
รายงานการประชมุสภาเทศบาลตำาบลคเูมอืง
สมัยสามัญ สมัยแรก  ครัง้ที ่2

วนัศกุรท์ี ่11 มถินุายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
ณ  หอ้งประชมุเทศบาลตำาบลคเูมอืง  อำาเภอเมอืงสรวง  จังหวดั

รอ้ยเอ็ด

ลำา
ดบั
ที่

ชือ่ - สกลุ ตำาแหน่ง ลายมอืชือ่ หมายเห
ตุ

รายชือ่ผูเ้ขา้ประชมุ
1 นายกมล  เหลอืลำ้า ประธานสภาเทศบาล

ตำาบลคเูมอืง
กมล  เหลอืลำ้า

2 นายชาญชยั  สงิห์
คลี

รองประธานสภาเทศบาล
ตำาบลคเูมอืง

ชาญชยั  สงิห์
คลี

3 นายหมืน่  สบืเพชร สมาชกิสภาเทศบาล
ตำาบลคเูมอืง 1

หมืน่ สบืเพชร

4 นายวลัลภ  เลศิ
พันธุ์

สมาชกิสภาเทศบาล
ตำาบลคเูมอืง 1

วลัลภ  เลศิพันธุ์

5 นายออ่นจันทร ์ ใจ
หาญ

สมาชกิสภาเทศบาล
ตำาบลคเูมอืง 1

ออ่นจันทร ์ใจ
หาญ

6 นายพทุธา  เคา้ซือ่ สมาชกิสภาเทศบาล
ตำาบลคเูมอืง 1

พทุธา เคา้ซือ่

7 นายถวลัย ์ แสนศรี สมาชกิสภาเทศบาล
ตำาบลคเูมอืง 2

ถวลัย ์ แสนศรี

8 นายประเทอืง  ยาง
เงนิ

สมาชกิสภาเทศบาล
ตำาบลคเูมอืง 2

ประเทอืง  ยาง
เงนิ

9 นายสเุทพ  อะ
ทาโส

สมาชกิสภาเทศบาล
ตำาบลคเูมอืง 2

สเุทพ  อะทาโส

10 นายสงัเวยีน  พรม
สงูยาง

สมาชกิสภาเทศบาล
ตำาบลคเูมอืง 2

สงัเวยีน  พรมสงู
ยาง

11 นางหนูไกล  อสีา สมาชกิสภาเทศบาล
ตำาบลคเูมอืง 2

หนูไกล  อสีา

12 นายพสิษิฐ  กลา้
จติ

สมาชกิสภาเทศบาลตำาบล
คเูมอืง 2

พสิษิฐ  กลา้จติ

13 นายโกศล  นามโร เลขานุการสภาเทศบาล โกศล  นามโร



ตำาบลคเูมอืง
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ลำาดั
บที่

ชือ่ - สกลุ ตำาแหน่ง ลายมอืชือ่ หมายเ
หตุ

รายชือ่ผูเ้ขา้รว่ม
ประชมุ

1 นางถนอม  คำาชาย นายกเทศมนตรตีำาบลคเูมอืง ถนอม  คำาชาย

2 นายสพุรรณ  สงิห์
ทองหา้ว  

รองนายกเทศมนตรตีำาบล
คเูมอืง

สพุรรณ  สงิห์
ทองหา้ว

3 นายปรชีา ไมห้อม รองนายกเทศมนตรตีำาบล
คเูมอืง

ปรชีา  ไมห้อม

4 นายสถติ  สหีาฤทธิ์ ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี
ตำาบลคเูมอืง

สถติ  สหีาฤทธิ์

5 นางสาวลำาดวน  
อสีา

เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำาบลคเูมอืง

ลำาดวน  อสีา

6 นายนติศิาสตร ์ คำา
ชาย

ทีป่รกึษาพเิศษนายก
เทศมนตรตีำาบลคเูมอืง

นติศิาสตร ์ คำา
ชาย

7 นายประดษิฐ ์ พรม
สงูยาง

ทีป่รกึษาพเิศษนายก
เทศมนตรตีำาบลคเูมอืง

ประดษิฐ ์พรม
สงูยาง



8 นายอมัพร  สงิหค์ลี ทีป่รกึษาพเิศษนายก
เทศมนตรตีำาบลคเูมอืง

อมัพร  สงิหค์ลี

9 นายณัฐพงษ์  เลย
ไธสง

ผูอ้ำานวยการกองชา่ง ณัฐพงษ์  เลย
ไธสง

10 นายจำานงค ์ พรม
สขุ

หวัหนา้สำานักปลดัเทศบาล จำานงค ์ พรมสขุ

11 นางรัตนท์ญิญา คุม้
บวัลา

หวัหนา้ฝ่ายอำานวยการ รัตนท์ญิญา คุม้
บวัลา

12 นางสาวลดัดาวลัย ์
วงศธ์รรม

หวัหนา้ฝ่ายบรหิารงานคลงั ลดัดาวลัย ์  
วงศธ์รรม

13 นายจักราวธุ  แสง
สรุนิทร์

หวัหนา้ฝ่ายการโยธา จักราวธุ  แสง
สรุนิทร์

14 นางสาววริาวลัย ์ 
ไชยพมิพ์

นักวเิคราะหน์โยบายและ
แผน

วริาวลัย ์ ไชย
พมิพ์

15 นางสาวจฬงุรัฐ  โล
แพทย์

หวัหนา้ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
วดัใตส้งูยาง

จฬงุรัฐ  โล
แพทย์

16 นางเกยร ู อนิทรวร
ศลิป์

หวัหนา้ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
วดัคเูมอืง

เกยร ู อนิทรวร
ศลิป์

17 นางบวัไล ว วงศอ์า
มาตย์

หวัหนา้ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
บา้นป่าดวน

บวัไล  วงศอ์า
มาตย์

18 นางสาวจารวุรรณ  
กอ้งเสยีง

หวัหนา้ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
บา้นดงเกลอื

จารวุรรณ  กอ้ง
เสยีง

19 จ.ส.อ.ณรงคช์ยั 
วรรณสนิธ์

นักป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั

ณรงคช์ยั  
วรรณสนิธ์

20 นายภวูนาท  คำาพ
มยั 

ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนสงู
ยางวทิยาประชาสรรค์

21 นายเกษม ภกัดี
บรุษุ

ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพฯ

เกษม ภกัดบีรุษุ

22 นางออ้ย  ปาโส ผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี9่

ผูม้าประชมุ 13 คน
ผูล้าประชมุ - คน
ผูข้าดประชมุ - คน



ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 22 คน
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เร ิม่ประชุมเวลา  09.30 น.
เมือ่สมาชกิสภาเทศบาลตำาบลคเูมอืงและแขกผูม้เีกยีรต ิครบทกุ

ทา่นแลว้ นายโกศล  นามโร  รองปลดัเทศบาลตำาบลคเูมอืง ไดเ้รยีน
เชญิ นายกมล เหลอืลำ้า ประธานสภาเทศบาลตำาบลคเูมอืง ประกอบพธิี
บชูาพระรัตนตรัยและกลา่วเปิดประชมุสภาเทศบาลตำาบลคเูมอืง สมัย
สามัญ สมัยแรก/2564  ครัง้ที ่2 การประชมุสภาตามพระราชบญัญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติ
เทศบาล(ฉบบัที ่12) พ.ศ. 2546 ประกอบกบัระเบยีบกระทรวง
มหาดไทย วา่ดว้ยขอ้บงัคบัประชมุสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547  หมวด 2 
การประชมุ ขอ้ 21 วรรคแรก ประธานสภาเทศบาลตำาบลคเูมอืง ไดน้ำา
ปรกึษาในคราวประชมุสภาเทศบาลตำาบลคเูมอืง สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำาปี 2564 ทีป่ระชมุสภาเทศบาลตำาบลคเูมอืง ไดม้มีตกิำาหนดระยะ
เวลาและวนัเริม่ตน้ประชมุสภาเทศบาลสมัยประชมุ สมัยแรก ประจำาปี 
2564 ลำาดบัตอ่ไป เรยีนเชญิ ทา่นกมล เหลอืลำ้า ประธานสภาฯ ไดอ้า่น
ประกาศสภาเทศบาลตำาบลคเูมอืง สมยัประชมุสามัญ สมยัแรก ประจำาปี 
2564

ประกาศสภาเทศบาลตำาบลคเูมอืง
เรือ่ง  เรยีกประชุมสภาเทศบาลตำาบลคเูมอืง สมยัประชุมสามญั สมยัแรก

ประจำาปี 2564
 ..............................................

