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นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา
นายสวัสดิ์       วิราช 
นายสุพรรณ    ซึมรัมย์ 
นายเสรี         ซอยรัมย์ 
นายภูชิต       แช่มรัมย์ 
นายชวนชัย    ตีระมาศวณิช 
นายสง่า         ศรีพนามน้อย 
นายมานิตย์    ชุบรัมย์ 
นายสุทิน       ซุงรัมย ์
นายปัญญา     มาจิตต ์

ประธานสภาเทศบาลต าบล 
รองประธานสภาเทศบาลต าบล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา
สวัสดิ์       วิราช 
สุพรรณ    ซึมรัมย์ 
เสรี         ซอยรัมย์ 
ภูชิต       แช่มรัมย์ 
ชวนชัย    ตีระมาศวณิช 
สง่า         ศรีพนามน้อย 
มานิตย์    ชุบรัมย์ 
สุทิน       ซุงรัมย ์
ปัญญา     มาจิตต ์

 

ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายยุทธพงษ์     ตีระมาศวณิช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2. นายบัญชา    ศรีพนามน้อย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นายพิพัฒน์  เรืองประโคน  รองปลัดเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
2. นายธนาวัตร์     ไชโยทวีรัชต์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
3. นางนุชนาฏ             ชาญรัมย์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นางสาวณัชชา ฉวีวรรณ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
5. นางประสพสุข    ศลาประโคน  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
6. ส.อ.ใบวันคมน์ บุญคร่ า   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
7. นางสาวรุ่งรัตน์    ถนอมสิน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
8. นางสาววราพร    สมันรัมย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
9. นางสาวพิมพ์ลดา    ธีระมนต์ปราณีต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
10.นางสาวนภัสนันท์     สุดตาชาติ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
11. นางวีรยา  สวัสดิ์รัมย์  ครู รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง 
12. นางจุฑามาศ    ประภาสะโนบล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทะเมนชัย 
13. นายสุที    แสนรัมย์  ผู้ใหญ่บ้านบุลิ้นฟ้า หมู่ที่ 13 
14. นายธนาเดช     ตีระมาศวณิช  ผู้ใหญ่บ้านสวนครัว  หมู่ที่ 8 



 ๒ 

เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. 
 ประธานกล่าวสวัสดี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ทีม่าประชุม
อย่างพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดการประชุมด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

       1. นายยุทธพงษ์    ตีระมาศวณิช      สมาชิกสภาเทศบาล    ลาป่วย 
       2. นายบัญชา       ศรีพนามน้อย      สมาชิกสภาเทศบาล    ลากิจ 
    

ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
                ประธานได้เสนอร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ให้ที่ประชุมพิจารณา  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ที่จะแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล   รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
     ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 
     หรือไม่ครับ เชิญ สท.สุทิน ครับ 
นายสุทิน  ซุงรัมย์   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมทุกท่าน ผมนายสุทิน  ซุงรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
     ทะเมนชัย ผมเสนอขอให้แก้ไขในหน้า 15 จากเดิมนายสุทิน   
     ซุงรัมย์ ให้แก้ไขใหม่เป็น นายสวัสดิ์  วิราช เป็นเลขานุการ 
     คณะกรรมการแปรญัตติครับ           
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา  ขอให้เลขานุการสภาฯได้แก้ไขด้วยครับ สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล     ต าบลทะเมนชัย ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมฯอีกหรือไม่ 
     เชิญนักวิเคราะห์ฯ ครับ 
นางสาวพิมพ์ลดา  ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพิมพ์ลดา  ธีระมนต์ปราณีต   
     ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ   
     ดิฉันขอชี้แจงเกี่ยวร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี  
     พ.ศ.2563 จากเดิมรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
     งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จากเดิมมีเอกสารทั้งหมด 81 หน้า  
     แต่เนื่องจากมีรายละเอียดที่มีการแก้ไขใหม่ และมีบางรายการที่
     ซ้ ากัน จึงจ าเป็นต้องตัดออก ท าให้เอกสารที่ถูกต้องและเป็น 
     ปัจจุบัน จึงมีจ านวนเอกสารลดลง จากหน้าที่  1 ถึงหน้าที่ 80  
     ลดลงจากเดิม 1 หน้า แต่รายละเอียดในส่วนอ่ืนยังคงเดิมค่ะ 
     จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมไดร้ับทราบค่ะ     
มติที่ประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม  7 เสียง    
     งดออกเสียง  2  เสียง 
 
