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- ส ำเนำ - 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง 

   สมัยวิสำมัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  1/2562 
วันเสำร์ที่  14   เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2562 

ณ  หอประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง  เวลำ  09.00  น.    
  

 
ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำย
เหตุ 

1. นายอัมพร  แก้วค าชาติ รองประธานสภาฯ อัมพร   แก้วค าชาติ  
2. นายระพิน  แก้วค าชาติ เลขานุการสภาฯ ระพิน  แก้วค าชาติ  
3. ด.ต.สหพล  เทียมสม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 1 - ลาป่วย 
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 มนูญ   วงษ์ชาลี  
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 อุดมศิลป์  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-  
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

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

2. นางสายสมร  ทองไสล รองนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง สายสมร  ทองไสล  
3. นายเลียง  เจริญทัศน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลียง  เจริญทัศน์  
4. นายประพันธ์  ชนะพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ประพันธ์  ชนะพันธ์  
5. นายอาคม  ธนูทอง ปลัดเทศบาลต าบลส าโรง อาคม  ธนูทอง  
6. นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห์ ผู้อ านวยการกองช่าง วิชญ์พงศ์  สาลีสิงห์  
7. นายนันทวัฒน์  สิมาวัน ผู้อ านวยการกองการศึกษา นันทวัฒน์  สิมาวัน  

8. นางสายสมร  บุดดีภักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สายสมร  บุดดีภักดิ์  
9. นางสาวรัชนี  ทองวันดี นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ รัชนี  ทองวันดี  

10. น.ส.ลัดดา  วงศ์ราช เจ้าพนักงานธุรการ ลัดดา  วงศ์ราช  

11. นายเฉลียว  ดวงแก้ว นักการภารโรง เฉลียว  ดวงแก้ว  

12. นายพงษ์พันธ์   สั่งศรี เจ้าพนักงานป้องกันฯ พงษ์พันธ์  สั่งศรี  

13. นายทวีกาญจน ์ แก้วค าชาติ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ทวีกาญจน์  แก้วค าชาติ  

14. นางสาวอ านวย  เจริญทัศน์ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล อ านวย   เจริญทัศน์  
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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 เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 3   ครั งที่  1/2562  วันนี กระผมก็ท าหน้าที่เป็นประธานสภาฯ  เนื่องจาก
ประธานสภาฯ ลาออกเนื่องจากป่วยไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้    ปรากฏว่ามีสมาชิกมา
ครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี นะครับ    
 

ระเบียบวำระท่ี 1      เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
มติที่ประชุม   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  ครั้งที่ผ่ำนมำ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 
รองประธำนสภำฯ  ครั งที่ 3/2562  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2562 เชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลส าโรง   

อ่านสรุปรายงานการประชุมครั งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบเพ่ือพิจารณาให้การ 
รับรองรายงานการประชุม ขอเชิญครับ 

นำยระพิน  แก้วค ำชำติ เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับกระผมขออนุญาตอ่าน 
เลขำนุกำรสภำฯ  รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 3/2562  เมื่อวันศุกร์ที่  30   

สิงหาคม  2562   ครับ  
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านรายงานการประชุมครั งที่ผ่านมาให้ทุก 
รองประธำนสภำฯ  ท่านทราบแล้วมีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุม 

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

มติที่ประชุม   ให้การรับรอง  9   เสียง 
    ไม่ออกเสียง    -     เสียง 
  งดออกเสียง    2     เสียง 
 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  สรุปที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย 
รองประธำนสภำฯ  สามัญ  สมัยที่ 3   ครั งที่ 3/2562   เมื่อวันศุกร์ที่  30  สิงหาคม  2562 
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ระเบียบวำระท่ี  3  กระทู้ถำม/เรื่องด่วน 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวำระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  5.1  กำรเลือกประธำนสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง   แทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง 
รองประธำนสภำฯ  เนื่องจาก ด.ต.สหพล  เทียมสม  ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลส าโรง  ขอลาออก 

