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- ส ำเนำ - 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง 

   สมัยสำมัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3/2562 
วันศุกร์ที่  30   เดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2562 

ณ  หอประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง  เวลำ  09.00  น.    
  

 
ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำย
เหตุ 

1. ด.ต.สหพล  เทียมสม ประธานสภาฯ - ลาป่วย 
2. นายอัมพร  แก้วค าชาติ รองประธานสภาฯ อัมพร   แก้วค าชาติ  
3. นายระพิน  แก้วค าชาติ เลขานุการสภาฯ ระพิน  แก้วค าชาติ  
4. นายหนูน  า  ทองไสล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 1 หนูน  า   ทองไสล  
5. นายสมศรี  สิมาวัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 1 สมศรี   สิมาวัน  
6. ร.ต.อุทัย   ชาบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 1 อุทัย  ชาบุญเรือง  
7. นายมนูญ   วงษ์ชาลี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 1 - ลาป่วย 
8. นางถาวร  เจริญทัศน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 1 ถาวร  เจริญทัศน์  
9. นายขุน   จันหลอด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 2 ขุน    จันหลอด  
10. นายอุดมศิลป์  อารีกุล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 2 นายอุดมศิลป์  อารีกุล  
11. นายสนอง  ป้อมพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 2 สนอง   ป้อมพิทักษ์  
12. นางสาวอัมรินทร์ แดงสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 2 อัมรินทร์  แดงสุข  

 
ผู้ไม่มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1. ด.ต.สหพล  เทียมสม ประธานสภาเทศบาลต าบลส าโรง -ลาป่วย-  
2. นายมนูญ   วงษ์ชาลี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 1 -ลาป่วย-  
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

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

2. นายเลียง  เจริญทัศน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลียง  เจริญทัศน์  
3. นายประพันธ์  ชนะพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ประพันธ์  ชนะพันธ์  
4. นางอรพิน   ดอกดวง ผู้อ านวยการกองคลัง อรพิน  ดอกดวง  
5. นางสุรางค์  ตาสี ท้องถิ่นอ าเภอส าโรง สุรางค์  ตาสี  
6. นายอาคม   ธนูทอง ปลัดเทศบาลต าบลส าโรง อาคม  ธนูทอง  
7. นางสายสมร  บุดดีภักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สายสมร  บุดดีภักดิ์  

8. 
นางสาวชิษณุชา  เกตศักดิ์ 

นักทรัพยากรบุคคล รก.หัวหน้า
ส านักปลัด 

ชิษณุชา   เกตศักดิ์ 
 

9. นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห์ ผู้อ านวยการกองช่าง วิชญ์พงศ์  สาลีสิงห์  

10. น.ส.ลัดดา  วงศ์ราช เจ้าพนักงานธุรการ ลัดดา  วงศ์ราช  

11. นายเฉลียว  ดวงแก้ว นักการภารโรง เฉลียว  ดวงแก้ว  

12. นางปัณภรณ์   สบายจิตร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ปัณภรณ์   สบายจิตร  

13. นายทวีกาญจน์  แก้วค าชาติ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ทวีกาญจน์  แก้วค าชาติ  

14. นางสาวอ านวย  เจริญทัศน์ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล อ านวย   เจริญทัศน์  

15. นายพงษ์พันธ์   สั่งศรี เจ้าพนักงานป้องกันฯ พงษ์พันธ์  สั่งศรี  
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เริ่มประชุม เวลำ 09.00  น. 
เมื่อได้เวลาประชุม นายระพิน  แก้วค าชาติ     ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลต าบลส าโรง  ได้ตรวจสอบ 

รายชื่อผู้เข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม  
นำยระพิน แก้วค ำชำติ    บัดนี   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรงพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ประธานสภา  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล

ส าโรง  ขอเรียนเชิญครับ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ   สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรี    รองนายกเทศมนตรี    สมาชิกสภา  
รองประธำนสภำฯ  เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  ท่านผู้น าหมู่บ้านทุกท่านและ

ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมในวันนี  วันนี เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัย
ที ่3   ครั งที่  2/2562  วันนี กระผมก็ท าหน้าที่แทนประธานสภาฯ  เนื่องจากท่าน
ประธานสภาฯ ป่วยไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้    ปรากฏว่ามีสมาชิกมาครบองค์ประชุม 
ผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี นะครับ    
 

ระเบียบวำระท่ี 1      เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  1.1 เรื่องการลาออกจากต าแหน่งประธานสภา  เนื่องด้วยด.ต.สหพล  เทียมสม  ต าแหน่ง 
รองประธำนสภำฯ  ประธานสภาเทศบาลต าบลส าโรง  มีความประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่งประธานสภา 

เทศบาลต าบลส าโรง  เนื่องจากมีโรคประจ าตัวต้องเข้ารับการรักษาบ่อยครั ง จึงไม่ 
สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ 

มติที่ประชุม   -รับทราบ- 
 
ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  ครั้งที่ผ่ำนมำ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 
รองประธำนสภำฯ  ครั งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2562 เชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลส าโรง   

อ่านสรุปรายงานการประชุมครั งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบเพ่ือพิจารณาให้การ 
รับรองรายงานการประชุม ขอเชิญครับ 

นำยระพิน  แก้วค ำชำติ เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับกระผมขออนุญาตอ่าน 
เลขำนุกำรสภำฯ  รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2/2562  เมื่อวันศุกร์ที่  23   

สิงหาคม  2562   ครับ  
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านรายงานการประชุมครั งที่ผ่านมาให้ทุก 
รองประธำนสภำฯ  ท่านทราบแล้วมีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุม 

สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั งที่ 1/2562  หรือไม่   ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
รับรอง  ครับ 

มติที่ประชุม   ให้การรับรอง  9   เสียง 
    ไม่ออกเสียง    -     เสียง 
  งดออกเสียง    1     เสียง 
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นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  สรุปที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย 
รองประธำนสภำฯ  สามัญ  สมัยที่ 3   ครั งที่ 2/2562   เมื่อวันศุกร์ที่  23  สิงหาคม  2562 
 
ระเบียบวำระท่ี  3  กระทู้ถำม/เรื่องด่วน 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวำระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  5.1  ขออนุมัติกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
รองประธำนสภำฯ  ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาฯชี แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   เชิญครับ 
นำยระพิน  แก้วค ำชำติ   เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วม 
เลขำนุกำรสภำฯ ประชุมทุกท่านครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2543  หมวด  4  
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าในลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ
โอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติสภาท้องถิ่น   

นำยอัมพร แก้วค ำชำติ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯชี แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ให้ทุกท่าน 
รองประธำนสภำฯ  ทราบแล้ว  มีสมาชิกสภาฯท่านใด สงสัยหรือจะซักถามอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มี 

ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ได้ชี แจงรายละเอียดเพ่ือให้ที่ 
ประชุมได้พิจารณาโอนงบประมาณ  ขอเรียนเชิญครับ 

นำยบุญมี  จันทร์โสภำ  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมขอมอบให้  นางสายสมร  บุดดีภักดิ์   

ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  
ครับ 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นางสายสมร   
รองประธำนสภำฯ บุดดีภักดิ์ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 

ขอเชิญครับ 
นางสายสมร  บุดดีภักดิ์  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ทุกท่านค่ะ  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  ดังนี้ค่ะ 

ส ำนักปลัด 
รำยกำรที่ 1    
โอนเพิ่ม 
1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   งำนบริหำรทั่วไป   หมวด ค่ำครุภัณฑ์  ประเภท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
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- เพ่ือจัดซื อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)   จ านวน   1   
เครื่องๆละ  4,300.-บาท  งบประมาณ     4,300.-บาท   
(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนมีนาคม  
2562)  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565   หน้า 106  ล าดับที่ 10) 
โอนลด 
1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   งำนบริหำรทั่วไป   หมวด ค่ำครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ 
 ส ำนักงำน   
- รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเก้าอี ท างานหนังเทียมสีด าปรับสูงต่ าได้ให้กับพนักงาน 
เทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล จ านวน 10  ตัว   ตั งไว้   50,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  4,425.-บาท    โอนลด    4,300.-บาท    งบประมาณคงเหลือ   125.-
บาท 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ       ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นางสายสมร  บุดดีภักดิ์    
รองประธำนสภำฯ       ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ     ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่ 

