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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1/2558 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 
เม่ือวันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.๒๕๕8 เวลา  10.00 นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
------------------------------------------------ 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 
1. นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายวิโรจน์  เอกจิต   รองประธานสภาเทศบาล 
3.  นายพยอม  ผ่ึงผาย   สมาชิกสภาเทศบาล  
4.  นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
5.  นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายวันเพ็ญ  สุขกรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นางอารมย์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายถวิล  เนตรค า   ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
นายวันชัย  กมลวิบูลนันท  สมาชิกสภาเทศบาล ( ลาป่วย ) 

 

ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายประสาน  ชุ่มช่ืน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นางศิริจิต   จันทยงค์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ระดับ 7 
7.  นายสุชาติ  ศิริเอก   ผู้อ านวยการกองช่าง ระดับ 7 
8.  นางธัญญา  ศรนารายน์  ผู้อ านวยการกองคลัง ระดับ 7 
9.  นางสาวมาณวิกา ทองเปลว  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลฯ ระดับ 8 
10. นางสาวพัชรา สิทธิบุตร  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ระดับ 6 
11. นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ  เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 5 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑0.0๐ นาฬิกา 
  เมื่อถึงเวลานัดประชุม  และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นายถวิล  เนตรค า เลขานุการ
สภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  
และกล่าวเปิดประชุม 
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลสมัยการประชุมสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล    สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2558 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 ผมขอเปิดการ 

ประชุมและขอเชิญท่านเลขานุการสภาอ่านประกาศสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว 

นายถวิล  เนตรค า      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล    ทุกท่านผมนายถวิล เนตรค า เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาต 

อ่านประกาศเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 ของสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
   เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัย      
        ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 

             ……………………………………………… 
ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในคราวการ

ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕8 เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 ท่ีประชุมมีมติก าหนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8  มีก าหนด 
๓๐ วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8  เป็นต้นไป นั้น 

 

อ า ศั ย อ า น า จ ต า ม  ข้ อ  ๒ ๒  แ ห่ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึง
เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยประชุมสามัญ 
สมัยท่ี 4 ประจ าปี ๒๕๕8  ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.๒๕๕8 
เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

     ประกาศ ณ วันท่ี 28 เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
                                     บัณฑิต  ศรีทับทิม 

                             ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 
                                                                                   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    นายวันชัย  กมลวิบูลนันท  สมาชิกสภาเทศบาล  ลาป่วย  
ประธานสภาเทศบาล                                       
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ระเบียบวาระที่ ๒    เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2/2558 เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ส าหรับรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยการประชุมสามัญ
ประธานสภาเทศบาล    สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2558 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 เมื่อวันท่ี 19 

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕8 ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาว่ามีข้อผิดพลาดท่ี
ต้องแก้ไขหรือไม่ 
 

ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบและรับรอง
รายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้ง ท่ี 
2/2558 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕8 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ  
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2558 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕8 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์    
  

ระเบียบวาระที่ 3     ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ โครงการจัดซ้ือกล้องดิจิตอล งบประมาณ 18,900 
บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ด้วยส านักปลัด
นายกเทศมนตรี     เทศบาล ได้เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ดังมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
รายการ  กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
ขอโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  18,900  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล โดยมีความละเอียดภาพสูงสุด ไม่น้อยกว่า  
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16 ล้านพิคเซล จ านวน 1 เครื่อง ไม่มีรายละเอียดและราคาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้เพื่อ
ประโยชน์ต่องานราชการ จึงต้ังซื้อตามราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึง
ความจ าเป็นและความเหมาะสม (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558 – 2560 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 
รวมขอโอนต้ังเป็นรายการใหม่ จ านวน  18,900 บาท 
 

รายการโอนลด 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าตอบแทน 
ประเภท  ค่าเบ้ียประชุม 
งบประมาณต้ังไว ้          20,000  บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน      20,000  บาท 
โอนลดครั้งนี้           18,900  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  1,100  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
รวมรายการโอนลด จ านวน 18,900 บาท 
 

เหตุผล 
ระเบียบฯ ข้อ ๒7 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  
ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

 

ดังนั้น  จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจ่าย งบลงทุน  หมวดค่าครุ ภัณฑ์   ตาม
หลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่    ถ้า 
ประธานสภาเทศบาล ไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ โครงการจัดซ้ือกล้องดิจิตอล งบประมาณ 18,900 
บาท  ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระที่ 4    ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ โครงการจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา งบประมาณ 5,000 
บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล  
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ด้วยส านักปลัด 
นายกเทศมนตรี     เทศบาล ได้เสนอขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ดังมี

หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ ขออนุมั ติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการ  โต๊ะหมู่บูชา 
ขอโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 5,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา
ชุด 7  จ านวน 1 ชุด  เพื่อไว้ในห้องประชุมห้องใหม่ โดยมี
รายละเอียดดังนี้   1) โต๊ะไม้สัก จ านวน 7 ช้ิน  ส าหรับโต๊ะวาง
องค์พระประธาน โต๊ะวางพานดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระถางธูป
เทียนและเชิงเทียน  2) ฐานโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า  ความกว้าง 
80 เซนติเมตร  ความยาว 80 เซนติเมตร สูง 70 เซนติเมตร 
ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์    
แต่มีความจ าเป็นต้องใช้เพื่อประโยชน์ต่องานราชการ จึงต้ังซื้อ
ตามราคาท้องถิ่น   โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสม 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 3) 
รวมขอโอนต้ังเป็นรายการใหม่ จ านวน 5,000 บาท 

 

รายการโอนลด 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
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ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

รายการ  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันส าคัญต่างๆ  
งบประมาณต้ังไว ้           30,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน       30,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้    5,000  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน       25,000  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
รวมรายการโอนลด จ านวน 5,000 บาท 
 

เหตุผล  ระเบียบฯ ข้อ ๒7 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  
ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 
 

ดังนั้น  จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจ่าย งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ตามหลักการ
และเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ โครงการจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา งบประมาณ 5,000 
บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ โครงการจัดซ้ือโต๊ะรับแขก งบประมาณ 15,000 
บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี  เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตช้ีแจงรายเอียด ดังนี้ 
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ด้วยส านักปลัดเทศบาล  ได้เสนอขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นค่า
ครุภัณฑ์ ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน  
ประเภท  โต๊ะรับแขก 
ขอโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   15,000  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
รับแขกโต๊ะไม้  จ านวน 1 ชุด เพื่อไว้ในห้องประชุมห้องใหม่ โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 1. โต๊ะกลาง จ านวน 1 ตัว ขนาดกว้าง 90 
เซนติเมตร สูง 49 เซนติเมตร  2. เก้าอี้ยาว จ านวน 1 ตัว 
ขนาด 1.20 เซนติเมตร สูง 45 เซนติเมตร  3. เก้าอี้เล็ก 
จ านวน 4 ตัว ขนาด 65 เซนติเมตร สูง 45 เซนติเมตร  ไม่มี
รายละเอียดและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
ความจ าเป็นต้องใช้เพื่อประโยชน์ต่องานราชการ จึงต้ังซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสม 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 3) 
รวมขอโอนต้ังเป็นรายการใหม่ จ านวน 15,000 บาท 
 

