการสภาฯ   แจ้ง ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการก าหนดสมัย
ประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญประจ าปี  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  
ดังนี้ 

 ระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  
  ข้อ 11  (2) ส าหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัย

สามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับ
ให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมี
ก าหนดกี่วัน 

  วรรคท้าย การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฏหมายว่า
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 

  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552 

  มาตรา  24  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้ง
แรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาท้องถิ่นก าหนด  

  วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

  ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของแต่ละปี โดยน าความในมาตรา 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

  วรรคสอง เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของ
สภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อสงสัยในเรื่องของ ระเบียบ กฎหมาย ที่ทางฝ่าย
เลขานุการสภาฯ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมหรือไม่  หากมีให้สอบถามในข้อสงสัยได้เพ่ือให้
ทราบแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน    

หากท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ไม่มีข้อสงสัย  ให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ  แจ้ง
ร่างก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 25๖๐ และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปี 256๑  เพ่ือให้สภาเทศบาลฯ  พิจารณาต่อไป  เชิญฝ่าย
เลขานุการสภาฯ   

เลขานุการสภาฯ  แจ้งร่างก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 25๖๐ และวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 256๑  ต่อที่ประชุมสภาฯ  ดังนี้ 
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  ๑. สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ ๑/๒๕๖๐  
วันจันทร์ที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐  มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  

ตั้งแต่วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๗  เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  
  ๒. สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ ๒/๒๕๖๐  

วันจันทร์ที่ ๓  เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  ตั้งแต่วันที่ ๓  
เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

  ๓. สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ ๓/๒๕๖๐   
วันอังคารที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  ตั้งแต่วันที่ ๑ 
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐    

  ๔. สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ ๔/๒๕๖๐   
วันศุกร์ที่  ๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐  มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  ตั้งแต่วันที่ ๑  
เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐    

  ๕. ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรก ของปี ๒๕๖๑ ดังนี้ 
  สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๘ เดือน 

มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๑ มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่  ๘  เดือน มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๑  ถึง วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ประธานสภาฯ  ได้สอบถามต่อที่ประชุมสภา ว่า ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ มีข้อเสนอแนะ 
หรือข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ หรือท่านใดจะเสนอเปลี่ยนแปลงก าหนดสมัยประชุม
สภาเทศบาลฯ ที่ฝ่ายเลขาได้แจ้งต่อที่ประชุมไปแล้ว  เรียนเชิญได้   

  ที่ประชุมสภาฯ ได้อภิปรายถึงเรื่องก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี     
25๖๐ และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 256๑  และได้
ซักถามถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ  และผู้เกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถามครบทุกประเด็น
แล้ว 

ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกสภาฯ ไม่มีข้อสงสัย และหมดประเด็นค าถามแล้ว  ต่อไปจะเป็น
การขอมติที่ประชุมในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 25๖๐ และวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 256๑   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 25๖๐ และวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 256๑ ตามร่างก าหนดสมัย
ประชุมที่ฝ่ายเลขาได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ด้วยมติเห็นชอบ  ๗  เสียง  ไม่
เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ๑ เสียง  (ประธานสภา) 

  
๓.๒ ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองศรีไค   เรื่อง  การควบคุม

การโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง  พ.ศ.๒๕๖๐  
ประธานสภาฯ  ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไคได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล

เมืองศรีไค  เรื่อง  การควบคุมการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๕๖๐  
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง  
พ.ศ. ๒๔๙๓  และสามารถบังคับใช้ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองศรีไค  ให้สภา
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เทศบาลต าบลเมืองศรีไคพิจารณาในการประชุมวันนี้  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้
แจกจ่ายให้กับท่านสมาชิกสภาฯ แล้ว  จึงขอให้สภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาต่อไป 

  ให้เลขานุการสภาเทศบาล  แจ้งขั้นตอนการด าเนินการและการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบ   

เลขานุการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 45  ก าหนดว่าญัตติ
ร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสามวาระรวด
เดียวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ก่อน เมื่อได้รับอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวจากที่ประชุมสภาฯ แล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   ให้ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือที่ประชุมสภาฯ ว่าจะ
อนุมัติให้มีการพิจารณาในสามวาระรวดเดียวหรือไม่ 

