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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 1/2560 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 

วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕60 เวลา 10.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

---------------------------------------------- 
สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 

1. นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายวิโรจน์  เอกจิต   รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล  
4.  นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายวันเพ็ญ  สุขกรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นางอารมย์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายวันชัย  กมลวิบูลย์นันท  สมาชิกสภาเทศบาล 
8.  นายพยอม  ผ่ึงผาย   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
10.  นายทศพร  ใจทัศน์   เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล   ลากิจ 
2. นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล   ลากิจ 

 

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  
6.  นายศักดิ์ชาย  รอดภัย   ผู้อ านวยการกองช่าง  
7.  นางเกสา  ฝาเงิน   ผู้อ านวยการกองคลัง 
8.  นางอารยา  ภักดีฉนวน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
9.  นางขนิษฐา  ค าอินทร์  ครูผู้ดูแลเด็ก 
10. นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
11. นายชินภัทร  เพ็งบุตร   นักการ 

12. นางสาวส าเภา ทองแท้   ประชาชน 
13. นางสาวศิโรรัตน์ ทองแท้   ประชาชน 
 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายบัณฑิต ศรีทับทิม  
ประธานสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแล้ว
กล่าวเปิดประชุม 

…/ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวและ
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามัญสมัยแรก ครัง้ที ่1/2560 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60  ณ บัดนี้ 
ขอเชิญ นายทศพร  ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาลอ่าน

ประกาศอ าเภอท่าม่วง 
นายทศพร  ใจทัศน์       ประกาศเทศบาลต าบลหนองขาว 
เลขานุการสภาเทศบาล                  เร่ือง ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี 2560                      

   ของเทศบาลต าบลหนองขาว 
ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในคราวการประชุม

สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕59 เมื่อวันท่ี 
25 กุมภาพันธ์ ๒๕59 ท่ีประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัย
แรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60  มีก าหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60  เป็นต้นไป นั้น 

อาศัยอ านาจตาม ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม    
( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕60  ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕60 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕60 

 

                นายบัณฑิต  ศรีทับทิม 
                           ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

                                                                                    ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม      เรื่องท่ี 1 นายสมชาย  ปานธรรม สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ  
ประธานสภาเทศบาล   และนายโกศล  นาคะ สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ    
      เรื่องท่ี 2 การท าถนนบริเวณบ้าน นางสาวส าเภา ทองแท้ ขอ 

เชิญเจ้าของท่ีดินช้ีแจง 
นางสาวส าเภา ทองแท้    เรียนท่านประธานท่ีเคารพดิฉันนางสาวส าเภา ทองแท้ มา
ประชาชน    สอบถามความคืบหน้าเรื่องการท าถนนบริเวณท่ีดินของตนซึ่งได้กันท่ี 

เป็นทางสาธารณะเรียบร้อยแล้ว ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร เพราะเห็น
ช่างเข้าไปส ารวจนานแล้วก็หายเงียบไป หลังจากนั้นมีทางอ าเภอมาแจ้ง
ว่า จะท าถนนให้ ขนาดยาว 6 เมตร  กว้าง 5 เมตร ดิฉันสงสัยว่าท าไม
ท าพื้นท่ีแค่นี้ ท้ังท่ีมีพื้นท่ีประมาณ 3 ล็อคปูน แล้วจะได้ท าเมื่อใด 

นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล 
นายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี เรื่องนี้ได้เข้าไปดู  3 ครั้ง   ทุกครั้งก็จะมี  

ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ฝ่ายปกครอง และฝ่ายทหารเข้าร่วมดูทุกครั้ง ทาง 
 

.../ เทศบาลยินดี 
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เทศบาลยินดีท่ีจะท าให้เพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชน แต่
อยากให้คุยกับบ้าน นางส าเภา พุ่มพวง ก่อน ให้ตกลงให้เรียบร้อย ถ้า
ตกลงกันไม่ได้เทศบาลก็ไม่สามารถด าเนินการได้  และขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจง 