จากต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลส าโรง  ตั งแต่วันที่  31  สิงหาคม  2562   
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
มาตรา  20 ตรี ในกรณีท่ีต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลว่าง
ลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ทวิ  ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ น
แทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั นว่างลง 

    ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาฯชี แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   เชิญครับ 
นำยระพิน  แก้วค ำชำติ   เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วม 
เลขำนุกำรสภำฯ   ประชุมทุกท่านครับตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  มาตรา 20 ทวิ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๐  
 วรรคสองประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(1) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
(2) สิ นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล 
(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง ตามมาตรา ๗๓ 
(4) สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางจะน ามาซึ่ง

ความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่งหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไม่
ชอบด้วยอ านาจหน้าที่โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั งหมดเท่าท่ีมีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา 
และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกสภา
เทศบาลทั งหมดเท่าที่มีอยู่  ทั งนี ให้พ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ 
 ผู้พน้จากต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม 
(3)หรือ (4) จะด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีก
ไม่ได้ตลอดอายุของสภาเทศบาลนั น 
 ให้ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกใหม่อยู่ใน
ต าแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน 
 มาตรา  20 ตรี ในกรณีท่ีต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภา
เทศบาลว่างลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ทวิ  ให้สภาเทศบาลเลือก
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สมาชิกสภาเทศบาลขึ นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั น
ว่างลง 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่า
สมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  การเสนอนั นต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน   โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรอง
ได้เพียงครั งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหล่านั น   โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่ง
ชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้
ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่
เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั น โดยใช้วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฎว่ายังมีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
 วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ 39 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม   
 ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนน 
 วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง  หากตกลงกันไม่ได้ให้
ประธานที่ประชุม จับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง   แล้วให้จัดท าบัตร
สลาก  ชนิดสี  และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากัน   โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  เพียง
บัตรเดียว นอกนั นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  
ข้อ 14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้
ถือว่าผู้นั นได้รับเลือก 
ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น   ให้สภาท้องถิ่นเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่
กรณแีทนต าแหน่งที่ว่าง  ดังนี  
(1)กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ด ารงต าแหน่งว่างลง   
 ให้ประธานที่ประชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่นที่มีการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่นและเป็นผู้ด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รายงานผลการเลือก
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ประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
เทศบาล  หรือนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล แล้วแต่กรณี  แต่งตั ง
ประธานสภาท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น”   

นำยอัมพร แก้วค ำชำติ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯชี แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ให้ทุกท่าน 
รองประธำนสภำฯ  ทราบแล้ว  มีสมาชิกสภาฯท่านใด สงสัยหรือจะซักถามอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มี 
    กระผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอชื่อสมาชิกสภาคนหนึ่งที่เห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ 

ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  ขอเชิญครับ 
ร.ต.อุทัย  ชำบุญเรือง  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วม 
สมำชิกสภำฯเขต 1  ประชุมทุกท่าน กระผมร.ต.อุทัย  ชาบุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง เขต 1  
    ขอเสนอชื่อ  นายอัมพร  แก้วค าชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขต 2  เพ่ือด ารง 

ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลส าโรง  ครับ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
รองประธำนสภำฯ 
นำยอุดมศิลป์  อำรีกุล กระผม นายอุดมศิลป์  อารีกุล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขต 2 
สมำชิกสภำฯเขต 2 ขอรับรองชื่อ  นายอัมพร  แก้วค าชาติ  เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลส าโรง 

(รับรองคนที่ 1)  
นำยสนอง  ป้อมพิทักษ์ กระผม  นายสนอง  ป้อมพิทักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขต 2 
สมำชิกสภำฯเขต 2 ขอรับรองชื่อ นายอัมพร  แก้วค าชาติ  เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลส าโรง 