  สรุป  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามระเบียบ  ข้อ ๔๕  ก าหนดให้สภา
ท้องถิ่นต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติเป็นสามวาระ คือ วาระแรกขั้นรับหลักการ วาระ
ที่สองขั้นแปรญัตติ  วาระที่สามขั้นการพิจารณา  หรือสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  แต่ต้องมีมติจากสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาเป็น
สามวาระรวดเดียวก่อนจึงจะด าเนินการได้   

ประธานสภา  ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  พิจารณาร่วมกันว่าจะอนุมัติให้
พิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าวเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่  

ที่ประชุม           ได้ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  ดังกล่าว  ว่าจะให้มี
การพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่  และได้ซักถามถึงระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและผู้ถูกซักถามได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาลเรียบร้อยแล้ว 

ประธานสภาฯ      หากท่านสมาชิกสภาฯ  ไม่มีข้อสงสัยที่จะซักถามแล้ว   ต่อไปจะขอมติที่
ประชุมว่าจะอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองศรีไค เรื่อง การ
ควบคุมการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๕๖๐ ในสามวาระรวดเดียว
หรือไม่ 

มติที่ประชุม             ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
เรื่อง การควบคุมการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นสามวาระ
รวดเดียว  ด้วยมติอนุมัติ  ๗  เสียง  ไม่อนุมัติ  ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
(ประธานสภา)   

ประธานสภาฯ      ต่อไปจะเป็นการประชุมเพ่ือการพิจารณาในวาระแรก (ขั้นการรับหลักการ)  
ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดเพ่ือจะได้มีมติและพิจารณาด าเนินการต่อไป  
และให้เลขานุการสภาฯ  แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ  ดังกล่าว   

เลขานุการสภาฯ  แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองศรี  เรื่อง  การ
ควบคุมการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้  
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หลักการ 
  เพ่ือให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  ว่าด้วยการควบคุมการ

โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  ไว้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  และ
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง 
พ.ศ. ๒๔๙๓ 

เหตุผล 
  เนื่องจากเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  ได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะก าหนด

หลักเกณฑ์  วิธีการเงื่อนไข  ตลอดจนอัตตาค่าธรรมเนียมในการโฆษณาโดยการใช้
เครื่องขยายเสียง  โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ( ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบ
กับมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา  ให้ใช้พระราชบัญญัติการความคุมการโฆษณา
เครื่องขยายเสียง ๒๔๙๓ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๙๙  เทศบาลต าบลเมืองศรีไค จึง
สมควรตราเทศบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงที่ออกตามพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว  ให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลเพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้องและบังคับใช้
ในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองศรีไค เรื่อง  การควบคุมการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ  ว่าด้วยการควบคุมการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียงในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัด
อุบลราชธานี  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน) และมาตรา ๖  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓  แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติการควบคุมการโฆษณาเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 
๒๔๙๓ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๙๙  เทศบาลต าบลเมืองศรีไค  จึงก าหนดระเบียบปฏิบัติ
ในการยื่นค าร้องและพิจารณาออกใบอนุญาตให้ท าการโฆษณา  โดยใช้เครื่องขยาย
เสียงภายในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ต าบลเมืองศรีไคและนายอ าเภอวารินช าราบ  จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นใช้โดยมี
ข้อความต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองศรีไค เรื่อง การ
ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๖๐” 

  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  นับแต่วันที่
ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองศรีไคแล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ ๓ นับตั้งแต่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ให้ยกเลิก ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ค าสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติฉบับนี้  ให้ใช้เทศบัญญัติฉบับนี้แทน 
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หมวด ๑  นิยาม 
  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
  “การโฆษณา” หมายความว่า การบอกกล่าว แจ้งความ แนะน า หรือแสดง

ความคิดเห็นแก่ประชาชน 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค  

อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

หมวด ๒ ประเภทของการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 
  ข้อ ๕ การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  มี  ๒  ประเภท  คือ 
   ( ๑ )  การโฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในท านองการค้า 
   ( ๒ )  การโฆษณากิจการที่เป็นไปในท านองการค้า 
  ข้อ ๖ การโฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในท านองการค้าได้แก่  การโฆษณาโดย

ใช้เครื่องขยายเสียง  เพ่ือให้คนส่วนใหญ่ทราบเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี  
วัฒนธรรม  กิจกรรมทางศาสนา  ซึ่งไม่มีจุดประสงค์ในการแสวงหาผมประโยชน์  
หรือก าไรเพื่อตัวเองหรือเพ่ือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

