
- ส ำเนำ - 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง 

   สมัยวิสำมญั  สมัยที่  1  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๔  เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ณ  หอประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง  เวลำ  ๐๙.๐๐  น.    
  

 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

๑. ด.ต.สหพล  เทียมสม ประธานสภาฯ - ลาป่วย 
๒. นายอัมพร  แก้วค าชาติ รองประธานสภาฯ อัมพร   แก้วค าชาติ  
๓. นายระพิน แก้วค าชาติ เลขานุการสภาฯ ระพิน  แก้วค าชาติ  
๔. นายหนูน  า  ทองไสล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๑ หนูน  า   ทองไสล  
๕. นายสมศรี  สิมาวัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๑ สมศรี   สิมาวัน  
๖. ร.ต.อุทัย   ชาบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๑ อุทัย  ชาบุญเรือง  
๗. นายมนูญ   วงษ์ชาลี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๑ มนูญ   วงษ์ชาลี  
๘. นางถาวร  เจริญทัศน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๑ ถาวร  เจริญทัศน์  
๙. นายขุน   จันหลอด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๒ ขุน    จันหลอด  

๑๐. นายอุดมศิลป์  อารีกุล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๒ - ลากิจ 
๑๑. นายสนอง  ป้อมพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๒ สนอง   ป้อมพิทักษ์  
๑๒. นางสาวอัมรินทร์ แดงสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๒ อัมรินทร์  แดงสุข  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. ด.ต.สหพล  เทียมสม ประธานสภาเทศบาลต าบลส าโรง -ลาป่วย-  
๒. นายอุดมศิลป์  อารีกุล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง -ลากจิ-  
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. นายบุญมี     จันทร์โสภา นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง บุญมี     จันทร์โสภา  

๒. นางสายสมร  ทองไสล รองนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง สายสมร  ทองไสล  
๓. นางสาวอังกาบ จันทาโทอ่อน รองนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง อังกาบ  จันทาโทอ่อน  
๔. นายเลียง  เจริญทัศน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลียง  เจริญทัศน์  
๕. นายประพันธ์  ชนะพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ประพันธ์  ชนะพันธ์  
๖. นางอรพิน   ดอกดวง ผู้อ านวยการกองคลัง อรพิน   ดอกดวง  
๗. นายอาคม   ธนูทอง ปลัดเทศบาลต าบลส าโรง อาคม  ธนูทอง  

๘. นางสายสมร  บุดดีภักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สายสมร  บุดดีภักดิ์  
๙. นางลภัสรดา  นามบุตร นักพัฒนาชุมชน ลภัสรดา   นามบุตร  

๑๐. นายทนงศักดิ์  ใจภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทนงศักดิ์   ใจภักด ี  

๑๑. น.ส.ลัดดา  วงศ์ราช เจ้าพนักงานธุรการ ลัดดา  วงศ์ราช  

๑๒. นายวิชณ์พงศ์  สาลีสิงห์ ผู้อ านวยการกองช่าง วิชณ์พงศ์  สาลีสิงห์  

๑๓. นายกิจธนาพัฒน์  ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการศึกษา กิจธนาพัฒน์ ศรีสุวรรณ์  

14. นางชลกนก  สุทนต์ นักสันทนาการ ชลกนก  สุทนต์  

15. นายนันทวัฒน์  สิมาวัน ผู้อ านวยการกองการศึกษา นันทวัฒน์ สิมาวัน  

16. นางสาวชิษณุชา เกตศักดิ์ รก.หัวหน้าส านักปลัด ชิษณุชา  เกตศักดิ์  

17. นางสาวพรทิพย์ กมุทรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ พรทิพย์  กมุทรัตน์  

18. นางอัจฉรา   คุลธิ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ อัจฉรา  คุลธิ  

๑๙. นายศักรินทร์   ภูขะมัง ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ ศักรินทร์   ภูขะมัง  

๒๐. นายเฉลียว  ดวงแก้ว นักการภารโรง เฉลียว  ดวงแก้ว  
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เริ่มประชุม เวลำ ๐๙.๐๐  น. 
เมื่อได้เวลาประชุม นายระพิน  แก้วค าชาติ  ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้า
ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเชิญสมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุม  
บัดนี ้  ที ่ประช ุมสภาเทศบาลต าบลส าโรงพร้อมแล้ว ขอเร ียนเช ิญ         
ท่านประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรง  ขอเรียนเชิญครับ 