ประชุมไปแล้วนั น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย     
หรือไม่ครับ  มีไหมครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอ
มติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  ตาม
รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ข้างต้น  ได้
โปรดยกมือ  ครับ 

มติที่ประชุม        เห็นชอบ  7 เสียง 
         ไม่เห็นชอบ -  เสียง 
         งดออกเสียง  3 เสียง 
 
นางสายสมร  บุดดีภักดิ์  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ทุกท่านค่ะ  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  ดังนี้ค่ะ 

รำยกำรที่ 2    
โอนเพิ่ม 
2. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   งำนบริหำรทั่วไป   หมวด ค่ำครุภัณฑ์  ประเภท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
-    เพ่ือจัดซื อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED  ขาวด า   (18 หน้า/นาที)  จ านวน     
    3  เครื่องๆละ  2,600.-บาท  งบประมาณ   7,800.-บาท 
    (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับ 
    เดือนมีนาคม  2562)  
    (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565  หน้า 111  ล าดับที่ 53) 
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โอนลด 
2.   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   งำนบริหำรทั่วไป   หมวด ค่ำครุภัณฑ์  ประเภท 
ครุภัณฑ์ ส ำนักงำน   
- รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อม่านปรับแสงพร้อมติดตั งของอาคารส านักงานเทศบาล

หลังใหม่  ตั งไว้  100,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  5,875.-บาท     
โอนลด   5,875.-บาท   งบประมาณคงเหลือ   ๐    บาท 

- รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4  ฟุต  จ านวน 1  หลัง   ตั ง
ไว้  5,500.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2,475.-บาท 
โอนลด   1,925.-บาท   คงเหลือ  550.-   บาท 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ       ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นางสายสมร  บุดดีภักดิ์    
รองประธำนสภำฯ       ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ     ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่ 

ประชุมไปแล้วนั น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย     
หรือไม่ครับ  มีไหมครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอ
มติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  ตาม
รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ข้างต้น  ได้
โปรดยกมือ  ครับ 

มติที่ประชุม        เห็นชอบ  8 เสียง 
         ไม่เห็นชอบ -  เสียง 
         งดออกเสียง  2 เสียง 

 
นางสายสมร  บุดดีภักดิ์  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ทุกท่านค่ะ  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  ดังนี้ค่ะ 

รำยกำรที่ 3    
โอนเพิ่ม 
3. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   งำนบริหำรทั่วไป   หมวด ค่ำครุภัณฑ์  ประเภท 
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน    รายการ   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเก้าอี ท างานหนังเทียมสีด าปรับสูงต่ าได้(แบบจัดหาทั่วไป) 
ให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล  จ านวน     2    ตวัๆละ  
5,000.-บาท   งบประมาณ   10,000.-บาท 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565  หน้า 111  ล าดับที่ 54) 
โอนลด 
3.   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   งำนบริหำรทั่วไป   หมวด ค่ำครุภัณฑ์  ประเภท 
ครุภัณฑ์ ส ำนักงำน   
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้กระจกสองบานเลื่อน  ขนาด  914x457x1829  ซม.  จ านวน  
3    หลัง   ตั งไว้   24,000.-บาท   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    12,030.-บาท  
โอนลดครั งนี      10,000.-บาท    งบประมาณคงเหลือ      2,030.-บาท 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นางสายสมร  บุดดีภักดิ์    
รองประธำนสภำฯ        ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ     ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่ 

ประชุมไปแล้วนั น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย     
หรือไม่ครับ  มีไหมครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผม
ขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  
ตามรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ข้างต้น  
ได้โปรดยกมือ  ครับ 

มติที่ประชุม         เห็นชอบ  8 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

          งดออกเสียง 2 เสียง 
 
นางสายสมร  บุดดีภักดิ์  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ทุกท่านค่ะ  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  ดังนี้ค่ะ 

รำยกำรที่ 4 
โอนเพิ่ม 
4. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   งำนบริหำรทั่วไป   หมวด ค่ำครุภัณฑ์  ประเภท 

