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- ส ำเนำ - 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง 

   สมัยสำมัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2562 
วันจันทร์ที่  23   เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2562 

ณ  หอประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง  เวลำ  09.00  น.    
  

 
ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำย
เหตุ 

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

 
ผู้ไม่มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1. ด.ต.สหพล  เทียมสม ประธานสภาเทศบาลต้าบลส้าโรง -ลาป่วย-  
2. นายมนูญ   วงษ์ชาลี สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลส้าโรง  เขตท่ี 1 -ลากิจ-  
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1. นายบุญมี     จันทร์โสภา นายกเทศมนตรีต้าบลส้าโรง บุญมี     จันทร์โสภา  

2. นางสายสมร  ทองไสล รองนายกเทศมนตรีต้าบลส้าโรง สายสมร  ทองไสล  
3. นายเลียง  เจริญทัศน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลียง  เจริญทัศน์  
4. นายประพันธ์  ชนะพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ประพันธ์  ชนะพันธ์  
5. นายอาคม  ธนูทอง ปลัดเทศบาลต้าบลส้าโรง อาคม  ธนูทอง  
6. นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห์ ผู้อ้านวยการกองช่าง วิชญ์พงศ์  สาลีสิงห์  
7. นายนันทวัฒน์  สิมาวัน ผู้อ้านวยการกองการศึกษา นันทวัฒน์  สิมาวัน  

8. นางสายสมร  บุดดีภักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ สายสมร  บุดดีภักดิ์  
9. นางอรพิน ดอกดวง ผู้อ้านวยการกองคลัง อรพิน  ดอกดวง  

10. นายจักรวาล   ครองบุญ เจ้าพนักงานป้องกันฯ จักรวาล   ครองบุญ  

11. 
นางสาวชิษณุชา  เกตศักดิ์ 

นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ 
รักษาราชการแทนหัวหน้าส้านักปลัด 

ชิษณุชา  เกตศักดิ์ 
 

12. นายเฉลียว  ดวงแก้ว นักการภารโรง เฉลียว  ดวงแก้ว  
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เริ่มประชุม เวลำ 09.00  น. 
เมื่อได้เวลาประชุม นายระพิน  แก้วค้าชาติ     ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลต้าบลส้าโรง  ได้ตรวจสอบ 

รายชื่อผู้เข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม  
นำยระพิน แก้วค ำชำติ    บัดนี   ที่ประชุมสภาเทศบาลต้าบลส้าโรงพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ประธานสภา  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต้าบล

ส้าโรง  ขอเรียนเชิญครับ 
นำยหนูน้ ำ ทองไสล  สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรี    รองนายกเทศมนตรี    สมาชิกสภา  
ประธำนสภำฯ  เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  ท่านผู้น้าหมู่บ้านทุกท่านและ

ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมในวันนี  วันนี เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัย
ที ่4   ครั งที่  1/2562  ปรากฏว่ามีสมาชิกมาครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี นะครับ    
 

ระเบียบวำระท่ี 1      เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
นำยหนูน้ ำ  ทองไสล  -แนะน้าพนักงานเทศบาลโอนย้าย จากองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าลาด ต้าแหน่ง เจ้า
ประธำนสภำฯ   พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รายนายจักรวาล  ครองบุญ 
มติที่ประชุม   -ทราบ- 
ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  ครั้งที่ผ่ำนมำ 
นำยหนูน้ ำ  ทองไสล  2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลส้าโรง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 
ประธำนสภำฯ   ครั งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  14  กันยายน  2562 เชิญเลขานุการสภาเทศบาลต้าบลส้าโรง   

อ่านสรุปรายงานการประชุมครั งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบเพ่ือพิจารณาให้การ 
รับรองรายงานการประชุม ขอเชิญครับ 

นำยระพิน  แก้วค ำชำติ เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับกระผมขออนุญาตอ่าน 
เลขำนุกำรสภำฯ  รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1/2562  เมื่อวันเสาร์ที่   

14  กันยายน  2562   ครับ  
นำยหนูน้ ำ  ทองไสล  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านรายงานการประชุมครั งที่ผ่านมาให้ทุก 
ประธำนสภำฯ   ท่านทราบแล้วมีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุม 