นำยอัมพร แก้วค ำชำติ   เรียนท่านนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล 
รองประธำนสภำฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  หัวหน้าส่วนราชการทุกกอง  พนักงานเทศบาลทุก 

ท่านและท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  ประจ าปี ๒๕๖๒ ปรากฏ
ว่ามีสมาชิกมาครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้นะครับ    
 

ระเบียบวำระท่ี ๑      เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
    - ไม่มี-  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  ครั้งที่แล้ว 

2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรง สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

นำยอัมพร แก้วค ำชำติ ขอให้นายระพิน  แก้วค าชาติ เลขานุการสภาฯ อ่านสรุปรายงานการประชุม 
รองประธำนสภำฯ ครั้งที่ผ่านมาให้สมาชิกสภาฯ ครับ 
นำยระพิน  แก้วค ำชำติ  - อ่านสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อ 
เลขำนุกำรสภำฯ  พิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือ 

ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 - หากไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัย หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม 
    ผมขอให้ที่ประชุมสมาชิกสภาฯ  ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
มติที่ประชุม   ให้การรับรอง      ๙    เสียง 
    ไม่ออกเสียง        -   เสียง 
  งดออกเสียง        ๑   เสียง 

นำยอัมพร แก้วค ำชำติ  สรุปที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
รองประธำนสภำฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๒  กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม/เรื่องด่วน 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายอัมพร  แก้วค าชาติ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รองประธานสภาฯ  ๕.๑ กำรพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ครั้งที่  ๓  จ ำนวน  ๑  โครงกำร  งบประมำณทั้งสิ้น  ๑๒๖,๙๐๐.- 
บำท    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง  ได้ด าเนินการชี แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรงต่อไปครับ 

นายบุญมี  จันทร์โสภา  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ 
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ผู้เข้าร่วมระชุมทุกท่านครับ  รายละเอียดต่าง ๆ กระผมขอมอบให้นาง 

อรพิน ดอกดวง ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง   เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม 
สภาฯ ครับ 

นายอัมพร  แก้วค าชาติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นางอรพิน  ดอกดวง  
รองประธานสภาฯ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง   ชี แจงรายละเอียดประกอบการขออนุมัติ 

จ่ายขาดเงินสะสม ขอเชิญครับ 
นางอรพิน  ดอกดวง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ประชุมทุกท่าน ขอชี แจงระเบียบที่เก่ียวข้องดังนี  ค่ะ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี   
(๑)ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็น
การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั งนี   ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(๒)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(๓)ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม 
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น  เพื่อเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ น 
(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องด าเนินการก่อหนี ผูกพันให้เสร็จสิ นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป   
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั นเป็น 
อันพับไป 
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ทั งนี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
ต่อไปจะได้ชี แจงรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
ของเทศบาลต าบลส าโรง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั งที่ ๒  ดังนี  
 

รายงานยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๒ 
ยอดเงินสะสมที่น าไปบริหารได้ ณ  วันที่   ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๒      ๑๔,๙๓๘,๖๑๗.๒๒  บาท 
หัก  ๑.กันไว้เป็นงบบุคลากร  ๓  เดือน  (๑,๑๔๓,๒๕๕  x ๓ )      =     ๓,๔๒๙,๗๖๕.-บาท 

๒.ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    =    ๔,๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
๓.เงินสะสมที่มีภาระผูกพัน แต่ยังไม่ด าเนินการเบิกจ่าย   =    ๖,๕๕๔,๓๕๐.-บาท    

      รวมเป็นเงิน              ๑๔,๒๘๔,๑๑๕.-บาท 
 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปบริหารได้ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒  ๖๕๔,๕๐๒.๒๒    บาท 
 
นายอัมพร  แก้วค าชาติ  ตามท่ีผู้อ านวยการกองคลัง ได้ชี แจงยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๑๔  มีนาคม 
รองประธานสภาฯ ๒๕๖๒ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือ ซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอ 
 เชิญนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ชี แจงรายละเอียดโครงการที่จะพิจารณา