(รับรองคนที่ 2)  
นำยระพิน  แก้วค ำชำติ มีผู้รับรองถูกต้อง 
เลขำนุกำรสภำฯ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
รองประธำนสภำฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่ออีกไหมครับ  ขอเชิญครับ 
นำยขุน  จันหลอด  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมำชิกสภำฯ เขต2 กระผม นายขุน  จันหลอด    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขต 2   

ขอเสนอชื่อ นายหนูน  า  ทองไสล   เป็น เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลส าโรง 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
รองประธำนสภำฯ  
นำยสมศรี  สิมำวัน กระผม นายสมศรี  สิมาวัน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขต 1 
สมำชิกสภำฯเขต 1 ขอรับรองชื่อ  นายหนูน  า  ทองไสล  เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลส าโรง 

(รับรองคนที่ 1)  
นำงถำวร  เจริญทัศน์ ดิฉัน  นางถาวร  เจริญทัศน์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขต 1 
สมำชิกสภำฯเขต 1 ขอรับรองชื่อ นายหนูน  า  ทองไสล  เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลส าโรง 

(รับรองคนที่ 2)  
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นำยระพิน  แก้วค ำชำติ มีผู้รับรองถูกต้อง 
เลขำนุกำรสภำฯ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
รองประธำนสภำฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่ออีกไหมครับ  มีไม่มีครับ ขอเชิญครับ 
    ถ้าไม่มี 
 
    กระผมก็ขอสรุปรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอให้เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลส าโรง ดังนี ครับ 

(1) นายอัมพร  แก้วค าชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 2 
(2) นายหนูน  า  ทองไสล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 1 
ล าดับต่อไปก็จะเป็นการลงคะแนนโดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ   
ครับ ขอเชิญครับ   

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ เมื่อลงคะแนนเสร็จขอเชิญตัวแทนสมาชิกสภาฯ  สองท่านได้ออกมาตรวจนับคะแนนขอ 
รองประธำนสภำฯ เรียนเชิญครับ   
    ผลคะแนนดังนี      ครับ   -นายอัมพร  แก้วค าชาติ    คะแนนรวม      5 เสียง 
                 -นายหนูน  า  ทองไสล        คะแนนรวม      6 เสียง 

สรุป  ผู้ที่ได้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลส าโรง คือ นายหนูน  า ทองไสล  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 1  ขอเชิญท่านหนูน  า  ทองไสล  ได้กล่าว
ขอบคุณต่อที่ประชุม  

นำยหนูน้ ำ  ทองไสล กระผม  นายหนูน  า  ทองไสล ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง ทุกท่าน 
ประธำนสภำฯ นะครับที่ให้ความไว้วางใจให้กระผมได้เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลส าโรง อีกครั ง 

ขอบคุณมากครับ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  5.2  ขออนุมัติกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  
รองประธำนสภำฯ  2562 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  นายวิชญ์พงษ์  สาลีสิงห์   
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ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นายวิชญ์พงษ์  สาลีสิงห์   
รองประธำนสภำฯ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง   เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญครับ 
นายวิชญ์พงศ์  สาลีสิงห์  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อ านวยการกองช่าง ทุกท่านครับ  กระผมขอชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  ดังนี้ครับ 
 

กองช่ำง 
รำยกำรที่ 1    
โอนเพิ่ม  (ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่) 

  1. กองช่ำง    แผนงำนเคหะและชุมชน   หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภทอำคำรต่ำงๆ   รำยกำร   
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลต าบลส าโรง  บ้านบูรพา  หมู่ที่ 9   

    ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี  งบประมาณ   500,000 บาท   ซึ่งมี 
รายละเอียดดังนี    ขนาดความกว้าง  8.00  เมตร  ยาว  12.00  เมตร  (ตามแบบ
เทศบาลต าบลส าโรง ก าหนด)    

    โอนลด  
      1. กองช่ำง    แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

งบลงทุน  หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง   ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  
รำยกำร   

