
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
สมัยประชุมสามัญที่ ๔ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมเทศบาลตำบลกงรถ 
******************** 

ผูเขาประชุม 

๑. นายนาวิน แมนศรนรา  ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๒. นายเสริง จินดาพันธ   รองประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๓. นางสาวชยุดาพร พาเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๔. นางมณี ศรีประสิทธ์ิ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๕. นายวิมล กลาวาจา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๖. นายสมจิตร พะภาตะนันท  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๗. นายสมนึก นิจพลกรัง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๘. นายแสวง ชูไทย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๙. นายหนูแดง ยั่งยืน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๑๐. นายหนูนา มูลยาพอ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๑๑. นายอาทิตย พิเศษ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๑๒. นายอำนวย โคตรชมภู  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
 

ผูไมมาประชุม    ไมม ี
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางวงเดือน ศิรวิงศ   นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๒. นายสรพงศ คำชำนิ   รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๓. นายวิรตัน ทวยมีฤทธิ์   รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๔. นายชวน ตุมนาค   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๕. นายบุญนำ การกรณ   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรตีำบลกงรถ 

๖. นางกณิศา จันทรงาม   รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ 

๗. นายธวัชชัย บุญคำ   ผูใหญบานสี่แยก 

๘. นายธนพล วงศหมื่นไทย  ผูชวยผูใหญบานกงรถ 

๙. นางตวงพร คิดจำนงค   ผูใหญบานโคกแค 

๑๐. นายสุเทพ จันทร   ผูชวยผูใหญบานหัวทำนบพัฒนา 

๑๑. นายณรงค สิมมา   ผูชวยผูใหญบานหนองซำ 

๑๒. นายสันติสุข หมั่นอุตสาห  ผูอำนวยการกองการศึกษา 

๑๓. นางสาวสุมนตรา ลับโกษา  ผูอำนวยการกองสงเสริมการเกษตร 

๑๔. นางมะณีวรรณ อินทรมณี  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 

/เริ่มประชุม... 



๒ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน ๑๒ คน เขาหองประชุม 
และเชิญคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาลและผูเขารวมประชุมเขาหองประชุม จำนวน ๑๔ คน โดยมีนายนาวิน  
แมนศรนรา  ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ ทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุมและกลาวเปดประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
๑. แจงกำชับใหสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดพึงระมัดระวังการปฏิบัติหนาที่ 
ตามหนังสืออำเภอหวยแถลง ที่ นม ๐๐๒๓.๓๘/๒๖๓ ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  -  ตามที่นายอำเภอหวยแถลง ไดแจงใหสภาเทศบาลตำบลกงรถ ชี้แจงเหตุผล  
ประธานสภาฯ          ความจำเปนในการแปรญญัตติงดรายจาย(โคน) ตามที่ไดแจงแลวน้ัน นายอำเภอ

หวยแถลง พิจารณาแลวเห็นวา 
๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  

การฝากเงิน การเก็บและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมขอ ๕ (๒๔) "เงินสะสม" หมายความวา เงินที่เหลือ
จายจากเงินรายรับตามงบประมาณรายจายประจำป และหรืองบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม และใหหมายความรวมถึงเงินรายรับอ่ืนที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับไวภายในวันสิ้นปงบประมาณหลังจากที่ไดหักทุนสำรองเงินสะสมไว
แลว และรวมทั้งเงินสะสมปกอน ๆ ดวย การที่สภาเทศบาลตำบลกงรถ ชี้แจงวา 
ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบของสภา ขอแปรปรับลดตัดหรือโคนเงิน
ในเทศบัญญัติหรือเงินในโครงการที่สภาเห็นวาไมจำเปนออกมาใหเห็นควรตก
เปนเงินสะสม เห็นวาสภาเทศบาลตำบลกงรถสำคัญผิดในคำนิยาม “เงินสะสม” 
ตามระเบียบดังกลาว 

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๓๖ (๒) กรณี
เทศบาล นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนเพื่อประโยชน แหง
เทศบาล ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยูในตำแหนง อาจทำคำรอง
ยื่นตอผูวาราชการจังหวัดขอใหเปดสมัยประชุมวิสามัญ เมื่อผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาแลวเห็นสมควร ก็ใหเรียกประชุมวิสามัญได สมัยประชุมวิสามัญใหมี
กำหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก จะตองไดรับอนุญาตจาก
ผูวาราชการจังหวัด การที่สภาเทศบาลตำบลกงรถชี้แจงวา ฝายบริหารเสนอให
ประธานสภาขอเปดประชุมสมัยวิสามัญตอนายอำเภอหวยแถลง เพื่อจายขาดเงิน
สะสมเสนทาง คสล. สายกงรถถึงบานซาเลือด สายหัวทำนบถึงหนองนา (คสล.) 
สายจากบานซาเลือดถึงบานโคกซาง (มูลดินปรับหินคลุก) ทั้งสามโครงการไดรับ
การอนุ มัติจากนายอำเภอหวยแถลงใหเปดสมัยประชุมวิสามัญตามความ
เดือดรอนของประชาชน เห็นวานายอำเภอหวยแถลงไดอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

