
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 
เม่ือวันที่ 4 มีนาคม ๒๕62 เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

ผู้มาประชุม   
ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
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นำยศักดิ์ สินรัมย์ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง 
นำยจีระ  หรีกประโคน 
นำยนก  หลอมประโคน 
นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์ 
ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน 
นำยอ้อย  ทรงประโคน 
ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ 
นำยเฉลิมชัย  ไวยำประโคน 
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน 
นำยบุญจันทร์ ทองแถม 

ประธำนสภำเทศบำล 
รองประธำนสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

ศักดิ์ สินรัมย์ 
มงคล  แผ้วพลสง 
จีระ  หรีกประโคน 
นก  หลอมประโคน 
สมนึก  เทียมมณีรัตน์ 
ประวัติ  ทรงประโคน 
อ้อย  ทรงประโคน 
วรรณะ  เรืองศิริ 
เฉลิมชัย  ไวยำประโคน 
สุธีร์  ธนูศิลป์ 
เชิดพงษ์  ดอกประโคน 
บุญจันทร์ ทองแถม 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นำยพงษ์ศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์   สมำชิกสภำเทศบำล                ลำป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นำงสำวสุนิสสำ  ทองศรี  รองนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 

2. นำยพิทักษ์  เมื่อประโคน  รองปลัดเทศบำล 
 3. นำงสำวอัญชลี  เชำวนกุล  หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล     

4. นำงสำวจินตนำ หลอมประโคน  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
5. จ่ำเอกปรีชำ  ดีด้วยชำติ  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรประปำ 
6. นำยทรงยศ  ชัยอินทร์   ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
7. นำงกฤษฎีกำ  มัญจกำเภท  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
8. จ่ำเอกอภินันท์  บัตรประโคน  หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง 
9. นำยเกรียงศักดิ์ เภสัชชำ  ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 
10. นำงนิดำ  ปุยะติ   หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
11. นำงละออง  กงประโคน  ประธำนชุมชนชัยมงคล 
12. นำงบุหงำ  เพ็งประโคน  กรรมกำรชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมำ 
13. นำงล ำพร มันปำฎิ   ประธำนชุมชนตำเจรือม 
14. นำงมำนี  รัตนวงศ์ค ำ   ประธำนชุมชนวัดโคนคุ้มอ ำปึล 
15. เด็กหญิงศิวำภรณ์  แย้มประพำย นักเรียนโรงเรียนประโคนชัยวทิยำ 
16. เด็กหญิงกำนต์ธิดำ โยธำนันท์  นักเรียนโรงเรียนประโคนชัยวิทยำ 
17. เด็กชำยพิศิษฐ์พงศ์ พิมพ์ประโคน นักเรียนโรงเรียนประโคนชัยวิทยำ 
 

/18.นำยสุชำติ... 
 



                                                - 2-  
 

18. นำยสุชำติ  อ่วมเจริญ  ครูโรงเรียนประโคนชัยวิทยำ 
19. นำงหทัย โหระ   อำสำสมัครสำธำรณสุขชุมชนต ำบลประโคนชัย 
20. นำงชอุ่ม  ตรงใจ   ประธำนชุมชนหนองกกใต้ 
21. นำงวรำภรณ์  พรรรณพิสุทธิ์  ประธำนชุมชนหนองกกเหนือ 
22. นำยชรินทร์  ส่องสพ   ท้องถิ่นอ ำเภอประโคนชัย 
23. นำงสำวรักชนก  ปึกประโคน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
24. นำงสำวสุภำพร  ดีประโคน  นักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตรช ำนำญกำร 
25. นำงจำรุณี  คงทวี   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
26. นำยอิศรำ  ศรีธีระวิโรจน์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

 27. นำงพรรณิภำ  บุบผำรัตน์  นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 
 28. นำงสำววำรุณี  พวงไพบูลย์  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
 29.นำยพงศ์สวรรค์ รัตนพนำวงษ ์  ประธำนชุมชนหลักเมือง 
เร่ิมประชุมเวลา    10.00 น. 

เมื่อได้เวลำประชุม นำยศักดิ์  สินรัมย์ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ท ำหน้ำท่ีเป็น 
ประธำนในท่ีประชุม เมื่อผู้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนสภำฯ ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
และกล่ำวเปิดประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย คณะผู้บริหำร  
ประธำนสภำเทศบำล   กรรมกำรชุมชนทุกชุมชน  ตลอดท้ังเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล อสม. 

ท้องถิ่นอ ำเภอประโคนชัย ท่ีเคำรพทุกท่ำนครับ วันนี้เป็นกำรประชุม
สภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2562 
วันท่ี 4 มีนำคม 2562  
- เมื่อสมำชิกสภำเทศบำลครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดกำรประชุม 
ตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับดังนี้ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ประธำนสภำเทศบำล     1.1 แจ้งกำรประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)  
   เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 และแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)  
   เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2562 
   1.2 นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย ลำป่วย ต้ังแต่วันท่ี 11  

  กุมภำพันธ์ – 30 เมษำยน 2562 
   - ขอเรียนให้ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล และชุมชนทุกท่ำนได้รับทรำบ 
     1.3 ขอแนะน ำให้สมำชิก และชุมชน มเีจ้ำหน้ำท่ีใหม่ของเรำ  
     ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม คือ นำยเกรียงศักดิ์  
     เภสัชชำ อยำกให้ท่ำนแนะน ำตัวอีกครั้งครับ ขอเชิญครับ 
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นำยเกรียงศักดิ์  เภสัชชำ   เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ำนรองประธำนสภำเทศบำล  
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ  ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยทุกท่ำน ท่ำนปลัดเทศบำล 
     ท่ำนรองนำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร และพี่น้องท่ีมำร่วมรับ
     ฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ครั้งนี้ กระผมนำยเกรยีงศักดิ์  เภสัชชำ 
     ย้ำยมำจำกเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ  จังหวัดชัยภูมิ พื้นเพเป็นคนอ ำเภอ 
     ล ำปลำยมำศ ช่ือเล่น ผอ.ต้ัม 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณท่ำนผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม ดีใจด้วย 
ประธำนสภำเทศบำล   ท่ีได้ทีมงำนมำท ำงำน งำนก็จะไม่ได้ล่ำช้ำ 
     1.4 ประกำศเทศบำลต ำบลประโคนชัย เรื่อง กำรแสดงเจตจ ำนงสุจริต
     คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน    
ท่ีประชุม    -มีมติรับทรำบ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
ประธำนสภำเทศบำล      สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1  
     ประจ าปี ๒๕61 เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 
     - ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
     มีท่ำนใดจะแก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ถ้ำไม่มีกำรแก้ไข ถือว่ำท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ
ประธำนสภำเทศบำล                             เทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2561 เมื่อวันท่ี 9 
       พฤศจิกำยน ๒๕6๒ 
     ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง  พิจารณา 
 3.1 เร่ือง ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี 256๒ และวัน

เร่ิมประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 256๓ 
 - ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำล  ก ำหนดสมัยประชุมสมัยสำมัญ  
                                                    ประจ ำปี 2562 และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรก                
     ประจ ำปี 2563 ขอเชิญท่ำนสมำชิกครับ 
นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์   - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติ 
สมำชิกสภำเทศบำล ทุกท่ำน ดิฉันนำงสมนึก เทียมมณีรัตน์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 ขอ

เสนอกำรก ำหนดประชุมสมัยสำมัญ ประจ ำปี 2562  
และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี 2563 ดังนี ้ 

   - สมัยท่ี 2 ประจ ำปี 2562 ระหว่ำงวันท่ี 1-30 มิถุนำยน 2562 
   - สมัยท่ี 3 ประจ ำปี 2562 ระหว่ำงวันท่ี 1-30 สิงหำคม 2562 
   - สมัยท่ี 4 ประจ ำปี 2562 ระหว่ำงวันท่ี 1-30 พฤศจิกำยน 2562 
   - สมัยแรก ประจ ำปี 2563 ระหว่ำงวันท่ี 1-29 กุมภำพันธ์ 2563  
   ขอบคุณคะ 

นำยศักดิ์ สินรัมย์    - มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเสนออีกหรือไม่ครับ ครับ  
ประธำนสภำเทศบำล   ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม    -ไม่มี 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์ - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ 
ประธำนสภำเทศบำล                           สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ ใหก้ ำหนดสมัยสำมัญ ประจ ำปี 2562 
                                                     และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี 2563  
                                                     ตำมท่ีท่ำนสมนึก เทียมมณีรัตน ์เสนอ 
                                  - ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  

ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 
นำยบุญจันทร์ ทองแถม - เรียน ประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล มีสมำชิก 11 ท่ำน ครบองค์ประชุม ครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์                               สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ ใหก้ ำหนดสมัยสำมัญ ประจ ำปี 2562 
ประธำนสภำเทศบำล                           และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี 2563  
                                          ตำมท่ีท่ำนสมนึก เทียมมณีรัตน์ โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม   - สมำชิกยกมือ เห็นชอบ 11 เสียง เอกฉันท ์
นำยศักดิ์  สินรัมย์                               สมำชิกท่ำนใด ไม่เห็นชอบ ใหก้ ำหนดสมัยสำมัญ ประจ ำปี 2562 
ประธำนสภำเทศบำล                           และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี 2563  
                                          โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม   - สมำชิกยกมือ ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - สรุปท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ  11 เสียง  เอกฉันท์ 
ประธำนสภำเทศบำล   ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
 - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้เห็นชอบ ใหก้ ำหนดสมัยประชุม 
 สมัยสำมัญ ประจ ำปี 2562 และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญ               

สมัยแรก ประจ ำปี 2563 ดังนี้ ครับ 
   - สมัยท่ี 2 ประจ ำปี 2562 ระหว่ำงวันท่ี 1-30 มิถุนำยน 2562 
   - สมัยท่ี 3 ประจ ำปี 2562 ระหว่ำงวันท่ี 1-30 สิงหำคม 2562 
   - สมัยท่ี 4 ประจ ำปี 2562 ระหว่ำงวันท่ี 1-30 พฤศจิกำยน 2562 

                                                     - สมัยแรก ประจ ำปี 2563 ระหว่ำงวันท่ี 1-29 กุมภำพันธ์ 2563 
นำยศักดิ์ สินรัมย์    3.2 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง  
ประธำนสภำเทศบำล   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
     - ขอเชิญรองนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำงสำวสุนิสสำ ทองศรี   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
รองนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย        - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย  เรื่อง ขออนุมัติ  

เปล่ียนแปลงโครงกำรท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย มีควำมประสงค์ขออนุมัติเปล่ียนแปลงโครงกำรท่ียังไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน จ ำนวน 1 โครงกำร โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
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หลักกำร 
  เพื่อขออนุมัติเปล่ียนแปลงโครงกำรท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจร
แอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมไหล่ทำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพักซอยประชำร่วมใจหมู่ท่ี 7 ถนนประโคนชัย – 
สวำยสอ ยอดเงิน 1,697,000 บำท   

เหตุผล 
 1. เทศบำลต ำบลประโคนชัยได้เปล่ียนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564)   

เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 30 มกรำคม 2562 ได้เปล่ียนแปลงโครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจร
แอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมไหล่ทำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อพักซอยประชำร่วมใจหมู่ท่ี 7 ถนนประโคนชัย – 
สวำยสอ เป้ำหมำยโครงกำร ผิวจรำจรแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร กว้ำงเฉล่ีย 3.60 เมตร ยำว 200 
เมตร ไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำงเฉล่ีย 0.90 เมตร ยำว 200 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ 720 
ตำรำงเมตร ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด  0.40 เมตร ยำว 16 เมตร และ  0.60 เมตร ยำว 196 เมตร บ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 1.30 x 1.10 ม. (ฝำเหล็กรำงวี) 22 บ่อ รำงวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ยำว 180 
เมตร เป็น โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพักซอยประชำร่วม
ใจ หมู่ 7 ถนนประโคนชัย-สวำยสอ เป้ำหมำยโครงกำร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้ำงเฉล่ีย 
3.60 เมตร ยำว 200 เมตร ไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำงเฉล่ีย 0.90 เมตร ยำว 200 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ 720 ตำรำงเมตร ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำด  0.40 เมตร ยำว 16 เมตร และ  0.60 
เมตร ยำว 196 เมตร บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 1.30 x 1.10 เมตร (ฝำเหล็กรำงวี) 22 บ่อ รำงวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยำว 180 เมตร นั้น 
  2 .  โ ด ย ข อ ป รั บ ล ด จ ำ น ว น ง บ ป ร ะ ม ำ ณ จ ำ ก เ ดิ ม  1 , 6 9 7 , 0 0 0  บ ำ ท  เ ป็ น  
1,407,500บำท เนื่องจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำวัสดุก่อสร้ำง ณ ปัจจุบัน 
 
  เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และถูกต้องตำมระเบียบ  
เทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงรำยกำรดังกล่ำว ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
กำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงินกำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 หมวด 5 กำรกันเงิน  

 ข้อ๕๙ในกรณีท่ีมีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีควำม
จ ำเป็นจะต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยงำนขออนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถิ่นได้อีกไม่
เกินระยะเวลำหนึ่งปี 

หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันตำมเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขอ
อนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภำท้องถิ่นหรือกรณีมีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลง
รำยกำรดังกล่ำวที่ท ำให้ลักษณะปริมำณคุณภำพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถำนท่ีก่อสร้ำงให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลง
และหรือขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภำท้องถิ่น 
แล้วแต่กรณี 
  กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลำกำรกันเงินและขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินแล้วหำกไม่ได้ด ำเนินกำรหรือมีเงิน
เหลือจ่ำยจำกเงินดังกล่ำวให้เงินจ ำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
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  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขอเสนอญัตติต่อ
สภำเพื่อขออนุมัติเปล่ียนแปลงโครงกำรท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ไหล่ทำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อพักซอยประชำร่วมใจ หมู่  7 ถนนประโคนชัย -สวำยสอ ยอดเงิน               
1,407,500 บำท  (หนึ่งล้ำนสีแสนเจ็ดพันห้ำร้อยบำทถ้วน) ต่อไป 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผล               
ประธำนสภำเทศบำล   ในเรื่อง ขออนุมัติเปล่ียนแปลงโครงกำรท่ียังไม่ได้กอ่หนี้ผูกพัน 
    มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
              - ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล   
     ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 
นำยบุญจันทร์ ทองแถม - เรียน ประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบองค์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ประชุมแล้ว มีสมำชิก 11 ท่ำน ครบองค์ประชุม ครับ 
นำยศักดิ์ สินรัมย์                                - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้เปล่ียนแปลงโครงกำรท่ียังไม่ได้ก่อหนี ้
ประธำนสภำเทศบำล                           ผูกพัน โปรดยกมือข้ึน           
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ  11 เสียง เอกฉันท ์
นำยศักดิ์ สินรัมย์    - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้เปล่ียนแปลงโครงกำรท่ียังไม่ได้ 
ประธำนสภำเทศบำล  ก่อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ  ไม่มี    
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ  11 เสียง  เอกฉนัท์ 
ประธำนสภำเทศบำล    ไม่อนุมัติ ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
     - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้เปล่ียนแปลง 
     โครงกำรยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน ได้ 
     3.3 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง 
     ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62   
     ขอเชิญรองนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำงสำวสุนิสสำ ทองศรี   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
รองนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย        - ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย  เร่ือง แก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 

   ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕62  โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
  เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2๕62 
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เหตุผล 
 

ตำมท่ีเทศบำลต ำบลประโคนชัยได้ต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ใน
แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ออลอินวัน พีซี จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19.5 นิ้ว จ ำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 14,000 
บำท รวมเป็นเงิน 28,000 บำท เพื่อไว้บริกำรประชำชนในหอสมุดเทศบำลต ำบลประโคนชัย นั้น เนื่องจำก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ก ำหนด เกณฑ์รำคำและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ใหม่ ณ วันท่ี 23 พฤษภำคม 2561  
  จำกเหตุผลดังกล่ำว จึงท ำให้คุณลักษณะพื้นฐำนดังกล่ำวไม่ตรงเกณฑ์ท่ีก ำหนด และเพื่อให้กำร
บริหำรงำนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน จึงขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 2562  ดังนี้ 