นายทศพร  ใจทัศน์    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผม นายทศพร  ใจทัศน์ เลขานุการ
เลขานุการสภาเทศบาล   สภาเทศบาล เรื่องนี้ทางอ าเภอท่าม่วงและศูนย์ด ารงธรรมยังไม่มีหนังสือ 

แจ้งมาถึงเทศบาลต าบลหนองขาวเพื่อให้ด าเนินการใดๆ  แต่ถ้ามี
หนังสือแจ้งมาถึงเทศบาลก็สามารถท าได้  และโครงการดังกล่าวยังไม่ได้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี  ท้ังนี้ ถ้ามีหนังสือมาเราจะขอความ
เห็นชอบจากสภาและบรรจุไว้ในแผน 3 ปี  
 วันนี้ขอให้ นางสาวส าเภา ทองแท้ ไปติดต่อขอหนังสือตอบรับ
กับอ าเภอท่าม่วงหรือศูนย์ด ารงธรรม เพื่อจักได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ตามล าดับ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่  1 คร้ังที่  1/2560 ประจ าปี พ.ศ.2560 เม่ือวันที่  17 
มกราคม  2560 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม      ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ว่ามีข้อผิดพลาด 
ประธานสภาเทศบาล   ท่ีต้องแก้ไขหรือไม่ถ้าไม่มี  ขอมติท่ีประชุม  ท่านใดเห็นชอบและรับรอง 

รายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม                         ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์            
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 และสมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕61 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญ นายทศพร  ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล อ่านข้อ
ประธานสภาเทศบาล   ระเบียบกฎหมาย  
นายทศพร  ใจทัศน์    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง 
เลขานุการสภาเทศบาล   ( ฉบับท่ี ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ สรุปสาระส าคัญไดวา   

“ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญส่ีสมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และ
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าป ใหสภาเทศบาลก าหนดสมัยประชุม
สามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีก าหนดไมเกิน ๓๐ วัน แตถาจะขยายเวลาออกไป
อีกจะ  ตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด”ประกอบกับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๑ สรุป
สาระส าคัญไดวา “เมื่อมีประธานสภา  ทองถิ่นแลวใหประธานสภา     
ทองถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ส าหรับ
เทศบาล ใหสภาเทศบาลก าหนดวา    การประชุมสมัยสามัญประจ าป 
แตละสมัยจะเริ่มเมื่อใด การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายว่าดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นก าหนด”  

 
.../ นายบัณฑิต   



4 
 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ทุกท่านได้ก าหนดว่าสมัยการประชุมสามัญ สมัยท่ี 2  
ประธานสภาเทศบาล   ประจ าปี 2560  ว่าจะเริ่มวันใด  เดือนใด  และมีก าหนดกี่วัน 
นายสมยศ  นาคะ    เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสมยศ  นาคะ สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล ขอเสนอใหเ้ริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ต้ังแต่  

วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕60 โดยมีก าหนด ๓๐ วัน 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล   1. นายวันเพ็ญ  สุขกรม    สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้รับรอง 
     2. นางอารมย์   เอกฉันท์ สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้รับรอง 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิก
ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าท่ีประชุมมีมติตามท่ี นายสมยศ นาคะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัย 
ท่ี 2 ประจ าปี 2560 โดยเร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 
เป็นต้นไป  โดยมีก าหนด ๓๐ วัน 
 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ทุกท่านได้ก าหนดว่าวันเริ่มการประชุมสมัยการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   สามัญสมัยท่ี 3 ประจ าปี 2560 ว่าจะเริ่มวันใด เดือนใด มีก าหนดกี่วัน 
นายวิโรจน์ เอกจิต    เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์ เอกจิต รอง 
รองประธานสภาเทศบาล     ประธานสภาเทศบาล ขอเสนอใหเ้ริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.๒๕60  

โดยมีก าหนด ๓๐ วัน 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล.   1. นายสุนทร  จันทนะ  สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้รับรอง 
     2. นายสมยศ  นาคะ สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้รับรอง 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด
เสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าท่ีประชุมมีมติตามท่ี นายวิโรจน์ เอกจิต รอง
ประธานสภาเทศบาล    