/แกไข... 
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แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ ท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๓๖ ประกอบคำสั่งจังหวัด
นครราชสีมา ที่ ๖๐๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบ
อำนาจของผูวาราชการจังหวัด ใหแกนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ประกาศ
การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ สมัยประชุมวิสามัญ ตามท่ีสภาเทศบาล
ตำบลกงรถ เสนอ มิใชการอนุมัติแตอยางใด 

๓. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ เทศบาลตำบลมีหนาที่ตองทำในเขตเทศบาล (๒) 
ใหมีและบำรุงทางบกและทางน้ำ มาตรา ๕๑ เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการ
ใดๆ ในเขตเทศบาล (๑) ใหมีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา (๗) ใหมีและบำรุงการ
ไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธี อ่ืน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒๒ ให ใช
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทางในการจัดทำงบประมาณ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๖๐ หามไมใหแปรญัตติ
รายจายขึ้นใหม หรือเพิ่มเติมรายจาย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงคของจำนวน
เงินที่ขออนุมัติจาย เวนแตจะไดรับคำรับรองจากผูบริหารทองถ่ิน หรือคำแปร
ญัตตินั้น ผูบริหารทองถิ่นเปนผูแปรญัตติ การที่สภาเทศบาลตำบลกงรถชี้แจงวา 
สภามีการปรึกษาหารือขอตั้งคณะกรรมการแปรญัตติของรางเทศบัญญัติของ
งบประมาณรายจายป ๒๕๖๕ ในโครงการปรับภูมิทัศน การศึกษาดูงาน งบกีฬา
และนันทนาการ แผนงานเคหะและชุมชน ในหมวดคาใชสอย คาบำรุงรกัษาและ
ซอมแซม คาวัสดุ วัสดุกอสรางงานไฟฟาและประปา เพราะวาในหมวดของคาไฟ
สำนักงานก็ตั้งไวอยูแลว และหมวดคาซอมเปลี่ยนหลอดไฟฟาภายในตำบล 
๗๐,๐๐๐.-บาท ก็ไดตั้งไวทุกป สภาก็คงรางเดิมใหฝายบริหาร ในสวนของหมอ
แปลงไฟฟา ไดรับการซอมบำรุงจากทางกรมไฟฟาจักราชตามปกติ ทางเทศบาล
ขอความอนุเคราะหอยูแลว ทางสภาเลยมองเห็นความสำคัญของเสนทางสายรอง
ภายในตำบลที่มีความลำบากของพ่ีนองประชาชนในชวงขนพืชผลทางการเกษตร
ในชวงเก็บเกี่ยวเสร็จ ในชวงเวลาปลายปยังเปนหลุมเปนบอ สัญจรยาก เห็นวา 
ตามระเบียบฯ หามไมใหแปรญัตติรายจายขึ้นใหม หรือเพ่ิมเติมรายจาย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงคของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจาย เวนแตจะไดรับคำ
รับรองจากผูบริหารทองถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้น ผูบริหารทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ 
และตองเปนโครงการที่อยูในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การที่
สภาฯ ขอแปรญัตติงบประมาณรายจายเพ่ือตั้งจายโครงการกอสรางหรือปรับปรุง
เสนทางการจราจรโดยไมปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินและไมไดรับคำรับรอง
จากนายกเทศมนตรีจึงมิอาจกระทำไดตามระเบียบ ในสวนของการเบิกจายนั้น 
ตามระเบียบฯ ขอเบิกจากหนวยงานคลังเพ่ือการใด ใหนำไปจายไดเฉพาะเพ่ือ
การนั้นเทานั้น จะนำไปจายเพื่อการอ่ืนไมได ฉะนั้นงบประมาณในหมวดคาไฟฟา
สำนักงานไมสามารถเบิกจายเพ่ือเปนคาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม คา
วัสดุ วัสดุกอสรางงานไฟฟาและประปาไดแตอยางใด 

/๔. ตามระเบียบ... 
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๔. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติม ขอ ๒๒/๑ เพ่ือ
ประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว ใหผูบริหาร
ทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอย
กวาสามสิบวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช การที่สภาเทศบาลตำบล
กงรถชี้แจงวา มีการจัดทำแผนทุกปคงไมมีปญหาคงอยูในแผนหรืออาจใชมติของ
สภาปรับเปลี่ยนแผนรองรับการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ เปนการ
สำคัญ ผิดตามระเบียบฯ ดังกลาว 

อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพิ่มเติม ประกอบคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ท่ี ๗๓๑๙/
๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายใหนายอำเภอปฏิบัติ
ราชการแทนตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ แกไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  

จึงกำชับใหสภาเทศบาลตำบลกงรถไดพึงระมัดระวังในการปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ และให
ศึกษาระเบียบ กฎหมาย แนวทางในการปฏิบัติหนาที่และอำนาจ เพื่อคุมครอง
ประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกงรถเปนสวนรวม และไมเกิด
ความเสียหายตอราชการจากการปฏิบัติตามหนาที่และอำนาจ 