ตามทีส่ภาเทศบาลตำาบลคเูมอืง ไดป้ระกาศกำาหนดสมัยประชมุสภา
เทศบาลตำาบลคเูมอืง สมัยประชมุสามัญ สมัยแรก ประจำาปี 2564 เริม่ตัง้แตว่ันที ่
18 เป็นตน้ไป โดยสภามกีำาหนดไมเ่กดิ 30 วัน ไปแลว้นัน้

ฉะนัน้ อาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหง่พระราชบญัญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และ

แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่12) พ.ศ. 2546 ประกอบระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่
ดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที2่) 
พ.ศ.2554 หมวด 2 ขอ้ 22  ประธานสภาเทศบาลตำาบลคเูมอืง จงึเรยีกประชมุ
สภาเทศบาลตำาบลคเูมอืง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำาปี 2564 ในวนัที ่18 



พฤษภาคม 2564 ตัง้แตเ่วลา 09.30 น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งประชมุสภาเทศบาล
ตำาบลคเูมอืง

  จงึประกาศใหท้ราบโดยท่ัวกนั

ประกาศ ณ  วันที ่ 13  เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564

                กมล  เหลอืลำ้า
                         (นายกมล  เหลอืลำ้า)
                 ประธานสภาเทศบาลตำาบลคเูมอืง

ระเบยีบวาระที ่1 เร ือ่ง ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ

นายกมล  เหลอืลำ้า ขอแจง้ทีป่ระชมุใหท้ราบนะครับ ดว้ยทาง
สภาเทศบาลตำาบลคเูมอืง  ประธานสภาฯ ไดจั้ดทำาคูม่อื
และระเบยีบตา่งๆ เกีย่วกบัการประชมุสภาแจกใหท้า่นสมาชกิ

สภาทกุทา่นไดไ้ปอา่นศกึษาใหเ้ขา้ใจ ก็ขอให ้
ทกุทา่นไดศ้กึษาระเบยีบขอ้บงัคบัการประชมุ
สภาดว้ยนะครับ
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ระเบยีบวาระที ่2 เร ือ่ง รบัรองรายงานการประชุมสภา
สมยัสามญั สมยัแรก คร ัง้ที1่

เมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม 2564

นายกมล  เหลอืลำ้า ตามทีไ่ดม้กีารประชมุสภาสมัยสามัญ สมัย
แรก ประจำาปี 2564 เมือ่วนัทีป่ระธานสภาฯ 18 
พฤษภาคม 2564 เลขานุการสภาฯ ไดจั้ดทำารายงานการประชมุดงั

กลา่วเรยีบรอ้ยแลว้ จำานวน 21 หนา้ โดยมรีาย
ละเอยีด นายโกศล นามโร รองปลดั
เทศบาล(เลขานุการสภาฯ) ไดช้ีแ้จงระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุ
สภาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 (แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบั
ที2่) พ.ศ. 2554 หมวดที1่0 การแถลงนโยบาย
ขอ้ 123 ขอ้ 124 ขอ้ 125 ขอ้ 126 จากนัน้นาง
ถนอม คำาชาย นายกเทศมนตรตีำาบลคเูมอืง ได ้
แถลงนโยบายการบรหิารงานเทศบาลตำาบล
คเูมอืงในทีป่ระชมุ โดยมเีจตนารมณ์แน่วแน่ใน



การพัฒนาตำาบลคเูมอืงใหม้คีวามเจรญิรุง่เรอืงใน
ทกุๆดา้น โดยเนน้การพัฒนาดา้นตา่งๆควบคูไ่ป
กบัการแกปั้ญหาทีเ่รง่ดว่น เพือ่ใหม้กีารพัฒนาที่
ยั่งยนื ซึง่ในการดำาเนนินโยบายในทกุๆดา้นจะขึน้
อยูภ่ายใตห้ลกัธรรมมาภบิาลมคีวามโปรง่ใสตรวจ
สอบได ้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลและมี
ความคุม้คา่เป็นไปตามเจตนารมณ์และความ
ตอ้งการของพีน่อ้งประชาชนอยา่งแทจ้รงิ โดย
เนน้ทีก่ารมสีว่นรว่มของพีน่อ้งประชาชนทกุภาค
สว่น โดยการปฏบิตังิานตามอำานาจหนา้ทีไ่มว่า่
จะเป็นการทำางบประมาณ การจัดซือ้จัดจา้ง การ
ตรวจสอบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน และการ
เปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคลัวา่ดว้ยการนัน้ และ
หลกัเกณฑว์ธิกีารทีก่ระทรวงมหาดไทยกำาหนด 
อกีทัง้เป็นไปตามวสิยัทัศน ์ยทุธศาสตร ์เพือ่
ประโยชนส์ขุของพีน่อ้งประชาชนในทอ้งถิน่
1)นโยบายพัฒนาเศรษฐกจิ เป้าหมายของการ

พัฒนา คอื ใหป้ระชาชนมี
การรวมตวักนัเพือ่เรยีนรู ้พัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชพีตลอดจนเทคโนโลยวีชิาการตา่งๆ
เพือ่ปรับปรงุและแปรรปูผลผลติรวมทัง้การเพิม่
มลูคา่ของสนิคา้ ซึง่กอ่ใหเ้กดิการผลติ การ
บรกิาร การหมนุเวยีนของเงนิและสรา้งงานตาม “
เศรษฐกจิพอเพยีง” โดยสามารถพึง่ตนเองได ้
และดำารงอยูอ่ยา่งมั่นคง การเสรมิสรา้งขบวนการ
ชมุชนเขม้แข็งสนับสนุนประชาชนและกลุม่อาชพี
ตา่งๆ รวมทัง้อำานวยความสะดวกใหค้ำาแนะนำา
บรกิารตา่งๆ เสรมิสรา้งทักษะในการประกอบ
อาชพีแกป่ระชาชนและกลุม่อาชพี
2)นโยบายพัฒนาการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม 

ประเพณีและการกฬีา 
เป้าหมายของการพัฒนา คอืใหป้ระชาชนมคีวาม
รูค้วามเขา้ใจการศกึษาตลอดชวีติการสง่เสรมิ
อนุรักษ์วฒันธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณีอนัดี
งามของทอ้งถิน่ตลอดจนสนับสนุนใหป้ระชาชน
ไดอ้อกกำาลงักายและเลน่กฬีาอยา่งสมำา่เสมอ
เทศบาลจะสง่เสรมิการศกึษาทกุระดบัและจัดตัง้



ศนูยก์ารเรยีนรูต้ลอดชวีติเพือ่เปิดโอกาสให ้
ชมุชนไดเ้รยีนรู ้รวมทัง้พัฒนาเครือ่งมอืเครือ่งใช ้
ในการศกึษาไดท้ันสมัยมากขึน้
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3)นโยบายพัฒนาคณุภาพชวีติ เป้าหมายของ
การพัฒนา คอื ใหป้ระชาชน

มคีณุภาพชวีติทีด่ ีมคีณุธรรม จรยิธรรม สามารถ
สบืทอดวฒันธรรมและภมูปัิญหาทอ้งถิน่ มี
ศาสนาเป็นเครือ่งชีน้ำาชมุชนและสงัคม มรีะบบ
สารสนเทศทีท่ันสมัย ทัง้นี ้เพือ่ใหส้ามารถดแูล
ตวัเองในขัน้พืน้ฐานและไดรั้บการบรกิารดา้น
สวสัดกิารสงัคม สาธารณสขุ อยา่งทัว่ถงึและเทา่
เทยีมกนัคนในสงัคมมคีวามปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพยส์นิ เทศบาลจะพัฒนาและยะระดบัคณุภาพ
ชวีติของประชาชนในเขตเทศบาลใหม้ชีวีติความ
เป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ มสีขุภาพพลานามัยทีแ่ข็งแรง
สมบรูณ์ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ ใหก้ารรักษา
พยาบาลและบรกิารความรูด้า้นสาธารณสขุแก่
ประชาชน บำารงุรักษาสถานทีพั่กผอ่นหยอ่นใจให ้
บรกิารสวสัดกิารสงัคมแกเ่ด็ก สตร ีเยาวชน ผูส้งู
อายแุละผูพ้กิารอยา่งทั่วถงึและเทา่เทยีมกนั 
ปรับปรงุการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพและเพยีงพอ
ตอ่ความตอ้งการฟ้ืนฟแูละสง่เสรมิศลิปะ 
วฒันธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณีและ
เอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่ใหอ้ยูส่บืไปสง่เสรมิและ
สนับสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัใน
ชวีติและทรัพยส์นิของประชาชนในเขตเทศบาล 
ตลอดจนป้องกนัปัญหาอาชญากรรมและระงับ
การเกดิอคัคภียั รวมทัง้ภยัธรรมชาตอิืน่ๆ
4)นโยบายพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน เป้าหมาย

ของการพัฒนา คอืเตรยีม
ความพรอ้มเพือ่รองรับการขยายตวัของชมุชน 
การลงทนุประกอบธรุกจิดา้นอตุสาหกรรม การ
พาณชิยแ์ละการทอ่งเทีย่ว ปรับปรงุเสน้ทางการ
คมนาคม ถนนสายหลกัใหไ้ดม้าตรฐานและ
ปรับปรงุถนนสายรองและซอยตา่งๆ ใหส้ามารถ



เชือ่มโยงถงึกนัและใชก้ารไดโ้ดยสะดวกกอ่สรา้ง
และปรับปรงุระบบระบายนำ้าใหค้วามควบคูไ่ปกบั
การปรับปรงุถนนสายหลกัและถนนสายรองใน
เขตเทศบาล เพือ่ใหส้ามารถระบายนำ้าไดอ้ยา่ง
รวดเร็ง ป้องกนัการเกดินำ้าทว่ม ตดิตัง้และขยาย
อาณาเขตไฟฟ้าสาธารณะเพือ่สรา้งความ
ปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชนและ
ผูส้ญัจรไป-มา ปรับปรงุสาธารณูปโภคใหเ้พยีง
พอกบัความตอ้งการของประชาชน พัฒนาแหลง่
นำ้าลำาหว้ยและแหลง่นำ้าสาธารณะเพือ่ใหส้ามารถ
กกัเก็บนำ้าไวใ้ชอ้ยา่งเพยีงพอตลอดจนขยายเขต
ประปาเพือ่ใหค้รอบคลมุทกุพืน้ที่
5)นโยบายพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่

แวดลอ้ม จัดการใหเ้ป็นเมอืง
น่าอยูป่ราศจากมลพษิมแีมน่ำ้าลำาคอลองใน
สะอาด สง่เสรมิการมสีว่นรว่มขององคก์ร
ประชาชนในการอนุรักษ์พืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนืใหป้ระชาชนมสีว่น
รวมในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชติอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ สง่เสรมิและรักษาสภาพแวดลอ้ม
ใหส้วยงามน่าอยูอ่าศยัมคีวามเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย รักษาความสะอาดของถนนหรอืทาง
เดนิและจัดการขยะมลูฝอยสิง่ปฏกิลูและนำ้าเสยี
ตามหลกัสขุาภบิาลอยา่งตอ่เนือ่งและเป็นระบบ 
ปรับปรงุแมน่ำ้าลำาคลองและลำาธารสาธารณะเพือ่
ป้องกนัการพังทลายของตลิง่รมินำ้า
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6)นโยบายพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครอง 
การบรหิารจัดการ

