
 
  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1/2559 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

   วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา ๑0.๐๐ นาฬิกา 
............................................ 

 

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. นายวันชัย  กมลวิบูลนันท  สมาชิกสภาเทศบาล  
12. นายถวิล  เนตรค า   ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 

 

ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๓. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๔. นางศิริจิต   จันทยงค์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
4.  นายศักดิ์ชาย  รอดภัย   ผู้อ านวยการกองช่าง  
5.  นางธัญญา  ศรนารายน์  ผู้อ านวยการกองคลัง  
6.  นางสาวมาณวิกา ทองเปลว  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลฯ  
7. นางอารยา  ภักดีฉนวน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
8. นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
9. นายชินภัทร  เพ็งบุตร   นักการ 
 

 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นายถวิล  เนตรค า  
เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชา
พระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล    มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 1/2559 ประจ าปี พ.ศ. 
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๒๕๕9 ในล าดับต่อไป ขอเชิญ นายถวิล  เนตรค า  เลขานุการ 
สภาเทศบาล อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง  
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 
ของสภาเทศบาลต าบลหนองขาว   

นายถวิล  เนตรค า         ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เลขานุการสภาเทศบาล                   เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  
                       สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 

                 …………………… 
       ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในคราว
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ท่ีประชุมมีมติ
ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9  
มีก าหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9  
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 3 ประจ าปี ๒๕๕9 ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.  
๒๕๕9 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน30วัน 

 

      จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

       ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๕9 

                                               บัณฑิต  ศรีทับทิม 
                       ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 
                                                                                      ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม      ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล   
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2559 เม่ือที่ 30 พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๕9 
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม      ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ว่ามีข้อผิดพลาด 
ประธานสภาเทศบาล    ท่ีต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นชอบและรับรองรายงาน 

การประชุม ดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม                                                ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 

หนองขาวสมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2559 ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕9 เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕9 ด้วย
เสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 ญัต ติ  เ ร่ื อ ง  ขอ รับความ เห็ นชอบ ร่ า ง เทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
วาระที่ 1 ( ข้ันรับหลักการ ) 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ขอเชิญนายกเทศมนตรี เสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล     
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล 
นายกเทศมนตรี      เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของ 

เทศบาลต าบลหนองขาวจะขอน าเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ต่อสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว ฉะนั้นคณะผู้บริหารจึงขอแจ้งให้ทุกท่าน
ทราบถึ งสถานะทางการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2560 
ดังต่อไปนี้  
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ดังนั้น จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาวเพื่อ
ขอรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 วารี่ 1 ( ขั้นรับหลักการ ) 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ผมขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาว่าการตั้งงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายของแต่ละงานว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ขอให ้

ตรวจดูท่ีละหน้า 
มีท่านใด จะอภิปรายซักถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หรือไม่ 

ถ้าไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบให้รับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ โปรด   
ยกมือ 

มติที่ประชุม   มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลต าบลหนอง 
   ขาว ในวาระที่ 1 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญ นายถวิล เนตรค า เลขานุการสภาเทศบาล อ่านข้อ 
ประธานสภาเทศบาล    ระเบียบกฎหมาย  เกี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ   

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใน
วาระท่ี 2 ช้ันการแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ช้ันการลงมติ
เห็นชอบเป็นเทศบัญญัติให้ท่ีประชุมทราบ 

นายถวิล เนตรค า     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล    สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๔ ข้อ ๔๕  ก าหนดว่า ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระ
ท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 
๒๔ ช่ัวโมง นับแต่สภาเทศบาล มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณ  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ท่ีประชุมเสนอว่าจะให้คณะกรรมการแปรญัตติท าการ 
ประธานสภาเทศบาล    รับค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันและเวลาใด 
นายวิโรจน์  เอกจิต    เรียนท่านประธานท่ีเคารพผมนายวิโรจน์  เอกจิต สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาล  ผมขอเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติ รับค าขอ 

แปรญัตติในวัน ท่ี 10-16 สิงหาคม 2559 ต้ังแต่เวลา
08.30-16.30 นาฬิกา ของทุกวัน ยกเว้นวันท่ี 10 สิงหาคม 
2559 ต้ังแต่เวลา 14.00 -16.30 นาฬิกา 

 
 

…/ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง    
ประธานสภาเทศบาล     ๑. นายสุนทร  จันทนะ  ผู้รับรอง   
      ๒. นางอารมณ์ เอกฉันท์  ผู้รับรอง   
นายถวิล  เนตรค า    มีผู้รับรอถูกต้อง 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีใครจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี  เป็นอันว่ า  
ประธานสภาเทศบาล    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติท าการแปร 