  ข้อ  ๗  การโฆษณากิจการที่เป็นไปในท านองการค้าได้แก่  การโฆษณาโดย
ใช้เครื่องขยายเสียงเพ่ือให้คนส่วนใหญ่ทราบถึงกิจกรรมหรือการกระท าของคนหรือ
กลุ่มคน  กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในลักษณะแสวงหาผลประโยชน์ให้กับคนหรือกลุ่มคนกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

 
หมวด  ๓ การขออนุญาต 

  ข้อ  ๘  ผู้ใดจะกระท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองศรีไค  จะต้องได้รับอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน  เมื่อได้รับอนุญาต
แล้วจึงท าการโฆษณาได้ 

  พนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งออกใบอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต  มีอ านาจก าหนด
เงื่อนไขลงในใบอนุญาต  ว่าด้วยเวลา  สถานที่  และอุปกรณ์ขยายเสียง  และผู้รับ
อนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดนั้น 

  ข้อ  ๙  การแสดงหลักฐานในการขออนุญาต  ผู้ขออนุญาตต้องน าบัตร
ประจ าตัวประชาชนมาแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่  ในกรณีโฆษณาในที่สาธารณะ  ผู้
ขออนุญาตต้องน าหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่มาแสดงแก่หนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย  
มิฉะนั้นหนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่ออกใบอนุญาตให้ 

 
หมวด  ๔ ประเภทใบอนุญาต 

  ข้อ  ๑๐  ใบอนุญาตให้ท าโฆษณานั้น  มีก าหนดอายุตามที่เจ้าพนักงานผู้
ออกใบอนุญาตระบุไว้ในใบอนุญาตเป็นประเภทๆ  ดังนี้ 

  ประเภทที่ ๑ การโฆษณาในกิจการที่ไม่เป็นไปท านองการค้า  คราวละไม่
เกิน  ๑๕  วัน 

  ประเภทที่ ๒ การโฆษณาที่เป็นไปในท านองการค้า 
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ก. โฆษณาเคลื่อนที่  คราวละไม่เกิน ๕ วัน 
ข. โฆษณาประจ าที่  คราวละไม่เกิน ๑๕ วัน 

 
หมวด  ๕ สถานที่ห้ามอนุญาตและห้ามโฆษณาใช้เสียง 

  ข้อ  ๑๑  สถานที่ดังต่อไปนี้  ไม่อนุญาตให้ใช้เสียงในระยะใกล้กว่า  ๑๐๐  
เมตร  จากบริเวณสถานที่ใดที่หนึ่ง  ได้แก่ 

ก. โรงพยาบาล 
ข. วัดหรือสถานที่บ าเพ็ญศาสนกิจ  และ 
ค. ทางแยกท่ีมีการสัญจรไปมาคับคั่งอยู่เป็นปกติ 

ข้อ  ๑๒  สถานที่ดังต่อไปนี้  ห้ามใช้เสียงในระยะใกล้กว่า  ๑๐๐  เมตร  
จากสถานที่ใดท่ีหนึ่ง ได้แก่  โรงเรียนระหว่างท าการสอบ 

 
หมวดที่  ๖ การยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต 

ข้อ  ๑๓  เทศบัญญัติฉบับนี้ไม่ใช้บังคับการโฆษณา 
(๑) ค าสอนในทางศาสนา 
(๒) ของหน่วยงานราชการของรัฐ 
(๓) การหาเสียงเพ่ือประโยชน์แก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร  สมาชิกสภาจังหวัด  สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกวุฒิสภา  การเลือกก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการหมู่บ้าน  ซึ่งโฆษณาด้วยตนเองเป็นภาไทย 

(๔) กิจการของสมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิก
สภาจังหวัด  สมาชิกสภาเทศบาล  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านกรรมการชุมชน  ซึ่งโฆษณา
ด้วยตนเองเป็นภาษาไทย 

(๕) กิจการเกี่ยวกับมหรสพเฉพาะในโรงมหรสพ  และในระหว่างที่
แสดงมหรสพ 

(๖) กิจการของนิติบุคคลที่มี วัตถุประสงค์  เ พ่ือการอันเป็น
สาธารณะกุศล  ซึ่งนิติบุคคลนั้นโฆษณาด้วยตนเองเป็นภาษาไทย 