เป้าหมายของการพัฒนา คอื ใหป้ระชาชนมสีว่น
รว่มในการพัฒนาทอ้งถิน่และมสีว่นรว่มทางการ
เมอืงอยา่งตอ่เนือ่ง เทศบาละบรหิารจัดการบน
พืน้ฐานการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่แีละพัฒนา
งานของเทศบาลใหส้ามารถบรกิารแกป่ระชาชน
ใหไ้ดรั้บความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม สง่
เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนในการพัฒนา



ทอ้งถิน่ เสรมิสรา้งและพัฒนาบคุลกรเทศบาลให ้
มคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานอยา่งมี
ประสทิธภิาพ ตลอดจนการเสรมิสรา้งความ
ปรองดองสมานฉันทข์องคนในทอ้งถิน่ ทีป่ระชมุ
มมีตรัิบทราบ ระเบยีบวาระที4่ เรือ่งพจิารณาการ
คดัเลอืกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล นาย
โกศล นามโร เลขานุการสภาฯ ไดช้ีแ้จงระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แก
ไขเพิม่เตมิฉบบัที2่ พ.ศ. 2549 และฉบบัที3่ 
พ.ศ. 2561 หมวดที1่ องคก์รจัดทำาแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่ ขอ้ 8 ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่แตง่ตัง้คณะ
กรรมการพัฒนาทอ้งถิน่ ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ เป็นประธาน รองนายกทกุคน สมาชกิ
สภาทอ้งถิน่คดัเลอืก 3 คน ผูท้รงคณุวฒุทิีผู่ ้
บรหิารคดัเลอืก 3 คน ผูแ้ทนภาค
ราชการ/รัฐวสิาหกจิทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืก
ไมน่อ้ยกวา่ 3 คน ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ไม่
นอ้ยกวา่ 3 คน แตไ่มเ่กนิ 6 คน เป็นกรรมการ 
ปลดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ หวัหนา้สว่นบรหิารทีม่หีนา้ทีจั่ด
ทำาแผนเป็นผูช้ว่ยเลขานุการ ทีป่ระชมุไดเ้สนอ 
นายออ่นจันทร ์ใจหาญ นายสเุทพ อะทาโส นาย
ประเทอืง ยางเงนิ เป็นคณะกรรมการพัฒนาทอ้ง
ถิน่ ระเบยีบตอ่ไป 4.2 เรือ่งพจิารณาคดัเลอืก
สมาชกิสภาเทศบาลเพือ่แตง่ตัง้เป็นคณะ
กรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
เทศบาล โดยใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่แตง่ตัง้คณะ
กรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้ง
ถิน่ ประกอบดว้ย สมาชกิสภาทอ้งถิน่ทีส่ภาทอ้ง
ถิน่คดัเลอืกจำานวน 3 คน  ซึง่ทีป่ระชมุไดเ้สนอ
นายหมืน่ สบืเพชร นายวลัลภ เลศิพันธุ ์นาย
สงัเวยีน พรมสงูยาง เป็นคณะกรรการตดิตาม
ประเมนิผลแผนซึง่ทีป่ระชมุไดเ้ห็นชอบมมีตเิป็น
เอกฉันทจ์ากนัน้ไดม้มีตคิดัเลอืกคณะกรรมการ
แปรญัตตจิำานวน 3 ทา่นประกอบดว้ย นางหนู
ไกล อสีา นายพทุธา เคา้ซือ่ นายพสิษิฐ ์กลา้จติ



เป็นกรรมการแปรญัตต ิซ ึง่มตทิปีระชมุมมีตเิห็น
ชอบเป็นเอกฉันท ์4.3 การพจิารณาคดัเลอืก
สภาเทศบาลเพือ่แตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการ
บรหิารกองทนุหลกัประกนัสขุภาพตำาบลคเูมอืง 
ซึง่มตทิีป่ระชมุไดค้ดัเลอืกนายถวลัย ์แสนศร ี
นางหนูไกล อสีา เป็นคณะกรรมการบรหิาร
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพตำาบลคเูมอืงมมีตเิห็น
ชอบเป็นเอกฉันท ์ระเบยีบวาระที ่5 เรือ่งอืน่ๆ 
เนือ่งจากนายพทุธา เคา้ซือ่ ไดแ้จง้ความ
ประสงคต์อ่สภาทีจ่ะขอลาออกจากตำาแหน่ง
เลขานุการสภาเทศบาลตำาบลคเูมอืงโดยไดม้มีติ
ทีป่ระชมุคดัเลอืกเลขานุการสภาใหม ่โดยนาย
หมืน่ สบืเพชร ไดเ้สนอตำาแหน่งปลดัเทศบาล
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ตำาบลคเูมอืง เป็นเลขานุการสภาและมสีมาชกิ
รับรองซึง่ทีป่ระชมุมมีตเิห็นชอบใหต้ำาแหน่งปลดั
เทศบาลตำาบลคเูมอืง เป็นเลขานุการสภา
เทศบาลตำาบลคเูมอืง และเรือ่งอืน่ๆ ไดแ้จง้ให ้
สมาชกิสภาเทศบาลทกุทา่นชว่งนีเ้ป็นชว่งหนา้
ฝน ใหส้ำารวจถนนเพือ่แกไ้ขปัญหาความเดอืด
รอ้นใหก้บัพีน่อ้งประชาชนและปิดประชมุสภาใน
เวลา 12.10 น.
)

ระเบยีบวาระที ่3 เร ือ่ง เพือ่พจิารณา/เพือ่ทราบ
3.1 การโอนงบประมาณรายจา่ยประจำาปี 

2564
นายกมล  เหลอืลำ้า ระเบยีบวาระที3่ ขอเชญิเลขานุการสภาไดช้ีแ้จง

ขอ้กฎหมายครับ
ประธานสภาฯ

นายโกศล  นามโร ไดช้ีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่ ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิงีบเลขานุการสภาฯ ประมาณ
พ.ศ. 2541 แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที2่ และฉบบัที3่ พ.ศ. 2543 

หมวด 4 การโอนและแกไ้ขเปลีย่นแปลงงบ
ประมาณ



ขอ้ 26 การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยตา่งๆ ให ้
เป็นอำานาจอนุมัตขิองคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่
ขอ้ 27 การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยในหมวด
คา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้งทีท่ำาใหล้กัษณะ
ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่นหรอืโอนไปตัง้จา่ยเป็น
รายการใหม ่ใหเ้ป็นอำานาจอนุมัตขิองสภาทอ้ง
ถิน่
ขอ้ 28 การแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำาชีแ้จงประมาณ
การรายรับหรอืงบประมาณรายจา่ยใหเ้ป็นอำานาจ
อนุมัตขิองคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่
ขอ้ 29 การแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำาชีแ้จงงบ
ประมาณรายจา่ยในหมวดคา่ครภุณัฑท์ีด่นิและส ิง่
กอ่สรา้ง ทีท่ำาใหล้กัษณะ ปรมิาณ คณุภาพ
เปลีย่น หรอืเปลีย่นแปลงสถานทีก่อ่สรา้งใหเ้ป็น
อำานาจอนุมัตขิองสภาทอ้งถิน่
ขอ้ 30 การโอน การแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำาชีแ้จง
งบประมาณรายจา่ยเงนิประเภทอืน่ทีต่อ้งนำามาตัง้
งบประมาณรายจา่ยตามขอ้ 15 ใหเ้จา้หนา้ทีง่บ
ประมาณมอีำานาจอนุมัตโิอนหรอืแกไ้ข
เปลีย่นแปลงคำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยได ้เมือ่
ไดรั้บอนุมัตจิากผูม้อีำานาจแลว้
ขอ้ 31 การโอน การแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำาชีแ้จง
งบประมาณรายการทีไ่ดเ้บกิตดัปีหรอืขยายเวลา
ใหเ้บกิตดัปีไว ้จะกระทำาไดต้อ่เมือ่ไดรั้บอนุมัติ
จากผูม้อีำานาจใหเ้บกิตดัปีได ้หรอืขยายเวลาเบกิ
ตดัปี
ขอ้ 32 ภายใตบ้งัคบัขอ้ 39 การโอนเงนิงบ
ประมาณรายจา่ย หรอืการแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำา
ชีแ้จงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจา่ย
เมือ่ไดรั้บอนุมัตจิากผูม้อีำานาจแลว้ ใหป้ระกาศ
โดยเปิดเผยเพือ่ใหป้ระชาชนทราบ แลว้แจง้การ
ประกาศใหผู้ว้า่ราชการจังหวดัเพือ่ทราบ ภายใน
สบิหา้วนัสำาหรับองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลใหแ้จง้
แกน่ายอำาเภอหรอืปลดัอำาเภอผูเ้ป็นหวัหนา้
ประจำากิง่อำาเภอ
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  สำาหรับการโอนงบประมาณรายจา่ยประ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอใหท้า่นสมาชกิได ้
ดตูามเอกสารทีไ่ดแ้จกใหท้กุทา่นครับ