รายการโอนลด 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการ  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันส าคัญต่างๆ  
งบประมาณต้ังไว ้            30,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน        25,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้             15,000 บาท 
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งบประมาณคงเหลือหลังโอน        10,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
รวมรายการโอนลด จ านวน 15,000 บาท 
 

เหตุผล  ระเบียบฯ ข้อ ๒7 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  
ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 
 

ดังนั้น  จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจ่าย งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ตามหลักการ
และเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ โครงการจัดซ้ือโต๊ะรับแขก งบประมาณ 15,000 
บาท  ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

  

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ โครงการจัดซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
งบประมาณ 9,900 บาท  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมอืง  เอกจิตต์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี     เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตช้ีแจงรายเอียด ดังนี้  

ด้วยส านักปลัดเทศบาล ได้เสนอขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นค่า
ครุภัณฑ์ ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
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งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
รายการ  จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขอโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  9,900  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ 
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว หรือ 60X80 นิ้ว หรือ 

60X84 นิ้ว หรือ 64X84 นิ้ว หรือ 5X7 ฟุต หรือ 6X6 ฟุต  
2. จอม้วนเก็บในกล้องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดด้วยสวิตซ์   

หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ 
หมายเหตุ ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดของเส้นทแยงมุม (ค่า
โดยประมาณ)รายละเอียดและราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2558 (สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558 – 2560 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3) 

รวมขอโอนต้ังเป็นรายการใหม่จ านวน  9,900 บาท 
 

รายการโอนลด 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการ  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันส าคัญต่างๆ  
งบประมาณต้ังไว ้           30,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน       10,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้     9,900  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน      100  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
รวมรายการโอนลด จ านวน 9,900 บาท 
 

เหตุผล  ระเบียบฯ ข้อ ๒7 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  
ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 
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ดังนั้น  จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์  ตามหลักการและ
เหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่    ถ้า 
ประธานสภาเทศบาล ไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ โครงการจัดซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
งบประมาณ 9,900 บาท  ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 7    ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ โครงการจัดซ้ือตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ( ตู้ MDB )  
3 เฟส งบประมาณ 50,000 บาท  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม                          ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี     เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตช้ีแจงรายเอียด ดังนี้  

ด้วยส านักปลัดเทศบาล แผนงานการศึกษา ได้เสนอขอ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ดังมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์ 
      ด้าน  การศึกษา 
      แผนงาน  การศึกษา 
      งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
      หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 รายการ  จัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (ตู้ MDB) 3 เฟส       

       จ านวน  1  ตู้ 
ขอโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  50,000.-บาท  

      ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี ้
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1. เบเกอร์ 3PNF 400C วัตต์ 400 แอมป์  จ านวน 1 ตัว 
      2. เบเกอร์ 3PNF 125C วัตต์ 100 แอมป์  จ านวน 3 ตัว 
      3. CT 400/5A    จ านวน  3 ตัว 
      4. เกร์วัดโวล์ท 96x96 500V  จ านวน  1 ตัว 
      5. เกร์วัดแอมป์ 96x96 400/5A จ านวน  1 ตัว 
      6. ซีเลคเตอร์โวล์ท   จ านวน  1 ตัว 
      7. ซีเลคเตอร์แอมป์   จ านวน  1 ตัว 
      8. แลมป์ LED    จ านวน  1 ตัว 
      9. ตลับฟิวส์ 10x38   จ านวน  3 อัน 
      10. ฐานรอง 700x1800x250  จ านวน  1 อัน 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 (เพิ่มเติม) 
ฉบับท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5 แนวทางการพัฒนา ท่ี 5 
แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี 
และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

รายการโอนลด 
ด้าน  การศึกษา 
แผนงาน  การศึกษา 

      งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
      หมวด  ค่าวัสดุ 
      ประเภท  ค่าวัสดุการศึกษา 
      รายการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา 
      งบประมาณอนุมัติ           50,000  บาท  
      งบประมาณคงเหลือ          50,000   บาท 
      โอนลดครั้งนี้           50,000   บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน          0    บาท 
      ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

เหตุผล มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่าย งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
เพราะขณะนี้มีปัญหาไฟฟ้าไม่ เพียงพอ เพราะมีอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ท าให้ไฟฟ้าตกทุกวันและมีการ
ลัดวงจรภายในตู้จ่ายไฟ ซึ่งอาจท าให้เกิดอันตรายและอาจ
ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้วยการวิ ธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       พ.ศ.2541  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
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ส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 

ดังนั้น จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนเงิน
งบประมาณ   ไปต้ังจ่าย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ โครงการจัดซ้ือตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ( ตู้ MDB )  
3 เฟส งบประมาณ 50,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 8    ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองขาวและอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตามแบบแปลนที่ เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด 
งบประมาณ 144,000 บาท  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี  เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตช้ีแจงรายเอียด ดังนี้  
 

ด้ ว ยส านั กป ลัด เทศบาล    ไ ด้ เ สนอขอโอน เ งิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 เพื่อไปต้ัง
จ่ายเป็นหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างดังมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

 

หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
รายการ  ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงอาคาร 
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ส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาว และอาคาร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

ขอโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  144,000  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาว และ
อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยท าการทาสีอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน 1 หลัง และอาคาร
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน 1 หลัง  ตามแบบเทศบาล
ก าหนด จ านวน 144,000 บาท (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2558 – 2560 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) 
รวมขอโอนต้ังเป็นรายการใหม่ จ านวน  144,000 บาท 
 

รายการโอนลด 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 
ประเภท  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 
งบประมาณต้ังไว ้        1,490,400 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 325,463 บาท 
โอนลดครั้งนี้   144,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 181,463 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
รวมรายการโอนลด จ านวน 144,000 บาท 
 

เหตุผล  ระเบียบฯ ข้อ ๒7    ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  
ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 
 

ดังนั้น  จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจ่าย หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตาม
หลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ 
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รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองขาวและอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด งบประมาณ 
144,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 9    ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติข้าม
ถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง   ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบล
หนองขาวก าหนด จ านวน 2 ซุ้ม งบประมาณ 3,790,000 
บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ขอเชิญท่านนายกช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี  เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตช้ีแจงรายเอียด ดังนี้ 