ข้อควำมเดิม 
   -ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ออลอินวัน พีซี   จ านวน  28,000.- บาท 
   ส ำหรับเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ออลอินวัน พีซ ี จ ำนวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะ
พื้นฐำน ดังนี ้  
   - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำ พื้นฐำนไมน่้อยกว่ำ 1.60 GHz หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
   - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATAหรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB  จ ำนวน 1 หน่วย  
   - มีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
   - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไมน่้อยกว่ำ 1 ช่อง  
   - มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
   - มีจอภำพ Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ600 : 1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 19.5 นิ้ว 
จ ำนวน 1 หน่วย 
เป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่นอกรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร
ก ำหนด แต่มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อบริกำรประชำชนในหอสมุดเทศบำลต ำบลประโคนชัย เป็นไปตำมหนังสือ
ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลว 22 มิ .ย. 2552 และหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลว 27 มิ .ย  2559 (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี พ .ศ. 2561-2564 หน้ำ 139 ล ำดับท่ี 8) 
 

ข้อความใหม่ 
  -ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ออลอินวัน พีซี   จ านวน  28,000.- บาท 
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน พีซี จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว จ ำนวน            
2 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
   - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก ( 2 core) หรือ 4 แกนเสมือน         
(4 Thread) โดย มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.4 GHz จ ำนวน 1 หน่วย  
 
 
 

/มีหน่วย… 
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   - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) หรือ 4 แกนเสมือน (4 
Thread) โดย มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.4 GHz จ ำนวน 1 หน่วย  
   - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3MB  
   - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
   - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
   - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไมน่้อยกว่ำ 1 ช่อง  
   - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
   - มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
   - มีจอภำพในตัว และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว ควำมละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
   - สำมำรถใช้งำน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
เป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคมก ำหนด มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อบริกำรประชำชนในหอสมุดเทศบำลต ำบลประโคนชัย  เป็นไปตำม
หนังสือ มท0808.2/ว 1989 ลว 22 มิ .ย. 2552 และหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลว 27 มิ .ย  2559 (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ .ศ. 2561-2564 เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2562 หน้ำ 8)   
   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย
ในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงท่ีท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถำนท่ีก่อสร้ำง  
ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 

  ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติ
ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕62 ให้สภำเทศบำลต ำบล
ประโคนชัย พิจำรณำอนุมัติต่อไป 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผล               
ประธำนสภำเทศบำล   ในเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย 

   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕62 มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
              - ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล   
     ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 
นำยบุญจันทร์ ทองแถม - เรียน ประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบองค์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ประชุมแล้ว มีสมำชิก 11 ท่ำน ครบองค์ประชุม ครับ 
นำยศักดิ์ สินรัมย์                               - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจง 
ประธำนสภำเทศบำล                            งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
                                                     โปรดยกมือขึ้น           
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 11 เสียง เอกฉันท ์
 
 

/นำยศักดิ์… 
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นำยศักดิ์ สินรัมย์    - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจง 
ประธำนสภำเทศบำล                             งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒  
                                                       โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ  ไม่มี    
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 11 เสียง  เอกฉันท์ 
ประธำนสภำเทศบำล   ไม่อนุมัติ ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
     - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้แก้ไข  
     เปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี  
     งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ 
     3.4 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง  

                  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     
               พ.ศ. 2562  
     - ขอเชิญรองนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำงสำวสุนิสสำ  ทองศรี   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
รองนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562   

    ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมั ติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำ ย      
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒  โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
   เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256 
      เหตุผล 

 ตำมท่ีเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 
3 และเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2562 ได้ประกำศใช้เมื่อวันท่ี 30 มกรำคม 2562 และแก้ไขครั้งท่ี 1 ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 เมื่อวันท่ี 4 กุมภำพันธ์ 2562 ได้มีครุภัณฑ์และโครงกำรท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำใน
ปีงบประมำณ 2562 ดังนี้ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
1. ค่ำจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนำด 25 ลิตร จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  14,000 บำท 
2. ค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำน จ ำนวน 1 ตัว  เป็นเงิน 5,000 บำท 
3. ค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ท ำงำน จ ำนวน 3 ตัวๆละ 3,000 บำท  เป็นเงิน 9,000 บำท 
4. ค่ำจัดซื้อกล้องถ่ำยภำพ แบบ DSLR ควำมละเอียดภำพไม่น้อยกว่ำ 24 MPIXEL จ ำนวน 1 

ตัว เป็นเงิน 60,000  บำท   
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

5. ค่ำจัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  เป็นเงิน 700 บำท 
แผนงานกองการศึกษา 

6. ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ออลอินวัน พีซี   จ ำนวน  34,000.- บำท 
 
 

/แผนงำน… 
 

 



- 10 – 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
7. ค่ำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร  จ ำนวน 2 หลัง   เป็นเงิน  11,000 บำท 
8. โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและปรับปรุงผิวจรำจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนชัยศิริจำกหน้ำศูนย์บริกำรสำธำรณสุขถึงถนนโชคชัย-เดชอุดม   เป็นเงิน 
5,434,600 บำท (ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 
4,759,400 บาท ขอจ่ำยขำดเงินสะสม เป็นเงิน 675,200 บำท) 

 เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรในกำรจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ ให้สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนและ
บริกำรประชำชน เทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕62 
ต้ังรำยกำรใหม่ ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 
  ต้ังรายการใหม่ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
   -ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น     จ านวน 14,000 บาท  
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนำด 25 ลิตร จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก ำหนดไว้ใน
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ของส ำนักงบประมำณและมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้บริกำรประชำชน เป็นไป
ตำมหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 (เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 หน้ำ 26 ล ำดับท่ี 2) 
  ต้ังรายการใหม่ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร งบลงทุน หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
   -ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน       จ านวน   5,000 บาท  
   เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำน จ ำนวน 1 ตัว  เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ และมีควำมจ ำเป็นต้องซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและ
ให้บริกำรประชำชน เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 หน้ำ 26 ล ำดับท่ี 3) 

  -ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน       จ านวน   9,000 บาท  
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ท ำงำน จ ำนวน 3 ตัว  เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณและมีควำมจ ำเป็นต้องซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและ
ให้บริกำรประชำชน เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 หน้ำ 26 ล ำดับท่ี 4) 

       ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  งบลงทุน  หมวด
ค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  
  -ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ แบบ DSLR      จ านวน  60,000  บาท    
 
 
 
 
 

/เพื่อจ่ำยเป็น… 
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  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อกล้องถ่ำยภำพ แบบ DSLR ควำมละเอียดภำพไม่น้อยกว่ำ 24 MPIXEL 
จ ำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 60,000 บำท  เป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่นอกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ
และมีควำมจ ำเป็นต้องซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและให้บริกำรประชำชน เป็นไปตำมหนังสือ
ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลว 22 มิ.ย.2552 และหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248   
 ลว 27 มิ.ย. 2559  (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 หน้ำ 27 ล ำดับท่ี 5)  

  โอนเพิ่ม แผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ออลอินวัน พีซี   จ ำนวน  6,000.- บำท 

  ต้ังรายการใหม่ แผนงำนสังคมสงเครำะห์  งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ งบลงทุน 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

 -ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) เป็นเงิน 700 บาท 
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จ ำนวน 1 
เครื่อง มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 4.8 MHZ  เป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรก ำหนด และมีควำมจ ำเป็นต้องซื้อ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและให้บริกำรประชำชน  เป็นไปตำมหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 1989 
ลว 22 มิ .ย. 2552 และหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ .ย  2559 (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
พ .ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 หน้ำ 25 ล ำดับท่ี 1) 
  ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
  -ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร       จ านวน   11,000 บาท  
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร ชนิด 2 บำนเปิด จ ำนวน 2 หลังๆละ 5,500 บำท เป็น
เงิน 11,000 บำท   เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ และมีควำม
จ ำเป็นต้องซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและให้บริกำรประชำชน เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 (เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 แก้ไขครั้งท่ี 
1/2562 หน้ำ 8 ล ำดับท่ี 1) 

  ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน 
หมวดค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค  
   โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและปรับปรุงผิวจรำจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนชัยศิริจำกหน้ำศูนย์บริกำรสำธำรณสุขถึงถนนโชคชัย-เดชอุดม เป็นเงิน 5,434,600 บำท (ขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 4,759,400 บาท ขอจ่ำยขำดเงินสะสม เป็น
เงิน 675,200 บำท) 
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 เมตร ยำว 375 
เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนำด 1.30x1.00 เมตร จ ำนวน 39 บ่อ  
   ผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนำ 0.15 เมตร กว้ำงเฉล่ีย 3.00-16.40 เมตร ยำว 237 เมตร 
ไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็กหนำ 0.15 เมตร กว้ำงเฉล่ีย 1.50 เมตร ยำว 367 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อย
กว่ำ 3,802 ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำล (เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2564 เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 1/2562 หน้ำ 6 ล ำดับท่ี 3) 