รายการที่  1    (  โอนลด  )   งบเฉพาะการ 
กจิการประปา  
แผนงาน กจิการประปา  งาน งบเฉพาะการ
กจิการประปา  งบดำาเนนิงาน  หมวด คา่ใชส้อย  
ประเภทรายจา่ย คา่บำารงุรักษาและซอ่มแซม    
โครงการ/รายการ  ยา้ยหอถงัประปาบา้นสงูยาง
หมูท่ี7่ ไปหมูท่ี4่ งบประมาณอนุมัต ิ   50,000 
งบประมาณกอ่นโอน  50,000 
(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 50,000(-)        ยอด
เงนิหลงัโอน   0.00 
คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนลด (งานงบเฉพาะกจิการ
ประปา) รายการ คา่บำารงุรักษาและซอ่มแซม
แผนงาน กจิการประปา  งาน งบเฉพาะการ
กจิการประปา  งบดำาเนนิงาน  หมวด คา่วสัด ุ    
ประเภทรายจา่ย วสัดกุอ่สรา้ง
โครงการ/รายการ  วสัดกุอ่สรา้ง
งบประมาณอนุมัต ิ   94,000     งบประมาณ
กอ่นโอน  77,775 
(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 30,000(-)        ยอด
เงนิหลงัโอน 47,775 
คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนลด (งานงบเฉพาะกจิการ
ประปา) รายการ วสัดกุอ่สรา้ง
แผนงาน กจิการประปา  งาน งบเฉพาะการ
กจิการประปา  งบลงทนุ  หมวด คา่ครภุณัฑ ์     
ประเภทรายจา่ย ครภุณัฑก์ารเกษตร
โครงการ/รายการ  เครือ่งสบูนำ้ามอเตอรไ์ฟฟ้า
งบประมาณอนุมัต ิ   40,200     งบประมาณ
กอ่นโอน  40,200 
(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 40,200(-)        ยอด
เงนิหลงัโอน 0.00 



คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนลด (งานงบเฉพาะกจิการ
ประปา) รายการ เครือ่งสบูนำ้ามอเตอรไ์ฟฟ้า
แผนงาน กจิการประปา  งาน งบเฉพาะการ
กจิการประปา  งบลงทนุ  หมวด คา่ครภุณัฑ ์    
ประเภทรายจา่ย คา่บำารงุรักษาและปรับปรงุ
ครภุณัฑ์
โครงการ/รายการ  คา่บำารงุรักษาและปรับปรงุ
ครภุณัฑ์
งบประมาณอนุมัต ิ   63,800     งบประมาณ
กอ่นโอน  63,800 
(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 63,800(-)        ยอด
เงนิหลงัโอน 0.00 
คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนลด (งานงบเฉพาะกจิการ
ประปา) รายการ คา่บำารงุรักษาและปรับปรงุ
ครภุณัฑ์
แผนงาน กจิการประปา  งาน งบเฉพาะการ
กจิการประปา  งบกลาง  หมวด งบกลาง         
ประเภทรายจา่ย เงนิสมทบกองทนุบำาเหน็จ
บำานาญ
โครงการ/รายการ  เงนิสมทบกองทนุบำาเหน็จ
บำานาญ
งบประมาณอนุมัต ิ   6,000     งบประมาณกอ่น
โอน  6,000 
(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 6,000(-)        ยอด
เงนิหลงัโอน 0.00 
คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนลด (งานงบเฉพาะกจิการ
ประปา) รายการ เงนิสมทบกองทนุบำาเหน็จ
บำานาญ
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โอนเพิม่
แผนงาน กจิการประปา   งาน งบเฉพาะการ

กจิการประปา  งบดำาเนนิงาน  



หมวด  คา่สาธารณูปโภค    ประเภทรายจา่ย  คา่
ไฟฟ้า

โครงการ/รายการ  คา่ไฟฟ้า
 งบประมาณอนุมัต ิ   300,000     งบประมาณ
กอ่นโอน  7,004.75

(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 190,000(+)   ยอด
เงนิหลงัโอน 197,004.75

คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนเพิม่ (แผนงานกจิการประปา) 
รายการ คา่ไฟฟ้า งบประมาณ 190,000 บาท

นายกมล  เหลอืลำ้า ไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่  มทีา่นสมาชกิทา่นใด
สงสยัจะสอบถามเชญิครับ

ประธานสภาฯ

นางถนอม คำาชาย ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิตอ่ทีป่ระชมุวา่ สำาหรับการ
โอนงบประมาณรายจา่ยประจำา
นายกเทศมนตรตีำาบลคเูมอืงปี 2564 งบกจิการประปา ก็ถอืวา่เป็น
เรือ่งจำาเป็นเรือ่งหนึง่สำาหรับการโอน

เนือ่งจากคา่ไฟฟ้าประปา ทีไ่ดต้ัง้เทศบญัญัตไิวท้ี่
ผา่นสภาเห็นชอบในปี 2564 แลว้นัน้ เนือ่งจาก
ทีต่ัง้ไวจ้ำานวน 300,000 บาท นัน้ไดใ้ชจ้า่ยใน
เรือ่งของคา่ไฟฟ้าไปแลว้แต ่ณ ปัจจบุนันีเ้งนิงบ
ประมาณในเรือ่งของคา่ไฟฟ้าคงเหลอื 
7,004.75 บาท ซึง่ไมพ่อทีจ่ะจา่ยในอกี
ประมาณ 3-4 เดอืนในปีงบประมาณ 2564 ซึง่
ก็เป็นเรือ่งทีจ่ำาเป็นหากไมม่เีงนิจา่ยคา่ไฟฟ้า 
ไฟฟ้าก็จะถกูตดัเมือ่ไฟฟ้าถกูตดัก็จะไมส่ามารถ
ผลตินำ้าประปาจา่ยไปใหพ้ีน่อ้งประชาชนไดใ้ชไ้ด ้
จงึนำาเรยีนทีป่ระชมุไดพ้จิารณาเห็นชอบในการ
โอนงบประมาณในครัง้นี ้ขอนำาเรยีนทีป่ระชมุได ้
รับทราบ

นายกมล  เหลอืลำ้า ไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่  มทีา่นสมาชกิทา่นใด
สงสยัจะสอบถามเชญิครับ

ประธานสภาฯ หากไมม่ผีมขอมตทิีป่ระชมุครับทา่น
สมาชกิทา่นใดเห็นชอบใหโ้อน

งบประมาณรายจา่ยประจำาปี 2564 งบกจิการ
ประปา เพือ่โอนเพิม่คา่ไฟฟ้า 



งบประมาณ 190,000 บาท โปรดยกมอืขึน้
ครับ

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบเป็นเอกฉันทใ์หโ้อนงบประมาณรายจา่ย
ประจำาปี 2564 งบกจิการประปา เพือ่โอนเพิม่
คา่ไฟฟ้างบประมาณ 190,000 บาท ดว้ยเสยีง
11 เสยีง  ไมเ่ห็นชอบ – เสยีง  งดออกเสยีง 1 
เสยีง คอื นายกมล เหลอืลำ้า ประธานสภา

นายโกศล  นามโร ไดช้ีแ้จงทีป่ระชมุตอ่  สำาหรับรายการที ่2 
การโอนงบประมาณรายจา่ยเลขานุการสภาฯ ประมาณ 
พ.ศ. 2564 

รายการที่  2    (  โอนลด  )   
แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  
งาน กฬีาและนันทนาการ งบดำาเนนิงาน      
หมวด คา่ใชส้อย       
โครงการ/รายการ  โครงการกจิกรรมวนัแมแ่หง่
ชาติ
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งบประมาณอนุมัต ิ   30,000     งบประมาณ
กอ่นโอน  30,000 
(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 30,000(-)        ยอด
เงนิหลงัโอน  0.00  
คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนลด (งานกฬีาและ
นันทนาการ) รายการ โครงการกจิกรรมวนัแม่
แหง่ชาติ
แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  
งาน กฬีาและนันทนาการ  งบดำาเนนิงาน  หมวด 
คา่ใชส้อย           
โครงการ/รายการ โครงการจัดกจิกรรมวนัเขา้
พรรษา(หลอ่เทยีนและถวายเทยีนเขา้พรรษา)
งบประมาณอนุมัต ิ   15,000     งบประมาณ
กอ่นโอน  15,000 
(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 11,000(-)        ยอด
เงนิหลงัโอน 4,000.00 



คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนลด (งานกฬีาและ
นันทนาการ) รายการ โครงการจัดกจิกรรมวนัเขา้
พรรษา(หลอ่เทยีนและถวายเทยีนเขา้พรรษา)

โอน  ต ัง้จา่ยใหม่  
แผนงาน เคหะและชมุชน   งาน ไฟฟ้าและถนน 

งบลงทนุ 
หมวด  ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง    ประเภทรายจา่ย  

คา่สาธารณูปโภค
โครงการ/รายการ  โครงการปรับปรงุซอ่มแซม

อาคารสำานักงาน
 งบประมาณอนุมัต ิ   0.00     งบประมาณกอ่น
โอน  0.00

(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 41,000(+)   ยอดเงนิ
หลงัโอน 41,000

คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนตัง้จา่ยใหม ่(งานไฟฟ้าและ
ถนน) รายการ โครงการปรับปรงุซอ่มแซมอาคาร
สำานักงาน

นายกมล  เหลอืลำ้า ไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่  มทีา่นสมาชกิทา่นใด
สงสยัจะสอบถามเชญิครับ

ประธานสภาฯ

นางถนอม คำาชาย ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิทีป่ระชมุวา่ สำาหรับการ
โอนงบประมาณรายจา่ยประจำา
นายกเทศมนตรตีำาบลคเูมอืงปี 2564  รายการโอนตัง้จา่ยใหม ่
โครงการปรับปรงุซอ่มแซมอาคารสำานัก

งานดว้ยงบประมาณ 41,000 บาท ก็เป็นความ
จำาเป็นเรง่ดว่นอกีโครงการ

หนึง่หลงัคาอาคารสำานักงานรัว้เวลาฝนตกนำ้ารัว้ก็
เห็นใจนอ้งๆในสำานักงาน

ทีต่อ้งอยูก่นัอยา่งลำาบากเวลาฝนตกก็ตอ้งเก็บ
ของตอ้งเอาผา้คลมุโตะ๊ไวเ้นือ่งจากนำ้ารัว้ใส ่จงึ
จำาเป็นตอ้งแกไ้ขใหด้เีพือ่ใหพ้นักงานใน
สำานักงานไดอ้ยูก่นัและทำางานกนัอยา่งมคีวามสขุ