 
 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา     เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นายปัญญา  มาจติต์            เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
ปลัดเทศบาล /เลขานุการสภา  ประชุมทุกท่านครับ ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทุกท่านได้ รับทราบ 
     เรื่องการออกตรวจโรคของ พอ.สว.ก็จะมีผู้น าชุมชน 
     และประชาชนไปร่วมรับบริการที่บ้านหนองม่วง ต าบลทะเมนชัย
     กิจกรรมดังกล่าวเลิกกิจกรรมเวลา  12.00 น. และอีกหนึ่ง 
     โครงการ  คือ เมื่อวันที่ 23  สิงหาคม 2562  พลังงานจังหวัด
     บุรีรัมย์ได้มาประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา คือ  
     ปี 2561 และการสรุปแผนให้ประชาชนได้ทราบว่าท าอะไรบ้าง
     ในปีทีแ่ล้วมาเพ่ือที ่จะได้น าไปปรับปรุงในปีต่อไปครับ   
     สรุปในวันนั้น ประชาชนส่วนใหญ่สนใจในการท าเตาประหยัด 
     พลังงาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 จะมีการท าโครงการดังกล่าว 
     โดยจะขอความร่วมมือให้ผู้น าชุมชนได้ออกส ารวจเพื่อดูว่าดินที่
     ไหนจะสามารถน าเอามาท าเป็นเตาประหยัดพลังงานได้พลังงาน
     จังหวัดก็ได้แจ้งเรื่องการประหยัดพลังงาน ซึ่งเทศบาลจึงมี 
     มาตรการในการใช้หลอดไฟฟ้าหลอด LED รวมถึงเครื่องปรับ -
     อากาศ ทีใ่ช้ภายในส านักงานเทศบาล เพราะเครื่องปรับอากาศ
     ส่วนใหญ่จะมีสภาพเก่าเพราะมีการติดตั้งพร้อมกับตัวอาคาร  
     ท าให้เกิดการสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้ามากครับ 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
 

             ๔.๑  การพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕63 วาระท่ีสอง 
 

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  ให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล   รายจ่ายประจ าปี  ๒๕63  แจ้งผลให้ที่ประชุมทราบ 
นายสุพรรณ  ซึมรมัย ์   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ทุกท่านผม นายสุพรรณ ซึมรัมยป์ระธานคณะกรรมการแปร 
     ญัตติ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕63  
     ขอแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้  
     ตามท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย สมัยสามัญสมัยที่ ๓ 
     ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  
     พ.ศ.๒๕62 ซึ่งสภามีมติก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  
     จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ๑. นายสุพรรณ  ซึมรัมย์ 
   
 



 ๔ 

     ๒.นายสวัสดิ์  วิราช ๓. นายมานิตย์  ชุบรัมย์ เป็นคณะกรรมการ 
     แปรญัตติได้ เลือกกระผม นายสุพรรณ  ซึมรัมย์  เป็นประธาน
     คณะกรรมการแปรญัตติ  นายมานิตย์  ชุบรัมย์  เป็นกรรมการ
     แปรญัตติ และให้นายสวัสดิ์  วิราช  เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
     แปรญัตติ  ตามระเบียบก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ รับค า 
     ขอแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงคณะกรรมการแปรญัตติ   
     จึงก าหนดระยะเวลารับค าขอแปรญัตติตั้งแต่วันที่  16 สิงหาคม 
     ๒๕62 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ถึงวันที่ 18  สิงหาคม  
     2562  เวลา 08.30 น. - 16.30น. ได้แจ้งในที่ประชุมสภาไป
     แล้วนั้น  ผลปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหาร 
     ท้องถิ่นมายื่น ค าขอแปรญัตติในระยะเวลาที่ก าหนดแต่อย่างใด 
     คณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีมติให้ยืนตามร่างเทศบัญญัติ 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕63 เดิมไว้พร้อมกับส่งร่างเทศ
     บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 ให้ 
     ประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย เพ่ือด าเนินการพิจารณา  
     ในวาระท่ีสอง และวาระที่สาม ในการประชุมสภาเทศบาลต่อไป  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา  เมือ่ที่ประชุมทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาเทศบาล  แล้วจะขอมติที่ประชุมพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ

 รายจ่ายประจ าปี ๒๕63 ให้เลขานุการสภานับองค์ประชุม 
นายปัญญา  มาจิตต์  จ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ในที่ประชุมก่อนขอมติพิจารณา 
เลขานุการสภาเทศบาล  วาระท่ีสอง มีจ านวน 9 คน สามารถด าเนินการขอมติได้ 
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  ขอมติในการพิจารณาผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี ๒๕63 ในวาระท่ีสอง 
มติที่ประชุม    พิจารณาแล้วเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปี ๒๕63 ในวาระท่ีสอง ด้วยคะแนน 8 เสียง งดออก
 เสียง 1 เสียง  

     ๔.๒  การพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕63 วาระท่ีสาม 
 

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เมื่อที่ประชุมมีมติให้ผ่านร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระท่ีสองแล้ว  
ประธานสภาเทศบาล  ต่ อ ไป  จะขอมติที่ ป ระชุ ม พิจารณาญัตติ ร่ า ง เทศบัญญั ติ

 งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี  ๒๕63 ในวาระที่ สาม ให้
 เลขานุการสภานับองค์ประชุม 

นายปัญญา  มาจิตต์  จ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ในที่ประชุมก่อนขอมติพิจารณาใน 
เลขานุการสภาเทศบาล   วาระท่ีสาม ตรวจสอบสมาชิกสภาฯก่อน มีจ านวน 9 คน  
     สามารถด าเนินการขอมติได้ 
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  ขอมติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
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มติที่ประชุม   พิจารณาแล้วเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕61 ในวาระท่ีสาม ด้วยคะแนน 8 เสียง งดออกเสียง 
1 เสียง 

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เมื่อที่ประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจ าปี ๒๕63 แล้วก็จะได้น าเรียนผู้ก ากับดูแล 
   เป็นผู้อนุมัติให้ประกาศใช้ตามระเบียบ ต่อไป 

 

      ๔.๓  การพิจารณาโอนเงินงบประมาณโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  ให้ท่านปลัดเทศบาล เสนอญัตติ เรื่องการโอนเงินงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  ค่าครุภัณฑ ์ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใหท้ี่ประชุมพิจารณา 
นายปัญญา  มาจิตต ์   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เลขานุการสภาเทศบาล   งบประมาณ ๒๕62 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ที่ประชุม
     พิจารณาดังนี้ 
        กระผม นายปัญญา  มาจิตต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
     นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย ขอเสนอญัตติ เพ่ือขอโอน 
     งบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่งบลงทุน หมวด 
     ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  1 รายการ      
     โอนเพิ่มงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  

    1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 

       1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ 
     inverter)  ขนาด 36,000  บีทียู พร้อมติดตั้ง จ านวน 2 เครื่อง  
     ราคาเครื่องละ 55,400.-บาท เป็นเงิน 110,800.-บาท (-หนึ่ง
     แสนหนึ่งหม่ืนแปดร้อยบาทถ้วน-) ตามบัญชีราคามาตรฐาน 
     ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ ประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 
     2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม     
     (ฉบับที่ 2) หน้า  29  ล าดับที่ 1 
     รวมขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณจ านวน  1  รายการ เป็นจ านวน
     เงินทั้งสิ้น 110,800.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนแปดร้อยบาท
     ถ้วน-) 
     โอนลดงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวด
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  
     440,000.-บาท คงเหลือ 255,000.-บาท  ขอโอนลด 
     งบประมาณ  110,800.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนแปดร้อย
     บาทถ้วน-)  
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     กระผม นายปัญญา  มาจิตต์  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
     นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย ขอเสนอญัตติ เพ่ือขอโอน 
     งบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่งบลงทุน หมวด ค่า 
     ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)  จ านวน  1  รายการ     
 

        โอนเพิ่มงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  

   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน   
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

 

1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer)     
จ านวน  1 เครื่อง ราคา 4,300.-บาท (-สี่พันสามร้อยบาท
ถ้วน-) 

     คุณลักษณะพื้นฐาน 
     - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank 
     Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4    
     ไม่น้อยกว่า 20หน้าต่อนาท ี(ppm)หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
     กว่า 10 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาท ี(ipm)  
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
     ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
     - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
         เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  
     รวมขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณจ านวน  1 รายการ เป็น 
     จ านวนเงินทั้งสิ้น  4,300.-บาท (-สี่พันสามร้อยบาทถ้วน-) 
     โอนลดงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
     ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน 
     หมวดค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  42,000.-บาท คงเหลือ 
     28,000.-บาท ขอโอนลดงบประมาณ 4,300.-บาท (-สี่พัน
     สามร้อยบาทถ้วน-)  
     รวมขอโอนลดงบประมาณจ านวน 1 รายการ เป็นจ านวนเงิน
     ทั้งสิ้น 4,300.-บาท (-สี่พันสามร้อยบาทถ้วน-)  
     หลักการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ รวมถึงฉบับแก้ไข 
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เพ่ิมเติม  ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด     
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายในรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น   