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน    รายการ   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อโต๊ะท างานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า  3  ฟุต  จ านวน 2  ตัวๆละ 
5,000.- บาท    งบประมาณ   10,000.-บาท 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565  หน้า 111  ล าดับที่ 55) 
โอนลด 
4.   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   งำนบริหำรทั่วไป   หมวด ค่ำครุภัณฑ์  ประเภท  
ครุภัณฑ์ ส ำนักงำน   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น    ตั งไว้  30,000.-

บาท   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    7,760.-บาท  โอนลดครั งนี      7,760.-บาท    
งบประมาณคงเหลือ    0       บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเก้าอี นั่งคอย  จ านวน  2   ชุด  ตั งไว้   10,000.-บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    2,900.-บาท  โอนลดครั งนี     2,240.-บาท    
งบประมาณคงเหลือ      660.-บาท 
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นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นางสายสมร  บุดดีภักดิ์    
รองประธำนสภำฯ        ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ     ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่ 

ประชุมไปแล้วนั น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย     
หรือไม่ครับ  มีไหมครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผม
ขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  
ตามรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ข้างต้น  
ได้โปรดยกมือ  ครับ 

มติที่ประชุม         เห็นชอบ  7 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ 1 เสียง 

          งดออกเสียง 2 เสียง 
นางสายสมร  บุดดีภักดิ์  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ทุกท่านค่ะ  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  ดังนี้ค่ะ 

รำยกำรที่ 5   
โอนเพิ่ม 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   งำนบริหำรทั่วไป   หมวด ค่ำครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน     
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อโต๊ะท างานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า  5  ฟุต  จ านวน 1  ตัว 
งบประมาณ    8,000.-บาท 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565  หน้า 111   ล าดับที่ 56) 
โอนลด 
5.   แผนงำนสำธำรณสุข   งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข   หมวด ค่ำใช้สอย 

ประเภท รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    ตั งไว้  10,000.-บาท   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน     
7,600.-บาท  โอนลดครั งนี      7,600.-บาท    งบประมาณคงเหลือ     0       บาท 

           แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   งำนบริหำรทั่วไป   หมวด ค่ำครุภัณฑ์  ประเภท  
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเก้าอี นั่งคอย  จ านวน  2    ชุด  ตั งไว ้  10,000.-บาท   

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    660.-บาท  โอนลดครั งนี     400.-บาท    
งบประมาณคงเหลือ     260.-บาท 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นางสายสมร  บุดดีภักดิ์    
รองประธำนสภำฯ        ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ     ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่ 

ประชุมไปแล้วนั น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย     
หรือไม่ครับ  มีไหมครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผม
ขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  
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ตามรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ข้างต้น  
ได้โปรดยกมือ  ครับ 

มติที่ประชุม         เห็นชอบ  7 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 3 เสียง 
ครับ 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ครับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ชี แจงรายละเอียดในการโอนงบ   
รองประธำนสภำฯ ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ต่อไปครับ 
นำยบุญมี  จันทร์โสภำ  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมขอมอบให้  นางอรพิน  ดอกดวง   

ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นางอรพิน  ดอกดวง   
รองประธำนสภำฯ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง   เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญครับ 
นางอรพิน  ดอกดวง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อ านวยการกองคลัง ทุกท่านค่ะ  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  ดังนี้ค่ะ 

กองคลัง 
รำยกำรที่ ๑    
โอนเพิ่ม 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง   หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ เพ่ือจัดซื อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED  
ขาวด า (18 หน้า/นาที)  จ านวน    2    เครื่อง    งบประมาณ   5,200.-บาท 
(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับ
เดือนมีนาคม  2562)  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565 หน้า  110 ล าดับที่   48) 

โอนลด 
1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   งำนบริหำรงำนคลัง  หมวด เงินเดือนฝ่ำยประจ ำ 

ประเภท   เงินเดือนพนักงำน   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงประจ าปี  จ านวน  4  