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง  หมู่ที่ 4  ต าบล
ส าโรง อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี   งบประมาณ    1,774,000.-บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    284,000.-บาท   โอนลดครั งนี      284,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือ     0.-บาท 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) 

    ปรากฎในแผนงานแผนงานเคหะและชุมชน  งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน 
    -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหว้าน  หมู่ที่ 2  ต าบลส าโรง อ าเภอ 

ส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี   งบประมาณ   815,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน   216,000.-บาท โอนลดครั งนี     216,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ  0.-บาท    
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) 
ปรากฎในแผนงานแผนงานเคหะและชุมชน  งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน 

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

สภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย     หรือไม่ครับ  มีไหมครับ มี
ไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิก
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สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามรายละเอียดการโอน
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

มติที่ประชุม         เห็นชอบ  8 เสียง 
          ไม่เห็นชอบ - เสียง 
          งดออกเสียง 3 เสียง 
 
 
นำยวิชญ์พงศ์  สำลีสิงห์  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ทุกท่านครับ  กระผมขอชี แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  ดังนี ครับ 

รำยกำรที่ 2    
โอนเพิ่ม   
2. กองช่ำง    แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
งบลงทุน  หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง   ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  
รำยกำร   

        2.โครงการปรับปรุงถนน คสล.  บ้านแคน  หมู่ที่  8 (ซอยข้างวัดบ้านแคน)  ต าบล 
          ส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี    งบประมาณ   344,000.-บาท   ซึ่งมี    
          รายละเอียดดังนี   ขนาดความกว้าง  4.00  เมตร    ยาว  170.00   เมตร    

หนา  0.15    เมตร(ไม่มีรอยต่อตามยาวและไหล่ทางลูกรัง)  (ตามแบบเลขท่ี  ท.1-01) 
                               (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
                                ปรากฎในแผนงานแผนงานเคหะและชุมชน  งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน 
    โอนลด 
    - แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบด าเนินการ   หมวดค่า 

ใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ  รายการ  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
งบประมาณ   630,000.-บาท    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 175,400.-บาท    โอนลด
ครั งนี     175,400.-บาท  งบประมาณคงเหลือ  0.-บาท    
-  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  งบด าเนินการ   หมวดค่า 
ใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ  รายการ  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข้งและ
ยั่งยืน    งบประมาณ   20,000.-บาท    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,000.-บาท    
โอนลดครั งนี     20,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือ  0.-บาท    
-  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินการ   หมวดค่า 
ใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ  รายการ  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย    
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งบประมาณ   30,000.-บาท    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 30,000.-บาท    โอนลด
ครั งนี     30,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือ  0.-บาท   
-  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง   หมวดงบกลาง  ประเภท  ส ารองจ่าย 
งบประมาณ   432,581.-บาท    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 136,281.-บาท    โอนลด
ครั งนี     50,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือ  86,281.-บาท   
-  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆรายการ  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลส าโรง  งบประมาณ   20,000.-บาท    งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 20,000.-บาท    โอนลดครั งนี     20,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือ  
0.-บาท    
-  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆรายการ  
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  งบประมาณ   10,000.-
บาท    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  10,000.-บาท    โอนลดครั งนี     10,000.-บาท  
งบประมาณคงเหลือ  0.-บาท    
-  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)  ประเภท เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณ  3,493,260.-บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 309,966.-บาท    โอนลดครั งนี     38,600.-บาท  
งบประมาณคงเหลือ  271,099.-บาท    

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นายวิชญ์พงศ์  สาลีสิงห์   
รองประธำนสภำฯ        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง     ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั น   

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย     หรือไม่ครับ  มี
ไหมครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุม
ว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามรายละเอียด
การโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  
ครับ 

มติที่ประชุม         เห็นชอบ  8 เสียง 
          ไม่เห็นชอบ - เสียง 
          งดออกเสียง 3 เสียง 