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาฯ ครับ  
นายบุญมี  จันทร์โสภา  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ 
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ผู้เข้าร่วมระชุมทุกท่านครับ  ก่อนที่จะน าเสนอรายละเอียดโครงการต่าง ๆ 

กระผมขอมอบให้นายทนงศักดิ์  ใจภักดี ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ 
แผน   เป็นผู้น าเสนอเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 

นายอัมพร  แก้วค าชาติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์  
รองประธานสภาฯ  ใจภักด ีต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชี แจงรายละเอียด 

เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอเชิญครับ 
นายทนงศักดิ์  ใจภักดี  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้เข้าร่วมระชุมทุกท่านครับ  ผมขอน าเสนอต่อที่ประชุมโครงการที่ได้แจก 

ให้กับสมาชิกฯได้พิจารณา    มีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- 
๒๕๖๔)ทุกโครงการครับ 

นายอัมพร  แก้วค าชาติ  ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายฯ ไดช้ี แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนพัฒนา 
รองประธานสภาฯ  ท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือ  

ซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ชี แจงรายละเอียด 
โครงการที่จะพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาฯ ครับ  

 



~ 6 ~ 
 

นำยบุญมี  จันทร์โสภำ  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ทุกท่านครับ กระผมขอมอบให้ผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียด 

ต่างๆต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
นายอัมพร  แก้วค าชาติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นายวิชณ์พงศ์   
รองประธานสภาฯ  สาลีสิงห์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง   ชี แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ 
นายวิชณ์พงศ์  สาลีสิงห์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ประชุมทุกท่าน ขอชี แจงระเบียบที่เก่ียวข้องดังนี  ครับ 

(๑)โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๒ (แยกนานายค า 
พิษ ค ามาโฮม –นานายทองพูล ศรชัย)  ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัด 
อุบลราชธานี  งบประมาณ   ๑๒๖,๙๐๐.-บาท  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี     
ผิวจราจรกว้าง   ๔.๐๐   เมตร  ยาว  ๓๕๐.๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕   เมตร  
หรือมีผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า  ๑,๔๐๐  ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบปร.๔ และปร.๕ )  ตั งจ่ายจากเงินสะสม   ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
เปลี่ยนแปลง  ครั งที่ ๕  

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ ครับตามท่ีท่านผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
รองประธำนสภำฯ  ดังกล่าว สมาชิกท่านใดสงสัยตรงไหนหรือไม่ ครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  

ครับ ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๙ เสียง 
    ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง ๑ เสียง 
นำยอัมพร แก้วค ำชำติ  ๕.๒  กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนโครงกำรก่อสร้ำงรั้วศูนย์พัฒนำ 
รองประธำนสภำฯ  เด็กเล็กบ้ำนบูรพำ หมู่ที่ ๙ ต ำบลส ำโรง  อ ำเภอส ำโรง  จังหวัด 

อุบลรำชธำนี  งบประมาณ ๒๗๘,๐๐๐.-บาท ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี
ไดช้ี แจงรายละเอียดต่อไปครับ 

นำยบุญมี  จันทร์โสภำ  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ทุกท่านครับ กระผมขอมอบให้ผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียด 

ต่างๆต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
นายอัมพร  แก้วค าชาติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นายวิชณ์พงศ์   
รองประธานสภาฯ  สาลีสิงห์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง   ชี แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ 
นายวิชณ์พงศ์  สาลีสิงห์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ประชุมทุกท่าน ขอชี แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี  ครับ 
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เดิม   ก่อสร้างรั วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูรพา (หลังใหม่)  หมู่ที่ ๙   ต าบลส าโรง 
อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี   เฉพาะบริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บูรพา(หลังใหม่)   งบประมาณ  ๒๗๕,๐๐๐.-บาท 
เปลี่ยนเป็น  ก่อสร้างรั วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูรพา(หลังใหม่)  หมู่ที่ ๙  ต าบลส าโรง 
อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี   งบประมาณ   ๒๗๘,๐๐๐.-บาท ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี   ขนาดกว้าง  ๕๐.๐๐  เมตร  ยาว  ๗๐.๐๐  เมตร  สงู  ๑.๕๐    เมตร      