     - มีสมาชิกทานใดสงสัยสอบถาม หรือไม 
 

นายเสริง จินดาพันธ  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล เจาหนาที่ กำนัน ผูใหญบาน  
รองประธานสภาฯ   และผูเขารวมประชุมทุกทาน จากรายละเอียดที่ประธานสภาฯกลาวมา เปนเรื่อง 

   ระเบียบ กฎหมาย ผมคิดวาสมาชิกสภาฯทั้งคนใหมและคนเกา ก็ยังไมเขาใจใน 
    เรื่องดงักลาว อันไหนผิด อันไหนถูก 
   

นายนาวิน แมนศรนรา  -  จากท่ีทานเสริง จินดาพันธ กลาวมา ผมขอฝากถึงคณะผูบริหาร เจาหนาท่ี
ประธานสภาฯ          ที่เก่ียวของ ขอใหจัดอบรมโดยเชิญนักกฎหมาย เชน นายทองใบ หนูไพล มาให 

ความรูแกสมาชิก 
 

นางวงเดือน ศิริวงศ - เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล เจาหนาที่ กำนัน ผูใหญบาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ปจจุบันสถานการณโควิด-๑๙ ยังมีอยู การฝกอบรม

หลักสูตรตาง ๆ สวนใหญเปนแบบออนไลน วีดีโอคอนเฟอเรนซ ท้ังนี้หากมี
หลักสูตรที่เกี่ยวของ จะแจงใหสมาชิกสภาฯทราบ 
 

นางสาวชยุดาพร พาเรือง - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล เจาหนาที่ กำนัน ผูใหญบาน  
สมาชิกสภาฯเขต ๒ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามหนังสือจากนายอำเภอหวยแถลง ที่ทาน

ประธานสภาฯไดอานใหฟง ขอใหถายเอกสารแจกสมาชิกสภาทุกทานเพื่อจะได
อานและทำความเขาใจ ตีความ อยางละเอียดตอไป ถาจะมาอานใหฟงก็ไมเขาใจ
นัก เพราะเปนภาษากฎหมาย 

/นายหนูนา... 
 



๕ 
 

นายหนูนา มูลยาพอ  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล เจาหนาที่ กำนัน ผูใหญบาน  
สมาชิกสภาฯเขต ๑  และผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่อยากใหจัดอบรมโดยเชิญนักกฎหมายมา น้ัน  

จะใชงบประมาณจากตรงไหน  
 

นายนาวิน แมนศรนรา  -  มีสมาชิกทานใดเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม หากไมมีถือวาทุกทานรับทราบ 
ประธานสภาฯ     เรื่อง แจงกำชับใหสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดพึงระมัดระวังการปฏิบัติหนาที่ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ สมัยประชุม
สามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอใหสมาชิกสภาฯทุกทานทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
ประธานสภาฯ         สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม 

๒๕๖๔ โดยใหเปดตรวจสอบตั้งแตหนาแรก จนถึงหนาสุดทายเปนท่ีเรียบรอย
และสอบถามท่ีประชุมสภาฯวามีผูใดขอแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความหรือไม 

 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไมมีผูใดขอแกไข 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ตรวจสอบแลวมีสมาชิกสภาฯ อยูในท่ีประชุม ๑๒ คน ครบเปนองคประชุม 
ประธานสภาฯ         จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

 

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
กงรถ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องกระทูถาม  
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ผมไดรับแบบเสนอกระทูถาม จาก นายหนูแดง ยั่งยืน สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ         ตำบลกงรถ เขต ๒ ที่ขอสอบถามฝายบริหาร ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาล 

ตำบลกงรถ อานแบบเสนอกระทูถาม และใหเจาหนาที่ผูเก่ียวของสำเนาเอกสาร 
แจกในท่ีประชุมสภาฯ 
 

นายอำนวย โคตรชมภู  แบบเสนอกระทูถาม จาก นายหนูแดง ยั่งยืน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ  
เลขานุการสภาฯ   เขต ๒ ฝากทานประธานสภาฯถึงฝายบริหาร ดังนี้ 
 
 
 
 

/๑. เรื่องที่... 
 



๖ 
 

     ๑. เรื่องที่บริหารเสนอการดแูลเวรยามชวงสถานการณโควิด ๑๙ ของ  
อสม.และ อปพร. จายคาตอบแทนวันละ ๒๔๐ บาท แตทำไมจายจริงไดรบัแค  
๑๒๐ บาท ขอใหชี้แจงใหสภาฯทราบดวย เพ่ือจะไดชี้แจงใหประชาชนทราบ 
เหตุผล 
 ๒. อยากใหฝายบริหารตลอดจนเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบ รายจายของ
งบประมาณที่ไดจัดการกอสรางสถานท่ีพักพิงของผูปวยโควิด สถานท่ีพักพิงบาน
ซาเลือด บานหนองบัวรองและงบประมาณการจัดซื้อของผูปวยกักตัวชวงที่ผาน
มา วาใชงบประมาณในสวนไหน และใชไปเทาไร 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญฝายบริหารตอบกระทูถาม 
ประธานสภาฯ 
 