ประชุมเพื่อรับค าขอแปรญัตติ ในวันท่ี 10-16 สิงหาคม 
2559 ต้ังแต่เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา ของทุกวัน โดย
ไม่น้อยกว่า  24 ช่ัวโมง ยกเว้นวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 
ต้ังแต่เวลา 14.00 -16.30 นาฬิกา 
โดยมีคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แก่ 
นายสุนทร   จันทนะ 
นายเสนาะ   อ านวย 
นายสมยศ   นาคะ 
นายวันเพ็ญ   สุขกรม 
ซึ่งท่ีประชุมได้ท าการคัดเลือกต้ังแต่การประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 เมื่อวันท่ี 17 
กุมภาพันธ์ 2558 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ต่อไป ขอให้ท่ีประชุมเสนอว่าจะให้มีการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลหนองขาวสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 2/2559       

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 และ
วาระท่ี 3 ข้ันลงมติในวันและเวลาใด 

นายสุนทร   จันทนะ    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล    สภาเทศบาล ขอเสนอให้ก าหนดนัดประชุมสภาเทศบาล 

ต าบลหนองขาวสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 2/2559 
ประจ าปี  พ .ศ .๒๕๕9 เพื่ อพิ จารณาร่ า ง เทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ใน
วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ในวันท่ี 18 
สิงหาคม 2559 ต้ังแต่เวลา 10.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง    
ประธานสภาเทศบาล     ๑. นายวิโรจน์ เอกจิต  ผู้รับรอง   
      ๒. นายสมยศ  นาคะ  ผู้รับรอง  
นายถวิล  เนตรค า    มีผู้รับรองถูกต้อง 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี เป็นอันว่าท่ี 
ประธานสภาเทศบาล    ประชุมก าหนดนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลประธานสภา 

เทศบาลหนองขาวสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้ ง ท่ี 
2/2559 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8   ในวันท่ี 18 สิงหาคม 
2559  ต้ังแต่เวลา 10.00 นาฬิกา เพื่อพิจารณา วาระท่ี 2
ในขั้นแปรญัตติของงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕9 และพิจารณาวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ประเภท
ครุภัณฑ์การเกษตร รายการเพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเลื่อย
โซ่ยนต์ จ านวนเงินที่ขอโอน 15,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภา 
ประธานสภาเทศบาล     
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวด้วยส านัก 
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองขาว  ได้เสนอขอโอน

งบประมาณรายจ่าย เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2559  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่า
ครุภัณฑ์การเกษตร รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องเล่ือยโซ่ยนต์  จ านวน  1  โครงการ  ดังมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2559  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน  1  รายการ 
ดังนี้ 
รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
1) แผนงาน บริหารงานท่ัวไป   

       งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 

         ประเภท  ครุภัณฑ์การเกษตร 
         รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์  

ขนาดเครื่องยนต์  33 cc 
        งบประมาณอนุมัติ  15,000.-  บาท 
         งบประมาณก่อนโอน  0 บาท 
         โอนเพิ่มครั้งนี้   15,000.-  บาท 
         งบประมาณหลังโอน  15,000.-  บาท 
          

.../ ค าช้ีแจง 
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       ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 

เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดเครื่องยนต์  33 cc เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่ือยโซ่ยนต์  ชนิดเครื่องยนต์ 2 
จังหวะ ขนาดเครื่องยนต์ 33 cc  ระบบน้ ามันเช้ือเพลิง 
ขนาดบาร์  12  นิ้ว และขนาดถังน้ ามันเช้ือเพลิง 0.37 ลิตร  
ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้  งานสวน ใช้งานหนักได้  (ไม่มีรายละเอียด
และราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องถิ่น  
โดยค านึงถึงความจ าเป็นและประหยัด) (สอดคล้องกับแผน 
พัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางการพัฒนาท่ี 5  
โครงการหน้า 90) เป็นเงิน 15,000.-  บาท 
รวมโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ท้ังส้ิน  15,000. -  บาท  
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
รายการโอนลด 
1) แผนงาน บริหารงานท่ัวไป   

       งาน  บริหารทั่วไป 
         หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
         ประเภท  ครุภัณฑ์การเกษตร 
         รายการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ 

ขนาดเครื่องยนต์  33 cc 
         งบประมาณอนุมัติ  15,000.-  บาท 
         งบประมาณก่อนโอน  15,000.-  บาท 
         โอนลดครั้งนี้   15,000.-  บาท 
         งบประมาณหลังโอน       0    บาท  

เหตุผล 
เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน   จึงจ าเป็นต้องเสนอขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙  ตามรายการ
ดังกล่าวข้างต้น  เป็นจ านวนเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน)  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 27  
ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

 
…/ ดังนั้น 
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ดังนั้น จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนลด

งบประมาณรายจ่าย  ไปต้ังจ่ายงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  ตามหลักการและเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่     
ประธานสภาเทศบาล ถ้า ไม่มี  ผมขอมติ ท่ีประ ชุม ท่านใดอนุมั ติ ให้ โอน เงิ น

งบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ประเภท 
ครุภัณฑ์การเกษตร รายการเพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเลื่อย
โซ่ยนต์ จ านวนเงินที่ขอโอน 15,000 บาท ด้วยเสียงเป็น
เอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 5     ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 
      รายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเภทค่า 
      จัดซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ัง ( CCTV ) โครงการจัดซ้ือ 
      กล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ัง ( CCTV ) จ านวนเงินที่ขอโอน  
      500,000 บาท 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภา 
ประธานสภาเทศบาล     
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ด้วยส านัก
นายกเทศมนตรี     ปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองขาว  ได้เสนอขอโอน 

งบประมาณรายจ่าย เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2559  ในหมวดค่าครุภัณฑ์   จ านวน  1  
โครงการ  ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2559  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน  1  
รายการ และโอนลด จ านวน  1  รายการ ดังนี้ 
โอนเพิ่ม (รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)  

       แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   
       งาน  บริหารทั่วไป 

         หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
       ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
       รายการ ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดต้ัง (กล้อง CCTV) 

         งบประมาณอนุมัติ  0  บาท 
         งบประมาณก่อนโอน  0  บาท 
          

.../ โอนเพิ่ม 
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โอนเพิ่มครั้งนี้   500,000.-  บาท 

         งบประมาณหลังโอน  500,000.-  บาท 
       ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดต้ัง (กล้อง  
CCTV)  ภายในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน  9  จุด  
(รายละเอียดและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ประจ าปี พ.ศ. 2558  และ
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี
ฯ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางการพัฒนาท่ี 5.8  โครงการ
หน้า 10)  เป็นเงิน 500,000.-  บาท 
รายการโอนลด  จ านวน  1  รายการ 

       แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   
       งาน  บริหารงานคลัง 

         หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
         ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

       รายการ  รถบรรทุก (ดีเซล) 
         งบประมาณอนุมัติ  787,000.-  บาท 
         งบประมาณก่อนโอน  787,000.-  บาท 
         โอนลดครั้งนี้   500,000.-  บาท 
         งบประมาณหลังโอน  287,000.-  บาท 

เหตุผล 
เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน   จึงจ าเป็นต้องเสนอขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙  ตามรายการ
ดังกล่าวข้างต้น  เป็นจ านวนเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสน
บาทถ้วน)  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 27  
ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

ดังนั้น จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนลด
งบประมาณรายจ่าย  ไปต้ังจ่ายงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

 
.../ นายบัณฑิต   



 
22 

 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 
      รายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเภทค่า 
      จัดซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ัง ( CCTV ) โครงการจัดซ้ือ 
      กล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ัง ( CCTV ) จ านวนเงินที่ขอโอน  
      500,000 บาทด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 6     ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 ประเภท
โครงการติดต้ังเสาไฟจราจร(ไฟเตือน)จ านวนเงินที่ขอโอน 
255,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภา 
ประธานสภาเทศบาล     
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวด้วยส านัก
นายกเทศมนตรี     ปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองขาว  ได้เสนอขอโอน 

งบประมาณรายจ่าย เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2559  ในหมวดค่าครุภัณฑ์   จ านวน  1  
โครงการ  ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2559  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน  1  
รายการ และโอนลด จ านวน  1  รายการ ดังนี้ 
โอนเพิ่ม (รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)  

      แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   
       งาน  บริหารทั่วไป 

         หมวด  ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
       ประเภท  โครงการติดต้ังเสาไฟจราจร (ไฟเตือน) 

รายการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาไฟจราจร  
(ไฟเตือน) ในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว 

         งบประมาณอนุมัติ  0  บาท 
         งบประมาณก่อนโอน  0 บาท 
         โอนเพิ่มครั้งนี้   225,000.-  บาท 
         งบประมาณหลังโอน  225,000.-  บาท 
       ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาไฟจราจร (ไฟเตือน) ในเขตเทศบาล 
 

…/ ต าบลหนองขาว 
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ต าบลหนองขาว จ านวน  9  จุด รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด (ไม่มีรายละเอียดและราคา 
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องถิ่น  โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นและประหยัด) (สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ ท่ี 3 แนวทางการพัฒนาท่ี 3.2  
โครงการหน้า 9) เป็นเงิน 225,000.  บาท 
รายการโอนลด  จ านวน  1  รายการ 

      แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   
       งาน  บริหารงานคลัง 

         หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
         ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

       รายการ  รถบรรทุก (ดีเซล) 
         งบประมาณอนุมัติ  787,000.-  บาท 
         งบประมาณก่อนโอน  287,000.-  บาท 
         โอนลดครั้งนี้   225,000.-  บาท 
         งบประมาณหลังโอน    62,000.-  บาท 

เหตุผล 
เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเป็นการตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน   จึงจ าเป็นต้องเสนอขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙  ตามรายการ
ดังกล่าวข้างต้น  เป็นจ านวนเงิน 225,000.- บาท (สองแสน
สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 27  
ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

ดังนั้น จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนลด
งบประมาณรายจ่าย  ไปต้ังจ่ายงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
 