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

มติที่ประชุม   ให้การรับรอง  9   เสียง 
    ไม่ออกเสียง    -     เสียง 
  งดออกเสียง    1     เสียง 
 
นำยหนูน้ ำ  ทองไสล  สรุปที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย 
ประธำนสภำฯ   วิสามัญ  สมัยที่ 3   ครั งที่ 1/2562   เมื่อวันเสาร์ที่  14  กันยายน  2562 
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ระเบียบวำระท่ี  3  กระทู้ถำม/เรื่องด่วน 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวำระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    -เรื่องเพื่อทรำบ 
นำยหนูน้ ำ  ทองไสล  5.1  รำยงำยผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ เทศบำลต ำบลส ำโรง  
ประธำนสภำฯ   ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต้าบลส้าโรง  ได้ด้าเนินการชี แจงรายละเอียดต่อท่ี 
ประชุมสภาเทศบาลต่อไปครับ 

นำยบุญมี  จันทร์โสภำ  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วม 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ประชุมทุกท่านครับ  รายละเอียดต่าง ๆ กระผมขอมอบให้นายทนงศักดิ์  ใจภักดี   

ต้าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้น้าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ  
นำยหนูน้ ำ  ทองไสล  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต้าบลส้าโรงได้มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์  ใจภักดี   
ประธำนสภำฯ   ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   น้าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

สภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 
นำยทนงศักดิ์  ใจภักดี  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ทุกท่านครับ กระผมขอชี แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องดังนี ครับ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3)   พ.ศ. 2561  ข้อ 12  ให้ 
จัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาของ 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
สรุปโครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
เทศบำลต ำบลส ำโรง  อ ำเภอส ำโรง  จังหวัดอุบลรำชธำนี    รำยงำนผลกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำ  เทศบำลต ำบลส ำโรง   
 
 
 
 



~ 5 ~ 
 

สรุป ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 
-โครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 จ้านวน      ๑๐๔    โครงการ 
-ด้าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วทั งสิ น           จ้านวน     ๘๒      โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ   ๘๒x๑๐๐       =   ๗๘.๘๔    % 
      ๑๐๔ 

นำยหนูน้ ำ  ทองไสล  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ใจภักดี น้าเสนอ 
ประธำนสภำฯ รายละเอียดต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้องไปแล้วนั น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม

หรือมีข้อสงสัยที่จะอภิปรายหรือไม่ครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปรายถือว่ามติท่ี
ประชุมรับทราบ ครับ 

มติที่ประชุม   -รับทรำบ-   
    
    -เรื่องเพื่อพิจำรณำขออนุมัติ 
นำยหนูน้ ำ  ทองไสล           ๕.๒ ขออนุมัติต่อสภำเทศบำลต ำบลส ำโรงรับห้องประชุมของที่ท ำกำรสภำต ำบล 
ประธำนสภำฯ ส ำโรงของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน(หลังเดิม)  เข้ำเป็นทรัพย์สินและข้ึนทะเบียนทรัพย์สินของ

เทศบำลต ำบลส ำโรง เลขทะเบียน    ๐๐๔-๖๓-๐๐๑๐ 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต้าบลส้าโรง  ได้ด้าเนินการชี แจงรายละเอียดต่อท่ี 
ประชุมสภาเทศบาลต่อไปครับ 

นำยบุญมี  จันทร์โสภำ  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วม 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ประชุมทุกท่านครับ  รายละเอียดต่าง ๆ กระผมขอมอบให้นายอาคม  ธนูทอง   

ต้าแหน่งปลัดเทศบาลต้าบลส้าโรง  เป็นผู้น้าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ  
นำยหนูน้ ำ  ทองไสล  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต้าบลส้าโรงได้มอบหมายให้ นายอาคม  ธนูทอง  
ประธำนสภำฯ   ต้าแหน่ง ปลัดเทศบาลต้าบลส้าโรง   น้าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

สภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 
นำยอำคม  ธนูทอง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบำลต ำบลส ำโรง  ทุกท่านครับ กระผมขอชี แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องดังนี ครับ 
    ครับสืบเนื่องจากอาคารห้องประชุมของที่ท้าการสภาต้าบลส้าโรงของก้านันผู้ใหญ่บ้าน  