     เหตุผล  ด้วยเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล 
     ทะเมนชัย มีสภาพที่เก่าและใช้งานมาหลายปีแล้ว มีการช ารุดและ
     ได้ท าการซ่อมแซมมาโดยตลอด ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความประหยัด 
     คุ้มค่า อ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าประชุมฯและเกิดประสิทธิภาพ
     และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุม
     สภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย เพ่ือพิจารณาต่อไป 
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เมื่อที่ประชุมได้ดูเอกสารการขอเสนอญัตติเรียบร้อยแล้วจึงขอให้
ประธานสภาเทศบาล   ที่ประชุมพิจารณาญัตติการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น 
     รายการใหม่ทั้ง 2 รายการ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม 
     อีกหรือไม ่ถ้าไม่มี ให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมก่อนขอมติ 
นายปัญญา  มาจิตต์  จ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ในที่ประชุมก่อนขอมติพิจารณา 
เลขานุการสภาเทศบาล   ญัตติฯ ที่เสนอ มีจ านวน 9 คน สามารถด าเนินการขอมติได้ 
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  ขอมติการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
   ต าบลทะเมนชัย เสนอ 

มติที่ประชุม  พิจารณาแล้วเห็นชอบให้โอนงบประมาณตั้งจ่าย
เป็นรายใหม่ จ านวน 2 รายการ ด้วยคะแนน 7 เสียง ไม่เห็นชอบ 
1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 

      ๔.4 การพิจาณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  
 หมวด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญท่านเลขานุการฯ เสนอญัตติ ขอเสนอญัตติเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาเทศบาล  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2  
นายปัญญา  มาจิตต์  เรียนประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล  ขอเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

 งบประมาณ ๒๕๖2 
     กระผม นายปัญญา มาจิตต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
     นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย ขอเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงค า 
     ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖2 จ านวน 1 รายการ 
     ดังนี้ 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน         
     ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

     รายการเดิม 
    1.เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  
    จ านวน 30,000.บาท  
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    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
    แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด) 
    ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท โดยมี  
    คุณลักษณะ ดังนี้ 
    1) จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  
    2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
    core) จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory) 
    ขนาดไม่น้อย กว่า 8 MB  
    3) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
    ไม่น้อย กว่า 8 GB  
    4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
    ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
    ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย  
    5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
    6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
    10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์  
    คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561  
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท  
    0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561–2564หนา้ 149 

    รายการใหม่ 
    1.เครือ่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  

        จ านวน 30,000.บาท  
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
    แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด) 
    ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท โดยมี 
    คุณลักษณะ ดังนี้ 
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก      
    (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 
    GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ 
    ความสามารถในการ ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
    Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า  
    12 MB  
    - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด 
    อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย 
    ความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  



 ๙ 

    2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย 
    ประมวล ผลกลาง แบบ Graphics  Processing Unitที่สามารถใช้
    หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ 
    3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้ 
    หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ 
    น้อยกว่า 8 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
    น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด  
                    Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 
     1 หน่วย  
    - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  
    10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
    กว่า 3 ช่อง  
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
    - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย   
    - ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์  
    คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 
    มีนาคม 2562 

หลักการ 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม     
     ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในหมวด     
     ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  
     คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจ
     ของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
ครุภัณฑเ์ครื่องคอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลาง และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการอนุมัติให้
จัดซื้อเป็นของปี พ.ศ.2561 ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเป็น  

     พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 จ าเป็นต้องเปลี่ยน 
     ลักษณะให้ตรงกับตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
     พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ 
     ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 เพ่ือให้สามารถจัดซื้อได้ 
     ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  
     เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านไหนจะอภิปรายสอบถาม การเปลี่ยน
ประธานสภาเทศบาล   ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2562   
     หมวด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครับ ถ้าไม่มี ท่านประธานจะขอมติ
     ที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม      พิจารณาแล้วเห็นชอบ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2562 หมวด  
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ด้วยคะแนน 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

   ๔.5  ขออนุมัติ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกผัน จ านวน 2 แผนงาน  แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนนงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน 2 โครงการ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน 5 โครงการ 
 