 
นำยวิชญ์พงศ์  สำลีสิงห์  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ทุกท่านครับ  กระผมขอชี แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  ดังนี ครับ 
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รำยกำรที่ 3    
โอนเพิ่ม 
1. กองช่ำง    แผนงำนเคหะและชุมชน   หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค   รำยกำร   

    3. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ  เทศบาลต าบลส าโรง  บ้านบูรพา  หมู่ที่ 9  ต าบลส าโรง   
อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณเดิม   14,300.-บาท โอนเพิ่ม  35,700.-
บาท  รวมงบประมาณ     50,000.-บาท  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี    ขนาดความกว้าง  1.60   
เมตร   ยาว   3.80  เมตร   (ตามแบบเทศบาลต าบลส าโรงก าหนด)     
 

    โอนลด 
    3.   งบด าเนินการ   หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  รายการ  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
เลือกตั ง    งบประมาณ   800,000.-บาท    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   41,000.-
บาท    โอนลดครั งนี      35,700.-บาท  งบประมาณคงเหลือ  5,300.-บาท    

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นายวิชญ์พงศ์  สาลีสิงห์    
รองประธำนสภำฯ        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง    ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั น  มีสมาชิก 

สภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย     หรือไม่ครับ  มีไหมครับ มี
ไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามรายละเอียดการโอน
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

มติที่ประชุม         เห็นชอบ  8 เสียง 
 ไม่เหน็ชอบ - เสียง 

          งดออกเสียง 3 เสียง 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ได้ชี แจงรายละเอียดเพ่ือให้ที่ 
รองประธำนสภำฯ  ประชุมได้พิจารณาโอนงบประมาณ  ขอเรียนเชิญครับ 
นำยบุญมี  จันทร์โสภำ  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมขอมอบให้  นายนันทวัฒน์  สิมาวัน   

ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา  เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นายนันทวัฒน์  สิมาวัน   
รองประธำนสภำฯ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา   เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญครับ 
นายนันทวัฒน์  สิมาวัน  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ทุกท่านครับ  กระผมขอชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  ดังนี้ครับ 
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กองกำรศึกษำ 
รำยกำรที่ 1    
โอนเพิ่ม  
แผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท  
ครุภัณฑ์ส านักงาน   รายการ 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเก้าอี ท างานหนังเทียมสีด าปรับสูงต่ าได้(แบบจัดหาทั่วไป) ให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล  จ านวน     5    ตัวๆละ  5,000.-บาท    
งบประมาณ   25,000.-บาท 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565   หน้า 110 ล าดับที่   39) 
โอนลด 
แผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า   
เงินเดือนพนักงาน 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล  และเงินปรับปรุงประจ าปี  จ านวน 3   
อัตรา  ตั งงบประมาณไว้  1,950,600.-บาท   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   
258,130.-บาท     โอนลดครั งนี    25,000.-บาท   งบประมาณคงเหลือ    233,130.-
บาท 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นายนันทวัฒน์  สิมาวัน    
รองประธำนสภำฯ        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั 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 3 เสียง 
 
นายนันทวัฒน์  สิมาวัน  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ทุกท่านครับ  กระผมขอชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  ดังนี้ครับ 

กองกำรศึกษำ 
รำยกำรที่ 2    
โอนเพิ่ม 
แผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท  
ครุภัณฑ์ส านักงาน   รายการ 
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-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อโต๊ะท างานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า  5  ฟุต  แบบมีลิ นชัก  2  ข้าง  
จ านวน  2  ตัวๆละ   8,000.-บาท   งบประมาณ   16,000.-บาท 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565  หน้า 110 ล าดับที่  43) 
โอนลด 
แผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า   
เงินเดือนพนักงาน 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล  และเงินปรับปรุงประจ าปี  จ านวน 3   
อัตรา  ตั งงบประมาณไว้  1,950,600.-บาท   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   
233,130.-บาท     โอนลดครั งนี    16,000.-บาท   งบประมาณคงเหลือ    217,130.-
บาท 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นายนันทวัฒน์  สิมาวัน    
รองประธำนสภำฯ        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั น   