รวมโอนเพิ่ม 8 รายการ จ านวน  4,865,100 บาท 
 

/แผนงำน… 
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โอนลด 
    แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรท่ัวไป  งบด ำเนินงำน หมวดค่ำวัสดุ ประเภทวัสดุ
ยำนพำหนะและขนส่ง  เป็นเงิน 14,000 บำท (งบประมำณคงเหลือก่อนโอนลด 145,400 บำท) 
       แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  งบด ำเนินงำน  หมวดค่ำสำธำรณูปโภค 
ประเภทค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน  74,000 บำท (งบประมำณคงเหลือก่อนโอน จ ำนวน 285,713.82 บำท) 
       แผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  งบด ำเนินงำน  หมวดค่ำใช้สอย  
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ  
   –โครงกำรแข่งขันคณิตศำสตร์คิดสนุก จ ำนวน 2,000 บำท (เงินคงเหลือ ณ 1 กุมภำพันธ์ 
2562 เป็นเงิน 2,460 บำท)  
   –โครงกำรแข่งขันตอบปัญหำภำษำไทย จ ำนวน 2,000 บำท (เงินคงเหลือ ณ 1 กุมภำพันธ์ 
2562 เป็นเงิน 6,400 บำท)  
   –โครงกำรแข่งขันตอบปัญหำวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2,000 บำท (เงินคงเหลือ ณ 1 กุมภำพันธ์ 
2562 เป็นเงิน 16,000 บำท)  
    แผนงำนสังคมสงเครำะห์  งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์  งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้
สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน 700 บำท (งบประมำณ
คงเหลือก่อนโอนลด 4,500  บำท) 
  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งบ
ด ำเนินงำน หมวดค่ำวัสดุ ประเภทวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 11,000 บำท (งบประมำณคงเหลือก่อนโอนลด 
91,600 บำท) 
  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนชัยศิริจำก
หน้ำศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ถึงถนนโชคชัย-เดชอุดม จ ำนวน 4,759,400 บำท (งบประมำณคงเหลือก่อนโอนลด 
4,759,400 บำท) 

รวมโอนลด จ านวน  4,865,100.-  บาท 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2541  หมวด 4  ข้อ 27  “กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีท ำให้
ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” 
  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำ
อนุมัติ ต่อไป 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผล               
ประธำนสภำเทศบำล   ในเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
    พ.ศ. 2562 มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
 
 
 

/นำยศักดิ์... 
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     - ก่อนท่ีจะลงมติ ขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
                                                    ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 
นำยบุญจันทร์  ทองแถม   - เรียน ประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบองค์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ประชุม มีสมำชิก 11 ท่ำน ครบองค์ประชุม ครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์                               - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ประธำนสภำเทศบำล                           ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 11 เสียง เอกฉันท์ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย  
ประธำนสภำเทศบำล   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 11 เสียง เอกฉันท์ 
ประธำนสภำเทศบำล   ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี
                                                    - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณ      
     รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 ได้ 
     3.5 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง  
                               ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เฉพาะการ 
     กิจการประปา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
นำยบุญจันทร์  ทองแถม   - เรียน ประธำนสภำเทศบำล ท่ำนสมำชิกเทศบำลผู้ทรงเกียรติ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ท่ำนรองนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย ญัตติคณะผู้บริหำร

เทศบำลต ำบลประโคนชัย 3.4 มีอีก 2 เรื่อง ครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอเชิญรองนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล  
ประธำนสภำเทศบำล          ข้อ 3.4 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง  
     ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ 
      พ.ศ. 2562  ขอเชิญครับ  
     - ขอเชิญรองนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำงสำวสุนิสสำ  ทองศรี   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
รองนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
     งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562                         
 

    ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักกำร 
   เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   
  

เหตุผล 
 ตำมท่ีเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 

3 ได้ประกำศใช้เมื่อวันท่ี 30 มกรำคม 2562 ได้มีครุภัณฑ์และโครงกำรท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำในปีงบประมำณ 
2562 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนนัทนำกำร ค่ำจัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง จ ำนวน 1 ชุด (11 
รำยกำร) เป็นเงิน 1,000,000 บำท 

 
/เพื่อประโยชน์... 

 



      - 14 - 
 

 เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรในกำรจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ ให้สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนและ
บริกำรประชำชน เทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕62 
ต้ังรำยกำรใหม่ ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 
  ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  งำนกีฬำและนันทนำกำรงบ
ลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬำ  
    ค่าจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 1 ชุด   จ านวน  1,000,000 บาท 
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง จ ำนวน 1 ชุด 11 รำยกำร ประกอบด้วย 

1. อุปกรณ์เสริมสร้ำงสมรรถภำพกล้ำมเนื้อ ผ่อนคลำยกล้ำมเนื้อรวมและสร้ำงควำมหนำแน่น
กระดูก ไม่น้อยกว่ำ 2 เครื่อง 

2. ม้ำนอนฝึกกล้ำมเนื้อท้อง แบบโค้ง ไม่น้อยกว่ำ 3 เครื่อง 
3. อุปกรณ์เสริมสร้ำงสมรรถภำพกล้ำมเนื้ออกและหลังส่วนบนแบบไฮโดรลิก ไม่น้อยกว่ำ  

2 เครื่อง 
4. อุปกรณ์เสริมสร้ำงสมรรถภำพกล้ำมเนื้อไหล่และหลังส่วนบนแบบไฮโดรลิก ไม่น้อยกว่ำ  

2 เครื่อง 
5. อุปกรณ์บริหำรกล้ำมเนื้อ ข้อต่อ หัวไหล่ และ แขน (1 เครื่องมี 2 กล้ำมเนื้อและใช้ได้ 2 คน

พร้อมกัน) ไม่น้อยกว่ำ 1 เครื่อง 
6. อุปกรณ์เสริมสร้ำงสมรรถภำพกล้ำมเนื้อต้นแขนด้ำนหน้ำและด้ำนหลังแบบไฮโดรลิก  

ไม่น้อยกว่ำ 2 เครื่อง 
7. อุปกรณ์เสริมสร้ำงสมรรถภำพกล้ำมเนื้อท้องและหลังส่วนล่ำงแบบไฮโดรลิก ไม่น้อยกว่ำ 

 1 เครื่อง 
8. อุปกรณ์เสริมสร้ำงสมรรถภำพกล้ำมเนื้อท้องส่วนข้ำงซ้ำยและขวำแบบไฮโดรลิก ไม่น้อยกว่ำ 

 1 เครื่อง 
9. อุปกรณ์เสริมสร้ำงสมรรถภำพกล้ำมเนื้อต้นขำด้ำนหน้ำและด้ำนหลังแบบไฮโดรลิก ไม่น้อยกว่ำ 

1 เครื่อง 
10. อุปกรณ์บริหำรกล้ำมเนื้อ ข้อเข่ำและสะโพก (1 เครื่ องมี 2 กล้ำมเนื้อ และใช้ได้ 2 คน         

พร้อมกัน) ไม่น้อยกว่ำ 1 เครื่อง 
11. อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ำมเนื้อ ไม่น้อยกว่ำ 2 เครื่อง 

เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ของส ำนักงบประมำณและมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อให้บริกำรประชำชน เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 หน้ำ 31 ล ำดับท่ี 15) 

รวมโอนเพิ่ม  จ ำนวน  1,000,000 บำท 

  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน หมวดค่ำท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้ำง ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัสต์คอนกรีต
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กจำกประตูหลังวัดโพธิ์ถึงแยกถนนพิบูลย์สวัสด์ิ จ ำนวน 1,000,000 บำท (เงิน
คงเหลือก่อนโอนลด 1,293,700 บำท) 

รวมโอนลด จ ำนวน  1,000,000.-  บำท 

/ตำมระเบียบ... 
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ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541  หมวด 4  ข้อ 27  “กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง    ท่ีท ำให้
ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” 