ด้วยส านักปลัดเทศบาล   ได้เสนอขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นหมวดค่า
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
รายการ  โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติข้ามถนน   
      สายกาญจนบุรี-อู่ทอง  จ านวน  2 ซุ้ม 
ขอโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่      3,790,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป        1,563,000     บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้                 2,227,000     บาท 
 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติข้ามถนนสายกาญจนบุรี  -  
อู่ทอง จ านวน 2 ซุ้ม ตามแบบเทศบาลก าหนด จ านวนเงิน 
3,790,000 บาท (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 
– 2560) 
รวมขอโอนเพิ่มเปน็รายการใหม่ จ านวน  3,790,000บาท 
รายการโอนลด 



15 
 

 

1.แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 
ประเภท  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 
งบประมาณต้ังไว ้  1,490,400 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    181,463 บาท 
โอนลดครั้งนี้       56,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน    125,463 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

2.แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าตอบแทน 
ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 

แก่ อปท. 
รายการ  คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณต้ังไว ้           50,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   50,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน          0 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

3.แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าตอบแทน 
ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 

แก่ อปท. 
รายการ  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
งบประมาณต้ังไว ้  600,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 460,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   460,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน          0 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 

4.แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
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รายการ  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ     
              ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
        ในการพัฒนาท้องถิ่น 
งบประมาณต้ังไว ้  50,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   50,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน          0 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

5.แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการ  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน  

ส าหรับบุคลากรของเทศบาล 
งบประมาณต้ังไว ้  500,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 396,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   396,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน            0   บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

6.แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 
         เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการ  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับบุคลากรของเทศบาล 
งบประมาณต้ังไว ้  30,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 30,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   30,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน         0  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

7.แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่      
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        เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
งบประมาณต้ังไว ้  500,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 311,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   300,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   11,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000 บาท 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  100,000 บาท 
 

8.แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
งบประมาณต้ังไว ้  300,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 153,416 บาท 
โอนลดครั้งนี้   153,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน        416 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

9.แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
งบประมาณต้ังไว ้  50,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   50,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน          0 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

10.แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
งบประมาณต้ังไว ้  20,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 19,200 บาท 
โอนลดครั้งนี้   17,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,200 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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11.แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
รายการ   LED FULL COLOR DISPLAY 
งบประมาณต้ังไว ้  800,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 399,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   399,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน            0 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

12.แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
รายการ  ค่าปรับปรุงอาคาร 
งบประมาณต้ังไว ้  100,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 100,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   100,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน            0 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
 

13.แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน  วางแผนสถิติและวิชาการ 
หมวด  ค่าตอบแทน 
ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์    

แก่ อปท. 
รายการ  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
งบประมาณต้ังไว ้  150,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 120,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   120,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน            0 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

14.แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ   
     ภายใน 
หมวด  ค่าตอบแทน 
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ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์    
      แก่ อปท. 
รายการ  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
งบประมาณต้ังไว ้  200,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 160,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   160,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน            0 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

15.แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
     ภายใน 
หมวด  ค่าใช้สอย  
ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
งบประมาณต้ังไว ้  80,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 80,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   80,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน          0 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

16.แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 

   ภายใน 
หมวด  ค่าใช้สอย  
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้า    

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก    

ราชอาณาจักร 
งบประมาณต้ังไว ้  50,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   50,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน          0  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

17.แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
งาน  ป้องกันและภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวด  ค่าใช้สอย  
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้า 
      ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
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รายการ  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย 
          ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

งบประมาณต้ังไว ้  250,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 150,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   150,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน            0 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

18.แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
งาน  ป้องกันและภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวด  ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุเครื่องดับเพลิง 
งบประมาณต้ังไว ้  30,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 25,100 บาท 
โอนลดครั้งนี้   25,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน      100 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

19.แผนงาน การศึกษา 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด  ค่าตอบแทน 
ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 

แก่อปท. 
งบประมาณต้ังไว ้  300,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 210,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   210,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน            0   บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

20.แผนงาน การศึกษา 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
งบประมาณต้ังไว ้  100,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 100,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   100,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน            0 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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21.แผนงาน การศึกษา 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด  ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
งบประมาณต้ังไว ้  20,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 13,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   13,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน          0 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 

22.แผนงาน การศึกษา 
งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
งบประมาณต้ังไว ้  400,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   79,100 บาท 
โอนลดครั้งนี้     79,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน        100 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

23.แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน  บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการสร้างเข้มแข็งของ   

  ชุมชน 
หมวด  ค่าตอบแทน 
ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณต้ังไว ้  100,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 100,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   100,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน            0 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

24.แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 
            เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข รณรงค์ ป้องกัน ควบคุม 
         ปัญหาสังคมและความยากจน 
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งบประมาณต้ังไว ้  100,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 100,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   100,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน            0 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

25.แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 
          เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเทศบาลเคล่ือนท่ี 
งบประมาณต้ังไว ้  150,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   62,410 บาท 
โอนลดครั้งนี้     62,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน        410 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

26.แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่  
      เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบทอด   

        จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
งบประมาณต้ังไว ้  200,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 101,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   100,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน     1,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 

27.แผนงาน งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด  งบกลาง 
ประเภท  เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะ 
                    โครงการอื่น (เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ 

        ชุมชน) 
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งบประมาณต้ังไว ้  100,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 100,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   100,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน            0 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

28.แผนงาน งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด  งบกลาง 
ประเภท  ส ารองจ่าย 
งบประมาณต้ังไว ้  300,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 280,447 บาท  
โอนลดครั้งนี้   280,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน        447 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    
รวมรายการโอนลด จ านวน 3,790,000 บาท 
 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสมชาย  ปานธรรม เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายสมชาย 
สมาชิกสภาเทศบาล ปานธร รม  สมา ชิกสภา เทศบาล  ผม คิดว่ า เ งิ น จ าน วน 

3,000,000 บาท เป็นเงินจ านวนมาก ซุ้มประตูเป็นส่ิงท่ีมีอยู่
แล้ว ถ้าน างบประมาณมาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมผมจะไม่
คัดค้าน ผมมีความคิดเห็นว่าเราควรน าเงินงบประมาณตรงนี้ไปใช้
ประโยชน์อย่างอื่น  เช่น งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานอื่นท่ีมี
ความจ าเป็นและเป็นประโยชน์มากกว่า อย่างเช่น งานประปาท่ี
เราท าไว้ก็ยังไม่แล้วเสร็จ ยังอยู่อีกหลายชุมชนท่ีเรายังไม่ได้ท า 

นายทรงพล  เอกจิตต์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายทรงพล   
นายกเทศมนตรี เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี หลักการและเหตุผลท่ีเราขอโอน

งบประมาณรายจ่าย คือ ปีนี้เรามีงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
เหลือจ่ายจากโครงการต่างๆ ของปีงบประมาณ 2558 ทางคณะ
ผู้บริหารจึงได้เล็งเห็นว่าปีนี้เป็นปีมหามงคล 88 พรรษา คณะ
ผู้บริหารจึงได้หารือกันเพื่อเสนอต่อสภาให้พิจารณา ซึ่งคาดว่า
หลังก่อสร้างเสร็จส้ินก็จะเป็นส่ิงเชิดหน้าชูตา สง่างาม  