 
หมวด  ๗ การสั่งให้ลดเสียงและการเพิกถอนใบอนุญาต 

  ข้อ  ๑๔  พนักงานเจ้าหน้าที่  มีอ านาจสั่งให้ผู้ใช้เสียง  หรือผู้ควบคุมเครื่อง
ขยายเสียงให้ลดลงได้  เมื่อประกฎว่าเสียงที่โฆษณานั้นก่อความร าคาญแก่ประชาชน 

  ถ้าการโฆษณากระท าผิดเงื่อนไขที่ก าหนดในใบอนุญาต  หรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของเจ้าพนักงานที่สั่งตามวรรคแรก  หนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะสั่งหยุดให้โฆษณา
ได้ 

  ข้อ  ๑๕  หากมรการฝ่าฝืนตามข้อ  ๘  หรือตามค าสั่งเจ้าพนักงานทั่งตาม
ข้อ  ๑๔  มีความผิดตามมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง  พ.ศ.  ๒๔๙๓ 
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หมวด  ๘ อัตราค่าธรรมเนียม 
  ข้อ  ๑๖ อัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง 

(๑)การโฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในท านองการค้าฉบับละ ๑๐ บาท 
(๒) การโฆษณาที่เป็นไปในท านองการค้า 

ก. โฆษณาเคลื่อนที่  ฉบับละ  ๖๐  บาท 
ข. โฆษณาประจ าที่  ฉบับละ  ๗๕  บาท 

ข้อ  ๑๗  ให้นายกเทศมนตรี  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
ประธานสภาฯ   ให้ท่านสมาชิกได้ร่วมกันปรึกษาในหลักการ   หากมีสมาชิกท่านใดจะ 
   อภิปรายในส่วนใดหรือไม่   
ปลัดเทศบาล   ชี้แจงเหตุผล  เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลต าบลเมืองศรีไคของเรายังไม่มีการ  
   จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตประเภทการโฆษณาด้วยการใช้เครื่องขยาย 
   เสียง  ซึ่งในปัจจุบันมีผู้มาขออนุญาตในลักษณะนี้แต่เทศบาลไม่สามารุที่จะอนุญาต 
   ได้และได้แนะน าไปท่ีขออนุญาตที่อ าเภอวารินช าราบ  ดังนั้นเพ่ือเป็นการอ านวย 
   ความสะดวกแก่ประชาชน อีกท้ังยังเป็นการก าหนดขอบเขตในการโฆษณาใน 
   ลักษณะดังกล่าวแก่ผู้มาขออนุญาต  เทศบาลจึงได้จัดท าร่างเทศบัญญัติดังกล่าวขึ้น 
   เพ่ือบังคับใช้ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
ส.ท.วันชัย   ได้สอบถามถึงแบบฟอร์มการขออนุญาตและแบบฟอร์มการอนุญาต และ 
   หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตว่ามีขอบเขตหรือข้อก าหนดในการขออนุญาตอย่างไร 
ปลัดเทศบาล   แจ้งต่อที่ประชุมสภาเทศบาล  ในเรื่องขอบเขตของการขออนุญาต  จะ 

ปรากฏอยู่ใน หมวด ๑  นิยาม  ซึ่งในร่างเทศบัญญัตินี้ก าหนดไว้ในข้อ ๔  ความว่า  
 “การโฆษณา” หมายความว่า การบอกกล่าว แจ้งความ แนะน า หรือแสดง
ความคิดเห็นแก่ประชาชน 

  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค  
อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  และ  

หมวด ๒ ประเภทของการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ก าหนดไว้ใน    
ข้อ ๕ การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  มี  ๒  ประเภท  คือ 

   ( ๑ )  การโฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในท านองการค้า 
   ( ๒ )  การโฆษณากิจการที่เป็นไปในท านองการค้า 
  ส่วนแบบฟอร์มการขออนุญาตจะใช้ตาม  แบบ ฆ.ษ.๑ ( ค าร้องขออนุญาต

ท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง) และ แบบ ฆ.ษ.๒ (ใบอนุญาตให้ท าการ
โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง)   

ประธานสภา  กล่าวขอบคุณปลัดเทศบาล  และแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ร่วมกัน
พิจารณาถึงความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากเทศ
บัญญัติดังกล่าว   