นายกมล  เหลอืลำ้า ไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่  มทีา่นสมาชกิทา่นใด
สงสยัจะสอบถามเชญิครับ



ประธานสภาฯ หากไมม่ผีมขอมตทิีป่ระชมุครับทา่น
สมาชกิทา่นใดเห็นชอบใหโ้อน

งบประมาณรายจา่ยประจำาปี 2564 เพือ่ตัง้จา่ย
โครงการปรับปรงุซอ่มแซม อาคารสำานักงานงบ
ประมาณ 41,000 บาท โปรดยกมอืขึน้ครับ
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มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบเป็นเอกฉันทใ์หโ้อนงบประมาณรายจา่ย
ประจำาปี 2564 โครงการปรับปรงุซอ่มแซม
อาคารสำานักงานงบประมาณ 41,000 บาท 
โปรดยกมอื
ขึน้ ดว้ยเสยีง 11 เสยีง  ไมเ่ห็นชอบ – เสยีง  
งดออกเสยีง 1 เสยีง คอื นายกมล เหลอืลำ้า 
ประธานสภา

นายโกศล  นามโร ไดช้ีแ้จงทีป่ระชมุตอ่  สำาหรับรายการที ่3 
การโอนงบประมาณรายจา่ยเลขานุการสภาฯ ประมาณ 
พ.ศ. 2564 

รายการที่  3    (  โอนลด  )   
แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  
งาน กฬีาและนันทนาการ งบดำาเนนิงาน      
หมวด คา่ใชส้อย       
โครงการ/รายการ  โครงการแขง่ขนักฬีาทอ้งถิน่
เทศบาลสมัพันธ์
งบประมาณอนุมัต ิ   30,000     งบประมาณ
กอ่นโอน  30,000 
(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 30,000(-)        ยอด
เงนิหลงัโอน  0.00  
คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนลด (งานกฬีาและ
นันทนาการ) รายการ โครงการแขง่ขนักฬีาทอ้ง
ถิน่เทศบาลสมัพันธ์
แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  
งาน กฬีาและนันทนาการ  งบดำาเนนิงาน  หมวด 
คา่ใชส้อย           



โครงการ/รายการ โครงการอบรมและบรรพชา
สามเณรภาคฤดรูอ้น
งบประมาณอนุมัต ิ   15,000     งบประมาณ
กอ่นโอน  15,000 
(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 15,000(-)        ยอด
เงนิหลงัโอน 0.00 
คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนลด (งานกฬีาและ
นันทนาการ) รายการ โครงการอบรมและ
บรรพชาสามเณรภาคฤดรูอ้น
แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  
งาน กฬีาและนันทนาการ  งบดำาเนนิงาน  หมวด 
คา่ใชส้อย           
โครงการ/รายการ โครงการจัดกจิกรรมวนัเขา้
พรรษา(ทอดเทยีนโฮม)
งบประมาณอนุมัต ิ   15,000     งบประมาณ
กอ่นโอน  15,000 
(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 15,000(-)        ยอด
เงนิหลงัโอน 0.00 
คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง โอนลด (งานกฬีาและนันทนาการ)
รายการ โครงการจัดกจิกรรมวนัเขา้พรรษา(ทอด
เทยีนโฮม)
แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  
งาน กฬีาและนันทนาการ  งบดำาเนนิงาน  หมวด 
คา่ใชส้อย           
โครงการ/รายการ โครงการจัดกจิกรรมวนัเขา้
พรรษา(หลอ่เทยีนและถวายเทยีนเขา้พรรษา)
งบประมาณอนุมัต ิ   15,000     งบประมาณ
กอ่นโอน  4,000 
(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 4,000(-)        ยอด
เงนิหลงัโอน 0.00 
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คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนลด (งานกฬีาและ
นันทนาการ) รายการ โครงการจัดกจิกรรมวนัเขา้
พรรษา(หลอ่เทยีนและถวายเทยีนเขา้พรรษา)

โอน  ต ัง้จา่ยใหม่  
แผนงาน เคหะและชมุชน   งาน ไฟฟ้าและถนน 

งบลงทนุ 
หมวด  ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง    ประเภทรายจา่ย  

คา่สาธารณูปโภค
โครงการ/รายการ  โครงการวางทอ่ระบายนำ้า
คอนกรตีพรอ้มบอ่พักบา้นโนนคเูมอืงหมู3่

 งบประมาณอนุมัต ิ   0.00     งบประมาณกอ่น
โอน  0.00

(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 64,000(+)   ยอดเงนิ
หลงัโอน 64,000

คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนตัง้จา่ยใหม(่แผนงานเคหะ
และชมุชน) รายการ โครงการวางทอ่ระบายนำ้า
คอนกรตีพรอ้มบอ่พักบา้นโนนคเูมอืงหมูท่ี3่ งบ
ประมาณ 64,000 บาท

นายกมล  เหลอืลำ้า ไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่  มทีา่นสมาชกิทา่นใด
สงสยัจะสอบถามเชญิครับ

ประธานสภาฯ หากไมม่ผีมขอมตทิีป่ระชมุครับทา่น
สมาชกิทา่นใดเห็นชอบใหโ้อน

งบประมาณรายจา่ยประจำาปี 2564 เพือ่ตัง้จา่ย
โครงการวางทอ่ระบายนำ้าคอนกรตีพรอ้มบอ่พัก
บา้นโนนคเูมอืงหมูท่ี3่ งบประมาณ 64,000 
บาทโปรดยกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบเป็นเอกฉันทใ์หโ้อนงบประมาณรายจา่ย
ประจำาปี 2564 โครงการวางทอ่ระบายนำ้า
คอนกรตีพรอ้มบอ่พักบา้นโนนคเูมอืงหมูท่ี3่ งบ
ประมาณ 64,000 บาท โปรดยกมอืขึน้ ดว้ย
เสยีง 11 เสยีง  ไมเ่ห็นชอบ – เสยีง  งดออก
เสยีง 1 เสยีง คอื นายกมล เหลอืลำ้า ประธาน
สภา



นายโกศล  นามโร ไดช้ีแ้จงทีป่ระชมุตอ่  สำาหรับรายการที ่4 
การโอนงบประมาณรายจา่ยเลขานุการสภาฯ ประมาณ 
พ.ศ. 2564 

รายการที่  4    (  โอนลด  )   
แผนงาน   เคหะและชมุชน       งาน ไฟฟ้าและ
ถนน    งบลงทนุ   
หมวด คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง ประเภทรายจา่ย  
คา่สาธารณูปโภค       
โครงการ/รายการ  โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล.สายบา้นสงูยางหมู4่ โดยมจีดุเริม่ตน้จาก
ตน้แคนถงึสวนนายจวน สงิหนั์นท์
งบประมาณอนุมัต ิ   62,000     งบประมาณ
กอ่นโอน  62,000 
(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 62,000(-)        ยอด
เงนิหลงัโอน  0.00  
คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนลด (งานไฟฟ้าและถนน) 
รายการ โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้นสงู
ยางหมู4่ โดยมจีดุเริม่ตน้จากตน้แคนถงึสวนนาย
จวน สงิหนั์นท์
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แผนงาน   เคหะและชมุชน       งาน ไฟฟ้าและ
ถนน    งบลงทนุ   
หมวด คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง ประเภทรายจา่ย  
คา่สาธารณูปโภค       
โครงการ/รายการ  โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล.สายบา้นสงูยางหมู4่ โดยมจีดุเริม่ตน้จาก
บา้นนางสดุใจ เย็นศริถิงึบา้นนายแดง เย็นศริิ
งบประมาณอนุมัต ิ   158,000     งบประมาณ
กอ่นโอน  158,000 
(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 158,000(-)        ยอด
เงนิหลงัโอน 0.00 
คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนลด (งานกฬีาและ



นันทนาการ) รายการ โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล.สายบา้นสงูยางหมู4่ โดยมจีดุเริม่ตน้จาก
บา้นนางสดุใจ เย็นศริถิงึบา้นนายแดง เย็นศริิ

โอน  ต ัง้จา่ยใหม่  
แผนงาน เคหะและชมุชน   งาน ไฟฟ้าและถนน 

งบลงทนุ 
หมวด  ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง    ประเภทรายจา่ย  

คา่สาธารณูปโภค
โครงการ/รายการ  โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล.สายบา้นสงูยางหมู4่ โดยมจีดุเริม่ตน้จาก 
คสล.เดมิถงึทีน่านายไพรบรูณ์ พรมสงูยาง
งบประมาณอนุมัต ิ   0.00     งบประมาณกอ่น
โอน  0.00
(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 220,000(+)   ยอด

เงนิหลงัโอน 220,000
คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนตัง้จา่ยใหม ่(แผนงานเคหะ
และชมุชน) รายการ โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล.สายบา้นสงูยางหมู4่ โดยมจีดุเริม่ตน้จาก 
คสล.เดมิถงึทีน่านายไพรบรูณ์ พรมสงูยาง งบ
ประมาณ 220,000 บาท

นายณัฐพงษ์  เลยไธสง ไดช้ีแ้จงทีป่ระชมุวา่  สำาหรับโครงการ
กอ่สรา้งถนน คสล. สายบา้นสงูยาง

ผูอ้ำานวยการกองชา่ง หมูท่ี ่4 งบประมาณ 220,000 บาท จาก
หนองแคนถงึทีน่านายไพบรูณ์ พรมสงูยาง 
ปรมิาณงาน ระยะทาง 220 เมตร กวา้ง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรอืรวมเนือ้ทีผ่วิจราจรไมน่อ้ย
กวา่ 880 ตารางเมตร ลงลกูรังไหลท่างกวา้ง
ขา้งละ 0.50 เมตร ยาว 440 เมตร หรอืคดิเป็น
ปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 44 ลกูบาศกเ์มตร