นางวงเดือน ศิริวงศ - เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ขาพเจาขอชี้แจงและตอบกระทูถาม ในเบื้องตน ดังนี้ 

๑. กรณีคาตอบแทนผูอยูเวรยาม เทศบาลตำบลกงรถเบิกจายตามสิทธิและ 
สวัสดิการของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ในสังกัดศูนย
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
กรณีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-
๑๙) และมีการสั่งใชอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนใหปฏิบัติหนาที่ กรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดสามารถเบิกจายเงินทดรองราชการ
ในเชิงปองกันหรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งไดรับการขยายวงเงิน จาก
กรมบัญชีกลางเปนคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติงานทุกประเภทที่ไดรับมอบหมาย
หรือไดรับคำสั่งปฏิบัติงานปองกันหรือยับย้ังภัยพิบัติ เพื่อเปนคาใชจายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานในลักษณะเหมาจาย ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๑๗๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ในอัตรา ดังนี้ 

๑. กรณีผูปฏิบัติงานเกิน ๖ ชั่วโมงข้ึนไป แตไมเกิน ๑๒ ชั่วโมง ใหไดรับ
คาใชจายในอัตราวันละ ๑๒๐ บาท 

๒. กรณีผูปฏิบัติงานเกิน ๑๒ ชั่วโมงข้ึนไป ใหไดรับคาใชจายในอัตราวัน
ละ ๒๔๐ บาท 
๒. รายละเอียดงบประมาณโครงการเฝาระวังปองกันและควบคมุโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่มาของงบประมาณ มาจาก 

     ๑. งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกงรถ 
๒. งบประมาณรายจายประจำป งบกลาง ประเภทเงินสำรองจาย 
๓. งบประมาณจากการจายขาดเงนิสะสม ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๔. งบประมาณจากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุข  
    หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งบริการ 
 
 
 

/๕. งบประมาณ... 



๗ 
 

๕. งบประมาณจากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุข  
    หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
    ที่ไมเขาลักษณะหมวด รายจายอื่น ๆ คาจายในการเดินทางไป 
    ราชการฯ 
๖. งบประมาณจากแผนงานรักษาความสงบภายใน ประเภท   

คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 
    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ทั้งนี้ ฝายบริหารจะตอบกระทูถามเปนลายลักษณอักษร สงใหสมาชิก

สภาเทศบาลตำบลกงรถ ทุกทาน ในภาคบายของวันจันทร ที่ ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๔  

 

ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องที่คณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
-ไมมี- 
 

ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องที่เสนอใหมเพื่อขอความเห็นชอบ 

๕.๑ ญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ .ศ. ๒๕๖๕  ในหมวดครุภัณฑ  ประเภทครุ ภัณ ฑคอมพิ วเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน(สำนักปลัด)   
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงญัตติ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน(สำนักปลัด) ตอที่
ประชุม ขอเชิญครับ 

 

นางวงเดือน ศิริวงศ  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ขาพเจาขอเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน ดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 

                     ตามที่เทศบาลตำบลกงรถ  ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสำนักปลัดเทศบาล ไดรับอนุมัติงบประมาณประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  จำนวน ๑๗,๐๐๐.-บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง 
 

 

/เหตุผล... 



๘ 
 

เหตุผล 

                      เนื่องจากครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ไดรับอนุมัติ รายละเอียดคุณลักษณะมีการพิมพ เอกสาร
คลาดเคลื่อน สำนักปลัดเทศบาลจึงมีความจำเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ จำนวน  ๑๗,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณดังน้ี 
 

ขอความเดิม ขอความที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
งบลงทุน 
คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส          
จำนวน ๑๗,๐๐๐.-บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน
สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ดังน้ี 
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา ๔ แกน
หลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และ
มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาิกาสูงสุดไมนอยกวา ๔ GHz จำนวน  ๑  
หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU)มีหนวยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไมนอยกวา ๔ MB 
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกวา 
ขนาดไมนอยกวา ๔ GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรอืดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา ๑TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หนวย 
- มี DVD -RW หรือดีกวา จำนวน ๑ หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-Tหรือดีกวา 
จำนวนไมนอยกวา ๑ ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา 
ไมนอยกวา ๓ ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว  จำนวน ๑ 
หนวย 

งบลงทุน 
คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส          
จำนวน ๑๗,๐๐๐.-บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน
สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา ๔ แกน
หลัก (๔ core) มีความเร็วสัญญาณนาิกาพื้นฐานไม
นอยกวา ๓.๑ GHz หรือดีกวา จำนวน  ๑  หนวย 
 
 
 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU)มีหนวยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไมนอยกวา ๔ MB 
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ หรือดีกวา 
ขนาดไมนอยกวา ๔ GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา ๑TB หรอื ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หนวย 
- มี DVD -RW หรือดีกวา จำนวน ๑ หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-Tหรือดีกวา 
จำนวนไมนอยกวา ๑ ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา 
ไมนอยกวา ๓ ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ น้ิว  จำนวน ๑ 
หนวย 

/(ราคา...)... 