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  ให้เลขานุการสภาฯ ไดเ้สนอญัตติ เรื่องการกันเงินงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
  โครงการที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันให้ที่ประชุมพิจารณาทราบครับ 
นายปัญญา  มาจิตต์  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
เลขานุการสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 2562 โครงการที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกผัน ให้ที่

ประชุมพิจารณา ดังนี้ 
     กระผมนายปัญญา  มาจิตต ์ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
     นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย ขอเสนอญัตติเพ่ือกันเงิน 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ยังมิได้ก่อหนี้
     ผูกพัน แต่เทศบาลมีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายในการด าเนินการ
     ก่อสร้างจ านวน 2 แผนงาน 7  โครงการ รายละเอียด ดังนี้ 
 

    1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หมวด
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน 2  โครงการ รายละเอียดดังนี้  
      1.1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
     พอเพียงหมู่ที่ 2 จ านวนเงิน 500,000.-บาท โดยท าการ
ก่อสร้าง     อาคารศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นศูนย ์
     ศึกษาการท าเกษตรกรรมครบวงจร เช่น เรือนเพาะช ากล้าไม้, 
     พืชผักสวนครัว,ผลิตภัณฑ์,การหมักปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ เป็นอาคาร
     โล่ง ขนาดกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ยาวรวม 18 เมตร หรือมี 
     พ้ืนที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการที่ 
     เทศบาลก าหนดพร้อมป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย เป็นไปตาม 
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 – 2564   หน้า 117   
     ล าดับที่ 26  
      1.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาอาคาร 
     หอประชุมใหญ่ หมู่ที่ 2 จ านวนเงิน  250,000.-บาท โดยท า
     การปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาอาคารหอประชุมใหญ่ทั้งสุขาชาย
     และสุขาหญิง ประกอบด้วยวัสดุ อุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย เช่น 
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     เปลี่ยนระบบวางท่อน้ าประปา, ระบบน้ าทิ้ง, ประตูห้องน้ า, ประตูหน้า,  
     โถชักโครกพร้อมเปลี่ยนถังบ าบัด ฯลฯ ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยรวม      
                       ไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร และงานอ่ืนๆ ตามรูปแบบรายการ
     ทีเ่ทศบาลก าหนดพร้อมป้าย โครงการถาวร 1 ป้าย เป็นไปตาม
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้า 118   
     ล าดับที่  29   

     2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
     พื้นฐาน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
     จ านวน 5 โครงการ  รายละเอียดดังนี้  

         1.1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน 
     เชียรชัย เสริมผิวลาดทับด้วยแอสฟัลส์ติก คอนกรีต ชุมชนบุแปบ 
     หมู่ที่ 7  จ านวนเงิน  254,000.-บาท โดยท าการปรับปรุงถนน
     คอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิวลาดทับด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต 
     ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.80 เมตร ยาวรวม 158 เมตร  
     หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 758.40 
     ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลก าหนด พร้อมป้าย 
     โครงการ ถาวร 1 ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
     พ.ศ. 2561–2564 หน้า 33 ล าดับที่ 30 
      1.2 โครงการวางท่อระบายน้ ามาตรฐานพร้อมบ่อพัก
     คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบุญสัมพันธ์ ชุมชนทะเมนชัยสอง  
     หมู่ที่ 14 จ านวนเงิน 1,260,000.-บาท โดยท าการก่อสร้าง/
     วางท่อระบายน้ ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีต 
     เสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 
     260 ท่อน พร้อมบ่อพักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
     คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 32 บ่อ ยาวรวม 292 เมตร  
     ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลก าหนด พร้อมป้ายโครงการถาวร 
     2 ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564 
     หน้า 56 ล าดับที่ 25 
      1.3 โครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กลาดทับด้วย
     แอสฟัลส์ติกคอนกรีต ชุมชนทะเมนชัย หมู่ที่ 1 เชื่อมชุมชนตลาด
     ทะเมนชัย หมู่ที่ 2 จ านวนเงิน 1,190,000.-บาท โดยท าการ
     ปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิวลาดทับด้วยแอสฟัลส์
     ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม  
     725 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
     3,625 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลก าหนด  
     พร้อมป้ายโครงการถาวร 2 ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     สี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) หน้า 1 ล าดับที่ 1 
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      1.4 โครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาดทับด้วย
     แอสฟัลส์ติกคอนกรีต  ถนนเทศบาล 4 ชุมชนหนองตาด หมู่ที่ 3   
     จ านวนเงิน 800,000.-บาท โดยท าการปรับปรุงถนนคอนกรีต
     เสริมเหล็กเสริมผิวลาดทับด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ขนาดผิว 
     จราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 608 เมตร หนาเฉลี่ย 
     0.05 เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,432 ตารางเมตร 
     ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลก าหนด พร้อมป้ายโครงการถาวร 
     2 ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 
     เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) หน้า 3 ล าดับที่ 7 
      1.5 โครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กลาดทับด้วย
     แอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา ชุมชนตลาดทะเมนชัย หมู่ที่ 2    
     จ านวนเงิน  354,000.-บาท โดยท าการปรับปรุงถนนคอนกรีต
     เสริมเหล็กเสริมผิวลาดทับด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ขนาดผิว 
     จราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม 216 เมตร หนาเฉลี่ย 
     0.05 เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตาราง เมตร 
     ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลก าหนด พร้อมป้ายโครงการถาวร 
     1 ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
     เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) หน้า 2 ล าดับที่ 5 
     รวมขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
     จ านวน 7 โครงการ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 4,6๐8,๐๐๐.- บาท 
     (-สี่ล้านหกแสนแปดพันบาทถ้วน-) 
     หลักการ 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
     การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
     (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 19 (เอกสารแนบ) 
     เหตุผล 
     เพ่ือให้การด าเนินการตามโครงการดังกล่าวมีงบประมาณไว้ 
     เพียงพอส าหรับการก่อสร้าง ซึ่งอาจจะด าเนินการแล้วเสร็จข้าม
     ปีงบประมาณ และให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
     ถูกต้องตามระเบียบฯ  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา 
     เทศบาลต าบลทะเมนชัย เพื่อพิจารณาต่อไป 
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  ให้ที่ประชุมพิจารณาการเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินงบ   
ประธานสภาเทศบาล  ประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕62 โครงการที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน

 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
นายปัญญา  มาจิตต์  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
ปลัดเทศบาล    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร 
     ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 



 ๑๓ 

  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 19 ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี ความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะ 

  เวลาหนึ่งปี  
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่าน สท.สุทิน ซุงรัมย์ ครับ 
นายสุทิน   ซุงรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ประชุมทุกท่าน ผมอยากสอบถามถึงโครงการจากเมรุ เชื่อมต่อ 

 ถนนชุมรัมย์ ได้ด าเนินการถึงไหนครับ ผมไม่เห็นได้กันเงินครับ 
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญ ผอ.กองคลังได้ชี้แจงครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นางนุชนาฏ   ชาญรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ประชุมทุกท่านดิฉัน นางนุชนาฏ  ชาญรัมย์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
   ขอชี้แจงค่ะ ค าถามท่ีท่านสงสัย เกี่ยวกับ โครงการ คสล. ถนน  
   ชุมรัมย์ เป็นโครงการกันเงิน ปีพ.ศ.2561 นั้น ที่ได้ขอกันเงินไว้ 

 ตอนนี้ ขณะนี้ผู้รับจ้างก าลังลงนามสัญญาอยู่ค่ะ 
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  มีท่านสมาชิกท่านไหนจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล   ท่าน สท.สุพรรณ ครับ 
นายสุพรรณ    ซึมรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม  
สมาชิกสภาเทศบาล  ประชุมทุกท่าน ผมเห็นว่า โครงการที่กันเงินไว้ดีครับ เพราะถ้าไม่

 กันไว้คงจะตกลงเป็นเงินสะสม และโครงการต่างๆ จะได้
 ด าเนินการต่อได้ เห็นสมควรกันงบไว้ครับ 

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญ ผอ.กองคลัง ได้ชี้แจงครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นางนุชนาฏ   ชาญรัมย์   ขออนุญาตชี้แจงค่ะ ด้วยโครงการต่างๆ ที่ด าเนินการช้า เนื่องจาก
ผู้อ านวยการกองคลัง   ทางเราขาดบุคลากร เพราะงานบางตัวต้องรอการรับรองจาก 
     วิศวกร ซึ่งทางเทศบาลฯเราไม่มี จึงท าให้การออกแบบช้า  
     งานโครงการต่างๆ ที่ตั้งงบประมาณไว้ด าเนินช้าค่ะ 
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  มีท่านสมาชิกท่านไหนจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล  สท.มานิตย์ ครับ 
นายมานิตย์    ชุบรัมย์  ผมอยากทราบว่า โครงการที่ 1.3 โครงการเสริมผิวคอนกรีต 
สมาชิกสภาเทศบาล  เหล็กลาดทับด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ชุมชนทะเมนชัย หมู่ที่ 1 

