
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๗ 
วันที่  ๙  มิถุนายน ๒๕๕๗ 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

..................................... 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายอนุชา  เจนถั่ว ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว อนุชา  เจนถั่ว  
๒ นายมานพ  ดีสืบชาติ รองประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว มานพ  ดีสืบชาติ  
๓ นายนิยม  แสนศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล นิยม  แสนศักดิ์  
๔ นายทองดี  การะเกษ สมาชิกสภาเทศบาล ทองดี การะเกษ  
๕ นายบุญเรือน  ทองสะอาด สมาชิกสภาเทศบาล บุญเรือน ทองสะอาด  
๖ นายชัชวาลย์  กลิ่นบุหงา สมาชิกสภาเทศบาล ชัชวาลย์ กลิ่นบุหงา  
๗ นายสมัย  บุญประกอบ สมาชิกสภาเทศบาล สมัย  บุญประกอบ  
๘ นายเสนอ  หลอดแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ  หลอดแก้ว  
๙ นายเอม  โสมก าสด สมาชิกสภาเทศบาล เอม โสมก าสด  

๑๐ นายสุที   ค าสอน สมาชิกสภาเทศบาล สุที  ค าสอน  
๑๑ นายพราม   แก้วยก สมาชิกสภาเทศบาล พราม แก้วยก  
๑๒ นายมงคล  ดวงเดือน สมาชิกสภาเทศบาล มงคล  ดวงเดือน  
๑๓ นายเทียม  ชอบทดกลาง ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล เทียม  ชอบทดกลาง  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายไสว  สระปัญญา นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว ไสว  สระปัญญา  
๒ นายเทิศ   ค าสอน ประธานชุมชนหมู่ที่  ๗ เทิศ  ค าสอน  
๓ นายสมหมาย  จันทร์ค า ประธานชุมชนหมู่ที่  ๑ สมหมาย  จันทร์ค า  
๔ นายถนอม  อยู่รัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ถนอม  อยู่รัมย์  
๕ นายวีระ  โตสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๘ วีระ  โตสกุล  
๖ นายวิเชียร  ท้าวญาติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๖   วิเชียร  ท้าวญาติ  
๗ นายสมพงษ์  แป้นชุมแสง ประธานชุมชนหมู่ที่ ๕ สมพงษ์  แป้นชุมแสง  
๘ นายประกอบ  ทันค้า ประธานชุมชนหมู่ที่ ๘ ประกอบ  ทันค้า  
๙ นายสานิตย์  เอี้ยงโสนก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว สานิตย์  เอ้ียงโสนก  

๑๐ นายวรา  แหวนวิเศษ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว วรา  แหวนวิเศษ  
๑๑ นายอนวัช  ภูละ รองนายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว อนวัช  ภูละ  
๑๒ นายประจวบ  สิ่วไธสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๓ ประจวบ  สิ่วไธสง  
๑๓ นายทวีศักดิ์  ประกอบมี ผู้อ านวยการโรงเรียนวราวัฒนา ทวีศักดิ์  ประกอบมี  



-๒- 

ล ำดับที ่ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ 
๑๔ นายพร้อม  แก้วยก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๐ พร้อม  แก้วยก  
๑๕ นายเฉลา  เพ็ชรรุกขา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๔ เฉลา  เพ็ชรรุกขา  
๑๖ นางสาวสุภาวดี  สังข์อินทร์ หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม สุภาวดี  สังข์อินทร์  
๑๗ นางสาววรินทร  พัชนี หัวหน้าส านักปลัด วรินทร  พัชนี  
๑๘ นางสาวญาณิศา  สุขวงกฏ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ญาณิศา  สุขวงกฎ  
๑๙ ร.ต.ท.กิตติพนัธ์ เพชรประไพร รอง สวป. สภ.โนนสุวรรณ กิตติพันธิ์ เพชรประไพร  
๒๐ นายสมชาย  วิเศษชาติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๒ สมชาย  วิเศษชาติ  
๒๑ นายชวลิต  เจนเจริญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสวุรรณพิทยาคม ชวลิต  เจนเจริญ  
๒๒ นางสาวเจนจิรา เสาวพันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจนจิรา  เสาวพันธ์  
๒๓ นางสาวประภากร แป้นชุมแสง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ประภากร แป้นชุมแสง  