(หลังเดิม) อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต้าบลส้าโรง    ซึ่งสภาพอาคารหลังเดิมนี 
ปัจจุบันช้ารุด ผุพัง  ตลอดจนเป็นที่อยู่ของนกพิราบจ้านวนมาก  อาจก่อให้เกิดโรคติดต่อ
ได้ จึงจ้าเป็นต้องมีการรื อถอนเพื่อก่อสร้างอาคารหลังใหม่ แต่ตรวจสอบแล้วไม่ปรากฎว่า
อาคารหลังเดิม ดังกล่าวอยู่ในทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลต้าบลส้าโรง    ท่าน
นายกเทศมนตรีต้าบลส้าโรง  จึงได้มีการแต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี
อาคารอเนกประสงค์(หลังเดิม)  ช้ารุด เสื่อมสภาพ  ตามค้าสั่งเลขท่ี  ๕๕๐/๒๕๖๒  ลง
วันที่   ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒    จากการสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่าผู้ให้ข้อมูลอาคาร
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อเนกประสงค์(หลังเดิม)  ผู้ให้ข้อมูลทุกคนได้ให้ถ้อยค้าว่าก่อนเคยเป็นห้องประชุมของที่
ท้าการสภาต้าบลส้าโรงของก้านันผู้ใหญ่บ้าน (หลังเดิม)    อาคารหลังดังกล่าวสร้างจาก
งบประมาณพัฒนาชุมชน  ประมาณ   ๓๕,๐๐๐.-บาท ทุกคนได้ให้ถ้อยค้าว่าสร้าง
ประมาณเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒  สร้างเป็นห้องประชุมของที่ท้าการสภาต้าบลส้าโรงของ
ก้านันผู้ใหญ่บ้าน (หลังเดิม)  
 ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒)   มาตรา ๔๑  สภาต้าบลที่ได้จัดตั งเป็นองค์การบริหารส่วน
ต้าบลตามมาตรา ๔๐ ให้พ้นจากสภาพแห่งสภาต้าบลนับแต่วันที่ได้ประกาศจัดตั งขึ นเป็น
องค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นต้นไป 
 บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี  และเจ้าหน้าที่ของสภา
ต้าบล ตามวรรคหนึ่งให้โอนไปเป็นขององค์การบริหารส่วนต้าบล  
 มาตรา ๔๒  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาลอาจจัดตั งองค์การ
บริหารส่วนต้าบลขึ นเป็นเทศบาลได้โดยท้าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
 องค์การบริหารส่วนต้าบลที่ได้จัดตั งเป็นเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพ
แห่งองค์การบริหารส่วนต้าบล  รวมทั งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบล สิ นสุดลงและนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลพ้นจากต้าแหน่งนับแต่วันที่ได้มีการ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั งขึ นเป็นเทศบาลเป็นต้นไป 
 บรรดางบประมาณทรัพย์สินสิทธิ สิทธิเรียกร้องหนี   พนักงานส่วนต้าบลและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต้าบล ตามวรรคหนึ่งให้โอนไปเป็นของเทศบาลที่จัดตั งขึ น
นั น    
 ซ่ึงตามท่ีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั งองค์การบริหารส่วนต้าบลส้าโรง  
อ้าเภอส้าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นเทศบาลต้าบลส้าโรง  ประกาศ ณ วันที่  ๔  
กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖   มีผลตั งแต่วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 

ก็ถือว่าห้องประชุมของที่ท้าการสภาต้าบลส้าโรงของก้านันผู้ใหญ่บ้าน  (หลังเดิม)  
ก็เป็นทรัพย์สินของเทศบาลต้าบลส้าโรงตามกฎหมาย  เทศบาลต้าบลส้าโรง จึงขออนุมัติ
ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี  รับห้องประชุมของที่ท้าการสภาต้าบลส้าโรงของก้านันผู้ใหญ่บ้าน  
(หลังเดิม)    เข้าเป็นทรัพย์สินและขึ นทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลต้าบลส้าโรง เลข
ทะเบียน    ๐๐๔-๖๓-๐๐๑๐ 