อัตรา    ตั งไว้  1,135,500.-บาท   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    129,540.-บาท  
โอนลดครั งนี     5,200.-บาท    งบประมาณคงเหลือ    124,340.-บาท 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นางอรพิน  ดอกดวง    
รองประธำนสภำฯ        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง     ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่  ประชุมไปแล้วนั น  มี 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย     หรือไม่ครับ  มีไหม
ครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมว่ามี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามรายละเอียดการ
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โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  
ครับ 

มติที่ประชุม         เห็นชอบ  7 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 3 เสียง 

นางอรพิน  ดอกดวง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อ านวยการกองคลัง ทุกท่านค่ะ  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  ดังนี้ค่ะ 

กองคลัง 
รำยกำรที่ 2    
โอนเพิ่ม 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง   หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเก้าอี ท างานหนังเทียมสีด าปรับสูงต่ าได้(แบบจัดหาทั่วไป) ให้กับ
ผู้อ านวยการกองคลัง   จ านวน     1    ตัวๆละ  6,000.-บาท งบประมาณ   6,000.-บาท
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565   หน้า  110  ล าดับที่   48   ) 
โอนลด 
2.   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   งำนบริหำรงำนคลัง  หมวด เงินเดือนฝ่ำยประจ ำ 
ประเภท   เงินเดือนพนักงำน   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงประจ าปี  จ านวน  4  

อัตรา    ตั งไว้  1,135,500.-บาท   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    124,340.-บาท  
โอนลดครั งนี     6,000.-บาท    งบประมาณคงเหลือ    118,340.-บาท 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นางอรพิน  ดอกดวง    
รองประธำนสภำฯ        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง     ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่  ประชุมไปแล้วนั น  มี 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย     หรือไม่ครับ  มีไหม
ครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมว่ามี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามรายละเอียดการ
โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  
ครับ 

มติที่ประชุม         เห็นชอบ  7 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 3 เสียง 
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นางอรพิน  ดอกดวง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อ านวยการกองคลัง ทุกท่านค่ะ  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  ดังนี้ค่ะ 

กองคลัง 
รำยกำรที่ ๓    

โอนเพิ่ม 
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง   หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน    
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อโต๊ะท างานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า  3  ฟุต  จ านวน   1   ตัวๆ

ละ   5,000.-บาท    งบประมาณ    5,000.-บาท 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565  หน้า  111  ล าดับที่  51) 

โอนลด 
3.   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   งำนบริหำรงำนคลัง  หมวด เงินเดือนฝ่ำยประจ ำ 
ประเภท   เงินเดือนพนักงำน   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงประจ าปี  จ านวน  4  

อัตรา    ตั งไว้  1,135,500.-บาท   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    118,340.-บาท  
โอนลดครั งนี     5,000.-บาท    งบประมาณคงเหลือ    113,340.-บาท 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นางอรพิน  ดอกดวง    
รองประธำนสภำฯ        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง     ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่  ประชุมไปแล้วนั น  มี 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย     หรือไม่ครับ  มีไหม
ครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมว่ามี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามรายละเอียดการ
โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  
ครับ 

มติที่ประชุม         เห็นชอบ  7 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 3 เสียง 
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นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ครับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ชี แจงรายละเอียดในการโอนงบ   
รองประธำนสภำฯ ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ต่อไปครับ 
นำยบุญมี  จันทร์โสภำ  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมขอมอบให้  นายวิชญ์พงศ์  สาลีสิงห์   

ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นายวิชญ์พงศ์  สาลีสิงห์   
รองประธำนสภำฯ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง   เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญครับ 
นำยวิชญ์พงศ์  สำลีสิงห์   เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อ านวยการกองช่าง ทุกท่านครับ  กระผมขอชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  ดังนี้ครับ 