เริ่มประชุม   เวลา   ๐๙.๐๐ น. 
นายเทียม   ชอบทดกลาง  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว                
เลขานุการสภาเทศบาล  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  เชิญครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว                          ประกาศเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ประธานสภาเทศบาล                        เรื่อง   เรียกประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ ประจ าปี  ๒๕๕๗ 
                                                                        ....................................... 

    ด้วย  สภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ได้ก าหนดให้มีการประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ประจ าปี  ๒๕๕๗  ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖  ตั้งแต่
วันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เ พ่ือพิจารณาโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และพิจารณาเรื่องอ่ืนๆในกิจการ     
ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
    ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๒๒ ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว จึงเรียก
ประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๗  ในวัน
จันทร์ที่ ๙   มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว จึงให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้วทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมในวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวโดย พร้อมเพรียงกัน 

                   ประกาศ   ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
       
                   อนุชา  เจนถั่ว 

        (นายอนุชา  เจนถั่ว) 
       

   ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

 



-๓- 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายอนุชา  เจนถั่ว                                        ประกาศเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ประธานสภาเทศบาล     เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ าประปาและอัตราค่าบริการ 

พ.ศ. ๒๕๕๖   
                         ..........................................      

ด้วยเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล 
โกรกแก้ว เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการใช้น้ าประปาและอัตราค่าบริการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ในการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  
๒๕๕๖ และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๒ นั้น 
  บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ าประปา
และอัตราค่าบริการ พ.ศ.๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอ านาจตามมาตรา ๖๓    
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 
๒๕๕๒ เทศบาลต าบลโกรกแก้ว จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ าประปาและอัตราค่าบริการพ.ศ. 
๒๕๕๖  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
   ประกาศ ณ วันที่  ๖  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
         ไสว  สระปัญญา 
      (นายไสว  สระปัญญา) 
           นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว    

ระเบียบวาระท่ี  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว      
๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  สมัยสามัญ            
สมัยแรก   ประจ าปี  ๒๕๕๗  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาล    โกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี ๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  

๒๕๕๗  ก็ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มีก่อนที่จะมีมติรับรองรายงานการประชุม             
ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้นับองค์ประชุมก่อนที่จะมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมครับ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง  เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาล   เทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม  ๑๒  ท่าน                   
    ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมครับ 

 
 
 



-๔- 
นายอนุชา  เจนถั่ว    เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลว่าครบ
ประธานสภาเทศบาล    องค์ประชุมแล้ว  ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นควรรับรองรายงานการ 

ประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๕๗ 
วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ   สมัยแรก 
ประจ าปี   ๒๕๕๗  วันที่   ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นควรรับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  สมัยสามัญ  
สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๕๗  วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ด้วยคะแนนเสียง   
๑๒   เสียง ไม่เห็นด้วย  ๐  เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องด่วน  (เรื่องแจ้งเพื่อทราบ) 
นายอนุชา  เจนถั่ว  - ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   ญัตติข้อบัญญัติค้างเพื่อพิจารณา (เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว) 
นายอนุชา  เจนถั่ว  - ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ ญัตติร่างเทศบัญญัติที่เสนอใหม่ (เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา) 
 ๕.๑ พิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    ขอเชิญท่านคณะผู้บริหารได้อ่านแบบขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ขอเชิญฝ่ายบริหาร  ครับ 
นายไสว  สระปัญญา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วน 
นายกเทศมนตรี   ราชการ ท่านผู้ใหญ่บ้าน  ท่านผู้น าชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ผมนายไสว  สระปัญญา  นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว  ขออ่านแบบเสนอญัตติ
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 
   แบบขอเสนอญัตติ 
     ที่ส านักงานเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
     ถนนหัวถนน–ดอนอะราง  บร ๓๑๑๐ 
           วันที่   ๓๐  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว ในสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๗ ซึ่งได้
เสนอรายละเอียดดังกล่าวมาด้วยแล้ว 
       ขอแสดงความนับถือ 
  (ลงชื่อ)    ไสว   สระปัญญา   ผู้เสนอ 
   (นายไสว  สระปัญญา) 
         นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว 