 เชื่อมชุมชนตลาดทะเมนชัย หมู่ที่ 2 ความยาว 725 เมตร  
   อยากทราบ ถนนหมู่ที่ 1 เชื่อมตลาดทะเมนชัย คือเส้นไหนครับ 
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญ หัวหน้าฝ่ายการโยธาครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
 



 ๑๔ 

 
นางประสพสุข   โพธิ์จันดี  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา  ประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ ถนนยาว 725 นั้น 

 เป็นถนนที่เริ่มจากถนนหัตกรรมสี่แยกตลาดสด ถึง สุดเขตตาม
 แผนที่ภาษรีายการที่ก าหนดไว้ ค่ะ 

นายปัญญา  มาจิตต์  จ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ในที่ประชุมก่อนขอมติพิจารณาใน 
เลขานุการสภาเทศบาล   ญัตติฯ ที่เสนอ มีจ านวน 9 คน สามารถด าเนินการขอมติได้ 
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  ขอมติเพ่ือเห็นชอบการขออนุมัติ กันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล   ประจ าปี ๒๕62 โครงการที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  2  
     แผนงาน 7 โครงการ ตามท่ีเสนอ   
 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕62
     โครงการที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ด้วยคะแนน 8 เสียง งดออกเสียง  
     1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ                                   
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  ต่อไปเป็นวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เชิญประธานสภาเทศบาลฯ  เสนอ เชิญ สท.สวัสดิ์ ครับ  
นายสวัสดิ์ วิราช    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ผมขอแจ้งเรื่องไฟฟ้า
สมาชิกสมาชิกสภาเทศบาล  สาธารณะตามถนน ตอนนี้ดับเยอะมากครับในเขตหมู่ที่ 1 ซึ่งมี
     หลายจุดที่ยังไม่ได้แก้ไข และอีกหนึ่งเรื่อคือเรื่องการจดมิเตอร์ 
     น้ า ขอให้เจ้าหน้าที่ไดจ้ดตามจริง เพราะกรณีมิเตอร์น้ าที่บ้านของ
     กระผมข้อมูลไม่ตรงกับท่ีใช้จริง จึงขอให้เจ้าหน้าที่ได้แก้ไขด้วย
     ครับขอบคุณครับ 
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญปลัดเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ    
นายปัญญา มาจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ 
ปลัดเทศบาล    ผมขอเรียนกรณีไฟฟ้าสาธารณะ ช่วงนี้เป็นฤดูฝน หากเกิดฝนตก
     จะท าให้เกิดปัญหาน้ าฝนเข้าไปในโคมไฟฟ้าได้ ท าให้ระบบไม่ตัด
     และให้ไฟฟ้าดับ  ซึ่งทางกองช่างได้มีแผนการด าเนินการซ่อมแซม
     และได้ซ่อมแซมในบางหมู่แล้ว และทางเทศบาลฯ จะด าเนินการ
     เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากเดิมเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด 
     LED ซึ่งจะด าเนินการทยอยเปลี่ยนหลอดที่ช ารุดก่อนครับ และใน
     ส่วนกรณีจดมิเตอร์น้ าครับ ทางเทศบาลจะแก้ไขและแจ้งให้ 
     ผู้รับผิดชอบแก้ไขในปัญหาเบื้องต้นครับ ขอบคุณครับ 
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญ 
ประธานสภาเทศบาลฯน   ส.ท.มานิตย์ ครับ 
 
 
 



 ๑๕ 

นายมานิตย์ ชุบรัมย์   เรียนประธานสภาเทศบาล ผมขอน าเรียนเรื่องผิวจราจรช ารุด 
สมาชิกสภาเทศบาล   บริเวณจากสี่แยกถนนหัตถกรรมไปบ้านบริหารชนบท ซึ่งเป็น 
     เส้นทางท่ีมีรถสัญจรไปมาค่อนข้างมากครับท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
     บ่อยครั้ง จึงขอให้กองช่างด าเนินการส ารวจและซ่อมแซมให้ด้วย
     ครบั ขอบคุณครับ 
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญ ส.ท.ภูชิต ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายภูชิต แช่มรัมย ์   เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมนายภูชิต แช่มรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
     ผมขอแจ้งเรื่องของหน่วยงานครับ ปัญหาตกอยู่ที่กองช่าง 
     เพราะว่าบุคลากรทางกองช่างมีน้อย อยากให้มีคนมาช่วยกองช่าง
     เพ่ือให้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เช่น การซ่อมแซม เป็นต้น ซึ่ง 
     อยากให้ปรับปรุงในส่วนนี้ครับ ขอบคุณครับ 
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญ รองปลัดเทศบาลต าบลทะเมนชัยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพิพัฒน์ เรืองประโคน   เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน     
รองปลัดเทศบาลฯ   ผมนายพิพัฒน์ เรืองประโคน รองปลัดเทศบาล /รักษาการ   