 

ซึ่งโครงสร้างเก่าเรายังคงไว้ตามเดิม ท่ีเพิ่มเติมขึ้นมาคือ
ภาพบรมฉายาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และภาพท่ีเล่าเรื่องราวด้าน
วัฒนธรรมประเพณีของบ้านหนองขาว ซึ่งหมู่บ้านของเราก็เป็น
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หมู่บ้านวัฒนธรรม  ผู้ท่ีสัญจรไปมาจะได้ทราบถึงวัฒนธรรม
ประเพณีต่างๆ  

นายวิโรจน์  เอกจิต เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายวิโรจน์ 
รองประธานสภาเทศบาล เอกจิต  รองประธานสภาเทศบาล  ผมเข้าใจและเห็นด้วยท่ี      

คุณสมชาย ปานธรรม สมาชิกสภาเทศบาล เสนอมาในเรื่องของ
งบประมาณท่ีสูงเกินไป   

 

แต่ผมก็เห็นว่าบ้านของเราก็เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรม 
อยากให้มีส่ิงท่ีเชิดหน้าชูตา เรามีโครงการน่าบ้านหน้ามองท่ีได้ท า
ขึ้นเป็นประจ าทุกปี แต่ขอให้ลดงบประมาณลงอีก ได้หรือไม่ 

นายทรงพล  เอกจิตต์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายทรงพล   
นายกเทศมนตรี เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจง

รายละเอียด 
นายสุชาติ  ศิริเอก เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายสุชาติ   
ผู้อ านวยการกองช่าง ศิริเอก ผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องในปีมหามลคล 88 พรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการแสดงถึงความ
จงรักภักดี เราจึงน าโครงการก่อสร้างซุ้มประตูดังกล่าวบรรจุเข้า
ไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล มาก่อนหน้านี้แล้ว และผมได้หาข้อมูล 
สอบถามกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี เทศบาลนครนนทบุรี เขาก็ได้มีการก่อสร้างซุ้มประตู
เช่นนี้   ส าหรับโครงสร้างเราใช้โครงสร้างเหล็กท่ีมีอยู่แ ล้ว  
รูปภาพก็จะมีการจัดวางลักษณ์เป็นเลเยอร์วางซ้อนๆกัน  ซึ่งจะ
ท าท้ัง 2 ด้าน  รูปภาพท าจากวัสดุพลาสวูด และไฟเบอร์กลาส ท่ี
มีความทนทาน สวยงาม พร้อมติดต้ังประดับไฟส่องสว่าง 

นายสมชาย  ปานธรรม เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายสมชาย 
สมาชิกสภาเทศบาล ปานธรรม สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอให้เป็นรูปแบบท่ี

ประหยัดกว่านี้ เพราะเป็นเทศบาลระดับต าบล ซึ่งเราไม่ควรไป
เปรียบเทียบกับเทศบาลเมือง เทศบาลนครที่เขามีงบประมาณใน 
การบริหารจัดการมากกว่าเรา งบประมาณของเราก็ ไม่ไ ด้
มากมาย แค่พอบริหารจัดการตัวเองได้ 

นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี  เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี  ถ้าเราน าวัสดุท่ีเหมือนกับทาง

เทศบาลต าบลพนมทวน เทศบาลต าบลท่าล้อ จะเป็นวัสดุท่ีซีด
จางได้ง่าย ไม่มีความคงทน  แต่วัสดุท่ีเราน ามาเสนอต่อสภา
เทศบาลต าบลหนองขาววันนี้   เป็นวัสดุท่ีมีความคงทนไม่น้อย
กว่า 5 ปี  และโครงสร้างประกอบด้วย    ระบบไฟฟ้า ไฟ LED 
50 วัตต์  ไฟ LED 100 วัตต์ หลอดไฟฟูออเรสเซนส์ และไฟฟ้า
ชนิดอื่นๆ  
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ส าหรับภาพประกอบ นอกจากภาพพระฉายาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมสานุวงศ์ เพื่อเป็นการ 
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคลต่างๆ เรายังประกอบไปด้วย
ภาพวัฒนธรรม ประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ
ต่างๆ ของคนในชุมชนต าบลหนองขาว เช่น การทอผ้า พระ
ปรางค์วัดอินทาราม การท่องเท่ียวโดยใช่รถอีแต๋น เป็นต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ  อนุมัติ 6 เสียง 
      ท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว 
 โปรดยกมือ  ไม่อนุมัติ 3 เสียง 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติข้าม
ถนนสายกาญจนบุรี - อู่ทอง     ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลหนองขาวก าหนด จ านวน 2  ซุ้ม  งบประมาณ 
3,790,000 บาท  จ านวน 6 เสียง  
และที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติข้ามถนนสายกาญจนบุรี - อู่ทอง ตามแบบแปลนที่ 
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวน 2 ซุ้ม งบประมาณ 
3,790,000 บาท  จ านวน 3 เสียง  สรุปว่าอนุมัติด้วยเสียง
ข้างมาก 
 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ผมขอซักถามความคิดเห็นของสมาชิกทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิโรจน์  เอกจิต เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายวิโรจน์ 
รองประธานสภาเทศบาล เอกจิต รองประธานสภาเทศบาล ผมเห็นด้วยครับ เพราะอยาก

ให้มีจุดเด่นของหมู่บ้านเพราะบ้านเราได้รับการยกย่องว่าเป็น
หมู่บ้านหน้าบ้านหน้ามอง แต่อยากให้ลดงบประมาณลง 

นายวันเพ็ญ  สุขกรม    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายวันเพ็ญ 
สมาชิกสภาเทศบาล สุขกรม สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีความคิดเห็นเหมือนกับนาย

วิโรจน์ เอกจิต 
นายเสนาะ  อ านวย เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายเสนาะ 
สมาชิกสภาเทศบาล อ านวย สมาชิกสภาเทศบาล  เห็นด้วย เนื่องจากต าบลหนองขาว

เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรม ส าหรับเรื่องงบประมาณก็เห็นด้วยว่าราคา
ค้อนข้างสูง แต่เรามีความจ าเป็นต้องใช้วัสดุท่ีมีคุณภาพดี ทนทาน 
ก็จ าเป็นต้องใช้งบประมาณสูงเช่นกัน 
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นายสมยศ นาคะ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายสมยศ  
สมาชิกสภาเทศบาล นาคะ สมาชิกสภาเทศบาล  เห็นด้วย เพราะท าให้เกิดความ

สวยงาม 
นายสุนทร  จันทนะ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายสุนทร   
สมาชิกสภาเทศบาล จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาล  เห็นด้วย  และอยากให้เพิ่มเติม

บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน 1 ซุ้ม 
นายอารมณ์  เอกฉันท์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนางอารมย์  
สมาชิกสภาเทศบาล เอกฉันท์ สมาชิกสภาเทศบาล เห็นด้วย 
นายโกศล  นาคะ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายนายโกศล     
สมาชิกสภาเทศบาล นาคะ สมาชิกสภาเทศบาล  ตามแบบท่ีผู้บริหารได้เสนอมานี้ ผม

มีความคิดเห็นว่างบประมาณสูงเกินไป ถ้าให้เรามาถามว่าตอนนี้
ส่ิง ท่ีจ าเป็นของเทศบาลคือการควบคุมการใช้จ่าย ท่ีให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด งบประมาณอุดหนุนมาน้อย 
งานประปายังค้างอยู่ไม่แล้วเสร็จท้ังหมด อย่างเช่น หมู่ท่ี 2 หลัง
บ้านท่านนายกก็ยังไม่มี ชาวบ้านก็ซักถามมา  ซึ่งซุ้มเราก็มีอยู่
แล้ว ถ้าปรับปรุง หรือเพิ่มเติมผมจะไม่คัดค้าน แต่โครงการนี้ 
ใช้งบประมาณสูงมาก คิดค่าเฉล่ียเป็นงบประมาณ 1,800,000 
บาท ต่อ 1 ซุ้ม  

นายพยอม  ผ่ึงผาย เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายพยอม  
สมาชิกสภาเทศบาล ผ่ึงผาย สมาชิกสภาเทศบาล ในด้านของสวยงามผมเห็นด้วย แต่

ขอคัดค้านเรื่องงบประมาณ เพราะคิดว่าสูงเกินไปซึ่ งเป็ น
งบประมาณเกือบ 4,000,000 บาท  

นายสมชาย  ปานธรรม เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายสมชาย 
สมาชิกสภาเทศบาล ปานธรรม สมาชิกสภาเทศบาล ในด้านของความสวยงามเห็น

ด้วย  แต่ท่ีไม่เห็นด้วยเพราะคิดว่าถ้าเราน างบประมาณตรงนี้ไป
ใช้งานอุปโภค บริโภค อย่างเช่น ระบบประปา  ซึ่งระบบประปา
ของเทศบาลต าบลหนองขาวยังมีการแตกบ่อยครั้ง บางท่ีน้ าท่ีจะ
ใช้เป่าท่อยังไม่มี บางวันก็หยุดไหล  อยากให้น างบประมาณมาใช้
ด้านนี้มากกว่า 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ท่านเลขานุการสภาเทศบาล กรุณาชีแจ้งข้อระเบียบกฎหมายว่า
ประธานสภาเทศบาล    เราสามารถโอนงบประมาณรายเพื่อน าไปเป็นโครงการปรับปรุง 

ระบบประปา ได้หรือไม่ 
นายถวิล  เนตรค า    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายถวิล  
เลขานุการสภาเทศบาล    เนตรค า  เลขานุการสภาเทศบาล  เนื่องจากเป็นงบประมาณคน 

ละประเภท  ของงานประปาเป็นงบประมาณเฉพาะการ ถ้าจะ
โอนงบประมาณท่ัวไปไปใช้ก็ต้องโอนงบประมาณไปต้ังเป็น 
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รายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุนเป็นงบประมาณท่ัวไปอุดหนุนงบ
เฉพาะการกิจการประปา 
 

ระเบียบวาระที่ 10    ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาวางฎีกากันเงิน 
งบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซ้ือ
กล้องดิจิตอล งบประมาณ  18,900 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี     เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตช้ีแจงรายเอียด ดังนี้  

ตามท่ี ส านักปลัดเทศบาล  มีความประสงค์ขอกันเงิน
และขยายเวลาวางฎีกากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2558 เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล งบประมาณท้ังส้ิน 18,900 บาท   

 

หลักการ 
ตามท่ี ส านักปลัดเทศบาล ได้ท าการโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2558     เพื่อมาต้ังเป็นรายการใหม่ใน
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล งบประมาณท้ังส้ิน 
18,900 บาท  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล
หนองขาวเมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยท่ี 4 
ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 14 กันยายน 2558 ในระเบียบวาระที่ 3  
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  

         ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
        รายการ  กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
      ขอโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  18,900  บาท 
       ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล โดยมีความละเอียดภาพสูงสุด ไม่น้อยกว่า 
16 ล้านพิคเซล จ านวน 1 เครื่อง ไม่มีรายละเอียดและราคาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้เพื่อ
ประโยชน์ต่องานราชการ จึงต้ังซื้อตามราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึง
ความจ าเป็นและความเหมาะสม (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558 – 2560 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 

 

เหตุผล อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
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ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

                            หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ 
ถูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีท าให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขอ
อนุมัติเปล่ียนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

 

      กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิก 
จ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน
ดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินและขยาย
เวลาวางฎีกากันเงินงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการ
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ งระบบดิจิตอล งบประมาณท้ัง ส้ิน 
18,900 บาท  ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อ
พิจารณาต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลา

วางฎีกากันเงินเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว  โปรด
ยกมือ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาวางฎีกากันเงิน 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อต้ัง
เป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซ้ือกล้อง
ดิจิตอล งบประมาณ 18,900 บาท  ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 11    ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาวางฎีกากันเงิน 
งบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซ้ือ
โต๊ะหมู่บูชา งบประมาณ 5,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี     เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตช้ีแจงรายละเอียด ดังนี้  

ด้วยส านักปลัดเทศบาล  มีความประสงค์ขอกันเงินและ
ขยายเวลาวางฎีกากัน เงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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งบประมาณ 2558 เพื่อใช้ใน โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 
งบประมาณท้ังส้ิน 5,000 บาท   

 

หลักการ   ตามท่ี ส านักปลัดเทศบาล ได้ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558     เพื่อมาต้ังเป็นรายการ
ใหม่ในโครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา งบประมาณท้ังส้ิน 5,000 
บาท  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองขาว
เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 
1/2558 วันท่ี 14 กันยายน 2558 ในระเบียบวาระที 4 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

    งาน  บริหารทั่วไป 
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน  
     รายการ  โต๊ะหมู่บูชา 
      ขอโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  5,000 บาท 
      ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 
หน้ากว้าง 7 นิ้ว จ านวน 1 ชุด เพื่อไว้ในห้องประชุมห้องใหม่ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  1)โต๊ะไม้สัก จ านวน 8 ช้ิน ส าหรับโต๊ะ
วางองค์พระประธาน โต๊ะวางพานดอกไม้ แจกันดอกไม้  
กระถางธูปเทียนและเชิงเทียน 2)ฐานโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 
ความกว้าง 80 เซนติเมตร ความยาว 80 เซนติเมตร สูง 70 
เซนติเมตร ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้เพื่อประโยชน์ต่องานราชการ 
จึงต้ังซื้อตามราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความ
เหมาะสม (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3) 

 

เหตุผล อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 
59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกนัเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

       หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ 
ถูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีท าให้ ลักษณะ 
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ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขอ
อนุมัติเปล่ียนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