ที่ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลได้ร่วมกันพิจารณาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ   
   จนครบทุกห้อแล้ว  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ   หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม  ต่อไปจะขอมติที ่ 
   ประชุมสภาเทศบาลในวาระแรก (ข้ันรับหลักการ) ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล 
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   เมืองศรีไคว่าจะรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองศรีไค เรื่อง การ 
   ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๖๐นี้หรือไม ่
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองศรีไค เรื่อง  
   การควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๖๐  ด้วยมติรับหลักการ  ๗  
    เสียง  ไม่รับหลักการ  ไม่มี   งดออกเสียง  ๑  เสียง 
ประธานสภาฯ   ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่สอง ให้ปรึกษาหารือ เรียงตามล าดับข้อ 

  ที่มีการแปรญัตติหรือตามที่สภามีมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
  ข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  
  ๒๕๕๔ ข้อ ๔๙  วรรคสี่  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้แปรญัตติอาจเสนอ 
  ค าแปรญัตติ ด้วยวาจาก็ได้  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านร่วมกัน 
  พิจารณาต่อไป  

   ตามระเบียบข้างต้น  ในการประชุมวาระสองให้ที่ประชุมสภาเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ  จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ซึ่งเป็นคณะกรรมการได้พิจารณาว่าจะมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองศรีไค เรื่อง  การควบคุมการโฆษณา
โดยการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๕๖๐   หรือไม่ เพ่ือจะได้ขอมติที่ประชุมสภาฯ 
ต่อไป 

ที่ประชุม  ได้ปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวางและซักถามข้อสงสัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อธิบายรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว  ต่อที่
ประชุมสาเทศบาล  โดยละเอียดแล้ว ประธานสภาฯ ท าหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ว่าจะมีการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองศรีไค เรื่อง  การควบคุมการโฆษณา
โดยการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๕๖๐   หรือไม่   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้   
 หมวด ๑  นิยาม  ไม่มีการแปรร่าง ไม่มีการแก้ไขร่าง 

หมวด ๒ ประเภทของการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ไม่มีการแปรร่าง 
ไม่มีการแก้ไขร่าง 

หมวด  ๓ การขออนุญาต ไม่มีการแปรร่าง ไม่มีการแก้ไขร่าง 
หมวด  ๔ ประเภทใบอนุญาต ไม่มีการแปรร่าง ไม่มีการแก้ไขร่าง 
หมวด  ๕ สถานที่ห้ามอนุญาตและห้ามโฆษณาใช้เสียง ไม่มีการแปรร่าง ไม่

มีการแก้ไขร่าง 
หมวดที่  ๖ การยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต ไม่มีการแปรร่าง ไม่มีการแก้ไขร่าง 
หมวด  ๗ การสั่งให้ลดเสียงและการเพิกถอนใบอนุญาต ไม่มีการแปรร่าง ไม่

มีการแก้ไขร่าง 
หมวด  ๘ อัตราค่าธรรมเนียม ไม่มีการแปรร่าง ไม่มีการแก้ไขร่าง 

   ด้วยมติ ๗  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  (ประธานสภา) 



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชมุสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๐  หนา้ 11 จาก ๑๘ หน้า  
 

ประธานสภาฯ      ต่อไปจะเป็นการประชุมเพ่ือการพิจารณาในวาระที่สาม  ในการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติฯ  ในวาระท่ีสามนี้ จะไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย   

  สภาเทศบาลมีความคิดเห็นอย่างไร  จะมีการลงมติให้อภิปรายหรือไม่
อย่างไร  ให้ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือร่วมกัน   

ที่ประชุม  ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือร่วมกันแล้วมีมติไม่มีการอภิปรายร่างเทศบัญญัติ  
และให้ประธานสภาด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่สามต่อไป    

เนื่องจากในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติครั้งนี้  สภาเทศบาลไม่มีมติให้มีการ
อภิปรายในร่างเทศบัญญัติฯ  ดังกล่าว    

ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่าสภาเทศบาลต าบลเมือง
ศรีไค จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  เทศบาลต าบลเมืองศรีไค เรื่อง  การควบคุมการ
โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๖๐  หรือไม่ 

มติที่ประชุม   ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองศรีไค เรื่อง 
     การควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยมติดังนี้  

เห็นชอบ  จ านวน  ๗  เสียง  
ไม่เห็นชอบ จ านวน  -   เสียง  
งดออกเสียง  จ านวน  ๑   เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  
เวลา ๑๐.๓๕ น. 