 

.../ มติท่ีประชุม  
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มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 ประเภท 
โครงการติดต้ังเสาไฟจราจร (ไฟเตือน) จ านวนเงินที่ขอโอน 
255,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 7    ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเภท
ครุภัณฑ์การศึกษา  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเล่น
สนามกลางแจ้ง จ านวนเงินที่ขอโอน 500,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภา 
ประธานสภาเทศบาล     
นายชอบ  ปานธรรม    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวด้วยส านัก 
รองนายกเทศมนตรี    ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองขาว  ได้เสนอขอโอนเงิน 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อ 
ไปต้ัง จ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์การศึกษา ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

         หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  มีรายละเอียด ดังนี้ 

โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)  
      แผนงาน  การศึกษา 
      งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
      หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท  ครุภัณฑ์การศึกษา 
      รายการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง  
      โอนเพิ่ม  500,000 บาท 
      รวมโอนต้ังเป็นรายการใหม่จ านวน  500,000.-บาท (ห้า         

แสนบาทถ้วน) 
      ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 
จ านวน  1  ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล
หนองขาวก าหนด เพื่อติดต้ังบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหนองขาว (ไม่มีรายละเอียดและราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ่น โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นและความประหยัด)  (สอดคล้องกับ 

 

.../ แผนพัฒนา 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม แนวทางการพัฒนา  
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชน)  
โอนลด 
1. แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

      งาน  บริหารงานคลัง 
      หมวด  ค่าใช้สอย 

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

      รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
      ต้ังไว ้    60,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือ  46,124 บาท 
      โอนลดครั้งนี้   30,000  บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน 16,124  บาท 
      รวมโอนลดจ านวน  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

2. แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
      งาน  บริหารงานคลัง 
      หมวด  ค่าใช้สอย 
      ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
      ต้ังไว ้    50,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือ  50,000 บาท 
      โอนลดครั้งนี้   40,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 10,000  บาท 
      รวมโอนลดจ านวน  40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถ้วน) 

3. แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
      งาน  บริหารทั่วไป 
      หมวด  ค่าใช้สอย 

 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี 
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

      ต้ังไว ้    200,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือ  108,834 บาท 
      โอนลดครั้งนี้   30,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 78,834  บาท 
      รวมโอนลดจ านวน  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

4. แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
       

.../ งาน 
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งาน  บริหารงานคลัง 

      หมวด  ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 

      ต้ังไว ้    50,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือ  49,925.03 บาท 
      โอนลดครั้งนี้   45,000  บาท 

      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 4,925.03  บาท 
      รวมโอนลดจ านวน  45,000 บาท (ส่ีหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

5. แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
      งาน  บริหารงานคลัง 
      หมวด  ค่าวัสดุ 
      ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
      ต้ังไว ้    10,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือ  10,000 บาท 

โอนลดครั้งนี้   8,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 2,000  บาท 
      รวมโอนลดจ านวน  8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 

6. แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
      งาน  บริหารงานคลัง 
      หมวด  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
      ประเภท  รถบรรทุก (ดีเซล) 
      ต้ังไว ้    787,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือ  62,000 บาท 
      โอนลดครั้งนี้   60,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 2,000  บาท 
      รวมโอนลดจ านวน  60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 

7. แผนงาน การรักษาความสงบฯ 
      งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบฯ 
      หมวด  ค่าตอบแทน 
      ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
      ต้ังไว ้    10,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือ  10,000 บาท 
      โอนลดครั้งนี้   7,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 3,000  บาท 
      รวมโอนลดจ านวน  7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

8. แผนงาน การรักษาความสงบฯ 
      งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบฯ 
       

.../ หมวด 
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หมวด  ค่าใช้สอย 

      ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ต้ังไว ้    120,000  บาท 

      งบประมาณคงเหลือ  119,790 บาท 
      โอนลดครั้งนี้   110,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 9,790  บาท 

รวมโอนลดท้ังหมด  110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) 
9. แผนงาน การรักษาความสงบฯ 

      งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบฯ 
      หมวด  ค่าใช้สอย 
      ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
      ต้ังไว ้    80,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือ  60,460 บาท 
      โอนลดครั้งนี้   30,000  บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน 30,460  บาท 
      รวมโอนลดจ านวน  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

10. แผนงาน การรักษาความสงบฯ 
      งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบฯ 
      หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
      ต้ังไว ้    50,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือ  50,000 บาท 
      โอนลดครั้งนี้   40,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 10,000  บาท 
      รวมโอนลดจ านวน  40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถ้วน) 

11. แผนงาน การรักษาความสงบฯ 
      งาน  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
      หมวด  ค่าใช้สอย 
      ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี 

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      รายการ  ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนฯ 
      ต้ังไว ้    100,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือ  100,000  บาท 
      โอนลดครั้งนี้   100,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0  บาท 
      รวมโอนลดจ านวน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
       