-๕- 
 โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 ๑. ส านักปลัด 

   บริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 
   งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) 

   งบลงทุน   
   หมวดค่าครุภัณฑ์  (๕๔๑๐๐๐) 

   ๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๔๑๑๖๐๐)   
 ๑.๓ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ ๑* จ านวน ๑ เครื่อง  เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า ๔  แกนหลัก ( ๔ core ) หรือ 
๘    แกนเสมือน (๘ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz 
และมีหน่วยความจ าแบบ L๓  Cache Memory  ไม่น้อยกว่า ๖ MB จ านวน ๑ หน่วย 
  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจ า
ขนาด    ไม่น้อยกว่า  ๑  GB  
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อย
กว่า ๑ TB  

    - มี  DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑  หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
 - มีจอภาพแบบ LCD  หรือดีกว่า มี Contras Ratio  ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑  
และมีขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว  จ านวน ๑  หน่วย 
  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ประกาศใช้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๗  
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  
โอนลด 
ส านักปลัด 
    (๑.) บริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 
  งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) 
  งบลงทุน   
  หมวดค่าครุภัณฑ์  (๕๔๑๐๐๐) 
  ๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๔๑๑๖๐๐)   
๑.๑ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
          เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล        
แบบที่ ๑*  (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)  จ านวน ๑  ชุด  ชุดละ ๒๕,๐๐๐  บาท  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 



-๖- 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก(๔core) 
และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๕  GHz  และมีหน่วยความจ า แบบ 
Cache Memory ไม่น้อยกว่า ๖ MB     จ านวน ๑ หน่วย 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิดDDR๓ หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า ๑ TB 
  - มี  DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑  หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Gigabit  Ethernet หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า ๑ ช่อง  
  - มีจอภาพแบบ LCD  หรือดีกว่า มี Contras Ratio  ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑  
และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว  จ านวน ๑  หน่วย 
  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม   ๒๕๕๖ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๕๙) หน้า ๑๑๑  ล าดับที่ ๕  (ส านักปลัด)  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   ๒๕,๐๐๐  บาท 
  ขออนุมัติงบประมาณโอนลด   ๒๒,๐๐๐  บาท   
  ยอดตั้งจ่ายหลังโอน             ๓,๐๐๐  บาท 
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
            (๒.) บริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 
   งานวางแผนสถิติและวิชาการ (๐๐๑๑๒) 
   งบบุคลากร  (๕๒๐๐๐๐) 
   หมวดค่าครุภัณฑ์  (๕๔๑๐๐๐) 
   ๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๔๑๑๖๐๐)   
  ๑.๓ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน 
จ านวน ๑ เครื่อง  เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐  บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 
๓.๐ GHz หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA  หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า  ๑ TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ GB 
จ านวน  ๑  หนว่ย 
  - มี  DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑  หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
  - มีจอภาพแบบ LCD  หรือดีกว่า มี Contras Ratio  ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑  
และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว  จ านวน ๑  หน่วย 