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ครับตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
รองประธำนสภำฯ  ดังกล่าว สมาชิกท่านใดสงสัยตรงไหนหรือไม่ ครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  

ครับ ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๙ เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง ๑ เสียง 
นำยอัมพร แก้วค ำชำติ  ๕.๓  กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รองประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี แจงรายละเอียดต่อไปครับ 
นำยบุญมี  จันทร์โสภำ  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ทุกท่านครับ กระผมขอมอบให้นางสายสมร  บุดดีภักดิ์  ต าแหน่งนักจัดการ 

งานทั่วไป  ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
นายอัมพร  แก้วค าชาติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นางสายสมร   
รองประธานสภาฯ  บุดดีภักดิ ์ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  ชี แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ 
นางสายสมร  บุดดีภักดิ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วม 
นักจัดการงานทั่วไป  ประชุมทุกท่าน ดิฉันขอชี แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี  ค่ะ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓   
หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ ๒๗  การโอน 
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าใน 
ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้ 
เป็นอ านาจอนุมัติสภาท้องถิ่น   

    โดยมีรายการที่จะโอนเงินงบประมาณ จ านวน  ๗  รายการ  โดยมี 
รายละเอียดตามท่ีท่านประธานสภาเทศบาลได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล    
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ค่ะ 
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รำยกำรที่ ๑ 
ส ำนักปลัดเทศบำล 
โอนงบประมำณเพิ่ม ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ 
๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่า

ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ จัดซื้อเก้าอ้ีให้กับ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรงและผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน   ๒๐  
ตัว  งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐.-บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๗ 

โอนลดงบประมำณจำก 
๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวด

เงินเดือน  ประเภท เงินเดือนพนักงาน รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้กับพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงประจ าปีของส านักปลัด ตั้ง
งบประมาณไว้   ๓,๔๙๓,๒๖๐.-บาท งบประมาณโอนก่อน  
๒,๑๒๖,๒๕๐.-บาท     โอนลดครั้งนี้    ๖๐,๐๐๐.-บาท  คงเหลือ  
๒,๐๖๖,๒๕๐.-บาท 

นายอัมพร แก้วค าชาติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นางสายสมร  บุดดีภักดิ์    
รองประธานสภาฯ  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่ 

ประชุมไปแล้วนั น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย
จะอภิปรายหรือไม่ครับ  มีไหมครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมี
ข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบให้โอนงบประมาณตามรายละเอียดการโอนงบประมาณรายการ 
ที่ ๑ ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๗ เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง ๓ เสียง 
นางสายสมร  บุดดึภักดิ์  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ทุกท่านค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการโอนงบประมาณ  รายการที่ ๒    

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ค่ะ 
รำยกำรที่ ๒ 
ส ำนักปลัดเทศบำล 
โอนงบประมำณเพิ่ม ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ 
๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่า  

ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี
ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น  จ านวน ๑ ชุด  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐.-บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๖ 
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โอนลดงบประมำณจำก 
๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวด

เงินเดือน  ประเภท เงินเดือนพนักงาน รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้กับพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงประจ าปีของส านักปลัด ตั้ง
งบประมาณไว้   ๓,๔๙๓,๒๖๐.-บาท งบประมาณโอนก่อน  
๒,๐๖๖,๒๕๐.-บาท     โอนลดครั้งนี้    ๓๐,๐๐๐.-บาท   คงเหลือ  
๒,๐๓๖,๒๕๐.-บาท 

นายอัมพร แก้วค าชาติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นางสายสมร  บุดดีภักดิ์    
รองประธานสภาฯ  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่ 

ประชุมไปแล้วนั น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย
จะอภิปรายหรือไม่ครับ  มีไหมครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมี
ข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบให้โอนงบประมาณตามรายละเอียดการโอนงบประมาณรายการ 
ที่ ๒ ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๗ เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง ๓ เสียง 
นางสายสมร  บุดดึภักดิ์  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ทุกท่านค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการโอนงบประมาณ  รายการที่ ๓    

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ค่ะ 
รำยกำรที่ ๓ 
ส ำนักปลัดเทศบำล 
โอนงบประมำณเพิ่ม ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ 
๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่า

ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการ จัดซ้ือรถซา
เล้งเครื่อง   จ านวน ๑ คัน เพ่ือใช้ส าหรับขนอุปกรณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่นอกพ้ืนที่ งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐.-บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๗ 

โอนลดงบประมำณจำก 
๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวด

เงินเดือน  ประเภท เงินเดือนพนักงาน รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้กับพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงประจ าปีของส านักปลัด ตั้ง
งบประมาณไว้   ๓,๔๙๓,๒๖๐.-บาท งบประมาณโอนก่อน  
๒,๐๓๖,๒๕๐.-บาท  โอนลดครั้งนี้    ๓๐,๐๐๐.-บาท   คงเหลือ  
๒,๐๐๖,๒๕๐.-บาท 

นายอัมพร แก้วค าชาติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นางสายสมร  บุดดีภักดิ์    
รองประธานสภาฯ  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่ 
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ประชุมไปแล้วนั น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย
จะอภิปรายหรือไม่ครับ  มีไหมครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมี
ข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบให้โอนงบประมาณตามรายละเอียดการโอนงบประมาณรายการที่ 
๓ ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๗ เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๓ เสียง 

นางสายสมร  บุดดึภักดิ์  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ทุกท่านค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการโอนงบประมาณ  รายการที่ ๔    

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ค่ะ 
รำยกำรที่ ๔ 
ส ำนักปลัดเทศบำล 
โอนงบประมำณเพิ่ม ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ 
๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่า

ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)   จ านวน ๑ เครื่อง  
งบประมาณ ๗๐๐.-บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ   วันที่  ๒๓  
พฤษภาคม  ๒๕๖๑) และ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๗ 

โอนลดงบประมำณจำก 
๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวด

เงินเดือน  ประเภท เงินเดือนพนักงาน รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้กับพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงประจ าปีของส านักปลัด ตั้ง
งบประมาณไว้   ๓,๔๙๓,๒๖๐.-บาท งบประมาณโอนก่อน 
๒,๐๐๖,๒๕๐.-บาท  โอนลดครั้งนี้    ๗๐๐.-บาท   คงเหลือ  
๒,๐๐๕,๕๕๐.-บาท 

นายอัมพร แก้วค าชาติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นางสายสมร  บุดดีภักดิ์    
รองประธานสภาฯ  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่ 

ประชุมไปแล้วนั น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย
จะอภิปรายหรือไม่ครับ  มีไหมครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมี
ข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบให้โอนงบประมาณตามรายละเอียดการโอนงบประมาณรายการที่ 
๔ ข้างตน้  ได้โปรดยกมือ  ครับ 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๗ เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๓ เสียง 

พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  ๑๒.๐๐  น. – เวลา  ๑๒.๕๙  น. 
เริ่มการประชุมต่อใน  เวลา   ๑๓.๐๐  น.  
นายอัมพร แก้วค าชาติ  เมื่อมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้ามาในที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  กระผม 
รองประธานสภาฯ  ขอเปิดการประชุมเพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณ รายการที่ ๕ ต่อไป 
นางสายสมร  บุดดึภักดิ์  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ทุกท่านค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการโอนงบประมาณ  รายการที่ ๕    

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ค่ะ 
รำยกำรที่ ๕ 
กองช่ำง 
โอนงบประมำณเพิ่ม ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ 
๑) แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ 
จัดซ้ือเครื่องสูบน้ าแบบจุ่ม ขนาด  ๐.๕ แรงม้า (HP)   จ านวน ๑ เครื่อง 
งบประมาณ  ๕,๐๐๐.-บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๗ 

โอนลดงบประมำณจำก 
๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวด

เงินเดือน  ประเภท เงินเดือนพนักงาน รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้กับพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงประจ าปีของส านักปลัด ตั้ง
งบประมาณไว้   ๓,๔๙๓,๒๖๐.-บาท งบประมาณโอนก่อน 
๒,๐๐๕,๕๕๐.-บาท  โอนลดครั้งนี้    ๕,๐๐๐.-บาท   คงเหลือ  
๒,๐๐๐,๕๕๐.-บาท 

นายอัมพร แก้วค าชาติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นางสายสมร  บุดดีภักดิ์    
รองประธานสภาฯ  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่ 