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย     หรือไม่ครับ  มี
ไหมครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุม
ว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามรายละเอียด
การโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  
ครับ 

มติที่ประชุม         เห็นชอบ  8 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

          งดออกเสียง 3 เสียง 
นายนันทวัฒน์  สิมาวัน  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ทุกท่านครับ  กระผมขอชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  ดังนี้ครับ 

กองกำรศึกษำ 
รำยกำรที่ 3    
โอนเพิ่ม 
แผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท  
ครุภัณฑ์ส านักงาน   รายการ 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อโต๊ะท างานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า  3  ฟุต  จ านวน   2   ตัวๆละ  
5,000.-บาท    งบประมาณ    10,000.-บาท 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565  หน้า 110  ล าดับที่ 42) 
โอนลด 
แผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า   
เงินเดือนพนักงาน 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล  และเงินปรับปรุงประจ าปี  จ านวน 3   
อัตรา  ตั งงบประมาณไว้  1,950,600.-บาท   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   
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217,130.-บาท     โอนลดครั งนี    10,000.-บาท   งบประมาณคงเหลือ    207,130.-
บาท 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นายนันทวัฒน์  สิมาวัน    
รองประธำนสภำฯ        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั น   

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย     หรือไม่ครับ  มี
ไหมครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุม
ว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามรายละเอียด
การโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  
ครับ 

มติที่ประชุม         เห็นชอบ  8 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

          งดออกเสียง 3 เสียง 
 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ครับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ชี แจงรายละเอียดในการโอนงบ   
รองประธำนสภำฯ ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ต่อไปครับ 
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  บุดดีภักดิ์ 
รองประธำนสภำฯ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญครับ 
นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์    เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ทุกท่านค่ะ  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  ดังนี้ค่ะ 

 กองคลัง 
รำยกำรที่ 1   
โอนเพิ่ม  
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน  หมวด ค่าตอบแทน
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื อ/จัดจ้างในโครงการต่างๆของ 
เทศบาล   งบประมาณตั งไว้    40,000.-  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  18,100.- 
บาท    โอนเพิ่มครั งนี    35,000.-บาท   รวมงบประมาณ  53,100.-บาท 
โอนลด 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน  งบลงทุน  หมวด 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง งบประมาณตั งไว้    90,000.-  
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งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  90,000.-บาท     โอนลดครั งนี    35,000.-บาท   
งบประมาณคงเหลือ  55,000.-บาท 
 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นางสายสมร  บุดดีภักดิ ์   
รองประธำนสภำฯ     ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั 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 3 เสียง 

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 

 กองช่ำง 
รำยกำรที่   1 
โอนเพิ่ม  
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน  งบลงทุน  หมวด 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ 
1.โครงการก่อสร้างถนน  คสล.   บ้านหว้าน  หมู่ที่ 2  (สายข้างวัดบ้านหว้านฝั่งทิศ 
เหนือ) ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 

  เดิม  รำยละเอียดดังนี้   
- งบประมาณ   103,000.-บาท    กว้าง  2.50-3.00 เมตร  ยาว  120  เมตร     หนา  