…/ รวมโอนลด 
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รวมโอนลดทั้งหมด จ านวน 11 รายการ รวมเป็นเงิน 
จ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เพื่ อ ให้ มี เค รื่ อ ง เ ล่นสนาม ท่ีปลอดภัย เป็ น ไปอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและเป็นการ
ตอบสนองต่อเด็กนักเรียน จึงจ าเป็นต้องต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี        พ.ศ.2559 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิน่” 

ดังนั้น จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนเงิน
งบประมาณ   ไปต้ังจ่าย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ค่าครุภัณฑ์การศึกษา ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี   ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเภท
ครุภัณฑ์การศึกษา  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเล่น
สนามกลางแจ้ง จ านวนเงินที่ขอโอน 500,000 บาท ด้วย
เสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 8      ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 
      รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเภท 
                                                            ครุภัณฑ์ทางการศึกษา โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์พื้นยาง  
      ชนิด EPDM จ านวนเงินที่ขอโอน 500,000 บาท 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภา 
ประธานสภาเทศบาล     
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวด้วยส านักปลัด 
นายกเทศมนตรี     เทศบาล เทศบาลต าบลหนองขาว  ได้เสนอขอโอนเงิน 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อ
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
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ครุภัณฑ์การศึกษา โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
         หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  มีรายละเอียด ดังนี้ 

โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)  

               แผนงาน การศึกษา 
      งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
      หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท  ครุภัณฑ์การศึกษา 
      รายการ  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พื้นยางชนิด EPDM  

แบบเท 20 มิลลิเมตรพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร 
ตามแบบเทศบาลก าหนด 

      โอนเพิ่ม    500,000 บาท 
รวมโอน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

      ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์พื้นยางชนิด EPDM แบบเท 
20 มิลลิเมตรพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลก าหนด (รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2559-2561 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน
สังคม ข้อท่ี 2.8 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ตลอดจนส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชน) 
รายการโอนลด 

               1.แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
      งาน  บริหารงานคลัง 
      หมวด  เงินเดือน 
      ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
      ต้ังไว ้    1,424,700 บาท  
      งบประมาณคงเหลือ   667,558.29 บาท 
      โอนลดครั้งนี้   400,000 บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน  267,558.29   บาท 
      รวมโอนลดจ านวน 400,000.-บาท (ส่ีแสนบาทถ้วน) 

2.แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
      งาน  บริหารงานคลัง 
      หมวด  เงินเดือน 
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      ประเภท  เงินเพิ่มต่างๆ 
      ต้ังไว ้    36,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือ  36,000 บาท 
      โอนลดครั้งนี้   30,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 6,000  บาท 
      รวมโอนลดจ านวน  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
              3.แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
      งาน  บริหารงานคลัง 
      หมวด  ค่าตอบแทน 
      ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
      ต้ังไว ้    30,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือ  25,740 บาท 
      โอนลดครั้งนี้   20,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 5,740  บาท 
      รวมโอนลดจ านวน  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
              4.แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
      งาน  บริหารงานคลัง 
      หมวด  ค่าใช้สอย 

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

      รายการ  โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี 
      ต้ังไว ้    50,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือ  50,000 บาท 
      โอนลดครั้งนี้   50,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0  บาท 
      รวมโอนลดจ านวน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

รวมโอนลดท้ังหมด จ านวน 4 รายการ รวมเป็นเงินจ านวน 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เพื่อให้มีสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและเป็นการตอบสนองต่อ
เด็กนักเรียน จึงจ าเป็นต้องจ่ายเป็นรายการใหม่ประจ าปี
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี        พ.ศ.2559 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 
และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
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ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนเงิน
งบประมาณ   ไปต้ังจ่าย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ค่าครุภัณฑ์การศึกษา ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม ่
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 
      รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเภท 
      ครุภัณฑ์ทางการศึกษา โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์พื้นยางชนิด 
      EPDM จ านวนเงินที่ขอโอน 500,000 บาท ด้วยเสียงเป็น 
      เอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 9      ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 
      รายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเภท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการติดตั้งผ้าม่านหน้าต่างและประตู
ห้องพักครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวนเงินที่ขอโอน 10,000
บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภา 
ประธานสภาเทศบาล     
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวด้วยส านัก
นายกเทศมนตรี     ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองขาว  ได้เสนอขอโอนเงิน 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อ
ไปต้ัง จ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

         หลักการ 
1.ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายละเอียด ดังนี้ 

โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)  
                แผนงาน  การศึกษา 
      งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
      หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
      โอนเพิ่ม  10,000 บาท 
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      รวมโอนต้ังเป็นรายการใหม่ จ านวน 10,000.-บาท (หนึ่ง 