  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2562 ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย
พิจำรณำอนุมัติ ต่อไป 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผล               
ประธำนสภำเทศบำล   ในเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
    พ.ศ. 2562 มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี  
     - ก่อนท่ีจะลงมติ ขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
                                                      ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 
นำยบุญจันทร์  ทองแถม   - เรียน ประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบองค์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ประชุม มีสมำชิก 11 ท่ำน ครบองค์ประชุม ครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์                               - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ประธำนสภำเทศบำล                           ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 11 เสียง เอกฉันท์ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย  
ประธำนสภำเทศบำล   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 11 เสียง เอกฉันท์ 
ประธำนสภำเทศบำล   ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี
                                                    - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณ      
     รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 ได้ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอเชิญรองนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล  
ประธำนสภำเทศบำล           ข้อ 3.4 ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย เรื่อง ขออนุมัติ
     โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 
     ขอเชิญครับ   
นำงสำวสุนิสสำ  ทองศรี   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
รองนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
     งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562                         

   ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
   เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   
 
 

/เหตุผล... 
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       เหตุผล 
 

  ตำมท่ีเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม           
ฉบับท่ี 3  และเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2562 ได้ประกำศใช้เมื่อวันท่ี 30 มกรำคม 2562 และแก้ไขครั้งท่ี 1 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 เมื่อวันท่ี 4 กุมภำพันธ์ 2562 ได้มีครุภัณฑ์และโครงกำรท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำ
ในปีงบประมำณ 2562 ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมเสำเหล็กติดต้ัง
กล้อง จ ำนวน 5 จุด เป็นเงิน 500,000 บำท เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรในกำรจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ ให้
สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนและบริกำรประชำชน เทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕62 ต้ังรำยกำรใหม่ ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 
       ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  
   -ค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปิด       จ านวน  500,000  บาท 
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดแบบมุมมองคงท่ี ส ำหรับติดต้ังนอกอำคำร พร้อมเสำ
เหล็กติดต้ังกล้อง จ ำนวน 5 จุด และกล้อง 10 ตัว ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่ำงๆ ดังนี้ 
    -กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงท่ีส ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำร ส ำหรับใช้
ในงำนรักษำควำมปลอดภัยท่ัวไป (อ้ำงถึง ข้อ 2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ) จ ำนวน 10 ชุด 
  -เครื่องบันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Vido Recorder) แบบ 16 ช่อง จ ำนวน 1 เครื่อง 
   -อุปกรณ์กระจำยสัญญำณแบบ  Poe (Poe L2 Switch) ไม่น้อยกว่ำขนำด 8 ช่อง จ ำนวน 
                      5 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐำน 
   -เครื่องส ำรองไฟ ขนำด 1 KAV จ ำนวน 1 เครื่อง 
   -เครื่องส ำรองไฟ ขนำด 800 AV จ ำนวน 5 เครื่อง 
  -โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smat TV ระดับควำมละเอียดจอภำพ 1,366x769 
                      พิกเซล ขนำดไม่น้อยกว่ำ 23 นิ้ว จ ำนวน 1 เครื่อง 
   -อุปกรณ์กระจำยสัญญำณไฟเบอร์ออฟติคไม่น้อยกว่ำ 8 พอร์ต จ ำนวน 1 เครื่อง 
   -อุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติคแบบ SFP Single (Mini GBIC) จ ำนวน 5 คู่ 
   -ชุดท่อร้อยสำย และแท่งกรำวด์ 5 ชุด 
   -ตู้คำบิเน็ตเก็บอุปกรณ์ควบคุมภำยนอกอำคำรพร้อมอุปกรณ์เสริม 5 ตู้ 
   -อุปกรณ์ Thermostad  ควมคุมกำรปิด-เปิด ของพัดลมระบำยอำกำศป้องกันไม่ให้ท ำงำน             
   24 ชม. ในสภำวะอุณหภูมิในตู้แร็คปกติ จ ำนวน 5 ชุด 
   -สำยไฟ THW-A 1x10.SQmm ขนำดไม่น้อยกวำ่ 60 เมตร 
   -สำยสัญญำณเครือข่ำย UTP Cat6 แบบภำยนอกอำคำรแบบมีสลิง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  
            450 เมตร 
   -สำยสัญญำณใยแก้วน ำแสงแบบภำยนอกอำคำร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1,400 เมตร 
   -ถำดม้วนเก็บใยแก้วน ำแสง (FO Splice Tray) จ ำนวน 1 ชุด 
   -กล่องห่อหุ้มจุดเช่ือมต่อเส้นใยแก้วน ำแสง (FO Splice Closure) จ ำนวน 2 ชุด 
   -สำยใยแก้วน ำแสงภำยในอำคำรพร้อมหัวต่อ FO Pigtail จ ำนวน 10 ชุด 
 

/สำยในแก้ว… 
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   -สำยในแก้วน ำแสงภำยนอกอำคำรพร้อมหัวต่อ FO Patch Cord  จ ำนวน 10 ชุด 
   -อุปกรณ์ยึดแขวนสำย แมกซีโบล์ท หรือ พรีฟอร์ม หรือแคล็มป์ จ ำนวน 50 ชุด 
   -เสำเหล็กกำวำไนย์ ขนำด 4x4 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร จ ำนวน 5 ชุด 
   -อุปกรณ์อื่นๆออกแบบตำมจุดติดต้ังให้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสมตำมสภำพ   
                      พื้นท่ี  
    เป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก ำหนด แต่มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อ เป็นไปตำมหนังสือ
ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลว 22 มิ .ย. 2552 และหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ .ย   
2559 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ .ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 หน้ำ 32) 

รวมโอนเพิ่ม  จ ำนวน  500,000 บำท 
โอนลด 

    แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรท่ัวไป  งบลงทุน หมวดค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ประเภทค่ำ
บ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสำธงหน้ำส ำนักงำนเทศบำลต ำบล
ประโคนชัย  จ ำนวน 500,000 บำท (เงินคงเหลือก่อนโอนลด 500,000 บำท) 
รวมโอนลด จ ำนวน  500,000.-  บำท 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541  หมวด 4  ข้อ 27  “กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีท ำให้
ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” 

  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2562 ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำ
อนุมัติ ต่อไป 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผล               
ประธำนสภำเทศบำล   ในเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
    พ.ศ. 2562 มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ 
ท่ีประชุม    - ไม่มี 
     - ก่อนท่ีจะลงมติ ขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
                                                      ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 
นำยบุญจันทร์  ทองแถม   - เรียน ประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบองค์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ประชุม มีสมำชิก 11 ท่ำน ครบองค์ประชุม ครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์                               - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ประธำนสภำเทศบำล                           ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 11 เสียง เอกฉันท์ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย  
ประธำนสภำเทศบำล   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
 
 

/นำยศักดิ์... 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์   - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 11 เสียง เอกฉันท์ 
ประธำนสภำเทศบำล   ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่ม ี
                                                    - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณ      
     รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 ได้ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   3.4 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย  
ประธำนสภำเทศบำล                          เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
                                                   กิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     - ขอเชิญรองนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำงสำวสุนิสสำ ทองศรี   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
รองนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

หลักกำร 
   เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร กิจกำรประปำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562   

เหตุผล 
 ตำมท่ีเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขครั้งท่ี 1 

ประจ ำปีงบประมำณ 2562 เมื่อวันท่ี 4 กุมภำพันธ์ 2562 ได้มีครุภัณฑ์และโครงกำรท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำใน
ปีงบประมำณ 2562 ดังนี้ 

  -ค่ำจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM  จ ำนวน 8 เครื่อง  เป็นเงิน 96,000 บำท  
 เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรในกำรจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ ให้สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนและ

บริกำรประชำชน เทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕62 
ต้ังรำยกำรใหม่ ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 
       ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรประปำ งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  
   -ค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM จ านวน  96,000 บาท 
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนำด 5 วัตต์ จ ำนวน 8  
เครื่องๆละ 12,000 บำท เป็นเงิน 96,000 บำท เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  
และมีควำมจ ำเป็นต้องซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและให้บริกำรประชำชน เป็นไปตำมหนังสือ
ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลว 22 มิ.ย. 2552 และหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ 1248  ลว 27 มิ.ย  
2559  (เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 แก้ไขครั้งท่ี 1/2562 หน้ำ 9)     

รวมโอนเพิ่ม จ ำนวน  96,000 บำท 

โอนลด 
       ต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรประปำ งบบุคคลำกร  หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทเงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 96,000 บำท (งบประมำณคงเหลือก่อนโอนลด             
638,100 บำท) 

รวมโอนลด จ ำนวน  96,000.-  บำท 
 
 

/ตำมระเบียบ…. 
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ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541  หมวด 4  ข้อ 27  “กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีท ำให้
ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” 