ผู้อ านายการกองช่างครับ ขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกฯ ได้แนะน ามา 
ซึ่งกองช่างจะน าไปปรับใช้  ปัจจุบันกองช่างมีบุคลากรเพียง 3 
อัตรา คือ หัวหน้าฝ่ายโยธา  1 ท่าน อีก  2 ท่านคือ ผู้ช่วยนาย
ช่างไฟฟ้าและคนงาน ซึ่งแต่ละท่านท าหน้าที่หลายอย่าง ซึ่งเรา
พยายามจะบริหารจัดการให้ลุล่วงแต่บางครั้งก็ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทัน เช่น ระบบไฟฟ้าปัจจุบันเป็นหลอดฟลูออเรส
เซนต์ ซึ่งทางเทศบาลฯ มีนโยบายจะปรับเปลี่ยนเป็นหลอด LED 
                 ส่วนภูมิภาค       ราคาเพ่ือที่จะติดตั้ง
ปรับเปลี่ยนเพิ่ม            ในส่วนของช่างส าหรับเขียนแบบ
ทางเทศบาลฯ ตอนนี้ยังขาดบุคลากร ซึ่งจะขอปรับปรุงโครงสร้าง
อัตราก าลังใหม่ ซึ่งตอนนี้ฝ่ายบริหารโดยปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่นายกฯ ก็ได้แก้ไขปัญหาในเรื่องของอัตราก าลังคน โดยได้
ขอรับโอนจากเทศบาลอื่นๆ ที่มีความประสงค์จะมาในต าแหน่ง 
คือ ต าแหน่ง นายช่างเขียนแบบ และต าแหน่ง เจ้าพนักงานการ
ประปา เพ่ือมาแก้ไขปัญหาท าให้การท างานดีขึ้นเร็วขึ้นครับ  

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญ ส.ท.สุทิน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุทิน ซุงรัมย์    ผมอยากจะขอหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านหนองหญ้าปล้องด้วย
สมาชิกสภาเทศบาล   ทีเ่ป็นหลุมเป็นบ่อด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 



 ๑๖ 

นางสาวพิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  
     ดิฉันนางสาวพิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต นักวิเคราะห์นโยบายและ 

แผนช านาญการ ขออนุญาตแจ้งให้ทราบถึงปฏิทินการด าเนินการ
ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งหลังจากงบประมาณ
รายจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ ว จะด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในช่วงประมาณ
เดือนตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล  
ทะเมนชัยร่ วมประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบและจะ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
ทะเมนชัย โดยส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการ
ด าเนินการโครงการของเทศบาลต าบลทะเมนชัย ว่ามีความพึง
พอใจมากน้อยเพียงใด และจะแจ้งให้สภาฯ ทราบในการประชุม
สภาฯ ครั้งต่อไป และในส่วนของการจัดท าแผนพัฒนา งาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน จะมีการด าเนินการทบทวน เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือเป็น
การปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลส าหรับใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต่อไปค่ะ ในส่วนของงานวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ มี
เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา  มีสมาชิกหรือผู้ เข้าร่วมประชุมจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร   
     พนักงานเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่ให้ความร่วมมือ 
     และร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ท าให้การประชุมประสบ  
     ความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ ขอปิดการประชุมครับ 
   
เลิกประชุมเวลา  ๑2.0๐  น. 
 

    ลงชื่อ                                             ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม         
              (นางสาวนภัสนันท์  สุดตาชาติ) 
              นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
      

      ลงชื่อ                                          ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม         
                   (นายปัญญา   มาจิตต์) 
          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย           
 

 
 
 



 ๑๗ 

 
 
 ลงชื่อ                     ลงชื่อ    ลงชื่อ                                                                                       
        (นายสุพรรณ  ซึมรัมย์)                    (นายมานิตย์  ชุบรัมย์)                  (นายสง่า  ศรีพนามน้อย) 
          ประธานคณะกรรมการ        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          เลขานุการคณะกรรมการ 
         ตรวจรายงานการประชุม               ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

                  ลงชื่อ  
(นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
 