หม่ืนบาทถ้วน) 
    ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังผ้าม่านหน้าต่างและประตูห้องพักครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 
210x310 ซม. จ านวน 2 ชุด ผ้าม่านประตู ขนาดไม่น้อย
กว่า 65x96 ซม.(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม ข้อท่ี 2.9 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังใน
ระบบและนอกระบบ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แก่ประชาชน) 
โอนลด 

      แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
      งาน          บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   
      หมวด  ค่าวัสดุ 
      ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
      ต้ังไว ้    50,0000  บาท 

งบประมาณคงเหลือ  30,560 บาท 
      โอนลดครั้งนี้   10,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 20,560  บาท 
      รวมโอนลดท้ังหมด  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
      รวมโอนลดจ านวน จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงินจ านวน  

10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
เหตุผล 

เพื่อให้อาคารห้องธุรการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย  ดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและเป็นการ
ตอบสนองต่อเด็ก จึงจ าเป็นต้องต้องจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนเงิน
งบประมาณ   ไปต้ังจ่าย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
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ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 
      รายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเภท 
      ครุภณัฑ์ส านักงาน โครงการติดตั้งผ้าม่านหน้าต่างและประตู 
      ห้องพักครศูนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กจ านวนเงนิที่ขอโอน 10,000  
      บาท ดว้ยเสียงเป็นเอกฉันท ์
 

ระเบียบวาระที่ 10     ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 
รายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเภท
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา โครงการจัดหาสื่อห้องปฏิบัติการสอน
( ห้องเรียนอัจฉริยะ ) จ านวนเงินที่ขอโอน 500,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภา 
ประธานสภาเทศบาล     
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  ด้วยส านัก
นายกเทศมนตรี     ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองขาว  ได้เสนอขอโอนเงิน       

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อ 
ไปต้ัง จ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์การศึกษา ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

         หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  มีรายละเอียด ดังนี้ 
โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)  

              1.แผนงาน การศึกษา 
      งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
      หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท  ครุภัณฑ์การศึกษา 
      รายการ  โครงการจัดหาส่ือห้องปฏิบัติการเรียน 

การสอน (ห้องเรียนอัจฉริยะ) 
โอนเพิ่ม  500,000 บาท 
รวมโอนต้ังเป็นรายการใหม่ จ านวน  500,000.-บาท (ห้า
แสนบาทถ้วน) 

      ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาส่ือห้องปฏิบัติการเรียนการสอน 
 
 

.../ ห้องเรียน 
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(ห้องเรียนอัจฉริยะ) ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 
หนองขาว จ านวน  1  ห้อง รายละเอียดตามแบบเทศบาล 
ต าบลหนองขาวก าหนด (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2559-2561 เพิ่มเติมฉบับท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน
สังคม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ัง
ในระบบและนอกระบบ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตแก่ประชาชน)  
รายการโอนลด 

              1.แผนงาน        บริหารงานท่ัวไป 
      งาน  บริหารทั่วไป 
      หมวด  ค่าใช้สอย 
      ประเภท    ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน 
      ต้ังไว ้    100,000 บาท  
      งบประมาณคงเหลือ   67,000 บาท 
      โอนลดครั้งนี้   65,000 บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,000   บาท 
      รวมโอนลดจ านวน 65,000.-บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

2.แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
      งาน  บริหารทั่วไป 
      หมวด  ค่าใช้สอย 
      ประเภท  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
      ต้ังไว ้    300,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือ  300,000 บาท 
      โอนลดครั้งนี้   200,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 200,000  บาท 
      รวมโอนลดท้ังหมด  200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
              3.แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
      งาน  บริหารทั่วไป 
      หมวด  ค่าวัสดุ 
      ประเภท  วัสดุก่อสร้าง 
      ต้ังไว ้    150,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือ  132,418.05 บาท 
      โอนลดครั้งนี้   67,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 65,418.05  บาท 
      รวมโอนลดจ านวน 67,000 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
      4.แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
       
 

.../ งาน 
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งาน  บริหารทั่วไป 

      หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

      รายการ  เครื่องปรับอากาศ 
      ต้ังไว ้    28,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือ  28,000 บาท 

โอนลดครั้งนี้   28,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0  บาท 
      รวมโอนลดจ านวน 28,000บาท (สองหมื่นแปดพนับาทถ้วน) 
      5.แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
      งาน  บริหารทั่วไป 
      หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
      ประเภท  โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคาร 

เอนกประสงค์ ช้ัน 2 
      ต้ังไว ้    1,300,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือ  100,000 บาท 
      โอนลดครั้งนี้   100,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0   บาท 
      รวมโอนลดจ านวน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

6.แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
      งาน  บริหารทั่วไป 
      หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
      ประเภท  ค่าปรับปรุงรางระบายน้ า 
      ต้ังไว ้    40,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือ  40,000 บาท 
      โอนลดครั้งนี้   40,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0   บาท 
      รวมโอนลดจ านวน  40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถ้วน) 
      รวมโอนลดทั้งหมด จ าวน 6 รายการ รวมเป็นเงินจ านวน  