สืบเนื่องจากตามท่ีกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองได้แจ้งให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการจัดท าโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทศบาลต าบลส าโรงได้รับคัดเลือกในระดับอ าเภอให้ 
ด าเนินการตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  ซึ่งต้องมีการด าเนินการต่อในระยะที่ 2 ให้แล้ว
เสร็จ  ซึ่งเทศบาลต าบลส าโรงได้มีการโอนเงินงบประมาณเพ่ือด าเนินการครั งแรกแล้ว
จ านวน  500,000.-บาท  เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวยังไม่เพียงพอจึงต้องขออนุมัติต่อที่
ประชุมสภาแห่งนี ได้พิจารณาอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณดังต่อไปนี เพื่อด าเนินการตาม
โครงการดังกล่าวให้เสร็จสิ นตามวัตถุประสงค์เพ่ือที่ประชาชนจะได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ  ออกก าลังกาย  ต่อไป ครับ  กระผมขอชี แจงรายละเอียดดังนี ครับ   
กองช่ำง 
รำยกำรที่ 1 
โอนเพิ่ม 
1. กองช่ำง    แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนสวนสำธำรณะ   งบลงทุน  หมวดค่ำที่

ดินและสิ่งก่อสร้ำง   ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร  รายการ   
- โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก  พุทธศักราช  2562    งบประมาณ    240,000.-บาท   
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) 
ปรากฎในแผนงานแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ 

รำยกำรที่ 1 
โอนลด 
1. กองช่ำง    แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
งบลงทุน  หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง   ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร  
รำยกำร   
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-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง  หมู่ที่ 4  ต าบลส าโรง 
อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี   งบประมาณ    1,774,000.-บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    524,000.-บาท   โอนลดครั งนี      240,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือ     284,000.-บาท 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) 
ปรากฎในแผนงานแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นายวิชญ์พงศ์  สาลีสิงห์    
รองประธำนสภำฯ        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง    ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่  ประชุมไปแล้วนั น  มี 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย     หรือไม่ครับ  มีไหม
ครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมว่ามี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามรายละเอียดการ
โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  
ครับ 

มติที่ประชุม         เห็นชอบ  8 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 2 เสียง 

นำยวิชญ์พงศ์  สำลีสิงห์   เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อ านวยการกองช่าง ทุกท่านครับ  กระผมขอชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  ดังนี้ครับ 

กองช่ำง 
รำยกำรที่ 2 
โอนเพิ่ม 
1. แผนงำนเคหะและชุมชน   งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    
หมวด ค่ำครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน    รำยกำร   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเก้าอี ท างานหนังเทียมสีด าปรับสูงต่ าได้(แบบจัดหาทั่วไป) ให้กับ

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล  จ านวน     3    ตัวๆละ  5,000.-บาท     
งบประมาณ   15,000.-บาท 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 107     ล าดับที่  17  ) 

โอนลด 
   2.   แผนงำนเคหะและชุมชน   งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด  

เงินเดือนฝ่ำยประจ ำ ประเภท   เงินเดือนพนักงำน   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงประจ าปี  จ านวน  2  

อัตรา    ตั งไว้  658,260.-บาท   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    84,030.-บาท  
โอนลดครั งนี     15,000.-บาท    งบประมาณคงเหลือ    69,030.-บาท 

 
 



~ 14 ~ 
 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นายวิชญ์พงศ์  สาลีสิงห์    
รองประธำนสภำฯ        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง    ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่  ประชุมไปแล้วนั น  มี 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย     หรือไม่ครับ  มีไหม
ครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมว่ามี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามรายละเอียดการ
โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  
ครับ 

มติที่ประชุม         เห็นชอบ  9 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 

นำยวิชญ์พงศ์  สำลีสิงห์   เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อ านวยการกองช่าง ทุกท่านครับ  กระผมขอชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  ดังนี้ครับ 

กองช่ำง 
รำยกำรที่ 3 
โอนเพิ่ม 
3.แผนงำนเคหะและชุมชน   งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   หมวด 
ค่ำครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน    รำยกำร   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อโต๊ะท างานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า  3  ฟุต(แบบจัดหาทั่วไป) 

จ านวน   3   ตัวๆละ   5,000.- บาท    งบประมาณ    15,000.-บาท 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 107   ล าดับที่  17  ) 

โอนลด 
   3.   แผนงำนเคหะและชุมชน   งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด  

เงินเดือนฝ่ำยประจ ำ ประเภท   เงินเดือนพนักงำน   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงประจ าปี  จ านวน 2  