 

 กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน
ดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินและขยาย
เวลาวางฎีกากันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่
บูชา งบประมาณท้ังส้ิน 5,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลา

วางฎีกากันเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาวางฎีกากันเงิน 

งบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซ้ือ
โต๊ะหมู่บูชา งบประมาณ 5,000 บาท  ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 12    ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาวางฎีกากันเงิน 
งบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซ้ือ
โต๊ะรับแขก งบประมาณ 15,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ขอเชิญท่านนายกช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชอบ  ปานธรรม    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว นายชอบ  ปานธรรม 
รองนายกเทศมนตรี     รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตช้ีแจงรายละเอียด ดังนี้  

ด้วยส านักปลัดเทศบาล  มีความประสงค์ขอกันเงินและ
ขยายเวลาวางฎีกากัน เงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2558 เพื่อใช้ใน โครงการจัดซื้อโต๊ะรับแขก 
งบประมาณท้ังส้ิน 15,000 บาท   
 

หลักการ   ตามท่ี ส านักปลัดเทศบาล ได้ขออนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2558     เพื่อมาต้ังเป็นรายการ
ใหม่ในโครงการจัดซื้อโต๊ะรับแขก งบประมาณท้ังส้ิน 15,000 
บาท  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองขาว
เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยท่ี 4 ครั้ งท่ี 
1/2558 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2558 ในระเบียบวาระท่ี 5 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

     งาน  บริหารทั่วไป 
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน  
    ประเภท  โต๊ะรับแขก 
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     ขอโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  15,000 บาท 
      ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขก 
จ านวน 1 ชุด เพื่อไว้ในห้องประชุมห้องใหม่ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 1)เป็นโต๊ะไม้ จ านวน 1 ชุด 2)โต๊ะกลาง จ านวน 1 ตัว 
ขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร สูง 49 เซนติเมตร 3)เก้าอี้ยาว 
จ านวน 1 ตัว ขนาด 1.20 เซนติเมตร สูง 45 เซนติเมตร 4)
เก้ าอี้ เ ล็ก  จ านวน 4 ตัว  ขนาด 65 เซนติเมตร สูง  45 
เซนติเมตรไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้เพื่อประโยชน์ต่องานราชการ 
จึงต้ังซื้อตามราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความ
เหมาะสม (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3) 

 

เหตุผล อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ทียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

       หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ 
ถูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีท าให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขอ
อนุมัติเปล่ียนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

 

     กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิก 
จ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน
ดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินและขยาย
เวลาวางฎีกากันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อโต๊ะรับแขก 
งบประมาณท้ังส้ิน 15,000 บาท   

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลา

วางฎีกากันเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
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มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาวางฎีกากันเงิน 
งบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซ้ือ
โต๊ะรับแขก งบประมาณ 15,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 13    ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาวางฎีกากันเงิน 
งบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซ้ือ
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า งบประมาณ 9,900 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี     เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตช้ีแจงรายละเอียด ดังนี้  

ด้วยส านักปลัดเทศบาล  มีความประสงค์ขอกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 เพื่อใช้ใน 
โครงการจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า งบประมาณท้ังส้ิน 
9,900 บาท   

 

หลักการ  ตามท่ี ส านักปลัดเทศบาล ได้ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2558     เพื่อมาต้ังเป็นรายการ
ใหม่ในโครงการจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า งบประมาณ
ท้ังส้ิน 9,900 บาท  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาวเมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัย
ท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2558 ในระเบียบ
วาระท่ี 6 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

    งาน  บริหารทั่วไป 
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
    ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
     รายการ  จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
     ขอโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  9,900 บาท 
     ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ 
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง โดยมีความละเอียดดังนี้  
1. ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว หรือ 60X80 นิ้ว หรือ  

60 X84 นิ้ว หรือ 64X84 นิ้ว หรือ 5X7 ฟุต หรือ 6X6 
ฟุต  

2. จอม้วนเก็บในกล้องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดด้วยสวิตซ์ 
หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ 
หมายเหตุ ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดของเส้นทแยงมุม (ค่า
โดยประมาณ)รายละเอียดและราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
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ครุภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2558 (สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558 – 2560 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3) 

 

เหตุผล อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 
59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกนัเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

       หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ 
ถูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีท าให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขอ
อนุมัติเปล่ียนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

 

       กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิก 
จ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน
ดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงิน หมวดค่า
ครุ ภัณฑ์  โครงการ จัดซื้ อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ ไฟฟ้ า 
งบประมาณท้ังส้ิน 9,900 บาท  ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลา

วางฎีกากันเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาวางฎีกากันเงิน 

งบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซ้ือ
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า งบประมาณ 9,900 บาท ด้วย
เสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 14    ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาวางฎีกากันเงิน 
งบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซ้ือ
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (ตู้ MDB) 3 เฟส งบประมาณ 50,000 
บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี  เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตช้ีแจงรายเอียด ดังนี้ 
 

ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์ขอกันเงินและ
ขยายเวลาวางฎีกากัน เงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2558 เพื่อใช้ในการโครงการจัดซื้อตู้ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า ( ตู้ MDB) 3 เฟส  จ านวน 1 ตู้ งบประมาณท้ัง ส้ิน 
50,000 บาท 

 

หลักการ   ตามท่ีส านักปลัดเทศบาลได้ขออนุมั ติ โอนเงิน
งบประมาณประจ าปี 2558 เพื่อมาต้ังเป็นรายการใหม่ใน
โครงการจัดจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ( ตู้ MDB) 3 เฟส  
จ านวน 1 ตู้ งบประมาณท้ังส้ิน 50,000 บาท โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เมื่อคราวการประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 14  
กันยายน 2558 ในระเบียบวาระท่ี 7 

      แผนงาน  การศึกษา 
      งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ 
     รายการ  จัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (ตู้ MDB)  
                                                                  3 เฟส  จ านวน 1 ตู้ 
      งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
      ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี ้
1. เบเกอร์ 3PNF 400C วัตต์ 400 แอมป์  จ านวน 1 ตัว 

      2. เบเกอร์ 3PNF 125C วัตต์ 100 แอมป์  จ านวน 3 ตัว 
      3. CT 400/5A    จ านวน  3 ตัว 
      4. เกร์วัดโวล์ท 96x96 500V  จ านวน  1 ตัว 
      5. เกร์วัดแอมป์ 96x96 400/5A จ านวน  1 ตัว 
      6. ซีเลคเตอร์โวล์ท   จ านวน  1 ตัว 
      7. ซีเลคเตอร์แอมป์   จ านวน  1 ตัว 
      8. แลมป์ LED    จ านวน  1 ตัว 
      9. ตลับฟิวส์ 10x38   จ านวน  3 อัน 
      10. ฐานรอง 700x1800x250  จ านวน  1 อัน 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 (เพิ่มเติม) 
ฉบับท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5 แนวทางการพัฒนา ท่ี 5 
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แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี 
และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  