ปลัดเทศบาล   กล่าวขอบคุณสภาเทศบาลในนามคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  
   ที่ได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  เรื่อง การควบคุมการ 
   โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๖๐   

๓.๓ ญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีต าบลเมืองศรีไคได้เสนอขออนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  มาเพ่ือให้สภาเทศบาลได้
พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณในการประชุมวันนี้  เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่อสภาเทศบาล  และ เชิญท่านปลัดเทศบาลในฐานะ
ที่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณใน
ครั้งนี้ 

 
เลขานุการสภาฯ  แจ้งการเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๕๙  เป็นไปตามตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ข้อ ๓๘ วรรคสี่ นอกจากญัตติที่กฏหมายหรือระเบียบนี้ก าหนดให้ท าเป็น
หนังสือ การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติใด ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ หรือราษฎรผู้
มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เสนอตามกฏหมายว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นไม่ต้องมีผู้รับรอง 



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชมุสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๐  หนา้ 12 จาก ๑๘ หน้า  
 

ข้อ ๔๐ ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอมา เข้าระเบียบวาระการ
ประชุมสภาท้องถิ่นภายในก าหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น 

ปลัดเทศบาล   กล่าวถึงรายละเอียดและเหตุผลการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ต่อสภาเทศบาล  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  ระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  เป็นไปตาม

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  

ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เนื่องจาก  ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.25๖๐  และมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ  
การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาเทศบาล  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐  ดังนี้ 

๑. งบประมาณที่ขอโอนจากโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด”เมืองศรี
ไคเกมส์"  งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐บาท โอนลดเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  ๒๙๒,๐๐๐บาท (สองแสนเก้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  จ านวน  ๑  รายการ  ดังนี้ 
๑. ตั้งจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔๘,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  จ านวน  ๓ ชุดๆ ละ 

๑๖,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ 
   - หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHZ หรือดีกว่าจ านวน 1 หน่วย 
   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB  
   -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 
GB จ านวน 1 หน่วย  
   -มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
   -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   -มีภาพจอภาพ LCD หรือดีกว่า มี contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว   
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 รวมโอนส านักปลัดเทศบาลต าบลเมืองศรีไค จ านวนทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐ บาท  
(สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชมุสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๐  หนา้ 13 จาก ๑๘ หน้า  
 

กองคลังเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  จ านวน  ๑  รายการ  ดังนี้  
๑. ตั้งจ่ายเป็น ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๖,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๑ ชุดๆ ละ  

16,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHZ หรือดีกว่าจ านวน 1หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่

น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด

ความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 
GB จ านวน 1หน่วย  

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีภาพจอภาพ LCD หรือดีกว่า มี contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 

600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว   
ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 รวมโอนกองคลังเทศบาลต าบลเมืองศรีไค จ านวนทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

กองการศึกษาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค   จ านวน   ๑   รายการ  ดังนี้  
๑. ตั้งจ่ายเป็น ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๖,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ

16,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก (2 

core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  3.0 GHZ หรือดีกว่า  จ านวน 
1  หน่วย 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB  

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 
GB จ านวน 1 หน่วย  

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีภาพจอภาพ LCD หรือดีกว่า มี contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 

600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว   



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชมุสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๐  หนา้ 14 จาก ๑๘ หน้า  
 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 รวมโอนกองการศึกษาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค จ านวนทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐ 

บาท  (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
กองช่างเทศบาลต าบลเมืองศรีไค จ านวน  ๔  รายการ  ดังนี้  
๑. ตั้งจ่ายเป็น ค่าเครื่องพิมพ์ จ านวน 8,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ขนาด A3 จ านวน  ๑ เครื่อง ๆ ละ  

8,500 บาท  รายละเอียดดังนี้  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4  ไม่น้อย

กว่า30หน้า/นาที  
- มีความเร็วในการพิมพ์สี ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้า/นาที  
- มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ parallel หรือ USB 2.0 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้ได้กับ A3 ,A4 LETTER,LEGALและ custom โดย

ถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 

๒. ตั้งจ่ายเป็น ค่าเครื่องพิมพ์ จ านวน 4,300 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ขนาด A 4 จ านวน  ๑ เครื่อง ๆ ละ 

4,300 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า

30หน้า/นาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์สี ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้า/นาที  
- มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ parallel หรือ USB 2.0 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
- สามารถใช้ได้กับ A4 LETTER,LEGALและustom โดยถาดใส่

กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน 

    ๓. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง  ให้กับ 
   บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ ๘ ต าบลเมืองศรีไค  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  
   ตั้งจ่ายไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
    ๔. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง  ให้กับ 
   บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี   
   ตั้งจ่ายไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