ประชุมไปแล้วนั น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย
จะอภิปรายหรือไม่ครับ  มีไหมครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมี
ข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบให้โอนงบประมาณตามรายละเอียดการโอนงบประมาณรายการที่ 
๕ ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๗ เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๓ เสียง 
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นางสายสมร  บุดดึภักดิ์  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ทุกท่านค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการโอนงบประมาณ  รายการที่ ๖    

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ค่ะ 
รำยกำรที่ ๖ 
กองช่ำง 
โอนงบประมำณเพิ่ม ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ 
๑) แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ จัดซ้ือ
แบบหล่อเก็บตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ (Molds)  จ านวน ๑ ชุด 
งบประมาณ  ๘,๐๐๐.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
เป็นเครื่องใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ๑ 
ชุด มี ๓  ลูก มีรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด ๑๕x๑๕X๑๕ เซนติเมตร ท า
ด้วยเหล็กหล่อด้านในไสเรียบ ใช้หล่อคอนกรีต เพื่อน าตัวอย่างคอนกรีต
ที่ได้ไปท าการทดสอบหาค่าความแข็งแรงพร้อมเหล็กกระทุ้งฯ   ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๗ 
โอนลดงบประมำณจำก 

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวด
เงินเดือน  ประเภท เงินเดือนพนักงาน รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้กับพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงประจ าปีของส านักปลัด ตั้ง
งบประมาณไว้   ๓,๔๙๓,๒๖๐.-บาท งบประมาณโอนก่อน 
๒,๐๐๐,๕๕๐.-บาท  โอนลดครั้งนี้    ๘,๐๐๐.-บาท   คงเหลือ  
๑,๙๙๒,๕๕๐.-บาท 

นายอัมพร แก้วค าชาติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นางสายสมร  บุดดีภักดิ์    
รองประธานสภาฯ  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่ 

ประชุมไปแล้วนั น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย
จะอภิปรายหรือไม่ครับ  มีไหมครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมี
ข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบให้โอนงบประมาณตามรายละเอียดการโอนงบประมาณรายการที่ 
๖ ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๙ เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 

นางสายสมร  บุดดึภักดิ์  เรียนประธานสภาฯทีเ่คารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ทุกท่านค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการโอนงบประมาณ  รายการที่ ๗    

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ค่ะ 
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รำยกำรที่ ๗ 
กองช่ำง 
โอนงบประมำณเพิ่ม ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ 
๑) แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ จัดซ้ือ
เครื่องมือทดสอบค่าความยุบตัวของคอนกรีต (Slumtest)  จ านวน ๑ 
ชุด งบประมาณ  ๘,๐๐๐.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้  เป็นเครื่องใหม่
ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ถาดรองรับตัวอย่างท าด้วยโลหะแผ่น มี
ขนาดกว้าง X ยาว X สูง  ไม่น้อยกว่า   ๒๓.๕x๒๔X๒.๕  นิ้ว  มีหูหิ้ว  
๒  ด้าน  จ านวน  ๑  ถาด กรวยสลัมท าด้วยเสตนเลส  จ านวน  ๑  อัน  
เหล็กกระทุ้ง  จ านวน  ๑  อัน   ช้อนตักตัวอย่าง  จ านวน  ๑  อัน   
เกรียง  แปรงทองเหลือง  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๗ 
โอนลดงบประมำณจำก 

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวด
เงินเดือน  ประเภท เงินเดือนพนักงาน รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้กับพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงประจ าปีของส านักปลัด ตั้ง
งบประมาณไว้   ๓,๔๙๓,๒๖๐.-บาท งบประมาณโอนก่อน 
๑,๙๙๒,๕๕๐.-บาท  โอนลดครั้งนี้    ๘,๐๐๐.-บาท   คงเหลือ  
๑,๙๘๔,๕๕๐.-บาท 

นายอัมพร แก้วค าชาติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นางสายสมร  บุดดีภักดิ์    
รองประธานสภาฯ  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่ 

ประชุมไปแล้วนั น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย
จะอภิปรายหรือไม่ครับ  มีไหมครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมี
ข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบให้โอนงบประมาณตามรายละเอียดการโอนงบประมาณรายการที่ 
๗ ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๘ เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง 