 

เหตุผล  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 
59 ในกรณีท่ีมีรายจ่าย   หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกผันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก        ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

       หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้  
ผูกพัน ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง        ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เดินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีท าให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้ขอ
อนุมัติเปล่ียนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
 

กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิก 
จ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือ    มีเงินเหลือจ่ายจากเงิน
ดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

 

ดังนั้น  จึงขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาวางฎีกากันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (ตู้ MDB) 3 เฟส 
งบประมาณ 50,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่    ถ้า 
ประธานสภาเทศบาล ไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลา

วางฎีกากันเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาวางฎีกากันเงิน 

งบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซ้ือ
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (ตู้ MDB) 3 เฟส งบประมาณ 50,000 
บาท  ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 15    ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาวางฎีกากันเงิน 
งบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลต าบลหนองขาว 
ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด งบประมาณ 
300,000 บาท 
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี  เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตช้ีแจงรายเอียด ดังนี้ 

ด้วยส านักปลัดเทศบาล  มีความประสงค์ขอกันเงินและ
ขอขยายเวลาวางฎีกากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2558 เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างห้องธุรการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว  งบประมาณท้ังส้ิน 
300,000 บาท 

 

      หลักการ   ตามท่ี ส านักปลัดเทศบาลได้บรรจุโครงการดังกล่าว 
ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย เรียนและ
ประถมศึกษา หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่ อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ รายการค่าก่อสร้างห้องธุรการโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลหนองขาว เป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสน
บาทถ้วน)  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้อง
ธุรการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว ขนาด 5x6 
เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด   ซึ่งบัดนี้ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่
อย่างใดนั้น 

 

เหตุผล  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ข้อ 
59 ในกรณีท่ีมีรายจ่าย   หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก        ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

       หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ 
ผูกพัน ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง        ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีท าให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้ขอ
อนุมัติเปล่ียนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

 

       กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิก 
จ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือ    มีเงินเหลือจ่ายจากเงิน
ดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
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              ดังนั้น  จึงขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาวางฎีกากันเงิน 
งบประมาณไว้เบิกเหล่ือมปี หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ดังกล่าว จ านวน 300,000 บาท  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่    ถ้า 
ประธานสภาเทศบาล    ไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุม   ท่านใดอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลา 
      วางฎีกากันเงินงบประมาณไว้เบิกเหล่ือมปี ดังกล่าว  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาวางฎีกากันเงิน 

งบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
หนองขาว เป็นเงิน 300,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 16    ญัตติ  เร่ือง   ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาวางฎีกากันเงิน 
งบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      
โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาว   
และอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแบบ
แปลนที่   เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด งบประมาณ 
144,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี  เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตช้ีแจงรายละเอียด ดังนี้ 
 

                    ด้วยส านักปลัดเทศบาล  มีความประสงค์ขอกันเงินและ 
ขยาย เวลาวางฎี ก ากัน เ งิ น งบประมาณไว้ เบิ ก เห ล่ือมปี 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 เพื่อใช้ใน
โครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองขาวและอาคารงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย งบประมาณท้ังส้ิน 144,000บาท   

 

หลักการ   ตามท่ี ส านักปลัดเทศบาล ได้ขออนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณประจ าปี 2558     เพื่อมาต้ังเป็นรายการใหม่ใน
โครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองขาวและอาคารงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย งบประมาณท้ังส้ิน 144,000บาท  โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองขาวเมื่อคราวการประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี 14 
กันยายน 2558 ในระเบียบวาระท่ี 8 

      แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
        งาน  บริหารทั่วไป 
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หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
     ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
    รายการ  ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงอาคาร 

ส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาวและอาคาร  
                            งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแบบ 

เทศบาลก าหนด 
       ขอโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  144,000 บาท 

            ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
      

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาว และ
อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยท าการทาสี
อาคารส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน 1 หลัง และ
อาคารการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน 1 หลัง จ านวนเงิน 
144,000 บาท ตามแบบเทศบาลก าหนด (สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) 
 

เหตุผล อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 
59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกนัเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้
ถูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีท าให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขอ
อนุมัติเปล่ียนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

 

               กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิก 
จ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน
ดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
 

       ดังนั้น  จึงขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติกันเงินและ 
      ขยายเวลาวางฎีกากันเงินงบประมาณไว้เบิกเหล่ือมปี ค่าบ ารุง 
      รักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร 

ส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาวและอาคารงานป้องกันและ 
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      บรรเทาสาธารณภัย งบประมาณท้ังส้ิน 144,000 บาท   
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลา

วางฎีกากันเงินงบประมาณไว้เบิกเหล่ือมปี โครงการดังกล่าว 
โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาวางฎีกากันเงิน 
งบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาว
และอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ
ทั้งสิ้น 144,000 บาท  ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 17    ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาวางฎีกากันเงิน 
งบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติข้ามถนนสายกาญจนบุรี-
อู่ทอง จ านวน 2 ซุ้ม      ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบล
หนองขาวก าหนด  งบประมาณ 3,790,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี  เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตช้ีแจงรายเอียด ดังนี้ 

ด้วยส านักปลัดเทศบาล  มีความประสงค์ขอกันเงินและ
ขยายเวลาวางฎีกากันเงินงบประมาณไว้เบิกเหล่ือมปี ประจ าปี
งบประมาณ 2558 เพื่อใช้ในโครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติข้ามถนนสายกาญจนบุรี -อู่ทอง 
จ านวน 2 ซุ้ม ตามงบประมาณท้ังส้ิน 3,790,000 บาท   

 

หลักการ  ตามท่ี ส านักปลัดเทศบาล ได้ขออนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณประจ าปี 2558 เพื่อมาต้ังเป็นรายการใหม่ใน
โครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติข้าม
ถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง จ านวน 2 ซุ้ม ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด   งบประมาณท้ั ง ส้ิน 
3,790,000 บาท   โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาวเมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 
สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2558 ใน
ระเบียบวาระท่ี 9 
แผนงาน  บริหารทั่วไป 

   หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
   ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
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รายการ  โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติข้ามถนน 
สายกาญจนบุรี-อู่ทอง จ านวน 2 ซุ้ม 

ขอโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  3,790,000 บาท  
            ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 

ค าช้ีแจงประกอบงประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติข้ามถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง  
จ านวน 2 ซุ้ม ตามแบบเทศบาลก าหนด ( สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 ) 

 

เหตุผล อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 
59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกนัเงินต่อสภา
ท้องถิน่ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ 
ถูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีท าให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขอ
อนุมัติเปล่ียนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

 

       กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิก 
จ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน
ดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินและขยาย
เวลาวางฎีกากันเงินงบประมาณไว้เบิกเหล่ือมปี หมวดค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติข้ามถนน
สายกาญจนบุรี-อู่ทอง จ านวน 2 ซุ้ม ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลหนองขาวก าหนด  งบประมาณท้ังส้ิน 3,790,000 บาท   

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลา

วางฎีกากันเงินงบประมาณไว้เบิกเหล่ือมปี โครงการดังกล่าว 
โปรดยกมือ อนุมัติ จ านวน 6 เสียง 
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ท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาวางฎีกากันเงิน 
  งบประมาณไว้เบิกเหล่ือมปี โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
  ไม่อนุมัติ จ านวน 3 เสียง 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาวางฎีกากันเงิน 

งบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติข้ามถนนสายกาญจนบุรี-
อู่ทอง จ านวน 2 ซุ้ม ตามตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบล
หนองขาวก าหนด งบประมาณทั้งสิ้น 3,790,000 บาท  
จ านวน 6 เสียง   

      ไม่อนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาวางฎีกากันเงินงบประมาณไว้ 
เบิกเหลื่อมปี หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติข้ามถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง จ านวน 2 ซุ้ม      
ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด งบประมาณ
ทั้งสิ้น 3,790,000 บาท  จ านวน 3 เสียง  สรุปว่าอนุมัติด้วย
เสียงข้างมาก 

 

ระเบียบวาระที่ 18    เร่ืองอื่นๆ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  
นายวันเพ็ญ  สุขกรม    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายวันเพ็ญ 
สมาชิกสภาเทศบาล    สุขกรม  สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้เจ้าหน้าท่ีตัดต้นไม้บริเวณ 

สระน้ า หมู่ท่ี 12 และข้างบ้านประธานชุมชน หมูท่ี 12 เพราะ
บดบังแสงจากไฟฟ้าส่องสว่าง  

นายชอบ  ปานธรรม    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายชอบ  
รองนายกเทศมนตรี     ปานธรรม รองนายกเทศมนตรี    ตอนนี้ช่างผู้รับเหมาโครงการเท 

คันหินบริเวณสระน้ าประปาได้เข้ามาด าเนินการแล้ว จึงขอให้
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าไปดู ร่วมตรวจงานด้วย 

นายทรงพล  เอกจิตต์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายทรงพล   
นายกเทศมนตรี เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2558 ผมได้

เข้าประชุมร่วมกับอ าเภอท่าม่วง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอท่าม่วง ว่าขณะนี้มี
งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล มาให้ ทุกต าบล ต าบลละ 
5,000,000 บาท จึงขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมประชุม
เพื่อหารือเรื่องการใ ช้งบประมาณดังกล่าว ร่วมกับ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านต าบลหนองขาว ทุกหมู่ ในวันท่ี 16 กันยายน 2558 
เวลา 09.00 นาฬิกา  และขอเล่ือนการประชุมหารือเรื่อง
โครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้จากวันท่ี 15 กันยายน 2558 
เป็น วันท่ี 16 กันยายน 2558 เวลา 09.00 นาฬิกา 
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นายสุนทร  จันทนะ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว     ผมนายสุนทร  
สมาชิกสภาเทศบาล                    จันทนะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอให้ปรับปรุงถนนตรงปั๊มน้ ามัน 
 

นิตยาเนื่องจากบริเวณนั้นมีลักษณะเป็นสามเหล่ียมคับแคบ หญ้า
ขึ้นรกมาก ถนนเป็นดินสกปรก อยากให้ท าเป็นถนนลาดยาง   

นายสมชาย  ปานธรรม เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายสมชาย 
สมาชิกสภาเทศบาล ปานธรรม สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอให้น างบประมาณตรง

นี้มาใช้โครงการก่อสร้างสนามกีฬา โดยการกลบสระน้ าท่ีมีอยู่ 
เพราะว่าประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากสระน้ าเลย  

นายวิโรจน์  เอกจิต    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายวิโรจน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เอกจิต สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องการกลบสระน้ า ผมขอเสนอให้

สอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านก่อน 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เรื่องการกลบสระน้ าเพื่อท าโครงการก่อสร้ างสนามกีฬา 
ประธานสภาเทศบาล    เป็นอันว่าสมาชิกทุกท่านเห็นชอบในเรื่องนี้  ขั้นตอนต่อไปเรา 

จะต้องไปสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้าน ก่อนจะด าเนินการ
กลบสระน้ า โดยจะเริ่มท่ี หมู่ท่ี 2 ก่อน  

นายวิโรจน์  เอกจิต เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายวิโรจน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เอกจิต สมาชิกสภาเทศบาล อยากทราบระเบียบกฎหมายว่าเรา

สามารถด าเนินการกลบสระน้ าท่ีมีอยู่เดิมได้หรือไม่ 
นายถวิล  เนตรค า    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายถวิล 
เลขานุการสภาเทศบาล    เนตรค า เลขานุการสภาเทศบาล เรื่องนี้ถ้าเป็นสระน้ าท่ีเทศบาล 

ก่อสร้างเองเราสมาชิกก็ขอมติท่ีประชุมไว้ก่อน แล้วเราไปขอ
ความคิดเห็นจากประชาชน และต้องดูขอระเบียบกฎหมายก่อน 
แต่ถ้าเป็นงบประมาณอุดหนุนของต าบลไม่ได้อุดหนุนเทศบาล 
การจัดซื้อจัดจ้างเราไม่สามารถด าเนินการเองได้    

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอมติท่ีประชุม เรื่อง การกลบสระน้ าเพื่อท าโครงการก่อสร้าง
ประธานสภาเทศบาล    สนามกีฬา ท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือ  
 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ท าการกลบสระน้ าสาธารณะเพื่อท าการ 
      ก่อสร้างสนามกีฬา ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล    ท่านใดเสนอ ผมขอปิดการประชุมและขอบคุณทุกท่านท่ีเข้า 

ร่วมประชุม  

เลิกประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา 

( ลงช่ือ )......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                ( นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ ) 

         เจ้าพนักงานธุรการ 
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( ลงช่ือ )......................................................เลขานุการสภาเทศบาล 

       ( นายถวิล เนตรค า )     
 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2558  ประจ าปี 2558 เรียบร้อยถูกต้อง
แล้ว เมื่อวัน........................ท่ี.............เดือน...........................................พ.ศ. ๒๕๕8 

 
 

( ลงช่ือ )......................................................ประธานกรรมการ 
         ( นายโกศล  นาคะ ) 

      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
 

 
( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 

     ( นายสมชาย  ปานธรรม ) 
                                                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 
 

 
( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 

      ( นางอารมย์  เอกฉันท์ ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม..........................สมัยท่ี..............ครั้งท่ี.........../๒๕๕8  เมื่อวัน....................ท่ี...........
เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕๕8 

 

( ลงช่ือ )....................................................................... 
                 ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 
                 ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 



44 
 

 

 
 

 
 