-๗- 
  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ประกาศใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๗  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  
โอนลด 
ส านักปลัด 
  (๑.)    บริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 
   งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) 
   งบลงทุน   
   หมวดค่าครุภัณฑ์  (๕๔๑๐๐๐) 
   ๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๔๑๑๖๐๐)   
   ๑.๑ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘  นิ้ว)  จ านวน ๑  ชุด  ชุดละ ๒๕,๐๐๐  บาท  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก(๔core) 
และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๕  GHz  และมีหน่วยความจ า แบบ 
Cache Memory ไม่น้อยกว่า ๖ MB     จ านวน ๑ หน่วย 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า ๑ TB 
  - มี  DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑  หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Gigabit  Ethernet หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า ๑ ช่อง  
  - มีจอภาพแบบ LCD  หรือดีกว่า มี Contras Ratio  ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑  
และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว  จ านวน ๑  หน่วย 
  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม   ๒๕๕๖ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๕๙) หน้า ๑๑๑  ล าดับที่ ๕  (ส านักปลัด)  
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    ๓,๐๐๐  บาท 
   ขออนุมัติงบประมาณโอนลด    ๑,๐๐๐  บาท   
   ยอดตั้งจ่ายหลังโอน            ๒,๐๐๐  บาท 
   (๒.) บริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 
   งานวางแผนสถิติและวิชาการ (๐๐๑๑๒) 
   งบบุคลากร  (๕๒๐๐๐๐) 
   หมวดค่าครุภัณฑ์  (๕๔๑๐๐๐) 



   -๘- 
  ๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๔๑๑๖๐๐)   
  ๑.๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน จ านวน 
๑ เครื่อง  เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐  บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 
๒.๙ GHz    หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA  หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ GB 
จ านวน  ๑  หนว่ย 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า     ๑ TB จ านวน ๑ หน่วย 
  - มี  DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑  หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Gigabit  Ethernet หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า ๑ ช่อง  
  - มีจอภาพแบบ LCD  หรือดีกว่า มี Contras Ratio  ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑  
และมีขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว  จ านวน ๑  หน่วย 
  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๕๖ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๕๙) หน้า ๑๑๑  ล าดับที่ ๕  (ส านักปลัด)  
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   ๑๔,๐๐๐  บาท 
   ขออนุมัติงบประมาณโอนลด   ๑๔,๐๐๐  บาท   
   ยอดตั้งจ่ายหลังโอน   ๐    บาท 
 

  เพ่ือปฏิบัติตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 
๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น   

  ขอไดโ้ปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว เพื่อพิจารณา
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๕๗  และการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  ต่อไป 

 
 
 
 



-๙- 

นายอนุชา  เจนถั่ว    ท่านคณะผู้บริหารก็ได้อ่านแบบขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   ผมขอให้ทางท่านเลขาได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกได้ 
    ทราบอีกครั้งครับ เชิญครับ 
นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง ท าหน้าที่เลขานุการ 
เลขานุการสภาเทศบาล สภาเทศบาล  ขอชี้แจงดังนี้ครับ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาล

ต าบลโกรกแก้ว ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้แล้ว แต่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อซึ่งกระทรวง ICT ได้ก าหนดคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์
เปลี่ยนไปตั้งแต่เดือนมีนาคม จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ให้
เป็นไปตามกระทรวง ICT ก าหนด จ านวน ๒ รายการ ตามที่ท่านคณะผู้บริหารได้
เสนอญัตติไปด้วยแล้วครับ 

นายอนุชา  เจนถั่ว  เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็น 
ประธานสภาเทศบาล อย่างอ่ืนหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ดังนั้นจะขอมติการโอนงบประมาณรายจ่าย    

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้นับองค์
ประชุมก่อนครับ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง ท าหน้าที่เลขานุการ 
เลขานุการสภาเทศบาล  สภาเทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม  ๑๒ ท่าน ซึ่งถือว่า 

ครบองค์ประชุมครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว  เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลนับจ านวนสมาชิกที่ประชุมว่าครบองค์ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ครบแล้ว ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่านใดเห็นด้วยขอให้ยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบกับการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   

ด้วยคะแนนเสียง ๑๒  เสียง ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  มติเป็น
เอกฉันท์ 
๕.๒ พิจารณาจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
(ชุมชน/หมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท) 

นายอนุชา  เจนถั่ว    ขอเชิญท่านคณะผู้บริหารได้อ่านแบบขอเสนอญัตติการจ่ายขาดเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประธานสภาเทศบาล   ส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข(ชุมชน/หมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท)      