นายกมล  เหลอืลำ้า ไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่  มทีา่นสมาชกิทา่นใด
สงสยัจะสอบถามเชญิครับ

ประธานสภาฯ หากไมม่ผีมขอมตทิีป่ระชมุครับทา่น
สมาชกิทา่นใดเห็นชอบใหโ้อน

งบประมาณรายจา่ยประจำาปี 2564 เพือ่ตัง้จา่ย
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้นสงูยางหมู4่



โดยมจีดุเริม่ตน้จาก คสล.เดมิถงึทีน่านายไพรบู
รณ์ พรมสงูยาง งบประมาณ 220,000 บาท
โปรดยกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบเป็นเอกฉันทใ์หโ้อนงบประมาณ
รายจา่ยประจำาปี 2564 โครงการ

กอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้นสงูยางหมู4่ โดยมี
จดุเริม่ตน้จาก คสล.เดมิถงึที่

นานายไพรบรูณ์ พรมสงูยาง งบประมาณ 
220,000 บาท ดว้ยเสยีง 11 เสยีง  ไมเ่ห็น
ชอบ – เสยีง  งดออกเสยีง 1 เสยีง คอื นายก
มล เหลอืลำ้า ประธานสภา
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นายโกศล  นามโร ไดช้ีแ้จงทีป่ระชมุตอ่  สำาหรับรายการที ่4 
การโอนงบประมาณรายจา่ยเลขานุการสภาฯ ประมาณ 
พ.ศ. 2564 

รายการที่  5    (  โอนลด  )   
แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  
งาน กฬีาและนันทนาการ งบดำาเนนิงาน      
หมวด คา่ใชส้อย       
โครงการ/รายการ  โครงการแขง่ขนักฬีาตา้นยา
เสพตดิฯ
งบประมาณอนุมัต ิ   100,000     งบประมาณ
กอ่นโอน  100,000 
(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 100,000(-)        ยอด
เงนิหลงัโอน  0.00  
คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนลด (งานกฬีาและ
นันทนาการ) รายการ โครงการแขง่ขนักฬีาตา้น
ยาเสพตดิฯ
แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  
งาน กฬีาและนันทนาการ  งบดำาเนนิงาน  หมวด 
คา่ใชส้อย           
โครงการ/รายการ โครงการแขง่ขนักฬีาศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก



งบประมาณอนุมัต ิ   20,000     งบประมาณ
กอ่นโอน  20,000 
(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 20,000(-)        ยอด
เงนิหลงัโอน 0.00 
คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนลด (งานกฬีาและ
นันทนาการ) รายการ โครงการแขง่ขนักฬีาศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก
แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  
งาน กฬีาและนันทนาการ  งบดำาเนนิงาน  หมวด 
คา่ใชส้อย           
โครงการ/รายการ โครงการหน่วยงานเมอืงสรวง
สมัพันธ์
งบประมาณอนุมัต ิ   15,000     งบประมาณ
กอ่นโอน  15,000 
(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 15,000(-)        ยอด
เงนิหลงัโอน 0.00 
คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนลด (งานกฬีาและ
นันทนาการ) รายการ โครงการหน่วยงาน
เมอืงสรวงสมัพันธ์
แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  
งาน ศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่   งบดำาเนนิงาน   
หมวด คา่ใชส้อย           
โครงการ/รายการ โครงการสบืสานประเพณีบญุ
บัง้ไฟ
งบประมาณอนุมัต ิ   100,000     งบประมาณ
กอ่นโอน  100,000 
(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 100,000(-)        ยอด
เงนิหลงัโอน 0.00 
คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนลด (งานกฬีาและ
นันทนาการ) รายการ โครงการสบืสานประเพณี
บญุบัง้ไฟ
แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  
งาน ศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่   งบดำาเนนิงาน   
หมวด คา่ใชส้อย           



โครงการ/รายการ โครงการอบรมและปฏบิตัธิรรม
นำาชวีติ
งบประมาณอนุมัต ิ   20,000     งบประมาณ
กอ่นโอน  10,040 
(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 20,000(-)        ยอด
เงนิหลงัโอน 40 
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คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนลด (งานกฬีาและ
นันทนาการ) รายการ โครงการอบรมและปฏบิตัิ
ธรรมนำาชวีติ
แผนงาน   สงัคมสงเคราะห์     งาน 
สงัคมสงเคราะห ์   งบดำาเนนิงาน   หมวด คา่
ใชส้อย           
โครงการ/รายการ โครงการจัดหาผา้หม่กนั
หนาว/เสือ้กนัหนาวป้องกนัภยัหนาว
งบประมาณอนุมัต ิ   35,000     งบประมาณ
กอ่นโอน  35,000 
(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 35,000(-)        ยอด
เงนิหลงัโอน 0.00 
คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนลด (งานกฬีาและ
นันทนาการ) รายการ โครงการจัดหาผา้หม่กนั
หนาว/เสือ้กนัหนาวป้องกนัภยัหนาว
แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป     งาน บรหิารงาน
ทัว่ไป    งบดำาเนนิงาน   หมวด คา่ใชส้อย        
โครงการ/รายการ โครงการอบรมเพิม่
ประสทิธภิาพและศกึษาดงูานฯ
งบประมาณอนุมัต ิ   250,000     งบประมาณ
กอ่นโอน  17,900 
(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 10,000(-)        ยอด
เงนิหลงัโอน 7,900 
คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนลด (งานกฬีาและ



นันทนาการ)รายการโครงการอบรมเพิม่
ประสทิธภิาพและศกึษาดงูานฯ
แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป     งาน บรหิารงาน
ทัว่ไป    งบดำาเนนิงาน   หมวด คา่ใชส้อย        
โครงการ/รายการ โครงการหน่วยบรกิารแพทย ์
พอ.ส.ว.
งบประมาณอนุมัต ิ   250,000     งบประมาณ
กอ่นโอน  90,353 
(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 90,000(-)        ยอด
เงนิหลงัโอน 353 
คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนลด (งานกฬีาและ
นันทนาการ) รายการ โครงการหน่วยบรกิาร
แพทย ์พอ.ส.ว.

โอน  ต ัง้จา่ยใหม่  
แผนงาน เคหะและชมุชน   งาน ไฟฟ้าและถนน 

งบลงทนุ 
หมวด  ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง    ประเภทรายจา่ย  

คา่สาธารณูปโภค
โครงการ/รายการ  โครงการกอ่สรา้งหอ้งนำ้า
สำานักงานเทศบาลตำาบลคเูมอืง
งบประมาณอนุมัต ิ   0.00     งบประมาณกอ่น
โอน  0.00
(+/-) จำานวนเงนิทีโ่อน 380,000(+)   ยอด

เงนิหลงัโอน 380,000
คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยกรณีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลง  โอนตัง้จา่ยใหม ่(แผนงานเคหะ
และชมุชน) รายการ โครงการกอ่สรา้งหอ้งนำ้า
สำานักงานเทศบาลตำาบลคเูมอืง

นายกมล เหลอืลำ้า ไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่ มทีา่นใดสงสยัจะ
สอบถามหรอืมคีวามคดิเห็นเป็น
ประธานสภาฯ อยา่งอืน่อกีเสนอหรอืสอบถามไดค้รับ
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นางถนอม  คำาชาย ไดช้ีแ้จงทีป่ระชมุตอ่วา่  สำาหรับโครงการ
กอ่สรา้งหอ้งนำ้าสำานักงานนายกเทศมนตรตีำาบลคเูมอืง เทศบาล
ตำาบลคเูมอืงก็เป็นอกีเรือ่งหนึง่ทีจ่ำาเป็นเนือ่งจากหอ้งนำ้าทีม่อียูเ่ดมิ

ก็ไดก้อ่สรา้งมานานและสง่กลิน่ในเวลาใชจ้งึ
จำาเป็นตอ้งสรา้งขึน้มาเพิม่เพือ่รองรับการใชง้าน
เนือ่งจากทีม่อียูก็่ไมก่ีห่อ้งขอใหท้ีป่ระชมุ
พจิารณากอ่นหากมงีบประมาณก็จะกอ่สรา้งหาก
ไมม่งีบประมาณก็จะยังไมไ่ดท้ำาก็จะลำาดบัความ
สำาคญัและความจำาเป็นเรง่ดว่นกอ่นหลงัเป็น
ลำาดบัในการดำาเนนิการคะ่ขอแจง้ทีป่ระชมุไดรั้บ
ทราบคะ่
 

นายกมล เหลอืลำ้า ไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่ มทีา่นใดสงสยัจะ
สอบถามหรอืมคีวามคดิเห็นเป็น
ประธานสภาฯ อยา่งอืน่อกีหรอืไมค่รับ หากไมม่ผีมขอมตทิี่

ประชมุครับ ทา่นสมาชกิทา่นใดเห็นชอบใหโ้อน
งบประมาณรายจา่ยประจำาปี 2564 โอนตัง้จา่ย
รายการใหมเ่ป็นโครงการโครงการกอ่สรา้ง
หอ้งนำ้าสำานักงานเทศบาลตำาบลคเูมอืง งบ
ประมาณ 380,000 บาท โปรดยกมอืขึน้ครับ

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบใหเ้ป็นเอกฉันทใ์หโ้อนงบ
ประมาณรายจา่ยประจำาปี2564 โครงการ

กอ่สรา้งหอ้งนำ้าสำานักงานเทศบาลตำาบลคเูมอืง 
งบประมาณ 380,000 บาท ดว้ยเสยีง 11 
เสยีง  ไมเ่ห็นชอบ – เสยีง  งดออกเสยีง 1 
เสยีง คอื นายกมล เหลอืลำ้า ประธานสภา