0.15  เมตร   (รายละเอียดตามแบบปร.4 และปร.5 )  ตั งจ่ายจากเงินทุนส ารองเงิน
สะสม   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561 – 2565)   
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โอนงบประมำณเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง  รำยละเอียดดังนี้ 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหว้าน  หมู่ที่ 2  (สายข้างวัด 
บ้านหว้าน ฝั่งทิศเหนือ) โอนงบประมาณเพ่ิม  55,000.-บาท  รวมงบประมาณทั งสิ นเป็น
เงิน   158,000.-บาท  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี   ขนาดความกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
70.00  เมตร   หนา  0.15   เมตร  หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า  280  ตารางเมตร  (ไม่มี
รอยต่อตามยาวและไหล่ทางลูกรัง)  (ตามแบบเลขที่  ท.1 – 01)    (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)   
โอนเพิ่มเงินงบประมำณจำก 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน  งบลงทุน  หมวด 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง งบประมาณตั งไว้    90,000.-  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  55,000.-บาท     โอนลดครั งนี    55,000.-บาท   
งบประมาณคงเหลือ  0.-บาท 
 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห์    
รองประธำนสภำฯ     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั 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 3 เสียง 
 

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

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 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจง
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งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณงาน
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

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  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 

             ๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก   
  สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั งที่ 1/2562   เมื่อวันที่   

20  มิถุนายน  2562  มีมติเห็นชอบ  ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ถนนพระภิบาลด้านทิศเหนือ-ซอยดวงชนิตย์)  งบประมาณ  ๓๘๕,๐๐๐.-บาท  ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี    ขนาดความกว้าง  ๐.๗๐  เมตร   ยาว  ๑๐๐.๐๐   เมตร   พร้อมบ่อ
พัก      
จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

  แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง  รำยละเอียดดังนี้ 
- โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี พร้อมขยายผิวจราจร คสล.  
(ถนนด้านข้างส านักงานเกษตรอ าเภอ) บ้านบูรพา  หมู่ที่ ๙  ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี   งบประมาณ  ๓๘๕,๐๐๐.-บาท  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี    ขนาด
ความกว้างรางระบายน  ารูปตัววี   ๒.๑๐  เมตร   ขยายผิวจราจรกว้าง  ๑.๐๐  เมตร    
ยาว  ๘๖.๐๐   เมตร   หนา  ๐.๑๕   เมตร   (ตามแบบเทศบาลต าบลส าโรง) 
จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห์    
รองประธำนสภำฯ     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั 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  8 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 3 เสียง 

    5.4  กำรขออนุมัติกันเงินงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   
    ต่อไป  ครับขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯชี แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   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  นางสายสมร  บุดดีภักดิ์   

ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นางสายสมร  บุดดีภักดิ์   
รองประธำนสภำฯ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญครับ 
นางสายสมร  บุดดีภักดิ์  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ทุกท่านค่ะ  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  ดังนี้ค่ะ 
    สืบเนื่องจากตามท่ีสภาเทศบาลต าบลส าโรงได้มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการตามโครงการ  
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ดังต่อไปนี  เนื่องจากเกรงว่าจะด าเนินการก่อหนี ผูกพันไม่ทันปีงบประมาณครั งนี    จึงได้
ขออนุมัติต่อที่ประชุมสภาแห่งนี เพ่ือพิจารณาให้กันเงินงบประมาณ เพ่ือจะได้ด าเนินการ
ตามโครงการนี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป  ดิฉันขอชี แจงรายละเอียดดังต่อไปนี  ค่ะ  
กองช่ำง     

        1) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลต าบลส าโรง  บ้านบูรพา  หมู่ที่ 9   
    ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี  งบประมาณ   500,000.-บาท   ซึ่งมี 

รายละเอียดดังนี    ขนาดความกว้าง  8.00  เมตร  ยาว  12.00 เมตร  (ตามแบบเทศบาล
ต าบลส าโรง)   (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 

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

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

มติที่ประชุม         เห็นชอบ  8 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 3 เสียง 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  2) โครงการปรับปรุงถนน คสล.  บ้านแคน  หมู่ที่  8 (ซอยข้างวัดบ้านแคน)  ต าบล 
นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร ส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี    งบประมาณ   344,000.-บาท   ซึ่งมี    

          รายละเอียดดังนี   ขนาดความกว้าง  4.00  เมตร    ยาว  170.00  เมตร   หนา   
0.15 เมตร(ไม่มีรอยต่อตามยาวและไหล่ทางลูกรัง)  (ตามแบบเลขท่ี  ท.1-01) 