ขอเชิญครับ 
นายไสว  สระปัญญา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วน 
นายกเทศมนตรี   ราชการ ท่านผู้ใหญ่บ้าน  ท่านผู้น าชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ผมนายไสว สระปัญญา นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว ขออ่านแบบเสนอ             
ญัตติการจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข(ชุมชน/   
หมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท) ดังนี้ 
 
 
 



-๑๐- 

   แบบขอเสนอญัตต ิ

     ที่ส านักงานเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
     ถนนหัวถนน–ดอนอะราง บร ๓๑๑๐ 
           วันที่   ๓๐  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป
ส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข(ชุมชน/หมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท) ฉบับนี้
มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ในสมัยประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๗ ดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

       ขอแสดงความนับถือ 
  (ลงชื่อ)    ไสว   สระปัญญา   ผู้เสนอ 
   (นายไสว  สระปัญญา) 
         นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว 

ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท๐๘๙๑.๓/
ว๗๓ ลงวันที่ ๑๔  มกราคม ๒๕๕๗  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แจ้ง
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
เ พ่ิ ม ขึ้ น  จ า ก เ ดิ ม ที่ อุ ด ห นุ น ชุ ม ช น / ห มู่ บ้ า น แ ห่ ง ล ะ  ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐  บ า ท                   
เป็น๑๕,๐๐๐ บาท  และเพ่ือให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุขเป็นแนวทางเดียวกัน จึงได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติโดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามแนวทาง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๙๑.๓/ว ๗๓ ลงวันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๗          
ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ๕ ประเด็น และส าหรับเทศบาล 
เมื่อด าเนินการโอนงบประมาณ หรือเปลี่ยนแปลง  ค าชี้แจงตามแนวทางหนังสือ 
สั่งการดังกล่าวแล้ว เมื่อจะเบิกจ่ายต้องรายงานขอความเห็นชอบต่อสภาท้องถิ่น 

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงขอเสนอญัตติเพ่ือการใช้
จ่ายอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน/หมู่บ้านละ 
๑๕,๐๐๐ บาท)  ต่อไป 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้วเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

นายอนุชา  เจนถั่ว    ท่านคณะผู้บริหารก็ได้อ่านแบบขอเสนอญัตติการจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับการ
ประธานสภาเทศบาล    บริการสาธารณสุข(ชุมชน/หมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท) ผมขอให้ทางท่านเลขาได้ 

ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกได้ทราบอีกครั้งครับ เชิญครับ 



-๑๑- 

นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง ท าหน้าที่เลขานุการ 
เลขานุการสภาเทศบาล สภาเทศบาล  ขอชี้แจงดังนี้ครับ ส าหรับเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุนการบริการ

สาธารณสุข(ชุมชน/หมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท) นั้น เดิมทีเทศบาลต าบลโกรกแก้วได้
ตั้งงบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  หมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
เนื่องจากปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งชุมชน/หมู่บ้าน
พิจารณาจัดท าโครงการชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนอย่างน้อย ๑ โครงการในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
เพ่ือให้เป็นไปตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเน้นย้ าเรื่อง
กระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงไอโอดีน และทางเทศบาลต าบลโกรก
แก้วได้ท าการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเรียบร้อยแล้ว แต่ก่อนที่จะเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้วก่อน จึงได้น าเข้าที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้วในครั้งนี้  

นายอนุชา  เจนถั่ว  เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็น 
ประธานสภาเทศบาล อย่างอ่ืนหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ดังนั้นจะขอมตสิ าหรับเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ

สนับสนุนการบริการสาธารณสุข(ชุมชน/หมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท) แต่ก่อนจะมี
มต ิผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้นับองค์ประชุมก่อนครับ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง ท าหน้าที่เลขานุการ 
เลขานุการสภาเทศบาล  สภาเทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม  ๑๒ ท่าน ซึ่งถือว่า 

ครบองค์ประชุมครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว  เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลนับจ านวนสมาชิกที่ประชุมว่าครบองค์ประชุมครบแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมในการจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุนการบริการ

สาธารณสุข(ชุมชน/หมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท) ท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบกับการจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข

(ชุมชน/หมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗        
ด้วยคะแนนเสียง ๑๒  เสียง ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง           
มติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖    ญัตติอื่นๆ  (เรื่องอ่ืนๆ) 
นายอนุชา  เจนถั่ว    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะพูดคุยหรือเสนอในที่ประชุมได้รับทราบ
ประธานสภาเทศบาล    ขอเชิญครับ 

นายบุญเรือน ทองสะอาด  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วม     
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่าน  ผมนายบุญเรือน ทองสะอาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑          

มีประชาชนหมู่ที่ ๑ ได้ขยายเขตหมู่บ้านออกไปเขตประปายังเข้าไม่ถึงจึงขอฝากถึง
ทางคณะผู้บริหารช่วยดูแลในเรื่องขยายเขตประปาหมู่ที่ ๑ ด้วย ขอขอบคุณครับ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 



-๑๒- 

นายไสว  สระปัญญา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี     ท่านผู้น าชุมชน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายไสว  สระปัญญา 

นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว  ตามที่ท่านบุญเรือน  ทองสะอาด สมาชิกสภา
เทศบาล  เขต ๑ ได้แจ้งเรื่องการขยายเขตหมู่บ้านผมเห็นด้วยในเรื่องนี้ครับ และ
จะให้ช่างออกไปส ารวจและเม่ือมีงบประมาณจะได้ด าเนินการต่อไปและเห็นควรให้
ทางท่านสมาชิกช่วยพิจารณาดูแลในเรื่องนี้ด้วยครับ  

นายอนุชา  เจนถั่ว    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอหรือพูดคุยอีกก็ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเสนอ  หลอดแก้ว  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วม     
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่าน  ผมนายเสนอ หลอดแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เรื่องประปา

หมู่ที่ ๑๐ ครับที่ได้ก่อสร้างและได้ใช้มาระยะหนึ่งแล้วครับ แต่ยังมีฝุ่นละอองเยอะอยู่
ผมจึงอยากเสนอให้ติดเครื่องกรองน้ าให้ด้วยครับ และอีกเรื่องผมได้รับแจ้งจาก
ชาวบ้านบ้านโกรกหวาย หมู่ที่ ๙ เรื่องไฟส่องสว่างในหมู่บ้าน ไม่ติด ๑ จุด และที่ค่าย
มวยบ้านหนองพลวง ๑ จุด ผมจึงขอฝากให้ท่านผู้บริหารดูแลในเรื่องนี้ด้วยครับ 
ขอขอบคุณครับ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเฉลา  เพ็ชรรุกขา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร   
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔   ผมนายเฉลา  เพ็ชรรุกขา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ต าบลโกรกแก้ว ผมขอสอบถามเรื่อง 

๑.คือโครงการไอโอดีน ที่เพ่ิมจากเดิม ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งผมเป็นส่วนหนึ่งใน
คณะกรรมการเบิกจ่าย จึงอยากทราบว่าอ านาจในการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ
ดังกล่าวเป็นของหน่วยงานใด และเก่ียวกับรายละเอียดในการใช้จ่ายเงินตาม
งบประมาณ 
๒.โครงการก่อสร้าง BoxCulvert ของหมู่ที่ ๔ เห็นทางท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
เขต ๑ ได้ไปตรวจสอบบ้างแล้วนั้น ผมเห็นว่ามันเป็นคันดินเก่า ดินหลวม และสร้าง  
BoxCulvert อยู่ชั้นบน มันจึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง BoxCulvert และ
อยากให้มีผนังกั้นน้ าให้เสียบเหล็กเทปูนให้ได้มาตรฐานด้วยครับ 
๓. เรื่องไฟฟ้าสาธารณะผมเห็นหลอดไฟถูกลมพัดท าให้หลอดไฟหันไปทิศทางอ่ืน 
หลายจุด และบางจุดแสงสว่างไม่เพียงพอ จึงขอให้ท่านช่วยดูแลในส่วนนี้ด้วยครับ  
ผมขอฝากทางท่านผู้บริหารทั้ง ๓ เรื่องด้วยครับขอบคุณครับ  