  
3.2 การแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำาชีแ้จงงบ
ประมาณรายจา่ยประจำาปี 2564
     - ครภุณัฑ ์คอมพวิเตอร์

นายกมล เหลอืลำ้า ในหวัขอ้ตอ่ไป 3.2 การแกไ้ขเปลีย่นแปลง
คำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ย
ประธานสภาฯ ประจำาปี 2564 ในหมวด ครภุณัฑ ์คอมพวิเตอร ์

ขอใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งไดช้ีแ้จงรายละเอยีดตอ่ที่
ประชมุครับ



นางสาววริาวลัย ์ไชยพมิพ์ ไดช้ีแ้จงรายละเอยีดวา่ ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิงีบ
นักวเิคราะหน์โยบายและแผน งบประมาณ 2541 แกไ้ขเพิม่

เตมิฉบบัที2่ และฉบบัที3่ พ.ศ. 2543 หมวด 4 
การโอนและแกไ้ขเปลีย่นแปลงงบประมาณ ขอ้ 
29 การแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำาชีแ้จงงบประมาณ
รายจา่ยในหมวดคา่ครภุณัฑท์ีด่นิและส ิง่กอ่สรา้ง 
ทีท่ำาใหล้กัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่นหรอื
เปลีย่นแปลงสถานทีก่อ่สรา้งใหเ้ป็นอำานาจอนุมัติ
ของสภาทอ้งถิน่ สำาหรับครภุณัฑ ์คอมพวิเตอร ์
และเครือ่ง Printer ในปีงบประมาณปี 2564  
ซึง่ไดต้ราเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยไว ้ที่
แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารงานทั่วไป 
ครภุณัฑ ์คอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊ จำานวน 2 เครือ่ง 
งบประมาณทีต่ัง้ไว ้44,000 บาท แผนงาน
บรหิารงานทั่วไป งานบรหิารงานคลงั ครภุณัฑ ์
คอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊ จำานวน 1 เครือ่ง งบประมาณ
ทีต่ัง้ไว ้22,000 บาท และแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและ
ระงับอคัคภียั ครภุณัฑ ์คอมพวิเตอร์
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ตัง้โตะ๊ จำานวน 1 เครือ่ง งบประมาณทีต่ัง้ไว ้
22,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้

ขอ้ความเดมิ
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์สำาหรับ
ประมวลผลแบบที ่1
(จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) จำานวน 2 เครือ่ง 
โดยม ีลกัษณะตามประกาศเกณฑร์าคากลาง
และคณุลกัษณะ ดงันี ้มหีน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 4 แกนหลกั (4core) มี
หน่วยความจำาแบบ Cache Memory ขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 6MB มหีน่วยจัดเก็บขอ้มลู(Hard 
Drive) ชนดิ SATA หรอืดกีวา่ขนาดความจไุม่
นอ้ยกวา่ 1TB หรอืชนดิ Solid State Disk 
ความจไุมน่อ้ยกวา่ 120 GB



ขอ้ความใหม่
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์สำาหรับ
ประมวลผลแบบที ่1
(จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) จำานวน 2 เครือ่ง 
โดยม ีลกัษณะตามประกาศเกณฑร์าคากลาง
และคณุลกัษณะ ดงันี ้มหีน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 6 แกนหลกั (6core) 
หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มหีน่วยความจำา
แบบ Cache Memory ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 
9MB มหีน่วยจัดเก็บขอ้มลู(Hard Drive) ชนดิ
SATA หรอืดกีวา่ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 
1TB หรอืชนดิ Solid State Disk ความจไุม่
นอ้ยกวา่ 250 GB

นายกมล เหลอืลำ้า ไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่ มทีา่นใดสงสยัจะ
สอบถามหรอืมคีวามคดิเห็นเป็น
ประธานสภาฯ อยา่งอืน่อกีหรอืไมค่รับ หากไมม่ผีมขอมตทิี่

ประชมุครับ ทา่นสมาชกิทา่นใดเห็นชอบใหแ้กไ้ข
เปลีย่นแปลงคำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยประจำา
ปี 2564 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์โปรดยกมอืขี้
นครับ

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบใหเ้ป็นเอกฉันทใ์หแ้กไ้ข
เปลีย่นแปลงคำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ย

ประจำาปี 2564 ครภุณัฑ ์คอมพวิเตอร ์ดว้ย
เสยีง 11 เสยีง  ไมเ่ห็นชอบ – เสยีง  งดออก
เสยีง 1 เสยีง คอื นายกมล เหลอืลำ้า ประธาน
สภา

นางสาววริาวลัย ์ไชยพมิพ์ ไดช้ีแ้จงรายละเอยีดวา่ ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิงีบ
นักวเิคราะหน์โยบายและแผน งบประมาณ 2541 แกไ้ขเพิม่

เตมิฉบบัที2่ และฉบบัที3่ พ.ศ. 2543 หมวด 4 
การโอนและแกไ้ขเปลีย่นแปลงงบประมาณ ขอ้ 
29 การแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำาชีแ้จงงบประมาณ
รายจา่ยในหมวดคา่ครภุณัฑท์ีด่นิและส ิง่กอ่สรา้ง 
ทีท่ำาใหล้กัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่นหรอื
เปลีย่นแปลงสถานทีก่อ่สรา้งใหเ้ป็นอำานาจอนุมัติ
ของสภาทอ้งถิน่ สำาหรับครภุณัฑ ์เครือ่ง Printer



ในปีงบประมาณปี 2564  ซึง่ไดต้ราเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจา่ยไว ้ทีแ่ผนงานบรหิารงาน
ท่ัวไป  งานบรหิารงานทั่วไป ครภุณัฑ ์
เครือ่งพมิพ(์Printer) จำานวน 2 เครือ่ง งบ
ประมาณทีต่ัง้ไว ้10,400 บาท แผนงานบรหิาร
งานทัว่ไป งานบรหิารงานคลงั ครภุณัฑ ์ครภุณัฑ ์
เครือ่งพมิพ์
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(Printer) จำานวน 1 เครือ่ง งบประมาณทีต่ัง้ไว ้
5,200 บาท และแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงับอคัคี
ภยั ครภุณัฑ ์เครือ่งพมิพ(์Printer) จำานวน 1 
เครือ่ง งบประมาณทีต่ัง้ไว ้5,200 บาท โดยมี
รายละเอยีดดงันี้
ขอ้ความเดมิ
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งพมิพ ์แบบฉีดหมกึ
พรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์จำานวน 2 เครือ่ง โดยมี
ลกัษณะ มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่ 
1,200X1,200 dpi มคีวามเร็วในการพมิพไ์ม่
นอ้ยกวา่ 20 หนา้ตอ่นาทหีรอื 8.8 ภาพตอ่นาที
มคีวามเร็วในการพมิพร์า่งขาวดำาไมน่อ้ยกวา่ 20
หนา้ตอ่นาทีห่รอื 4.5 ภาพตอ่นาท ีมชีอ่งเชือ่ม
ตอ่(Interface) แบบ USB2.0 หรอืดกีวา่
จำานวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง มถีาดใสก่ระดาไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ 50 แผน่ สามารถใชไ้ดก้บั 
A4,Lette,legal และ Custom
ขอ้ความใหม่
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งพมิพ ์แบบฉีดหมกึ
พรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์จำานวน 2 เครือ่ง โดยมี
ลกัษณะ มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่ 
1,200X1,200 dpi มคีวามเร็วในการพมิพไ์ม่
นอ้ยกวา่ 19 หนา้ตอ่นาทหีรอื 8.8 ภาพตอ่นาที
มคีวามเร็วในการพมิพร์า่งขาวดำาไมน่อ้ยกวา่ 15
หนา้ตอ่นาทีห่รอื 5 ภาพตอ่นาท ีมชีอ่งเชือ่ม
ตอ่(Interface) แบบ USB2.0 หรอืดกีวา่
จำานวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง มถีาดใสก่ระดาไดไ้ม่



นอ้ยกวา่ 50 แผน่ สามารถใชไ้ดก้บั 
A4,Lette,legal และ Custom

นายกมล เหลอืลำ้า ไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่ มทีา่นใดสงสยัจะ
สอบถามหรอืมคีวามคดิเห็นเป็น
ประธานสภาฯ อยา่งอืน่อกีหรอืไมค่รับ หากไมม่ผีมขอมตทิี่

ประชมุครับ ทา่นสมาชกิทา่นใดเห็นชอบใหแ้กไ้ข
เปลีย่นแปลงคำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยประจำา
ปี 2564 ครภุณัฑเ์ครือ่งพมิพ ์(Printer) โปรด
ยกมอืขีน้ครับ

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบใหเ้ป็นเอกฉันทใ์หแ้กไ้ข
เปลีย่นแปลงคำาชีแ้จงงบประมาณรายจา่ย

ประจำาปี 2564 ครภุณัฑ ์เครือ่งพมิพ ์(Printer)
ดว้ยเสยีง 11 เสยีง  ไมเ่ห็นชอบ – เสยีง  งด
ออกเสยีง 1 เสยีง คอื นายกมล เหลอืลำ้า 
ประธานสภา

ระเบยีบวาระที ่4 เร ือ่ง อืน่ๆ(ถา้ม)ี

นายสเุทพ  ไชยเสนา ไดก้ลา่วแสดงความยนิดกีบัทา่นสมาชกิสภาทกุ
ทา่นและขอขอบคณุทีไ่ดใ้ห ้

ผอ.ร.ร.บา้นสงูยาง เขา้รว่มรับฟังการประชมุสภาเทศบาลตำาบล
คเูมอืงในทกุๆครัง้ทีม่กีารประชมุและขอขอบคณุ
ในทกุๆเรือ่งทีผ่า่นมาทีไ่ดใ้หค้วามสำาคญักบั
โรงเรยีนบา้นสงูยางดว้ยดมีาตลอดครับ