  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2562 ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัยพิจำรณำ
อนุมัติ ต่อไป 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผล               
ประธำนสภำเทศบำล                             ในเรื่อง ขออนุมัติโอนเงนิงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร กิจกำร 
                                                      ประปำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 แล้ว        
                                                    - มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่  
ท่ีประชุม                                          - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์                               - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ประธำนสภำเทศบำล                               เฉพำะกำร กิจกำรประปำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 
                                                     - ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
                                                         ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 
นำยบุญจันทร์ ทองแถม                         - เรียน ประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบองค์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล     ประชุมแล้วมีสมำชิก 11 ท่ำน ครบองค์ประชุม ครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ประธำนสภำเทศบำล       เฉพำะกำรกิจกำรประปำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62             
                   โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม   - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 11 เสียง เอกฉันท ์
นำยศักดิ์  สินรัมย์                               - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ใหโ้อนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ประธำนสภำเทศบำล      กิจกำรประปำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 11 เสียง  เอกฉันท์ 
ประธำนสภำเทศบำล     ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่มี- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ 
       มีมติ อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรกิจกำร
       ประปำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 ได้ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   3.4 ญัตติคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย  
ประธำนสภำเทศบำล                          เร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลประโคนชัย 
     - ขอเชิญรองนำยกเทศมนตรีแถลงญัตติต่อสภำเทศบำล ครับ 
นำงสำวสุนิสสำ ทองศรี   - เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
รองนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย - ญัตติคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 
  ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมประสงค์ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของเทศบำลต ำบล
ประโคนชัย จ ำนวน 1 โครงกำ ร โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
 
 

/หลักกำร... 
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หลักการ 
  เพื่อขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของเทศบำลต ำบลประโคนชัย จ ำนวน 1 โครงกำร คือ 
   โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและปรับปรุงผิวจรำจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนชัยศิริจำกหน้ำศูนย์บริกำรสำธำรณสุขถึงถนนโชคชัย-เดชอุดม เป็นเงิน 5,434,600 บำท ขอโอน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 4,759,400 บำท ขอจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 
675,200 บาท 

เหตุผล 
 

   ด้วยเทศบำลต ำบลประโคนชัย  มีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของเทศบำล เพื่อ
เป็นกำรบริกำรชุมชนและสังคม แก้ไขปัญหำควำมเดือนร้อนอันเกิดจำกน้ ำท่วมขังในชุมชนและเพิ่มระดับและ
ปรับปรุงผิวจรำจรให้มีสภำพท่ีดี  จ ำนวน 1 โครงกำร ดังนี้ 
   โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก และปรับปรุงผิวจรำจรคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนชัยศิริจำกหน้ำศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ถึง ถนนโชคชัย – เดชอุดม เป็นเงิน 5,434,600 บำท ขอ
จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 675,200 บาท ขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็น
เงิน 4,759,400 บำท 
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 เมตร ยำว 
375 เมตร  บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 1.30x1.00 เมตร จ ำนวน 39 บ่อ  
   ผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนำ 0.15 เมตร กว้ำงเฉล่ีย 3.00 – 16.40 เมตร ยำว 237 
เมตร ไหล่ทำง คอนกรีตเสริมเหล็ก 0.15 เมตร กว้ำงเฉล่ีย 1.50 เมตร ยำว 367 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ีไมน่้อย
กว่ำ 3,802 ตำรำงเมตร 
   รำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำล (ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2564 
เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2562 หน้ำ 6 ล ำดับท่ี 3)   

สถานะการคลัง 
 เงินสะสมของ เทศบำลต ำบลประโคนชัย ณ วันท่ี 18  กุมภำพันธ์ 2562 
 

 มีเงินสะสมท่ีน ำไปบริหำรได้  เป็นเงิน   46,380,509.94      บำท 
 หัก -กันเงนิส ำหรับจ่ำยเงินเดือน 3 เดือนและ            
                    ส ำรองเงินเบ้ียฯ 2 เดือน               เป็นเงิน     9,040,000.00       บำท      
               -กันส ำรองเงินฉุกเฉิน 10%                    เป็นเงิน     3,734,050.99       บำท  
  เงินสะสมคงเหลือที่สามารถน าไปใช้ได้     เปน็เงิน   33,606,458.95      บาท 
  ขอจ่ายขาดตามญัตตินี้   เป็นเงิน        675,200.00      บาท 
  เงินสะสมคงเหลือ                      เปน็เงิน   32,931,258.95      บาท 

  อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน 
กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561   
   “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น
ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

/(๑) ให้กระท ำ… 
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   (๑) ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึง่เกี่ยวกับ
ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรท่ีเป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกำรท่ี
จัดทำเพื่อบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
   (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
ตำมระเบียบแล้ว 
    (3) ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือนและกันไว้อีกร้อย
ละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้น เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกรณีท่ีมี 
สำธำรณภัยเกิดขึ้น 
   (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำร 
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หำกไม่ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำ 
ท่ีก ำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
   ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม โดยค ำนึงถึงฐำนะกำรเงินกำรคลัง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภำพในระยะยำว” 

  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย จึงเสนอญัตติ     
ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของเทศบำลต ำบลประโคนชัย ให้สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย พิจำรณำอนุมัติต่อไป 
 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรและเหตุผล               
ประธำนสภำเทศบำล                             ในเรื่อง ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของเทศบำลต ำบล 
                                                      ประโคนชัย แล้ว  มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่  
ท่ีประชุม                                          - ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์                                - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ จ่ำยขำดเงินสะสม 
ประธำนสภำเทศบำล                              ของเทศบำลต ำบลประโคนชัย  
                                                     - ก่อนท่ีจะลงมติ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำล  
                                                        ตรวจสอบองค์ประชุมว่ำ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ครับ 
นำยบุญจันทร์ ทองแถม                         - เรียน ประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ตรวจสอบองค์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล    ประชุมแล้วมีสมำชิก 11 ท่ำน ครบองค์ประชุม ครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สมำชิกท่ำนใด อนุมัติ จ่ำยขำดเงินสะสมของเทศบำล 
ประธำนสภำเทศบำล       ต ำบลประโคนชัย  โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 11 เสียง เอกฉันท ์
นำยศักดิ์  สินรัมย์                                - สมำชิกท่ำนใด ไม่อนุมัติ ให้จ่ำยขำดเงินสะสมของเทศบำล 
ประธำนสภำเทศบำล         ต ำบลประโคนชัย โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม     - สมำชิกยกมือ ไม่อนุมัติ ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์    - สรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 11 เสียง  เอกฉันท์ 
ประธำนสภำเทศบำล         ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  ไม่มี 
      - เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ ให้จ่ำยขำดเงินสะสม
           ของเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้ 
 
 
 

/นำยศักดิ์... 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์   ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอื่นๆ   
ประธำนสภำเทศบำล   - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม ่
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ รองนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล           ประธำนชุมชน เจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล และนักเรียน ผู้เข้ำร่วมรับฟังกำร

 ประชุมสภำเทศบำลทุกท่ำนครับ กระผมนำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน    
 สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1  ตำมญัตติ ท่ีผ่ำนไปทำงสมำชิกก็เห็นดี
 ด้วยไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของเครื่องออก ก ำลังกำยกลำงแจ้ง เพรำะค ำว่ำ     

  สุขภำพดีไม่มีขำย ถ้ำอยำกได้ต้องออกก ำลังกำย เพรำะบ้ำนเมืองเรำ
 ทุกวันนี้ เรำทุกคนจะต้องหันมำออกก ำลังกำยเป็นประจ ำทุกวัน เพื่อ
 สุขภำพท่ีแข็งแรง และเครื่องออกก ำลังกำยของเรำนั้นไม่เพียงพอ 
 ต้องขอขอบคุณผู้บริหำรท่ีเล็งเห็นควำมส ำคัญ ของเรื่องสุขภำพพี่น้อง 
 ประชำชน 