                               (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-256๕) 
                               ปรากฎในแผนงานแผนงานเคหะและชุมชน  งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นางสายสมร  บุดดีภักดิ์    
รองประธำนสภำฯ     ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่   

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

มติที่ประชุม         เห็นชอบ  8 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 3 เสียง 
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นางสายสมร  บุดดีภักดิ์  ๓) โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ  เทศบาลต าบลส าโรง  บ้านบูรพา  หมู่ที่ 9  ต าบล 
นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร ส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณเดิม   14,300.-บาท โอนเพิ่ม  

35,700.-บาท  รวมงบประมาณ     50,000.-บาท  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี    ขนาดความ
กว้าง  1.60   เมตร   ยาว   3.80  เมตร   (ตามแบบเทศบาลต าบลส าโรง)     

    (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
                                ปรากฎในแผนงานแผนงานเคหะและชุมชน  งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นางสายสมร  บุดดีภักดิ์    
รองประธำนสภำฯ     ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่   

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

มติที่ประชุม         เห็นชอบ  8 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 3 เสียง 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  ๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหว้าน  หมู่ที่ 2  (สายข้างวัดบ้าน 
นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร หว้าน ฝั่งทิศเหนือ)  งบประมาณ  158,000.-บาท  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี   ขนาดความ

กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  70.00   เมตร   หนา  0.15   เมตร  หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า  
280  ตารางเมตร  (ไม่มีรอยต่อตามยาวและไหล่ทางลูกรัง)  (ตามแบบเลขที่  ท.1 – 01)  
จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)   

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

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

มติที่ประชุม         เห็นชอบ  8 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 3 เสียง 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  5)โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี พร้อมขยายผิวจราจร คสล.  
นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร (ถนนด้านข้างส านักงานเกษตรอ าเภอ) บ้านบูรพา  หมู่ที่ 9  ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง   
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จังหวัดอุบลราชธานี   งบประมาณ  385,000.-บาท  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี    ขนาดความ
กว้างรางระบายน  ารูปตัววี   2.10  เมตร   ขยายผิวจราจรกว้าง  1.00  เมตร    ยาว  
86.00   เมตร   หนา  0.15   เมตร   (ตามแบบเทศบาลต าบลส าโรง) 
จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   

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

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

มติที่ประชุม         เห็นชอบ  8 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 3 เสียง 
 

ระเบียบวำระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
นำยอ ำพร  แก้วค ำชำติ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุมสภาหรือไม่   
ประธำนสภำ ฯ  ขอเรียนเชิญครับ  มีไม่มี  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือท่านใดจะเสนอเรื่อง 

อ่ืน ๆเพ่ิมเติมอีก ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
ประชุมสภาครั้งนี้และผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ครับ 

 
ปิดประชุมเวลำ  14.00   น.   
  

(ลงชื่อ)  ระพิน  แก้วค าชาติ        ผู้จดรายงานการประชุม 
                      (นายระพิน  แก้วค าชาติ) 
                                                             เลขานกุารสภาเทศบาล 
    

(ลงชื่อ)  อัมพร  แก้วค าชาติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
              (อัมพร  แก้วค าชาติ) 
                                                  รองประธานสภาเทศบาล  ปฎิบัติหน้าที่แทน 
                                                              ประธานสภาเทศบาล 
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 -  ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
   (ลงชื่อ)       สมศรี  สิมาวัน ประธานกรรมการ 
                   (นายสมศรี  สิมาวัน) 
                                                         
  (ลงชื่อ)    มนูญ  วงษ์ชาลี  กรรมการ (ลงชื่อ)    อุดมศิลป์  อารีกุล        กรรมการ 
          (นายมนูญ  วงษ์ชาลี)                       (นายอุดมศิลป์    อารีกุล)  
 