๙ 
 

ขอความเดิม ขอความที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

 (ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
(สำนักปลัดเทศบาล) (ตั้งจายจากเงินรายได)  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หนาที่ ๕๖ ขอ ๒.๑ 
 

 (ราคาตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
(สำนักปลัดเทศบาล) (ตั้งจายจากเงนิรายได)  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หนาที่ ๕๖ ขอ ๒.๑ 

ขอกฎหมาย 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๓ ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน ที่ทำใหคุณลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพ่ือพิจารณาตอไป 

 

นายนาวิน แมนศรนรา - ตามญัตติที่ นายกเทศมนตรี ไดนำเสนอตอที่ประชุมไปแลวนั้น กอนที่จะมีการ 
ประธานสภาฯ    ขอมติตอที่ประชุม ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดอภิปราย หรือมีสมาชิกทานใด 

มีขอซักถามเชิญไดครับ 
- เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯทานใดสงสัยหรือสอบถาม เพ่ือใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ 
และขอบังคับที่เกี่ยวของ จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง ขอ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิ เล็กทรอนิกส  เครื่อง
คอมพิวเตอรสำนักงาน(สำนักปลัด)   

 

มติที่ประชุม - มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน(สำนักปลัด)   

 
๕.๒ ญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนกังาน โซฟาไมรับแขก
(สำนักปลัด)   

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงญัตติ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

สำนักงาน โซฟาไมรบัแขก(สำนักปลัด)  ตอที่ประชุม ขอเชิญครบั 
 

นางวงเดือน ศิริวงศ - เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ขาพเจาขอเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน โซฟาไม
รับแขก(สำนักปลัด)  ดังนี้ 

/หลักการ... 



๑๐ 
 

หลักการ 

                     ตามที่เทศบาลตำบลกงรถ ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสำนักปลัดเทศบาล ไดรับอนุมัติงบประมาณประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สำนักงาน  โซฟาไมรับแขก งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโซฟาไมรับแขก 
จำนวน  ๑ ตัว  

เหตุผล 

                      เนื่องจากครุภัณฑสำนักงาน  โซฟาไมรับแขกที่ไดตั้งงบประมาณไวดังกลาวจัดซื้อเพียงโซฟาไม
รับแขก จำนวน ๑ ตัว ซึ่งยังไมครบชุดรับแขกที่ตองมีโตะรับแขกดวย  ดังน้ัน สำนักปลัดเทศบาลจึงมีความ
จำเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๕  แผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน โซฟาไมรับแขก งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  
จำนวน  ๕,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณดังน้ี 
 

ขอความเดิม ขอความที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
งบลงทุน 
คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑสำนักงาน 
โซฟาไมรบัแขก จำนวน  ๕,๐๐๐.-บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโซฟาไมรับแขก จำนวน๑ ตัว 
 
 
 
(จัดหาทั่วไปตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมี
คุณลักษณะและราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
สำนักงบประมาณ) 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒ หนาที่ ๕๔ 
ขอ ๑.๑ 

งบลงทุน 
คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑสำนักงาน 
โซฟาไมรบัแขก จำนวน  ๕,๐๐๐.-บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโซฟาไมรับแขก จำนวน ๑ ชุด 
ประกอบดวย 
๑. โซฟาไมรับแขก จำนวน ๑ ตัว 
๒. โตะรับแขก จำนวน ๑  ตัว 
(จั ดห าท่ั ว ไปตามราคาท องตลาด  เนื่ อ งจากไมมี
คุณลักษณะและราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสำนัก
งบประมาณ) 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒ หนาที่ ๕๔ ขอ ๑.๑ 

ขอกฎหมาย 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๓ ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน ที่ทำใหคุณลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเสนอตอท่ีประชมุสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพ่ือพิจารณาตอไป 
 

นายนาวิน แมนศรนรา - ตามญัตติที่ นายกเทศมนตรี ไดนำเสนอตอที่ประชุมไปแลวนั้น กอนที่จะมีการ 
ประธานสภาฯ    ขอมติตอที่ประชุม ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดอภิปราย หรือมีสมาชิกทานใด 

มีขอซักถามเชิญไดครับ 
 

/-เม่ือไมมี... 



๑๑ 
 

- เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯทานใดสงสัยหรือสอบถาม เพื่อใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ 
และขอบังคับที่เกี่ยวของ จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง ขอ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน โซฟาไมรับแขก (สำนักปลัด)   

 

มติที่ประชุม - มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สำนักงาน โซฟาไมรับแขก(สำนักปลัด)   

 
๕.๓ ญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ .ศ. ๒๕๖๕  ในหมวดครุภัณฑ  ประเภทครุภัณ ฑคอมพิ วเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน(กองคลัง) 
   

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงญัตติ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เคร่ืองคอมพิวเตอรสำนักงาน(กองคลัง) 
  ตอที่ประชุม ขอเชิญครับ 
 

นางวงเดือน ศิริวงศ - เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ขาพเจาขอเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน(กองคลัง) ดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 

                     ตามที่เทศบาลตำบลกงรถ  ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เม่ือวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกองคลัง ไดรับอนุมัติงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  จำนวน ๑๗,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคา
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง 
 

เหตุผล 
                      เนื่องจากครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ไดรับอนุมัติ รายละเอียดคุณลักษณะมีการพิมพ เอกสาร
คลาดเคลื่อน กองคลังจึงมีความจำเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปงบประมาณรายจาย พ.ศ.
๒๕๖๕ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ จำนวน ๑๗,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณดังนี้ 
 
 
 

/งบลงทุน... 
 