นายอนุชา  เจนถั่ว    เรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 
 

 



-๑๓- 

นายไสว  สระปัญญา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี     ท่านผู้น าชุมชน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายไสว  สระปัญญา 

นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว  ตามท่ีท่านเสนอ  หลอดแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต ๒ ได้แจ้งว่า น้ าประปาขุ่นนั้น จะให้ทางช่างออกไปตรวจสอบก่อน เมื่อมี
งบประมาณจะท าการติดตั้งเครื่องกรองน้ าให้ต่อไป ส่วนเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๙ 
และหมู่ท่ี ๑๐ บริเวณหน้าบ้านนายส าเริง  เกิดในหล้า และบริเวณค่ายมวยลูกโคกรัก
หมู่ที่ ๑๐ จะให้ช่างออกไปติดตั้งซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อไป ส่วนเรื่องท่ีผู้ใหญ่      
เฉลา เพ็ชรรุกขา ผู้ใหญ่หมู่ที่  ๔  บ้านโกรกแก้ว ได้สอบถาม เรื่องการใช้จ่ายเงิน 
อุดหนุนจ านวน ๑๕,๐๐๐  บาท  ว่าเป็นอ านาจของใครนั้น  ขอเรียนว่าเป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการหมู่บ้านและทางเทศบาลมีหน้าที่ตรวจสอบโครงการและโอนเงิน
อุดหนุนดังกล่าวให้กับทางชุมชน/หมู่บ้าน พร้อมทั้งขอส าเนาหลักฐานการเบิกจ่ายไว้
รอการตรวจสอบต่อไป ในส่วนการก่อสร้าง Boxculvert   หมู่ที่ ๔  นั้น ทางช่างเป็น
ผู้ออกแบบและเป็นไปตามหลักวิชาช่าง  ผู้รับเหมาก็ต้องท าตามแบบท่ีช่างก าหนด   
ซึ่งก็คงเป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบก่อสร้าง ส่วนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งและลม
ได้พัดหลอดไฟฟ้าหมุนไปตามสายไฟนั้น จะให้ช่างไฟฟ้าของเทศบาลได้ไปด าเนินการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และใช้งานได้ดีดังเดิมต่อไป 

นายอนุชา  เจนถั่ว   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆอีกหรือไม่ท่านหัวหน้าส่วนราชการ 
ประธานสภาเทศบาล        ท่านก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ท่านประธานกรรมการชุมชน และหัวหน้ากองทุกท่านมี

ท่านใดจะเสนอหรือไม่  เมื่อไม่มีผมต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและผม
ขอปิดประชุม 

  

ปิดประชุม     เวลา  ๑๐.๓๐  น. 
     ************************************ 

 
 (ลงชื่อ)                                         ผู้จดบันทึกการประชุมสภาฯ 

                                                        (นางสาวเจนจิรา  เสาวพันธ์) 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเมื่อวันที่….................เดือน....................................พ.ศ.................... 

                                                     (ลงชื่อ)                               ประธานกรรมการ 
                                                                (นายเอม  โสมก าสด) 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
 
                                                    (ลงชื่อ)                                กรรมการ 

 (นายพราม  แก้วยก) 
 

                                                     (ลงชื่อ)                              กรรมการ/เลขานุการ 
                                                               (นายมงคล  ดวงเดือน) 

 
สภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาแล้ว  เมื่อวันที่…....เดือน.......................พ.ศ......... 

 
                                                    (ลงชื่อ)                              ประธานสภาเทศบาล 
                                                               (นายอนุชา  เจนถั่ว) 

          
       ขอรับรองว่าถูกต้องตามมติที่ประชุม 
 
 
 
               (นายเทียม  ชอบทดกลาง) 
                      ปลัดเทศบาล 
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
 
 