  เรื่องท่ี 2 เสียงตำมสำย งำนประชำสัมพันธ์ก็อยำกให้เจ้ำหน้ำท่ี
 หัวหน้ำส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้ตรวจสอบจุดต่ำงๆ ท่ีติดต้ังไว้ว่ำ เสียงดัง
 หรือเสียงค่อย หรือมีเสียงแทรก ซ็อต ยกตัวอย่ำงเช่น บริเวณหลังวัด
 แจ้งก็จะซ็อตบ่อย ถ้ำไม่ได้ไปตรวจสอบก็มีเสียงรบกวนกับพี่น้อง
 ประชำชนท่ีอยู่บริเวณนั้นในเรื่องของเสียงตำมสำยถ้ำว่ำจะปรับปรุง
 อย่ำงไร จะเพิ่มตรงไหน เพิ่มควำมสูงอย่ำงไร ก็ขอให้ ทำ ง เ จ้ ำ หน้ ำ ท่ี 
 หัวหน้ำส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้ตรวจสอบเช็คให้ละเอียด  เพรำะว่ำตรงหน้ำ
 วัดแจ้งจะเสียงดัง ช็อต ฝำกท่ำนประธำนไปยังผู้บริหำรและผู้มีส่วน
 เกี่ยวข้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

  เรื่องท่ี 3 น้ ำพุท่ีอยู่ในหนองน้ ำระแซซัน ผมมำประชุมสภำเทศบำล 
  ครั้งใด จะพูดเรื่องนี้ตลอดหำกไม่ซ่อมหรือไม่แก้ไขท่ำนก็ยกไปไว้ในท่ี

 ไกลตำคนท่ีมำออกก ำลังกำย ดูแล้วเป็นภำพท่ีไม่สวยงำมหนองระ
 แซซันเป็นบรรยำกำศท่ีสวยงำม ผิดเพียงแต่ว่ำเรื่องของน้ ำพุเสียแล้วไม่
 ซ่อม ให้เจ้ำหน้ำท่ียกหรือเคล่ือนย้ำยไปเก็บท่ีมิดตำคนก่อน หรือถ้ำมี
 งบประมำณอย่ำงไรก็ตำมฝำกท่ำนประธำนสภำเทศบำลผ่ำนไปยัง
 ผู้บริหำร ถ้ำมีงบประมำณก็ช่วยดูแลในเรื่องงบประมำณซ่อมน้ ำพุตรงนี้
 ด้วย อย่ำงน้อยถ้ำมีน้ ำพุท่ีเปิดช่วงเช้ำและช่วงเย็น พี่น้องประชำชน
 ท่ีมำออกก ำลังกำยก็จะเป็นกำรดี เป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรออก
 ก ำลังกำยครับ 

  เรื่อง ท่ี 4 เรื่องตลำดสดเทศบำลต ำบลประโคนชัย ก็อยำกฝำก
 ประธำนสภำไปยังผู้บริหำรให้ทำงเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องไป
 ตรวจสอบดูว่ำไฟ ส่องสว่ำงในตลำดนั้น มีดับกี่จุด ถ้ำตรวจสอบแล้วไฟ
 ไม่สว่ำงก็ควรเอำ ไปเปล่ียน  เพื่อควำมปลอดภัยของทรัพย์สินของ
 แม่ค้ำ เพรำะว่ำเท่ำท่ีผมได้มำพูดวันนี้มีพี่น้องพ่อค้ำ แม่ค้ำได้ประสำน
 เรื่องแสงสว่ำงของไฟมีดับหลำยพื้นท่ี ฝำกท่ำนประธำนสภำเทศบำลไป 

 
 

 /ยังผู้บริหำร... 
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  ยังผู้บริหำรแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีไปตรวจสอบดูด้วยว่ำตรงไหนท่ีมันดับท่ี
 ตรงไหนควรจะเพิ่มเติม หรือมีงบประมำณอย่ำงไรท่ีจะเพิ่มเติม เรื่อง
 กำรติดต้ังของไฟส่องสว่ำงในตลำดสดก็ฝำกท่ำนประธำนสภำเทศบำล
 ผ่ำนไปยังผู้บริหำรในเรื่องของควำมปลอดภัย 

  เรื่องท่ี 5 กล้องวงจรปิดในแต่ละจุดตรงไหนท่ีต้ังแล้วเกิดกำรช ำรุดทรุด
 โทรมหรือไม่สว่ำง ท้ังในตลำดสด ท้ังใน 16 ชุมชนก็ดี ก็อยำกให้
 เจ้ำหน้ำท่ีได้เช็ค ได้ตรวจสอบตรงไหนท่ีมันเสียหำยหรือมันไม่สว่ำงก็
 แจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อเสนอผู้บริหำรจะได้ด ำเนินกำรให้เร็วท่ีสุด 
 เพรำะเหตุยังไม่เกิด ถ้ำหำกเกิดเหตุแล้ว กล้องไม่สว่ำง จะต้องมีกำร
 แก้ไขในภำยภำคหน้ำก็คงจะล ำบำก ก็ฝำกไปยังประธำนสภำเทศบำล
 ไปยังผู้บริหำรครับ 

  เรื่องท่ี 6 เรื่องไฟส่องสว่ำงบริเวณหนองระแซซัน วันนี้ท่ีผมผ่ำนมำจำก
 บ้ำนก็เห็นทำงเทศบำลก ำลังด ำเนินกำรในเรื่องของสนำมฟุตซอล 
 ปรับปรุงใหม่ และติดต้ังในเรื่องของไฟส่องสว่ำงท่ีเสำใหญ่ ถ้ำ เป็นได้ก็
 ฝำกท่ำนประธำนสภำผ่ำนไปยังผู้บริหำร หำกติดเพิ่มอีก 3 จุด ก็จะ
 เป็นกำรดี เพรำะว่ ำใน ช่วง เ ช้ำประมำณ ตี  4 ถึ ง ตี  5 พี่น้อ ง
 ประชำชนไปออกก ำ ลั งกำยก็ ยั ง มี ควำมมื ด  จะ เกิ ดควำมไม่
 ปลอดภัยกับพี่น้องท่ีมำออกก ำลังกำยและในช่วงเย็นพี่น้องท่ีมำ
 ออกก ำลังกำย ช่วงเวลำ 16.30 นำฬิกำ ถึงเวลำ 19.00 นำฬิกำ 
 แมแ้ต่เวลำ 20.00 นำฬิกำ ยังมีคนออกก ำลังกำย  ยั ง มี ค ว ำ ม มื ด 
 ต้องใหค้วำมส ำคัญ ควำม ปลอดภัย ของพี่น้องประชำชน ถ้ำเป็นไปได้ 
 ฝำกท่ำนประธำนสภำไป ยังท่ำนผู้บริหำร  ถ้ำติดต้ังเพิ่มอีกสัก 3 จุด 
 ก็จะเป็นกำรดีนะครับ  

  เรื่องท่ี 7 สระจร๊ำฟ พื้นท่ีบริเวณใกล้สระส ำโรงพื้นท่ีว่ำงบริเวณนั้นถ้ำ
 หำกว่ำมีงบประมำณหรือ มีส่ิงใดท่ีจะต้องไปปรับปรุงเพื่อเป็นแหล่งวิ่ง
 ท่ีจะออกก ำลังกำยอีกท่ีหนึ่ง ก็จะเป็นกำรดีถ้ำหำกมีโครงกำรอย่ำงไร
 หรือไปถมท่ีเอำไว้ท ำโครงกำรไว้  ท่ีจะไปด ำเนินกำรท ำสถำนท่ีออก   
 ก ำลังกำยอีกแห่งหนึ่งต่อไป ถ้ำหำกว่ำเป็นไปได้ฝำกท่ำนประธำนสภำ    
 ไปยังผู้บริหำรได้ดูแลในเรื่องเพิ่มสถำนท่ีออกก ำลังกำย อีกครั้งหนึ่ง 

  เรื่องท่ี 8 ผมเองก็ได้รับข่ำวดีมำว่ำไฟส่องสว่ำง จำกบ้ำนประโคนชัย
 ไปบ้ำนเขว้ำ  ตอนนี้กรมทำงจะด ำเนินกำรติดต้ังบริเวณหน้ำโรงเรียน
 วัดแจ้ง ถึงบ้ำนเขว้ำ ก็ถือว่ำไฟตรงนั้นส่องสว่ำง ก็เป็นควำมปลอดภัย
 ของพี่น้องประชำชน ก็มีเรื่องท่ีจะเรียนให้ท่ำนประธำนสภำ เพียง
 เท่ำนี้ แต่สุดท้ำยครับ เรื่องท่ีผมเสนอไปขอให้สนองผมด้วย เพื่อ
 ควำมสุขของพี่น้องประชำชน ขอกรำบขอบพระคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์ มำกครับ ก็ขอฝำกท่ำนผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำท่ี 
ประธำนสภำเทศบำล   ผู้รับผิดชอบ ได้บันทึก และด ำเนินกำรตำมนี้ด้วยนะครับ 
     - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
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นำยมงคล  แผ้วพลสง  - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ รองนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล           ประธำนชุมชน เจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล และนักเรียน ผู้เข้ำร่วมรับฟังกำร