รวมโอนกองช่างเทศบาลต าบลเมืองศรีไค จ านวนทั้งสิ้น ๒12,๘๐๐ บาท  
(สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชมุสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๐  หนา้ 15 จาก ๑๘ หน้า  
 

๒.  งบประมาณที่ขอโอนจากเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษฯ 
งบประมาณที่ตั้งไว้  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  โอนลดเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  
๒๓๗,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  จ านวน  ๑  รายการ  ดังนี้ 
๑. ตั้งจ่ายเป็นค่าติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง  

จ านวน  ๒๓๗,๐๐๐  บาท   
เพ่ือตั้งจ่ายค่าติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง ขนาด

กว้าง 3.30 เมตร สูง 5.30 เมตร ฐานไฟเบอร์กลาส ขนาด กว้าง 5.00 เมตร สูง 
1.20 เมตร  ตั้งจ่ายไว้ 237,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 

รวมโอนส านักปลัดเทศบาลต าบลเมืองศรีไค จ านวนทั้งสิ้น ๒๓๗,๐๐๐ บาท  
(สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

รวมโอนทั้งสิ้น  จ านวน  ๕๒๙,๘๐๐ บาท  (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันแปด
บาทถ้วน) 

ส าหรับสาเหตุที่ต้องขออนุมัติโอนเงินเพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องปริ้นเตอร์ในครั้งนี้   เนื่องจากปีที่แล้วที่ขออนุมัติสภาเทศบาลโอนเงิน
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ไปแล้วนั้น  ไม่สามารถ
ที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้  จึงได้ขออนุมัติในการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้  
ประกอบกับมีระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในราคาไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะด าเนินการจัดซื้อได้  โดย
ไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดในการ
จัดซื้อครั้งนี้มีส่วนราชการที่จ าเป็นต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ ดังนี้   

๑. ส านักปลัดเทศบาล  เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๓  เครื่อง 
๒. กองคลัง  เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๑  เครื่อง 
๓. กองการศึกษา  เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๑  เครื่อง 
๔. กองช่าง เครื่องปริ้นเตอร์  ขนาด  A๓  จ านวน  ๑  เครื่อง  และขนาด  

A๔  จ านวน  ๑  เครื่อง  
ประธานสภา  กล่าวขอบคุณปลัดเทศบาล  และสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลว่ามีข้อสงสัย

จะสอบถามเกี่ยวกับรายการโอนงบประมาณครั้งนี้หรือไม่   
ส.ท.วันชัย  สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการโอนงบประมาณจากโครงการแข่งขันกีฬาฯ  

ประจ าปี ๒๕๖๐ ไม่มีการจัดการแข่งขันกีฬาเนื่องจากเหตุผลใด 
ปลัดเทศบาล  เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชการที่ ๙ ฯ เสด็จสวรรคต  ซึ่งใน

ปีนี้เป็นปีแห่งการถวายอาลัย  และได้ร่วมปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารเทศบาลถึง
เหตุผลการที่จะไม่มีการจัดการแข่งขันกีฬาและผู้บริหารเทศบาลทุกท่านมีความเห็น
ว่าไม่จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในปีนี้   

ประธานสภา  ได้สอบถามสมาชิกสภาเทศบาล  ว่ามีท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่  
หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมในเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  จ านวน  ๘  รายการ และขออนุมัติย้าย
เสาธงชาติและรื้อถอนฐานเสาธงชาติออกเพ่ือติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติโดยย้ายเสาธง



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชมุสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๐  หนา้ 16 จาก ๑๘ หน้า  
 

ชาติไปติดตั้ง ณ บริเวณหน้ามุขส านักงานเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  โดยการย้ายเสา
ธงชาติและการรื้อถอนฐานครั้งนี้กองช่างเทศบาลต าบลเมืองศรีไคจะเป็นผู้ด าเนินการ 
รายละเอียด  ดังนี้    

๑. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๓ ชุดๆ
ละ  ๑๖,๐๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท 

๒. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๑ ชุดๆ 
ละ  16,000 บาท  รวมเป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท 

๓. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๑ ชุด ๆ 
ละ 16,000 บาท  รวมเป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท 

๔. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ขนาด A3 จ านวน  ๑ เครื่อง ๆ ละ  
8,500 บาท  รวมเป็นเงิน ๘,๕๐๐ บาท 