นำยหนูน้ ำ  ทองไสล  ครบัตามที่ท่านปลัดเทศบาลต้าบลส้าโรง  ได้ชี แจงรายละเอียดการรับห้องประชุมของที่
ประธำนสภำฯ   ท้าการสภาต้าบลส้าโรงของก้านันผู้ใหญ่บ้าน (หลังเดิม)   เข้าเป็นทรัพย์สินและขึ น 

ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลต้าบลส้าโรง เลขทะเบียน    ๐๐๔-๖๓-๐๐๑๐ มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใด   สงสัย ซักถาม  มีไม่มีครับ  ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ 
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มติที่ประชุม         อนุมัติ  ๙ เสียง 

ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 

นำยหนูน้ ำ  ทองไสล สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัติรับห้องประชุมของที่การสภาต้าบลส้าโรงของก้านัน 
ประธำนสภำฯ ผู้ใหญ่บ้าน(หลังเดิม) เข้าเป็นทรัพย์สินและขึ นทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลต้าบลส้าโรง 

เลขทะเบียน    ๐๐๔-๖๓-๐๐๑๐ 
  
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  เวลำ  ๑๒.๐๐  น. – เวลำ  ๑๒.๕๙  น. 
เริ่มกำรประชุมต่อใน  เวลำ   ๑๓.๐๐  น.  
นำยหนูน้ ำ  ทองไสล  เมื่อมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้ามาในที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  กระผม 
ประธำนสภำฯ   ขอเปิดการประชุมเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ 
          ๕.๓ ขออนุมัติต่อสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง  รื้อห้องประชุมของท่ีท ำกำรสภำต ำบล 

ส ำโรงของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน(หลังเดิม)  เลขทะเบียน  ๐๐๔-๖๓-๐๐๑๐ 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต้าบลส้าโรง  ได้ด้าเนินการชี แจงรายละเอียดต่อท่ี 
ประชุมสภาเทศบาลต่อไปครับ 

นำยบุญมี  จันทร์โสภำ  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วม 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ประชุมทุกท่านครับ  รายละเอียดต่าง ๆ กระผมขอมอบให้นายอาคม  ธนูทอง   

ต้าแหน่งปลัดเทศบาลต้าบลส้าโรง  เป็นผู้น้าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ  
นำยหนูน้ ำ  ทองไสล  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต้าบลส้าโรงได้มอบหมายให้ นายอาคม  ธนูทอง  
ประธำนสภำฯ   ต้าแหน่ง ปลัดเทศบาลต้าบลส้าโรง   น้าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

สภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 
นำยอำคม  ธนูทอง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบำลต ำบลส ำโรง  ทุกท่านครับ กระผมขอชี แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องดังนี ครับ 
    ครับสืบเนื่องจากอาคารห้องประชุมของที่ท้าการสภาต้าบลส้าโรงของก้านันผู้ใหญ่บ้าน  

(หลังเดิม) อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต้าบลส้าโรง    ซึ่งสภาพอาคารหลังเดิมนี 
ปัจจุบันช้ารุด ผุพัง  ตลอดจนเป็นที่อยู่ของนกพิราบจ้านวนมาก  อาจก่อให้เกิดโรคติดต่อ
ได ้ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลส้าโรง  ได้มีมติที่ประชุมอนุมัติรับห้องประชุมของ
ที่การสภาต้าบลส้าโรงของก้านันผู้ใหญ่บ้าน(หลังเดิม) เข้าเป็นทรัพย์สินและขึ นทะเบียน
ทรัพย์สินของเทศบาลต้าบลส้าโรง เลขทะเบียน    ๐๐๔-๖๓-๐๐๑๐ 

    ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๒๑๕  หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจ้าเป็นหรือหาก
ใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ    เพ่ือพิจารณาสั่งให้ด้าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี  
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(๑) ขาย ให้ด้าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้
ผลดีให้น้าวิธีที่ก้าหนดเกี่ยวกับการซื อมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี  
     (ก) การขายพัสดุครั งหนึ่งซึ่งมีราคาซื อหรือได้มารวมกันไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจราจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 
     (ข) การขายให้แก่หน่ายงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗
(๗) แห่งประมวลรัษฎากร  ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
     (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่    แท็บเล็ต  ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่  เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจาก
หน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว  ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดย
วิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
     การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์   โดย
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายท้าการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด 
กรณีท่ีเป็นพัสดุที่มีการจ้าหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาท่ีซื อขายกันตามปกติใน
ท้องตลาด  หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั น  ณ เวลาที่จะท้าการขาย 
และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม  กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจ้าหน่าย
ทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ  ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งานรวมทั ง
สภาพและสถานที่ตั งของพัสดุด้วย ทั งนี  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้
ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าวโดยค้านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 
     หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ด้าเนินการก็ได้ 
(๒) แลกเปลี่ยน ให้ด้าเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ก้าหนดไว้ในระเบียบนี  
(๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗(๗) 
แห่งประมวลรัษฎากร  ทั งนี  ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
(๔) แปรสภาพหรือท้าลาย  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐก้าหนด 
การด้าเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน  ๖๐  วัน  นับถัดจากวันที่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ 
ข้อ ๒๑๖ เงินที่ได้จากการจ้าหน่ายพัสดุ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั น   หรือข้อตกลง
ในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๒๑๗ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฎตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชด
ใช้ได้หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรด้าเนินการตามข้อ ๒๑๕  ให้จ้าหน่ายพัสดุนั นเป็นสูญ 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี  

(๑) ถ้าพัสดุนั นมีราคาซื อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน    ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

(๒) ถ้าพัสดุนั นมีราคาซื อ หรือได้มารวมกันเกิน   ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท   ให้
ด้าเนินการดังนี  
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(ก) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้อยู่ในอ้านาจของ
กระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ 

(ข) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้อยู่ในอ้านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้อนุมัติ 

(ค) หน่วยงานของรัฐอ่ืน ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ้านาจอนุมัติให้เป็นไปตามท่ีหน่วยงาน
ของรัฐนั นก้าหนด 
รัฐวิสาหกิจใดมีความจ้าเป็นจะก้าหนดวงเงินการจ้าหน่ายพัสดุเป็นสูญตาม
วรรคหนึ่งแตกต่างไปจากท่ีก้าหนดไว้ในระเบียบนี   ให้เสนอต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ  และเมื่อได้รับความเห็นชอบ
แล้วให้รายงานส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 
ข้อ  ๒๑๙ ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการช้ารุด เสื่อมคุณภาพ 
หรือสูญไป หรือไม่จ้าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  ก่อนมีการตรวจสอบตาม
ข้อ  ๒๑๓  และได้ด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่  หรือระเบียบนี โดยอนุโลม  แล้วแต่กรณีเสร็จสิ นแล้ว  ถ้าไม่มี
ระเบียบอ่ืนใดก้าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ด้าเนินการตามข้อ  ๒๑๕  ข้อ  
๒๑๖  ข้อ ๒๑๗  และข้อ ๒๑๘  โดยอนุโลม                                      
ครับตามท่ีกระผมได้ชี แจงระเบียบกฎหมายต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อขออนุมัติ
ต่อสภาเทศบาลต้าบลส้าโรง  รื อห้องประชุมของที่ท้าการสภาต้าบลส้าโรง
ของก้านันผู้ใหญ่บ้าน(หลังเดิม)  เลขทะเบียน  ๐๐๔-๖๓-๐๐๑๐  มีสมาชิ
สภาฯท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ 

 นำยหนูน้ ำ  ทองไสล                               ครบัตามที่ท่านปลัดเทศบาลต้าบลส้าโรง  ได้ชี แจงรายละเอียดเพื่อขออนุมัติ 
ประธำนสภำฯ                                       ต่อสภาเทศบาลต้าบลส้าโรง  รื อห้องประชุมของที่ท้าการสภาต้าบลส้าโรง 
                                                         ของก้านันผู้ใหญ่บ้าน(หลังเดิม)  เลขทะเบียน  ๐๐๔-๖๓-๐๐๑๐ มีสมาชิก   
                                                         สภาฯ ท่านใด   สงสัย ซักถาม  มีไม่มีครับ  ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 
                                                         ครับ 
มติที่ประชุม                        อนุมัต ิ ๙ เสียง 