นายเกษม  ภกัดบีรุษุ ไดแ้จง้ประชาสมัพันธว์า่  ชว่งนีเ้ป็นการ
ระบาดของโรคโควดิ-19 อกีรอบผอ.รพสต.บา้นสงูยาง หนึง่ก็
ขอฝากใหท้กุทา่นไดช้ว่ยกนัรณรงคป์ระชาสมัพันธใ์หไ้ปรับวคัซนี เพือ่

ป้องกนัโรคโควดิ-19 ครับ
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นายนติศิาสตร ์ คำาชาย ไดแ้จง้วา่  ในการขบัเคลือ่น การ
บรหิารจัดการทีผ่า่นมาทางคณะผูบ้รหิาร 
ทีป่รกึษาพเิศษนายกฯ และทมีงานคณะผูบ้รหิาร ไดข้บัเคลือ่นการ
ทำางานไมว่า่จะเป็นงานจติอาสา



ในการทำางานของเทศบาลตำาบลคเูมอืง การ
ตอ้นรับพีน่อ้งประชาชน ซึง่ก็มกีารบรกิารพีน่อ้ง
ประชาชนเป็นอยา่งดแีละขอบคณุทกุคนทีไ่ดร้ว่ม
มอืรว่มแรงกนัพัฒนาไมว่า่จะเป็นเรือ่งนำ้า เรือ่งไฟ
สอ่งสวา่ง ไมว่า่จะเป็นทา่นสมาชกิและเจา้หนา้ที่
พนักงานทกุทา่นไดร้ว่มมอืรว่มแรงรว่มใจกนัใน
การทำางานและมสีว่นรว่มในการทำากจิกรรมและ
ขบัเคลือ่นงานไปจนทำาใหน้ำ้าใสขึน้ ไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งขึน้ ซ ึง่ก็เป็นอกีนโยบายหนึง่ ไมว่า่จะเป็น
ในเรือ่งของเบีย้ยังชพีผูส้งูอายซุ ึง่ทางทมีงาน
คณะผูบ้รหิารก็ไดอ้อกประชาคมพีน่อ้งประชาชน
เรยีบรอ้ยเพือ่บรกิารพีน่อ้งประชาชนในทอ้งที ่ที่
ไมไ่ดรั้บความสะดวกสบายในเรือ่งการรับเงนิเบีย้
ยังชพี ซึง่ไมส่ามารถทีจ่ะเดนิทางไปธนาคารเพือ่
ทำาการเบกิถอนเงนิเบีย้ยังชพีไดก็้น่าเห็นใจพี่
นอ้งประชาชนซึง่เมือ่ไดอ้อกประชาคมสอบถาม
ความตอ้งการก็มพีีน่อ้งประชาชนยนืเอกสารเพือ่
รับเงนิสดดว้ยตนเองแลว้ตอนนีป้ระมาณ 200 
กวา่ทา่นแลว้ เหตผุลก็เนือ่งจากไมส่ะดวกในการ
รับเงนิทีธ่นาคาร ธกส. และบา้นคเูมอืงมนีำ้าทว่ม
ขงัก็ใหท้างกองชา่งไปสำารวจประสานผูท้ี่
เกีย่วขอ้งนำาหนิมาลงแกไ้ขปัญหาก็ตอ้งขอบคณุ
ทีท่กุทา่นไดร้ว่มมอืกนัพัฒนาบา้นเมอืงใหด้ขี ึน้
ตอ่ไปเรือ่ย

นายหมืน่  สบืเพชร ไดแ้จง้ทีป่ระชมุวา่ พีน่อ้งประชาชนฝาก
ถามเรือ่งการจา่ยเบีย้ยังชพีนายบญุ
สมาชกิสภา ทต.คเูมอืงเขต 1 เย็นศริ ิอาย ุ72 ปี แลว้ยงัไดรั้บเบีย้
ยังชพี 600 บาทเหมอืนเดมิ

นางสาวสดุารัตน ์นลิผาย ไดช้ีแ้จงรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุวา่ 
สำาหรับผูส้งูอายทุีเ่กดิหลงัวนัที ่2  
นักพัฒนาชมุชน ตลุาคมเป็นตน้ไป ทีอ่ายคุรบในปีทีรั่บสมัคร
ขึน้ทะเบยีนผูส้งูอายตุาม



ประกาศการขึน้ทะเบยีนเพือ่รับเบีย้ยังชพีผูส้งู
อาย ุถา้เกดิตัง้แต ่2 ตลุาคม

เป็นตน้ไปจะไดรั้บเบีย้ในปีงบประมาณถัดไปซึง่
ในนายบญุ  เย็นศริเิกดิหลงัตลุาคม ก็จะไดรั้บ
เบีย้ในปีงบประมาณ 65 ก็คอื เริม่ตลุาคม 2564
จะไดรั้บ 700 บาท คะ่ นำาเรยีนทีป่ระชมุใหรั้บ
ทราบคะ่

นางสาวลดัดาวลัย ์วงศธ์รรม ไดร้ายงานรายรับ-รายจา่ยตอ่ทีป่ระชมุวา่  
ณ วนัที ่11 มถินุายน 2564 
หวัหนา้ฝ่ายบรหิารงานคลงั งบประมาณรายรับและรายจา่ยตาม
เทศบญัญัตปีิ 2564 ตัง้ไว ้38,500,00 

บาท  ณ วนัที ่11 มถินุายน 2564 มรีายรับ 
23,969,060.37 บาท รายจา่ย 
22,049,755.14 บาท ซึง่มเีงนิคงเหลอื 
1,919,305.23 บาท เงนิสะสะ 
3,545,473.05 บาท หกัเงนิฝากสมทบกจิการ
เทศบาล 709,937.05 บาท คงเหลอืเงนิสะสม
ทีส่ามารถนำาไปใชไ้ห ้2,835,536.85 บาท 
เงนิทนุสำารองเงนิสะสม 3,363,888.73 บาท 
รายจา่ยประจำา เงนิเดอืนฝ่ายประจำา 
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980,000 บาท เงนิเดอืนฝ่ายการเมอืง 
218,720 บาท รวม 1,198,720 บาท คา่
ตอบแทน 40,000 บาท คา่สาธารณูปโภค 
45,000 บาท รวม 1,283,720 บาท ขอเรยีน
ทีป่ระชมุใหรั้บทราบคะ่ 

นายออ่นจันทร ์ ใจหาญ ไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่ กลอ้ง
วงจรปิดทีม่อียูต่ามหมูบ่า้นทีแ่จง้วา่ชำารดุไม่
สมาชกิสภา ทต.คเูมอืงเขต 1 สามารถใชง้านไดม้งีบประมาณในการ
ซอ่มแซมไหมครับและอกีเรือ่งนะครับ



จากทีผ่า่นมาไดไ้ปรว่มซอ่มไฟสอ่งสวา่งกบัทมี
งานเจา้หนา้ทีเ่ทศบาลก็รูส้กึเป็นหว่งในการปืน
เสาไฟซึง่ก็สงูเจา้หนา้ทีก็่มแีตค่นมนีำ้าหนักมากๆ 
ก็รูส้กึเป็นหว่งจงึอยากจะเสนอใหซ้ือ้รถกระเชา้ไว ้
สำาหรับการซอ่มไฟครับ

จ.ส.อ.ณรงคช์ยั วรรณะสนิธุ ์ ไดแ้จง้ทีป่ระชมุวา่ สำาหรับกลอ้ง
วงจรปิดเมือ่ปี 2562-2563 ไดท้ำาการซอ่ม

เจา้พนักงานป้องกนัฯ แซมไปแลว้และปัจจบุนันีท้ีช่ำารดุสาเหตเุกดิจาก
สายระโยงระยางสายชำารดุสายขาดไมส่ามารถ
ทำาไดแ้ละบางสว่นเกดิจากกลอ้งชำารดุครับ

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ

นายกมล เหลอืลำ้า                    มทีา่นสมาชกิทา่นใดจะเสนอเรือ่งอืน่
ใดหรอืไม ่ถา้ไมม่ ีผมขอปิดประชมุ

ประธานสภาฯ สภาเทศบาลตำาบลคเูมอืง สมัยสามัญ สมัยแรก
ครัง้ที2่ ครับ

ปิดประชมุเวลา              14.30 น

    ลงชือ่  ผูจ้ดรายงานการ
ประชมุ

             (นายโกศล  นามโร)
    รองปลดัเทศบาล รักษาราชการแทน       

 ปลดัเทศบาลตำาบลคเูมอืง ปฏบิตัหินา้ที่
   เลขานุการสภาเทศบาลตำาบลคเูมอืง

     ประธานสภาเทศบาลตำาบลคเูมอืง         

       ทีป่ระชมุสมัยสามัญ สมัยแรก ครัง้ที ่2  /2564  ไดพ้จิารณา
รับรองรายงานการประชมุสมัยสามัย สมัยแรก ประจำาปี 2564  ครัง้ที ่1
แลว้ 

  
        (นายกมล   เหลอืลำ้า)  
 ประธานสภาเทศบาลตำาบลคเูมอืง
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำาบลคเูมอืง

 ในการตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาลตำาบลคเูมอืง สมัย
สามัญ สมัยแรก ครัง้ที2่ ประจำาปี 2564 เมือ่วนัที ่ 18 มิถนุายน 
พ.ศ.2564  ไมม่คีณะกรรมการทา่นใดจะแกไ้ขเพิม่เตมิแตอ่ยา่งใด

(ลงชือ่)    
              (นายพสิษิฐ ์ กลา้จติ)
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ  

(ลงชือ่)            
           (นายออ่นจันทร ์ ใจหาญ)
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ  

(ลงชือ่)        
              (นายประเทอืง  ยางเงนิ)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ  
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