๕. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ขนาด A 4 จ านวน  ๑ เครื่อง ๆ ละ 
4,300 บาท  รวมเป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท 

๖. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง  ให้กับ 
บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ ๘ ต าบลเมืองศรีไค  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๗. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง  ให้กับ 
บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๘. เพ่ือตั้งจ่ายค่าติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง 
จ านวน  237,000 บาท 

รวมการโอนเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งนี้  จ านวน  ๘  
รายการ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๒๙,๘๐๐ บาท 

รายละเอียดการโอนงบประมาณครั้งนี้  เป็นไปตามที่ปลัดเทศบาลได้แจ้งต่อ
ที่ประชุม และบัญชีโอนเงินงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  ที่ได้แจกจ่ายให้ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐  
ด้วยมติ   

อนุมัต ิ  จ านวน    ๕ เสียง 
ไม่อนุมัต ิ จ านวน    ๒ เสียง (ส.ท.วันชัย,ส.ท.เกียรติศักดิ์) 
งดออกเสียง จ านวน    ๑ เสียง (ประธานสภา) 

นายกเทศมนตรี   กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ ในครั้งนี ้

ประธานสภา   ๓.๓ เรื่องอ่ืนๆ  (ตามข้อ ๓๘ วรรคห้า (๓) ถ้ามี ) 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  ท่านใดมี 

  ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่จะแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ  เชิญเสนอได้ 



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชมุสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๐  หนา้ 17 จาก ๑๘ หน้า  
 

เลขานุการนายก   ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล  ที่ตั้งใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งในการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนนั้นจะเป็น
การช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน  ทั้งในเรื่องการร้องเรียน การด าเนินการให้ค าแนะน า
เรื่องของคดีความต่างๆ  การไกล่เกลี่ยให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ในพ้ืนที่ 

ที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภา   กล่าวขอบคุณท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ได้ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน   
นักพัฒนาชุมชน   แจ้งเรื่องการเปิดบัญชีให้กับผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

และผู้ป่วยเอดส์  เนื่องจากธนาคารกรุงไทยจะออกให้บริการเปิดบัญชีแก่กลุ่มบุคคล
ดังกล่าวข้างต้น  โดยจะออกอ านวยความสะดวกในแต่ละหมู่บ้าน   จึงได้แจ้งให้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบในวันนี้   

 ที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภา   แจ้งต่อที่ประชุมในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  ทุกครั้งขอให้ 

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน 
  เทศบาล ที่จะเช้าร่วมประชุมในสมัยนั้นๆ  แต่งกายชุดสีกากีคอพับ แขนยาวหรือ 
  แขนสั้น  ยกเว้นสมาชิกสภาเทศบาลให้แต่งกายชุดกากีคอพับแขนยาวในการประชุม 

ที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภา   แจ้งต่อที่ประชุม เนื่องจากมีข้อราชการที่จะต้องปรึกษาหารือต่อที่ประชุม

  สภาเทศบาลที่จะต้องร่วมกันปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็น   จึงก าหนดวัน 
  ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๐  
  ครั้งที่ ๒  ในวันที่ ๗  มีนาคม ๒๕๖๐  และแจ้งให้ฝ่ายเลขาได้ท าหนังสือเชิญประชุม 
  ส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตามระเบียบ ต่อไป 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
ปิดประชุม เวลา  ๑๒.๑๕  น. 

 
     (ลงชื่อ)  สิบเอกวรุธฒิพงษ์   ทัดเทียม ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            ( วรุธฒิพงษ์   ทัดเทียม ) 
             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
 
 
  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่    
...............เดือน................................พ.ศ. 25๖๐ 
 

     (ลงชื่อ)       วันชัย   ศรีธัญ    
                 (นายวันชัย   ศรีธัญ) 
             ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชมุสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๐  หนา้ 18 จาก ๑๘ หน้า  
 

     (ลงชื่อ)       เคียงฟ้า   รุ่งเรือง           
                (นายเคียงฟ้า   รุ่งเรือง) 
                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

     (ลงชื่อ)      มาลา   ศรีดาโคตร       
                (นางมาลา   ศรีดาโคตร) 
                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

      สภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  สมัยประชุม
สามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๐ เมื่อวันที่..............เดือน..................................พ.ศ. 25๖๐ 
 
 
 
     (ลงชื่อ)          
             ( นางสาวธภัฎ   พิศาลปารกุล ) 
                   ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 