               ไม่เห็นชอบ - เสียง 
               งดออกเสียง ๑ เสียง 

นำยหนูน้ ำ  ทองไสล                  สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัติรื อห้องประชุมของที่ท้าการสภาต้าบลส้าโรงของ 
ประธำนสภำฯ                 ก้านันผู้ใหญ่บ้าน(หลังเดิม)  เลขทะเบียน  ๐๐๔-๖๓-๐๐๑๐ 
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ระเบียบวำระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
นำยหนูน้ ำ   ทองไสล  ๖.๑ กำรจัดงำนวันปีใหม่ ๒๕๖๒  
ประธำนสภำฯ   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต้าบลส้าโรง  ได้ด้าเนินการชี แจงรายละเอียดต่อท่ี 

ประชุมสภาเทศบาลต่อไปครับ 
นำยบุญมี  จันทร์โสภำ  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ร่วมงาน 

วันปีใหม่  ในวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒  ซึ่งทางเทศบาลต าบลส าโรงของเราก็จะมีการ 
จับสลากรางวัลแลกของขวัญปีใหม่ซึ่งกันและกัน  เพ่ือเป็นการสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่และแสดงออกถึงความสามัคคีในองค์กรของเราครับ   

มติที่ประชุม             -รับทราบ 
 
นายหนูน ้า  ทองไสล          ๖.๒  การจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ   ขอเรียนเชิญท่านผู้อ านวยการกองการศึกษาได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับ 
นายนันทวัฒน์  สิมาวัน  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
ผอ.กองการศึกษา  ท่าน  การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตรง 

กับเสาร์ที่ ๒  ของเดือนมกราคม   ตรงกับวันที่  ๑๑  มกราคม ๒๕๖๓  ซ่ึง 
ในการจัดงานก็จะเหมือนกับทุกปีครับ  ก็จะมีซุ้มในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
เช่น ภาพระบายสี  จากศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยอ าเภอส าโรง  
ซุ้มจัดกิจกรรมของส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง กองการศึกษา 
ก็จะมีการจัดกิจกรรมบนเวที และมีการแสดงของเด็กอนุบาลจาก 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูรพา   ๑  จ านวน  ๒  รายการ   
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูรพา (ใหม่)  จ านวน  ๒  รายการ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเจริญ       จ านวน  ๑   รายการ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา     จ านวน   ๒   รายการ 
ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกจะเสนอกิจกรรมอะไร 
อีกไหมครับ 

นายขุน  จันหลอด  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ   ทุกท่าน กระผมก็อยากฝากท่านนายกฯได้ก าชับจ้างเหมาในการตัดหญ้าให้ท าความ 

สะอาดไปพร้อมด้วยครับ 
ด าเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กเหมือนกับทุกปี  ขอบคุณครับ 

นายนันทวัฒน์  สิมาวัน  ครับกระผมก็ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ผอ.กองการศึกษา  ในการจัดกิจกรรมในงานวันเด็ก ปี ๒๕๖๓  ขอบคุณครับ 
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นายหนูน ้า  ทองไสล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออะไรอีกไหม  ครับ  หากไม่มีสมาชิก  
ประธานสภาฯ   สภาเทศบาลหรือท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆเพ่ิมเติมอีก  ผมขอขอบคุณทุก 

ท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุมสภาครั้งนี้และผมขอปิดการประชุมเพียง
เท่านี้ครับ 

 
ปิดประชุมเวลำ  14.00   น.   
  

(ลงชื่อ)   ระพิน    แก้วค้าชาติ        ผู้จดรายงานการประชุม 
                      (นายระพิน  แก้วค้าชาติ) 
                                                     เลขานุการสภาเทศบาลต้าบลส้าโรง 
    

(ลงชื่อ)      หนูน ้า ทองไสล            ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
              (นายหนูน ้า  ทองไสล) 
                                                        ประธานสภาเทศบาลต้าบลส้าโรง 
 
 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 -  ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
   (ลงชื่อ)        สมศรี  สิมาวัน  ประธานกรรมการ 
                 (นายสมศรี  สิมาวัน) 
                                                  สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลส้าโรง   
  
   (ลงชื่อ)         อุดมศิลป์  อารีกุล          กรรมการ 
                    (นายอุดมศิลป์    อารีกุล)  
           สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลส้าโรง   
 