500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
เหตุผล 

       เพื่อให้การจัดหารครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและเป็นการ
ตอบสนองต่อเด็กนักเรียน จึงจ าเป็นต้องจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 
 

…/ ท่ี 2 
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ท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

       ดังนั้น จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนเงิน 
งบประมาณ   ไปต้ังจ่าย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ค่าครุภัณฑ์การศึกษา ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ( ถ้าไม่มี ) ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเภท
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา โครงการจัดหาสื่อห้องปฏิบัติการสอน
( ห้องเรียนอัจฉริยะ ) จ านวนเงินที่ขอโอน 500,000 บาท
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 11     ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 
      รายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเภท 
      ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวนเงิน 
      ที่ขอโอน 100,000 บาท 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภา 
ประธานสภาเทศบาล     
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวด้วยส านัก
นายกเทศมนตรี     ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองขาว  ได้เสนอขอโอนเงิน 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อ 
ไปต้ัง จ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

         หลักการ 
      1.ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  มีรายละเอียด ดังนี้ 

      โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)  
      แผนงาน  การศึกษา 
      งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
      หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน  
       
 

.../ รายการ  



 
37 
 
รายการ  จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 

      โอนเพิ่ม    100,000 บาท 
      รวมโอน  100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
      ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ     

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน 1 เครื่อง  ระบบดิจิตอล 
(ขาว - ด า )  ความเร็ว 20 แผ่น ต่อนาที รายละเอียดตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติมฉบับท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสังคม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ตลอดจนส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชน) 
โอนลด 

                แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
      งาน  บริหารทั่วไป 
      หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
      ประเภท  ค่าปรับปรุงอาคาร 
      ต้ังไว ้    100,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือ  100,000 บาท 
      โอนลดครั้งนี้   100,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0  บาท 
      รวมโอนลดท้ังหมด  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

รวมโอนลด จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเ งินจ านวน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เพื่อให้การจัดหารครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและเป็นการ
ตอบสนองต่อการท างานของทางราชการ จึงจ าเป็นต้องต้อง
จ่ายเป็นรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 
ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 
 

…/ ดังนั้น 
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ดังนั้น จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนเงิน
งบประมาณ   ไปต้ังจ่าย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 
      รายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเภท 
      ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวนเงิน 
      ที่ขอโอน 100,000 บาทด้วยเสียงเป็นเอกฉันท ์
  

ระเบียบวาระที่ 12     ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 
      รายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งานกิจการ  

      ประปา ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 
      เงินที่ขอโอน 50,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภา 
ประธานสภาเทศบาล     
นายทรงพล  เอกจิตต์    ด้วยกองคลัง  งานกิจการประปา  เทศบาลต าบลหนองขาว   
นายกเทศมนตรี ได้เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  หมวดครุภัณฑ์  ดังมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9  หมวดครุภัณฑ์  เพื่อน าไปจ่ายรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอ 
คือ  หมวด ค่าวั สดุ  ประเภทวั สดุ ก่ อสร้ า ง จ านวน เงิ น            
๕0,0๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
รายการโอนเพิ่มงบประมาณ   จ านวน 1 หมวด  ดังนี้ 

     ๑. ด้าน   เศรษฐกิจ   
     แผนงาน   การพาณิชย์   
     งาน   กิจการประปา  

     หมวด   ค่าวัสดุ 
     ประเภท   วัสดุก่อสร้าง 

    งบประมาณต้ังไว้    100,๐๐๐.๐๐ บาท   
    งบคงเหลือก่อนโอน      7,510.๐๐ บาท   
    โอนเพิ่ม      ๕0,๐๐๐.๐๐ บาท 
     งบคงเหลือหลังโอนเพิ่ม   57,510.๐๐ บาท 

      รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น    50,0๐๐.-บาท 
 

…/ รายการ 
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รายการโอนลดงบประมาณ จ านวน 1 หมวด ดังนี ้

     ๑.ด้าน  เศรษฐกิจ   
    แผนงาน  การพาณิชย์   
     งาน  กิจการประปา  
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 

     ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
    งบประมาณต้ังไว้    95,๐๐๐.๐๐ บาท   
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 95,00๐.๐๐ บาท   
    โอนลด      ๕0,๐๐๐.๐๐ บาท 
     งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  4 5 , 0 0 0 . ๐ ๐  บ า ท

    รวมโอนลดทั้งสิ้น    50,0๐๐.-บาท 

เหตุผล 
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  งานกิจการประปา 
ต้ังงบประมาณหมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้างไม่เพียงพอ
กับรายจ่าย  กองคลัง งานกิจการประปา มีความจ าเป็นท่ี
จะต้องโอนงบประมาณดังกล่าวไว้เพื่อใช้ในการปฏิบั ติ
ราชการให้ เกิดประโยชน์ สูง สุด จึงจ า เป็นต้องขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕9 
เพื่อโอนไปเพิ่มงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าวัสดุ ประเภท
วัสดุก่อสร้างท่ีไม่เพียงพอกับรายจ่าย เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน  
50,0๐๐.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอยีดดังนี้  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ และ ๓) หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 
 ดั งนั้ น  จึ ง ขอ เสนอญัต ติ เ รื่ อ ง  ขออนุ มั ติ โอน
งบประมาณราย จ่ายหมวดครุภัณฑ์  หมวด ท่ี ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประจ าปี    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  ไปจ่าย
เพิ่มในงบประมาณรายจ่ายท่ีไม่ เพียงพอแก่การใช้จ่าย
ดังกล่าว ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล -ต าบลหนองขาว  เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป   .  