 
ระเบียบวำระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
   
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ต่อไปเรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆต่อที่ 
รองประธำนสภำฯ ประชุมสภาหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ   
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นำยนันทวัฒน์  สิมำวัน  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ครับ  
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ เทศบาลต าบลส าโรง จะด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน

ต้านยาเสพติด ประจ าปี 256๒  ซึ่งงบประมาณ ได้ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท 
แต่กองการศึกษามีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ จ านวน ๕๐,๐๐๐.-
บาท เพ่ือน าไปตั้งจ่ายค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งบประมาณในการจัดงานกีฬาในปีนี้คงเหลือ  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  โดย
ก าหนดการจัดท าโครงการดังกล่าว ประมาณเดือนมีนาคม ถึง เมษายน 
256๒  โดยแนวทางการด าเนินงานโครงการกระผมก็จะขอน าเรียนต่อที่
ประชุมว่าปีนี้ กระผมอยากตัดกีฬาให้เหลือ ๑  ประเภท  เพ่ือเป็นการ
ประหยัดงบประมาณครับ   

นำยขุน จันหลอด   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ครับ 
สมำชิกสภำฯ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด เทศบาลต าบล

ส าโรงของเราก็ได้ด าเนินการจัดการแข่งขันทุกปี ก็น่าจะคงประเภทกีฬาไว้
เหมือนเดิม คือกีฬาฟุตบอลทีมเยาวชน  , กีฬาฟุตบอลทีมอาวุโสและกีฬา
วอลเลย์บอล 

นำยนันทวัฒน์  สิมำวัน  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ครับ  
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ กระผมขอน าเสนอให้เทศบาลต าบลส าโรง ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา

ประเภทฟุตบอลเยาวชน อย่างเดียวครับ 
นำยหนูน้ ำ  ทองไสล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ครับ 
สมำชิกสภำฯ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด เทศบาลต าบล

ส าโรงของเราก็ได้ด าเนินการจัดการแข่งขันทุกปี กระผมขอเสนอว่าน่าจะคง
กีฬาไว้ทุกประเภทครับ  

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ครับ 
รองประธำนสภำฯ  กระผมก็ขอเสนอว่าน่าจะคงประเภทกีฬาไว้ทุกประเภทครับ 
    เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลากระผมจะขอมติที่ประชุมนะครับว่าจะคงกีฬา 

ประเภทไหนบ้างนะครับ   
กระผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นด้วยให้มีการแข่งขันกีฬา 
ประเภท ฟุตบอลเยาวชน  ยกมือขึ้นครับ 

 มติที่ประชุม   เห็นด้วย  ๖ เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง ๔ เสียง 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ครับ 
รองประธำนสภำฯ  กระผมจะขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นด้วยให้มีการแข่งขัน 

กีฬาประเภท ฟุตบอลเยาวชนและวอลเลย์บอล(หญิง)  ยกมือขึ้นครับ 
 มติที่ประชุม   เห็นด้วย  ๒ เสียง 

ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง ๘ เสียง 
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นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  สรุปว่าจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด ประจ าปี 256๒ 
รองประธำนสภำฯ มีกีฬาประเภทเดียวคือ กีฬาฟุตบอลเยาวชน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ต่อไปมีสมาชิกสภาเทศบาลหรือท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆต่อที่ 
รองประธำนสภำฯ ประชุมสภาหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ   มีไม่มี  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล

หรือท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆเพ่ิมเติมอีก ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุมสภาครั้งนี้และผมขอปิดการประชุมเพียง
เท่านี้ครับ 

 
เลิกประชุม   เวลำ ๑๔.๓๐ น. 
 
 

(ลงชื่อ)                ผู้จดรายงานการประชุม 
                      (นายระพิน  แก้วค าชาติ) 
                                                            เลขานุการสภาเทศบาล 
    

(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
           (นายอัมพร   แก้วค าชาติ) 
                                                    รองประธานสภาเทศบาล 

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 -  ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
   (ลงชื่อ)            ประธานกรรมการ 
                     (นายสมศรี  สิมาวัน) 
                                                           
 

(ลงชื่อ)            กรรมการ 
   (นายมนูญ  วงษ์ชาลี) 