๑๒ 
 

ขอความเดิม ขอความที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
งบลงทุน 
คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส          
เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)จำนวน ๑๗,๐๐๐.-บาท 
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรบังานสำนักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่องๆ
ละ ๑๗,๐๐๐.- บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา ๔ แกน
หลัก (๔ core) มีความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไม
นอยกวา ๓.๑ GHz หรอืดีกวา จำนวน  ๑  หนวย 
 
 
 
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) หรือชนิด DDR ๔ หรือ
ดีกวา ขนาดไมนอยกวา ๔ GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุ ไมน อยกวา ๑TB หรือ ชนิด  Solid State 
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จำนวน ๑ 
หนวย 
- มี DVD -RW หรือดีกวา จำนวน ๑ หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-Tหรือดีกวา 
จำนวนไมนอยกวา ๒ ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา 
ไมนอยกวา ๓ ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว  จำนวน ๑ 
หนวย 
(ราคาตามมาตรฐานครภุัณฑคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ครั้งที่ ๒ หนาที่ ๕๖ ขอ ๒.๑ 

งบลงทุน 
คาครภุัณฑ 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส          
จำนวน  ๑๗,๐๐๐.-บาท 
 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน
สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา ๔ แกน
หลัก (๔ core) มีความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไม
นอยกวา ๓.๑ GHz หรือดีกวา จำนวน  ๑  หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU)มีหนวยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา ๔ MB 
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ หรือดีกวา 
ขนาดไมนอยกวา ๔ GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา ๑TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา ๒๕๐ GB จำนวน ๑ 
หนวย 
- มี DVD -RW หรือดีกวา จำนวน ๑ หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-Tหรือดีกวา 
จำนวนไมนอยกวา ๑ ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา 
ไมนอยกวา ๓ ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว  จำนวน ๑ 
หนวย 
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๒ หนาที่ ๕๖ ขอ ๒.๑ 

   

 

/ขอกฎหมาย... 



๑๓ 
 

ขอกฎหมาย 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๓ ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน ที่ทำใหคุณลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพ่ือพิจารณาตอไป 
 

นายนาวิน แมนศรนรา - ตามญัตติที่ นายกเทศมนตรี ไดนำเสนอตอที่ประชุมไปแลวนั้น กอนที่จะมีการ 
ประธานสภาฯ    ขอมติตอที่ประชุม ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดอภิปราย หรือมีสมาชิกทานใด 

มีขอซักถามเชิญไดครับ 
- เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯทานใดสงสัยหรือสอบถาม เพื่อใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ 
และขอบังคับที่เกี่ยวของ จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง ขอ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิ เล็กทรอนิกส  เครื่อง
คอมพิวเตอรสำนักงาน(กองคลัง)   

 

มติที่ประชุม - มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน(กองคลัง)   

 
๕.๔ ญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน(กองการศึกษา)   
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงญัตติ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เคร่ืองคอมพิวเตอรสำนักงาน(กองการศึกษา) 
  ตอที่ประชุม ขอเชิญครับ 
 

นางวงเดือน ศิริวงศ - เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ขาพเจาขอเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน(กองการศึกษา) ดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 

                     ตามที่เทศบาลตำบลกงรถ  ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยกองการศึกษา ไดรับอนุมัติงบประมาณประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ จำนวน  
๑๗,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง 
 

/เหตุผล... 



๑๔ 
 

เหตุผล 
                      เนื่องจากครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ไดรับอนุมัติ รายละเอียดคุณลักษณะมีการพิมพ เอกสาร
คลาดเคลื่อน กองคลังจึงมีความจำเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปงบประมาณรายจาย พ.ศ.
๒๕๖๕ แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ จำนวน ๑๗,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณดังน้ี 
 

ขอความเดิม ขอความที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
งบลงทุน 
คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส          
เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา๑๙นิ้ว)จำนวน ๑๗,๐๐๐  บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา ๔ แกน
หลัก (๔ core) มีความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไม
นอยกวา ๓.๑ GHz หรอืดีกวา จำนวน  ๑  หนวย 
 
 
 
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ หรือ
ดีกวา ขนาดไมนอยกวา ๔ GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา ๑TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จำนวน 
๑ หนวย 
- มี DVD -RW หรือดีกวา จำนวน ๑ หนวย 
- มี ช อ ง เชื่ อ ม ต อ ร ะ บ บ เค รื อ ข า ย  (Network 
Interface) แบบ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-Tหรือดีกวา 
จำนวนไมนอยกวา ๑ ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ
ดีกวา ไมนอยกวา ๓ ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้วจำนวน ๑ 
หนวย 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
 

งบลงทุน 
คาครภุัณฑ 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเลก็ทรอนิกส          
จำนวน  ๑๗,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน
สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก 
(๔ core) มีความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 
๓.๑ GHz หรือดีกวา จำนวน  ๑  หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU)มีหนวยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไมนอยกวา ๔ MB 
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ หรือดีกวา 
ขนาดไมนอยกวา ๔ GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา ๑TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หนวย 
 
- มี DVD -RW หรือดีกวา จำนวน ๑ หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบแบบ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-Tหรือดีกวา 
จำนวนไมนอยกวา ๑ ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา 
ไมนอยกวา ๓ ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ 
หนวย 
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

   
/ปรากฏ... 