 
 
 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 
      รายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งานกิจการ  

      ประปา ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 
      เงินที่ขอโอน 50,000 บาท ดว้ยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 13    เร่ืองอื่นๆ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล     
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  พรุ่งนี้วันท่ี 11 สิงหาคม 
นายกเทศมนตรี      2559 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีจะมา 

เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าท่ีโรงพักน้ าท่ี 2 เวลา 
10.00 นาฬิกา ขอเชิญทุกท่านร่วมต้อนรับ  

 และวันท่ี 16 สิงหาคม 2559 2559 เชิญทุกท่านร่วม อบจ.
สันจร ท้ังภาคเช้าและภาคค่ า  

นายสมชาย ปานธรรม    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสมชาย ปานธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล เสียงตามสายบริเวณถนนเทศบาล 7  

และ 11 ไม่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์เลย 
นายศักด์ิชาย  รอดภัย    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายศักด์ิชาย  รอดภัย 
ผู้อ านวยการกองช่าง    ผู้อ านวยการกองช่าง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ก าลังไล่ตรวจสอบทุกจุด 
นายวิโรจน์  เอกจิต    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพผมนายวิโรจน์  เอกจิต 
รองประธานสภาเทศบาล    รองประธานสภาเทศบาล อยากให้ซ่อมหรือเปล่ียนทางเท้าท้ัง  

2 ฝ่ัง เนื่องจากมีบางส่วนยุบตัว เกรงว่าจะเกิดอันตราย และ
ไม่สวยงาม 

นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนสมาชิกสภาเทศบาลเรามีโครงการปรับปรุงทางเท้า
นายกเทศมนตรี     อยู่ในแผนพัฒนา 3 ปี 
นายวันชัย กมลวิบูลย์นันท   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวันชัย กมล
สมาชิกสภาเทศบาล    วิบูลย์นันท สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้แจ้งพนักงานท าการ 

ลอกท่อบริเวณหมู่ท่ี 2 และ3  
นายศักด์ิชาย  รอดภัย    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายศักด์ิชาย  รอดภัย 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง จะแจ้งให้พนักงานทราบ 
นายชอบ  ปานธรรม    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพผมนายชอบ ปานธรรม 
รองนายกเทศมนตรี    รองนายกเทศมนตรี การฝ่ังท่อบริเวณกิโลเมตรที่ 12 แยก 

ขวาจะได้ท่อเมื่อใด  
นายศักดิ์ชาย  รอดภัย    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายศักด์ิชาย  รอดภัย 
 
 

…/ ผู้อ านวยการ 
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ผู้อ านวยการกองช่าง    ผู้อ านวยการกองช่าง เรื่องนี้มันติดขัดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง  

และจะน าเรื่องนี้ปรึกษาอีกครั้ง 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่านสุนทร จันทนะ เคยเสนอ
ประธานสภาเทศบาล    เรื่องการใช้โทรศัพท์ในห้องประชุม ขอความร่วมมือทุกท่าน 

ปิดเสียงหรือปิดเครื่องทุกครั้งท่ีมีการประชุม   
เรื่อง ท่ี 2 ขอให้เ จ้าหน้าท่ีเปล่ียนถ่านนาฬิกาติดผนังให้
เรียบร้อย 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดการ
ประชุมเพียงเท่านี้ 
 

เลิกประชุมเวลา 13.17 นาฬิกา 
 

( ลงช่ือ )......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
               ( นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ ) 
            เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

( ลงช่ือ )......................................................เลขานุการสภาเทศบาล 
        ( นายถวิล เนตรค า )     

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2559 ประจ าปี 2559 
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน........................ท่ี.............เดือน...........................................พ.ศ. ๒๕๕9 

 
 
 
 
 
 
 

( ลงช่ือ )......................................................ประธานกรรมการ        
                   ( นายโกศล  นาคะ ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

 
( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
               ( นายสมชาย  ปานธรรม ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
 

( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ   
                 ( นางอารมย์  เอกฉันท์ ) 
          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
 
 

…/ ท่ีประชุม 
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ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม..........................สมัยท่ี..........ครั้งท่ี........../๒๕๕9  เมื่อวัน....................ท่ี...........
เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕๕9 

 

( ลงช่ือ )....................................................................... 
                       ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

                   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
 
 
 
 