 ประชุมสภำเทศบำลทุกท่ำนครับ กระผมนำยมงคล  แผ้วพลสง
 สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ท่ำนประธำนครับผมเองก็จะแจ้งท่ำน
 ผู้บริหำรว่ำ ห้วยละเวี้ยท่ีผมเคยบอกผู้บริหำร ตอนนี้กองช่ำงได้ไป
 ส ำรวจ ต้ังงบประมำณ 30,000 บำท ผมเองได้ไปดูท่ีห้วยละเวี้ย       
 ถ้ำขุดลอก งบประมำณ 30,000 บำท ไม่เพียงพอ ผมเองก็อยำกฝำก
 ท่ำนผู้บริหำรช่วยดูห้วยละเวี้ย จำกหมู่ท่ี 7 อ้อมไปทำง หมู่บ้ำนธำดำ 
 ซึ่งจะล้ ำเนื้อท่ีห้วยละเวี้ยด้วยครับ ผมเองก็อยำกจะบอกผู้บริหำรให้
 เทศบำล ตรวจสอบ เพื่อจะได้ขุดห้วยละเวี้ยให้มันใหญ่ จะได้สวยงำม 
 วงกว้ำง  กองช่ำงจะต้ังงบประมำณไป ผมเองได้ไปดู และได้คุยกับ
 ชำวบ้ำน และจะมำคุยกับผู้บริหำรท่ำนประธำนช่วยดูแลด้วยว่ำ ห้วย
 ละเวี้ยตรงนี้มันถึงตรงหน้ำวัดแจ้ง ปีท่ีแล้วจะน้ ำท่วม ขอฝำกท่ำน
 ประธำนถึงผู้บริหำรช่วยดูแลด้วยครับ 

  ข้อท่ี 2 เรื่องทำงเท้ำสำธำรณะ หมู่ ท่ี 6 ทำงพ่อค้ำได้มำคุยกับผม
 ปรึกษำขอให้เป็นเหมือนจะเอำดินออกแล้วท ำท่ีจอดรถเหมือนตรงวัด
 จ ำปำ ทำงประธำนพ่อค้ำ และพ่อค้ำคุยกับผม และผมได้ไปคุยกับร้ำน
 ข้ำวมันไก่ เขำก็อยำกได้ ถ้ำเป็นไปได้ อยำกให้ผู้บริหำรช่วยดูแลตรงนี้
 หรือเอำทำงเท้ำออกจำกตลำดเล็กไปถึงไปส่ีแยกไฟแดง ช่วยดูแลด้วย
 ครับ งบประมำณคงไม่เท่ำไหร่หรือประธำนชุมชนก็อยู่ตรงนี้ถ้ำอยำก
 ได้ก็ช่วยสนับสนุนด้วยครับ ท่ีมันกว้ำงก็ไม่ได้เอำมำท ำอะไรเป็นท่ีจอด
 รถก ็ดีครับตรงท่ีสำธำรณะตรงนี้ 

  ข้อท่ี 3 ประปำ ผมเองขอฝำกน้ ำประปำอีกนิดหนึ่ง  ก็อยำกให้
 ผู้อ ำนวยกำรกองประปำ ช่วยดูแลช่องท่อน้ ำท้ิงท่ีเป็นท่อประปำท่ีอยู่ใน
 ท่อน้ ำท้ิงถ้ำมีงบประมำณก็ควรจะเอำออกได้แล้ว เพรำะยุคนี้เป็น
 ดิจิทัลหมดแล้ว ไม่ใช่เอำท่อประปำอยู่ในท่อน้ ำท้ิงไป ถ้ำมีงบประมำณ
 ก็เอำออกเปล่ียนใหม่ ถนนอ ำนวยกิจ ผมพูดมำ 4 ปี ตอนนี้ผมขอสัก
 เท่ียวหนึ่ง เพรำะว่ำท่อประปำท่ีอยู่ท่อน้ ำท้ิงออกได้แล้วครับ เปล่ียน
 ใหม่ได้ แล้วฝำกท่ำนประธำนสภำช่วยประสำนผู้บริหำรด้วยครับ 

  เรื่องท่ี 4 หนองระแซซัน ช่วยบอกกองช่ำงท่ีท ำสวน อยำกให้ไปเอำ
 ขยะในสวนสำธำรณะของหนองระแซซัน บริเวณรอบข้ำงๆ เหมือนกับ
 ไม่ได้ท ำควำมสะอำดเลย ผมเองก็อยำกจะบอกรองปลัดเทศบำลว่ำไม่มี
 ควำมสะอำดเลย ผมเองก็เดินทุกวัน ก็อยำกจะฝำก ท ำ ใ ห้ ดี ด้ ว ย         
 ดูแล้วสกปรกขึ้นเยอะ แล้วผมเองก็สนับสนุนกับท่ำนเชิดพงษ์ เรื่อง         
 ไฟส่องสว่ำงถ้ำได้อีกสัก 2-3 ต้น ก็จะเป็นสง่ำแก่หนองระแซซันดี    
 ขอขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณท่ำนมงคล  ให้น ำไปพิจำรณำในแต่ละกอง มีสมำชิกท่ำนใด 
ประธำนสภำเทศบำล   จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่ขอเชิญครับ 
 

/นำยเชิดพงษ์... 
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นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน  - เรียน ประธำนสภำท่ีเคำรพ รองนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล            ประธำนชุมชน เจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล และนักเรียน ผู้เข้ำร่วมรับฟังกำร   
      ประชุมสภำเทศบำลทุกท่ำนครับ กระผมนำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน    
      สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1  ช่วงนี้เป็นหน้ำแล้งในเรื่องของทำงระบำย
      น้ ำต่ำงๆ ล ำคลอง ก็ดีท่ีมีผักตบชวำ ช่วงนี้หน้ำแล้งถ้ำเป็นไปได้ ก็ควร 
      รีบปรับปรุงขุดลอกเอำเศษต่ำงๆ ออก เมือ่มีน้ ำหลำกมำ จะได้ไหล 
      สะดวก บ้ำนเมืองเรำจะได้น้ ำไม่ท่วม  เมื่อฝนตกน้ ำท่วมก็ไปแก้ตรง   
      นั้นเลยบำงทีมันไม่ทันท่วงที อย่ำงไรก็ดี หน้ำแล้ง ตรงไหนท่ีเป็นทำง 
      ระบำยน้ ำ ท่ีจะปรับปรุงก็ด ำเนินกำรด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์  ก็ฝำกกองช่ำง หรือกองใดท่ีรับผิดชอบช่วย 
ประธำนสภำเทศบำล     ไปด ำเนินกำรด้วย  
     - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่ขอเชิญครับ 
     - ขอขอบคุณสมำชิกสภำเทศบำล ผู้เข้ำร่วมรับฟังประชุม  
       ท่ำนท้องถิ่นอ ำเภอประโคนชัย ชุมชน นักเรียน มำสังเกตกำรณ์  
       ประชุมเอำไปเป็นแบบอย่ำงในกำรประชุมในโอกำสต่อไป  
ท่ีประชุม    - ไม่มี  
     - ปิดประชุม 
ปิดประชุม    เวลา 10.50 น. 
 (ลงช่ือ)   จารุณี          ผู้จดรำยงำนกำรประชุม   (ลงช่ือ)   บุญจันทร์    ผู้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
            (นำงจำรุณี  คงทวี)                 (นำยบุญจันทร์ ทองแถม) 
          เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน           เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ท ำกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
ประโคนชัย สมัยสำมัญ สมัยท่ีแรก  ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี............................................
เวลำ...............น.  จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนต่อไป 
 

1. (ลงช่ือ)   สมนึก              ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                        (นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์) 
 

2. (ลงช่ือ)     สุธีร์              กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                  (นำยสุธีร์ ธนูศิลป์) 
3. (ลงช่ือ)ร.ต.ต        วรรณะ     กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                                 (วรรณะ  เรืองศิริ) 
 
  รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลฉบับนี้ สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้รับรองเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อครั้งประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี............ประจ ำปี.............. เมื่อวันท่ี......................... 
 

(ลงช่ือ) ศักดิ์  ประธำนสภำเทศบำลประโคนชัย  
            (นำยศักดิ์  สินรัมย์  ) 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