๑๕ 
 

ขอความเดิม ขอความที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

ปรากฏอยู ในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หนาที่ ๕๖ 
ขอ ๒.๑ 

ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๒ หนาท่ี ๕๖ 
ขอ ๒.๑ 

ขอกฎหมาย 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ 
๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน ท่ีทำใหคุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเสนอตอที่ประชมุสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพ่ือพิจารณาตอไป 
 

นายนาวิน แมนศรนรา - ตามญัตติที่ นายกเทศมนตรี ไดนำเสนอตอที่ประชุมไปแลวนั้น กอนที่จะมีการ 
ประธานสภาฯ    ขอมติตอที่ประชุม ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดอภิปราย หรือมีสมาชิกทานใด 

มีขอซักถามเชิญไดครับ 
- เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯทานใดสงสัยหรือสอบถาม เพื่อใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ 
และขอบังคับที่เกี่ยวของ จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง ขอ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิ เล็กทรอนิกส  เครื่อง
คอมพิวเตอรสำนักงาน(กองการศึกษา)   

 

มติที่ประชุม - มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน(กองการศึกษา)   

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ผมขออนุญาตออกนอกหองประชุม ขอเชิญนายเสริง จินดาพันธ  
ประธานสภาฯ   รองประธานสภาฯทำหนาที่ประธานในที่ประชุม 

 
  

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่น ๆ 
 

นายเสริง จินดาพันธ  สมาชิกสภาฯทานอ่ืน ๆ มีเรื่องเสนอตอที่ประชุมสภาฯหรือไม ขอเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ 
ทำหนาที่ประธานในที่ประชุม 
 

นายแสวง ชูไทย   -เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผูใหญบาน หัวหนาสวนราชการ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมมเีรื่องขอเสนอตอที่ประชุม ดังนี้ 

๑. ตนไมที่ปลูกบรเิวณอางเก็บน้ำบานซาเลือด เนื่องจากชวงนี้เปนฤดูแลง  
ขอรถน้ำเทศบาล ไปรดน้ำตนไม 

๒. ขอบคุณคณะผูบริหารที่ไดติดตามการดำเนินการงานกอสรางถนน คสล. 
เสนโรงเรียนบานซาเลือด - สถานีรถไฟหนองกะทิง 

๓. ขอบคุณผูนำชุมชนท่ีมารวมประชุมและรับฟงปญหารวมกัน 
/นายอำนวย... 



๑๖ 
 

นายอำนวย โคตรชมภู  -เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผูใหญบาน หัวหนาสวนราชการ
เลขานุการสภาฯ   และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมมเีรื่องขอเสนอตอที่ประชุม คือ ขณะนี้ถนน 

หนทางดีแลว ขอฝากฝายบริหารหาปายจราจร ชะลอความเร็วในเขตชุมชน 
 

นางสาวชยุดาพร พาเรือง - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล กำนัน ผูใหญบาน และ 
สมาชิกสภาฯเขต ๒ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอฝากฝายบริหารชวยเรงรัดการดำเนินงานกอสราง 

ถนน คสล.สายบานกงรถ - โคกแค ใหดวย 
 

นายธวัชชัย บุญคำ  - เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภาฯคณะผูบริหาร กำนัน ผูใหญบาน หัวหนาสวน 
ผูใหญบานสี่แยก ราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมมีเรื่องสอบถามและเสนอตอที่ประชุม 

๑. ขอติดตามโครงการเจาะบอน้ำบาดาลและติดต้ังแผงโซลาเซลล ผมได
นำเรื่องมายื่นตั้งแตเดือนมีนาคม จึงขอสอบถามวาไดดำเนินการสงเรื่องตอให
หรือไม   

๒. กรณีโครงการขุดลอกสระคึกฤทธิ์ ในชวงฤดูฝนที่ผานมา น้ำไมไหลไป
ตามทอแตไหลลงใตทอ ขอใหตรวจสอบดวย หากถึงหนาฝนปหนาอาจจะมี
ปญหาถนนทรุด ตองเสียงบประมาณในการซอมแซม 

๓. เรื่องการสำเนาเอกสารแนบหนังสือสง มันดำอานไมออก ขอให
เทศบาลฯแกไขดวย แตถาเปนหนังสือท่ีสงตอ ๆ กันมาก็ไมเปนไรครับ 

 