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัย  
ที่ 3 ประจ าปี 2560 โดยเร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 
เป็นต้นไป  โดยมีก าหนด ๓๐ วัน 
 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ทุกท่านได้ก าหนดว่าวันเริ่มการประชุมสมัยการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   สามัญสมัยท่ี 4 ประจ าปี 2560 ว่าจะเริ่มวันใด เดือนใด มีก าหนดกี่วัน 
นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสุนทร  จันทนะ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล      เทศบาล ขอเสนอใหเ้ริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.๒๕60 โดยมี 

ก าหนด ๓๐ วัน 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล   1. นายวันเพ็ญ  สุขกรม สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้รับรอง 

2. นายสมยศ  นาคะ สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้รับรอง 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด 
 

.../ เสนอเป็นอย่างอื่น 
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เสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าท่ีประชุมมีมติตามท่ี นายสุนทร  จันทนะ
สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการก าหนดสมัยประชุมสามัญ   
สมัยที่ 4 ประจ าปี 2560 โดยเร่ิมต้ังแต่ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.    
๒๕60 เป็นต้นไป  โดยมีก าหนด ๓๐ วัน 
 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ทุกท่านได้ก าหนดว่าวันเริ่มการประชุมสมัยการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   สามัญสมัยแรก ประจ าปี 2561 ว่าจะเริ่มวันใด เดือนใด 
นายสุนทร  จันทนะ    เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสุนทร  จันทนะ   
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอใหเ้ริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.     

๒๕61 โดยมีก าหนด ๓๐ วัน 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล   1. นายเสนาะ  อ านวย  สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้รับรอง 
     2. นายวันชัย  กมลวิบูลนันท  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด
เสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าท่ีประชุมมีมติตามท่ี นายสุนทร  จันทนะ
สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ  

มติที่ประชุม        ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการก าหนดสมัยประชุมสามัญ   
สมัยแรก ประจ าปี 2561  โดยเร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕61 เป็นต้นไป  โดยมีก าหนด ๓๐ วัน 
 

ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติ เร่ือง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองขาว 

นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายนายทรงพล  
นายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ด้วยงานวิชาการและแผนงานเสนอญัตติ 

ต่อสภาเพื่อคัดเลือก สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองขาว เนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 
2 ปี 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจง วิธีเลือกสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว 
นายทศพร  ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ตามระเบียบ 
เลขานุการสภาเทศบาล   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘(๓) ก าหนดให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภา 
 จ านวนสามคน เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว โดย
มีวิธีการเลือกดังนี้ 

การเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลต่อท่ีประชุม ต้องมีผู้รับรอง
อย่างน้อยสองคน และผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือต้องอยู่ในท่ีประชุมและต้อง 

 
 
 

.../ ให้ความยินยอม 
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ให้ความยินยอมในการเสนอช่ือ หากมีการเสนอช่ือครบพอดีตามจ านวน 
ให้ถือว่าบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือได้รับการเลือก  

หากมีการเสนอช่ือเกินกว่าจ านวนท่ีก าหนด ให้ประธานแจ้งให้
สมาชิกสภาเทศบาลคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอช่ือโดยการลงคะแนนลับ 
ใช้วิธี เขียนช่ือตัวและช่ือสกุลผู้ ท่ีได้รับเสนอช่ือลงในบัตรคะแนนท่ี
ประธานท่ีประชุมมอบให้ได้ไม่เกินจ านวนท่ีก าหนด ให้ประธานในท่ี
ประชุมต้ังสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยู่ในท่ีประชุม และมิได้เป็นผู้ได้รับการ
เสนอช่ือจ านวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน  

เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงตามล าดับ เป็น
ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจนครบจ านวนท่ีก าหนด ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับเลือก
ในล าดับเดียวกันหลายคน ท าให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ ให้ท่ีประชุมจัด
ให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้ง
ท่ีสองแล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธี จั บสลากตามท่ี
ประธานในท่ีประชุมก าหนด  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรให้ด ารง 
ประธานสภาเทศบาล   ต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว  
นายสุนทร  จันทนะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นาย วันชัย กมลวิบูลนันท  สมาชิกสภา 