อัตรา    ตั งไว้  658,260.-บาท   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    69,030.-บาท  
โอนลดครั งนี     15,000.-บาท    งบประมาณคงเหลือ    54,030.-บาท 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นายวิชญ์พงศ์  สาลีสิงห์    
รองประธำนสภำฯ     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง    ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่  ประชุมไปแล้วนั น  มี 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย     หรือไม่ครับ  มีไหม
ครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมว่ามี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามรายละเอียดการ
โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  
ครับ 
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มติที่ประชุม         เห็นชอบ  8 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 2 เสียง 

นำยวิชญพ์งศ์  สำลีสิงห์   เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อ านวยการกองช่าง ทุกท่านครับ  กระผมขอชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม เนื่องว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนท าให้มี

พายุฝนตกหนังท าให้ถนน  บ้านแคน  หมู่ที่  8   ที่ประชาชนได้สัญจรไปมาเกิดน้ าท่วม
เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่นจึงได้มีค าสั่ง
ด้วยวาจาให้ทางกองช่างด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ดังกล่าวและให้ด าเนินการจัดท าโครงการ
วางท่อระบายน  าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดพระใหญ่ (ข้างที่ดินนายสุรชัย  
น้อยวรรณะ)  ซึ่งกองช่างจึงขอนุมัติต่อที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ได้พิจารณาอนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการดังกล่าว  ดังนี้ครับ 
กองช่ำง 
รำยกำรที่ 4 
โอนเพิ่ม 
4. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน   หมวด ค่ำ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ประเภทสิ่งสำธำรณูปโภค    รำยกำร   
- โครงการวางท่อระบายน  าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดพระใหญ่ (ข้างที่ดิน

นายสุรชัย  น้อยวรรณะ)  งบประมาณ   155,000.-บาท  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี   
ขนาดท่อ  คสล. Dai.0.40 X 1.00   เมตร  พร้อมบ่อพัก  ความยาว  59.00   เมตร  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  

โอนลด 
4.   แผนงำนสำธำรณสุข   งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข หมวดค่ำใช้สอย  
ประเภท   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

(1669) เช่น ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ารถ ค่าวัสดุการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่า
โทรศัพท์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินงาน  ตั งไว้  630,000.-บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    330,400.-บาท  โอนลดครั งนี     155,000.-บาท    
งบประมาณคงเหลือ    175,400.-บาท 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นายวิชญ์พงศ์  สาลีสิงห์    
รองประธำนสภำฯ     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง    ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่  ประชุมไปแล้วนั น  มี 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย     หรือไม่ครับ  มีไหม
ครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมว่ามี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามรายละเอียดการ
โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  
ครับ 
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มติที่ประชุม         เห็นชอบ  8 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 2 เสียง 
 

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  เวลำ  ๑๒.๐๐  น. – เวลำ  ๑๒.๕๙  น. 
เริ่มกำรประชุมต่อใน  เวลำ   ๑๓.๐๐  น.  
นำยอัมพร แก้วค ำชำติ  เมื่อมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้ามาในที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  กระผม 
รองประธำนสภำฯ  ขอเปิดการประชุมเพ่ือพิจารณา  

5.2  กำรขออนุมัติกันเงินงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   
ต่อไป  ครับขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาฯชี แจงกฎหมายที่เก่ียวข้อง   เชิญครับ 

นำยระพิน  แก้วค ำชำติ  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วม 
เลขำนุกำรสภำฯ ประชุมทุกท่านครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก

จ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  ข้อ 57 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก่อหนี ผูกพันไว้ก่อนสิ นปีโดยสั่งซื อหรือสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สินถ้าเห็นว่า
การเบิกเงินไปช าระหนี ผูกพันไม่ทันสิ นปีให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปี
ถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   

หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน 

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี ผูกพัน
แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินนั นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ก าหนดการก่อหนี ผูกพันตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมี
ความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี   

นำยอัมพร แก้วค ำชำติ ตามท่ีเลขานุการสภาฯชี แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยงข้อง  ให้ทุกท่านทราบแล้ว  มี 
รองประธำนสภำฯ สมาชิกสภาฯท่านใด สงสัยหรือจะซักถามอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญท่าน

นายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ชี แจงรายละเอียดต่อไปครับ 
นำยบุญมี  จันทร์โสภำ  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมขอมอบให้  นายอาคม  ธนูทอง   

ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลส าโรง  เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
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นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นายอาคม  ธนูทอง   
รองประธำนสภำฯ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลส าโรง   เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญครับ 
นายอาคม  ธนูทอง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับ  กระผมขอชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  ดังนี้ครับ 
    สืบเนื่องจากตามท่ีเทศบาลต าบลส าโรง ได้มีการด าเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง 

เพ่ือด าเนินการจัดซื อรถพยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งขณะนี อยู่ในขั นตอนที่เราได้ส่งการพิจารณาไป
ยังกรมบัญชีกลาง เพื่อช่วยพิจารณาว่าห้างหุ้นส่วนใดมีคุณสมบัติครบถ้วนในการจัดซื อ
ครั งนี   ส านักปลัดเทศบาลต าบลส าโรง จึงได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมสภาแห่งนี เพื่อพิจารณา
ให้กันเงินงบประมาณ เพื่อจะได้ด าเนินการตามโครงการนี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป  
กระผมขอชี แจงรายละเอียดดังต่อไปนี  ครับ 
 ส ำนักปลัด           
1. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   งบลงทุน   หมวด ค่า
ครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อ
รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  110  กิโลวัตต์   งบประมาณ  1,000,000.-บาท 
(ตามคุณลักษณะและบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐาน งบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ  มกราคม  2561)  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  
เพ่ิมเติม  ครั งที่  5  หน้าที่ 24  ล าดับที่  27)  

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นายอาคม  ธนูทอง    
รองประธำนสภำฯ     ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบล    ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่  ประชุมไปแล้วนั น  มี 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย     หรือไม่ครับ  มีไหม
ครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมว่ามี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบขออนุมัติการกันเงินงบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามรายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562     ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

มติที่ประชุม         เห็นชอบ  9 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวำระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุมสภาหรือไม่   
รองประธำนสภำ ฯ  ขอเรียนเชิญครับ   
นำงสุรำงค์  ตำสี    เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ท้องถิ่นอ าเภอส าโรง ทุกท่านค่ะ ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังการ  

ประชุมสภากับท่านสมาชิกอีกครั้ง  ซึ่งดิฉันมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบว่าขณะนี กรม
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ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งยกเว้นระเบียบให้ใช้จ่ายเงินจ่าย
ขาดสะสมและเงินทุนส ารองได้ไม่เกินวันที่ 20  ตุลาคม  2562 นี   ถ้าเกินวันที่  
20  ตุลาคม 2562  อาจจะมีหนังสือสั่งการออกมาใหม่  คะก็ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาฯและท่านผู้บริหารที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั งนี เป็นอย่างดี 

นายอัมพร  แก้วค าชาติ กระผมพร้อมสมาชิกสภาฯทุกท่านก็ขอขอบคุณท่านท้องถิ่นอ าเภอส าโรงเป็น 
รองประธานสภาฯ   อย่างยิ่ง ที่ได้มาเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ และให้ความรู้ในครั งนี    

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ 
นายอัมพร  แก้วค าชาติ   ต่อไปมีสมาชิกสภาเทศบาลหรือท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆต่อที่ 
รองประธานสภาฯ ประชุมสภาหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ   มีไม่มี  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือ

ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆเพ่ิมเติมอีก ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีในการประชุมสภาครั้งนี้และผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ครับ 

 
ปิดประชุมเวลำ  14.00   น.   
  
 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
                      (นายระพิน  แก้วค าชาติ) 
                                                             เลขานกุารสภาเทศบาล 
    

(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
              (อัมพร  แก้วค าชาติ) 
                                               รองประธานสภาเทศบาล  รักษาราชการแทน 
                                                            ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 -  ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
   (ลงชื่อ)          ประธานกรรมการ 
                   (นายสมศรี  สิมาวัน) 
                                                         
 
     (ลงชื่อ)               กรรมการ 
             (นายอุดมศิลป์    อารีกุล)  