นางวงเดือน ศิริวงศ - เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ดิฉันขอชี้แจงและตอบขอซักถามจากผูเขารวมประชุม ดังนี้ 

๑. ตามที่ทานแสวง ชูไทย ขอรถน้ำไปรดตนไมท่ีปลูกบริเวณอางเก็บน้ำ
บานซาเลอืด ฝายบริหารไดแจงพนักงานขับรถบรรทุกน้ำแลว  

๒. ในสวนของถนนฝายบริหารไดเสนอโครงการที่เกินศักยภาพของ
เทศบาลไปยังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลว เชน ถนนเสนทางตำบลกงรถ
เชื่อมกับตำบลหินโคน  

๓. ในสวนของ ทานอำนวย โคตรชมภู เก่ียวกับปายจราจร ฝายบริหาร
จะรับไวพิจารณาดำเนินการ 

๔. ตอบในสวนขอซักถามของนางสาวชยุดาพร พาเรือง ผูรับจางแจงวา
จะลงงานในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ แตยังไมเห็นเขามาดำเนินการ ซึ่งจะได
เรงรัดใหอีกครั้ง 

๕ . ขอบคุณผู ใหญ ธวัชชัย บุญคำ ที่ ได ใหขอเสนอแนะ ซึ่ งจะได
มอบหมายกองชางดำเนินการ 

๖. ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯผูนำชุมชน อสม. และพี่นองประชาชน ที่ได
เขารวมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพ่ือสุขภาพ 

 

นายสรพงศ คำชำนิ  - เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภาฯคณะผูบริหาร กำนัน ผูใหญบาน หัวหนาสวน 
รองนายกเทศมนตรี ราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน สำหรับโครงการสรางซองบังคับสัตว หากมี

งบประมาณจะโอนกลับมาทำเหมือนเดิม 
 

/นายวิรัตน... 
 



๑๗ 
 

นายวิรัตน ทวยมีฤทธิ์  - เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภาฯคณะผูบริหาร กำนัน ผูใหญบาน หัวหนาสวน 
รองนายกเทศมนตรี  ราชการและผู เข ารวมประชุม ทุกท าน  ตามที่ ผม ได รับมอบหมายจาก

นายกเทศมนตรี เขารวมประชุม เรื่อง คุณธรรม ในหนวยงาน ซึ่งอำเภอหวยแถลง
จะไดแจงแนวทางอีกครั้ง และแจงหากทานใดมีความประสงคจะฉีดวัคซีนเข็มที่ 
๓ สามารถไปฉีดไดเลยที่โรงพยาบาลหวยแถลง 

 

นายบุญนำ การกรณ  - เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภาฯคณะผูบริหาร กำนัน ผูใหญบาน หัวหนาสวน 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมมีเรื่องที่จะนำเสนอตอที่ประชุม ดังนี้  

๑. การอางวาไมรูกฎหมาย ไมสามารถอางได ทานจะตองทำความเขาใจกับ
ระเบียบ กฎหมาย จะใหใครมาอธิบายก็เหมือนกัน เพราะระเบียบ กฎหมาย
เขียนไวเหมือนกัน 

๒. ไดรับแจงจากเจาอาวาสวัดบานหนองซำ จะจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีงาน
บุญกุมขาวใหญ วันที่ ๖ - ๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

 

นางตวงพร คิดจำนงค  - เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภาฯคณะผูบริหาร กำนัน ผูใหญบาน หัวหนาสวน 
ผูใหญบานโคกแค ราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน สอบถามการซอมไฟฟาบานโคกแค ลาชา

มากทั้งท่ีทำหนังสือรองเรียนเปนลายลักษณอักษร  
 

นายเสริง จินดาพันธ  ลำดับตอไปขอเชิญประธานสภาฯขึ้นทำหนาที่ 
รองประธานสภาฯ   
ทำหนาที่ประธานในที่ประชุม 
 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีทานใดมีเรื่องอ่ืน ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมีผมขอขอบคุณ 
ประธานสภาฯ   ทุกทานที่มารวมประชุมในวันนี้ ขอปดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๓๕ น. 
 

 

  ลงชื่อ     สุมนตรา ลับโกษา บันทึกรายงานการประชุม 

         (นางสาวสุมนตรา ลับโกษา) 

  ตำแหนง ผูอำนวยการกองสงเสริมการเกษตร 

 

  ลงชื่อ   อำนวย โคตรชมภู ตรวจรายงานการประชุม 

             (นายอำนวย โคตรชมภู) 

  ตำแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

 

  ลงชื่อ     วิมล กลาวาจา       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

              (นายวิมล กลาวาจา) 

 

/ลงชื่อ... 



๑๘ 
 

  ลงชื่อ     แสวง ชูไทย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    (นายแสวง ชูไทย) 

 

  ลงชื่อ  ชยุดาพร พาเรอืง กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

          (นางสาวชยุดาพร พาเรือง) 

 

   

 

สภาเทศบาลตำบลกงรถไดมีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันท่ี ๒๕   เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕           
 

  ลงชื่อ       นาวิน แมนศรนรา  
   (นายนาวิน  แมนศรนรา)  
        ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ  