เทศบาล  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายวิโรจน์  เอกจิต  ผู้รับรอง 

2. นายวันเพ็ญ  สุขกรม  ผู้รับรอง 
นายทศพร  ใจทัศน์    มีผู้รับรองถูกต้อง  
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายสมยศ  นาคะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสมยศ  นาคะ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายเสนาะ อ านวย สมาชิกสภาเทศบาล   

เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายวันชัย กมลวิบูลนันท ผู้รับรอง 

2. นายสมยศ  นาคะ  ผู้รับรอง 
นายทศพร  ใจทัศน์    มีผู้รับรองถูกต้อง  
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะเสนอเป็นท่านอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นางอารมย์ เอกฉันท์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ นางอารมย์ เอกฉันท์ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนายวันเพ็ญ สุขกรม สมาชิกสภาเทศบาล 

เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายเสนาะ อ านวย  ผู้รับรอง 

     2. นายสุนทร  จันทนะ  ผู้รับรอง 
นายทศพร  ใจทัศน์    มีผู้รับรองถูกต้อง  
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ท่านใดจะเสนอเป็นท่านอื่นหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล   ก็เป็นอันว่าไม่ต้องมีการลงคะแนน   ผมขอมติท่ีประชุม  สมาชิกท่านใด 

เห็นชอบให้  ท้ัง 3 ท่าน  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล 
หนองขาว  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเลือก 
1. นายวันชัย กมลวิบูลย์นันท 
2. นายเสนาะ อ านวย 
3. นายวันเพ็ญ  สุขกรม 
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาวในคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 5    ญัตติ  เร่ือง  คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตาม    
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงวิธีเลือกสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลหนองขาว 
นายทศพร  ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
เลขานุการสภาเทศบาล   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  

ข้อ ๒๘ (๑) ก าหนดให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภา จ านวนสามคน 
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
หนองขาว โดยมีวิธีการเลือกเหมือนกับการเลือกคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อ 
ประธานสภาเทศบาล   ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ต าบลหนองขาว  
นายวิโรจน์  เอกจิต    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์  
รองประธานสภาเทศบาล    เอกจิต รองประธานสภาเทศบาล ขอเสนอนายสุนทร จันทนะ สมาชิก 

สภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองขาว  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล   1. นางอารมย์ เอกฉันท์   ผู้รับรอง    
     2. นายเสนาะ อ านวย  ผู้รับรอง   
นายทศพร  ใจทัศน์    มีผู้รับรองถูกต้อง  
เลขานุการสภาเทศบาล 

       …/ นายพยอม   
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นายพยอม  ผ่ึงผาย    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพผมนายพยอม  ผ่ึงผาย
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายสมยศ นาคะ สมาชิกสภาเทศบาล 

เป็นคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล    
หนองขาว  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล   1. นายสุนทร  จันทนะ   ผู้รับรอง    
     2. นายวิโรจน์  เอกจิต  ผู้รับรอง   
นายทศพร  ใจทัศน์    มีผู้รับรองถูกต้อง  
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ท่านใดจะเสนอเป็นท่านอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายวันเพ็ญ  สุขกรม    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวันเพ็ญ  
สมาชิกสภาเทศบาล    สุขกรม สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนางอารมณ์  เอกฉันท์  สมาชิก 

สภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองขาว  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายวันชัย กมลวิบูลนันท ผู้รับรอง 

2. นายเสนาะ  อ านวย  ผู้รับรอง 
นายทศพร  ใจทัศน์    มีผู้รับรองถูกต้อง  
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ท่านใดจะเสนอเป็นท่านอื่นหรือไม่   เมื่อ ไม่มี ผู้ ใดเสนอ
ประธานสภาเทศบาล   ผู้อื่นก็เป็นอันว่าไม่ต้องมีการ ลงคะแนน ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่าน 

ใดเห็นชอบให้  ท้ัง 3 ท่าน  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเลือก 
1. นายสุนทร  จันทนะ 
2. นายสมยศ  นาคะ 
3. นางอารมย์  เอกฉันท์ 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองขาว   โดยมีการเสนอชื่อเพียง 3 คน เท่าจ านวน
ที่ต้องเลือกพอดี 

 

ระเบียบวาระที่ 6   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2560 
ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานสาธารณสุข  โครงการจัด ซ้ือ เค ร่ืองพ่นหมอกควัน  
งบประมาณ 118,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล 
 

.../ นายทรงพล   
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นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล 
นายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอโอน 

เพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  เพื่อไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทค่าครุภัณฑ์
การเกษตร   ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการและเหตุผล 

ขออนุมัติโอนเพิ่ม เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน จ านวน 2 เครื่อง เนื่องจากไม่สะดวกในการใช้งานพ่นหมอกควัน 
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย และช่วยป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ในเขต
เทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อจะได้มีเครื่องพ่นหมอกควันจ านวนท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)  

         แผนงาน     สาธารณสุข     
          งาน     บริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 
          หมวด       ค่าครุภัณฑ์       
     ประเภท     ครุภัณฑ์การเกษตร  
     รายการ              เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 2 เครื่อง 
     งบประมาณอนุมัติ                0    บาท  
     งบประมาณก่อนโอน            0    บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้          118,000   บาท 
     งบประมาณหลังโอน  118,000   บาท 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์การเกษตร 
เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในงานสาธารณสุขในการ
ฉีดพ่นยุงลายซึ่งเป็นพาหะน าโรคไข้เลือดออก (รายละเอียดตามบัญชี
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)   

      โอนลด 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน      
     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
     หมวด    ค่าครุภัณฑ์        
     ประเภท  ครุภัณฑ์การเกษตร   
     รายการ           เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 2 เครื่อง   
         งบประมาณอนุมัติ        118,000  บาท  
     งบประมาณก่อนโอน      118,000  บาท 
     โอนลดครั้งนี้                118,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน                   0  บาท 
      
 

.../ งบประมาณ 
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งบประมาณต้ังไว้           ๑18,๐๐๐ บาท   
รวมโอนลดท้ังส้ิน จ านวน  118,๐๐๐ บาท 
เหตุผล 
 มีความจ าเป็นต้องโอนเพิ่มเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม ่หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) และ 
๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล        ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ แผนงานสาธารณสุข  โครงการจัดซ้ือ  เคร่ืองพ่นหมอกควัน  
งบประมาณ 118,000 บาท  ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

   

 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานบ ริหารทั่ ว ไป   โครงการจัด ซ้ือ โ ต๊ะอ เนกประสงค์  
งบประมาณ 28,000 บาท   

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี   เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี  ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาวมีการจัด 

กิจกรรมนอกสถานท่ี โครงการ งานประเพณีและงานอื่นๆ    ของ
เทศบาลต าบลหนองขาว อย่างต่อเนื่อง ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
จะต้องเตรียมโต๊ะ และเก้าอี้  ส าหรับใช้งาน แต่เนื่องจาก โต๊ะ
อเนกประสงค์และเก้าอี้พลาสติกท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานท าให้
ต้อ ง ไปยืมหรื อ เ ช่ าจาก ท่ีอื่น  จึงมี ความประสง ค์จะ จัดซื้ อ โ ต๊ะ
อเนกประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมของเทศบาลต าบลหนองขาว  ท าให้มี
ความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
จ านวน 1 รายการ  

โอกาสนี้ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาวเพื่อ
พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

 
 
 

 
…/ หลักการ 
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หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ต้ังจา่ยเป็นรายการ

ใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี ้
รายการโอนเพิ่ม(ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน                 
รายการ  โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว  

150 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร  จ านวน 20 ตัว 
งบประมาณอนุมัติ           0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน           0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้            28,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน  28,000 บาท 

   ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลต าบลหนองขาว เช่น การ

จัดงานประเพณี การจัดกิจกรรมในโครงการและงานอื่นๆ ของเทศบาล
ต าบลหนองขาว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (รายละเอียดตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมือง 
 
การบริหาร 5.5 แนวทางการพัฒนาท่ี ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา
อาคารสถานท่ี และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน) 
รายการโอนลด 

       แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
        งาน  บริหารทั่วไป 

ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ 
รายการ  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
งบประมาณอนุมัติ     64,000  บาท 
งบประมาณก่อนโอน     64,000  บาท 
โอนลดครั้งนี้      28,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน      36,000 บาท 
เหตุผล 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

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

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่  แผนงานบริหารทั่วไป  โครงการจัดซ้ือ โต๊ะอเนกประสงค์  
งบประมาณ 28,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานการศึกษา โครงการจัดซ้ือตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก  
งบประมาณ 6,600 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล  
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายขวัญเมือง    
รองนายกเทศมนตรี   เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี  ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 

หนองขาวมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ  ตู้เอกสารบานเล่ือนกระจก 4 ฟุต 
จ านวน 2 ตู้  เก็บเอกสารภายในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหนองขาว เพื่อเป็นระเบียบและให้เกิดความสะดวกในการท างาน
แต่ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองขาว มิได้มีการต้ัง
งบประมาณ ไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 แต่อย่างใด 

โอกาสนี้ จึงขอเสนอญัตติต่อสภา เทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อ
พิจารณาอนุมัติโอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่รายการจัดซื้อตู้เอกสาร 
บานเล่ือนกระจก 4 ฟุต จ านวน 2 ตู้  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 .มีรายละเอียด ดังนี้ 

     รายการโอนเพิ่ม จ านวน 1 รายการ    
โอนเพิ่ม (รายการต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 

     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน   
     รายการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเล่ือน 

กระจก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตู้   
     งบประมาณอนุมัติ -0- บาท 

งบประมาณก่อนโอน -0- บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้  6,600.- บาท 
     งบประมาณหลังโอน 6,600.- บาท    
      

.../ ค าช้ีแจง 
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ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเล่ือนกระจก จ านวน 2 ตู้ ตู้

ละ 3,300.-บาท เป็นเงินจ านวน 6,600.- บาท (ไม่มีรายละเอียดและ
ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ่น  โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นและความประหยัด)(สอดคล้องกับแผนสามปีฯ 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาท่ี โครงการหน้า 100)  
รายการโอนลด จ านวน 1 รายการ 

    โอนลด 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
     ประเภท   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 

รายการ   ค่าก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็ก พร้อมมุง
    หลังคา ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาล 

เทศบาลต าบลหนองขาว 
     งบประมาณอนุมัติ 400,000- บาท 
     งบประมาณก่อนโอน 400,0๐๐.- บาท 
     โอนลดครั้งนี้      6,6๐๐.- บาท 
     งบประมาณหลังโอน ๓93,4๐๐.- บาท 

รวมเงินโอนลดทั้งสิ้น  จ านวน 6,600 บาท 
เหตุผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 และ 
3)พ.ศ.2543 ข้อ 29 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล        ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ  

ใหม่  แผนงานการศึกษา โครงการจัดซ้ือตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก  
งบประมาณ 6,600 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 
 

ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานการศึกษา   โครงการจัด ซ้ือโ ต๊ะพับอ เนกประสงค์ 
งบประมาณ 7,200 บาท   

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 

…/ นายขวัญเมือง   
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นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายขวัญเมือง  เอก  
รองนายกเทศมนตรี   จิตต์ รองนายกเทศมนตรี     ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 

หนองขาว มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 4 ตัว 
ส าหรับใช้ปฏิบัติงานต่างๆ ให้เกิดความสะดวกในการท างานแต่ด้วยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองขาว มิได้มีการต้ังงบประมาณ ไว้ใน
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  แต่
อย่างใด 

โอกาสนี้ จึงขอเสนอญัตติต่อสภา เทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อ
พิจารณาอนุมัติโอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่รายการจัดซื้อโต๊ะพับ
เอนกประสงค์ จ านวน 4 ตัว  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 .มีรายละเอียด ดังนี้
รายการโอนเพิ่ม จ านวน 1 รายการ 
โอนเพิ่ม (รายการต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 

     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
     รายการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์  

ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร       ยาว 180 
เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร  จ านวน 4 ตัว 

     งบประมาณอนุมัติ       0  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน       0  บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้  7,200 บาท 
     งบประมาณหลังโอน 7,200 บาท 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 60 

เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร   จ านวน 4 ตัว  ตัว
ละ 1,800.- บาท เป็นเงินจ านวน 7,200.- บาท     ( ไม่มีรายละเอียด
และราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ่น
โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความประหยัด )           ( สอดคล้องกับ
แผนสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาท่ี โครงการหน้า 
100 )  
รายการโอนลด จ านวน 1 รายการ 

     โอนลด 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
      

        .../ หมวด  
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หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
     ประเภท   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
     รายการ   ค่าก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็ก พร้อมมุง 

หลังคาลานเอกประสงค์ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลหนองขาว 

     งบประมาณอนุมัติ 400,0๐๐ บาท 
     งบประมาณก่อนโอน 400,0๐๐ บาท 
     โอนลดครั้งนี้      7,2๐๐ บาท 
     งบประมาณหลังโอน ๓92,8๐๐ บาท 

รวมเงินโอนลดทั้งสิ้น  จ านวน 7,20o บาท 
เหตุผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 และ 
3)พ.ศ.2543 ข้อ 29 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น”  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล        ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ  

ใหม่  แผนงานการศึกษา  โครงการจัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ 
งบประมาณ 7,200 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานขาเหล็ก มีโช๊ค 
ปรับระดับ  งบประมาณ 5,000 บาท    

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี   เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 

หนองขาว   มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ เก้าอี้ส านักงาน ขาเหล็กจ านวน2 
ตัว  ภายในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลหนองขาว 
ส าหรับปฏิบัติงานต่างๆ ให้เกิดความสะดวกในการท างาน 

แต่ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองขาว มิได้มีการต้ัง
งบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 แต่อย่างใด 

โอกาสนี้ จึงขอเสนอญัตติต่อสภา เทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อ 
 

 
../ พิจารณา 
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พิจารณาอนุมัติโอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่รายการจัดซื้อ เก้าอี้
ส านักงาน ขาเหล็ก จ านวน 2 ตัว  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต้ังจ่ายเป็น
รายการใหมป่ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายละเอียด ดังนี้ 

     รายการโอนเพิ่ม จ านวน 1 รายการ    

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

รายการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน ขาเหล็ก 
มีโช๊คปรับระดับ จ านวน ๒ ตัว   

     งบประมาณอนุมัติ        0  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน        0  บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้  ๕,๐00  บาท 
     งบประมาณหลังโอน 5,๐00  บาท 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน ขาเหล็ก มีโช๊คปรับระดับ  
จ านวน ๒ ตัว ราคาตัวละ 2,500.- บาท เป็นเงินจ านวน ๕,๐๐๐.- 
บาท (ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ัง
จ่ายตามราคาท้องถิ่น  โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความประหยัด) 
(สอดคล้องกับแผนสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางการพัฒนาท่ี 
โครงการหน้า 100)  
รายการโอนลด จ านวน 1 รายการ 

     โอนลด 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
     ประเภท   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
     รายการ   ค่าก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็ก พร้อมมุง 

หลังคาลานอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลหนองขาว 

     งบประมาณอนุมัติ 400,0๐๐  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน 400,0๐๐  บาท 
     โอนลดครั้งนี้      5,๐๐๐  บาท 
      
 

.../ งบประมาณ 
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งบประมาณหลังโอน ๓95,0๐๐  บาท 
รวมเงินโอนลดทั้งสิ้น  จ านวน 5,000บาท 
เหตุผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 และ 
3)พ.ศ.2543 ข้อ 29 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล        ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ  

ใหม่ แผนงานการศึกษา โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานขาเหล็ก      
มีโช๊คปรับระดับ  งบประมาณ 5,000 บาทด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา  โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างาน งบประมาณ  4,200 
บาท  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายขวัญเมือง  
รองนายกเทศมนตรี   เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี    ด้วยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 

หนองขาว ได้ เสนอขออนุมั ติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

      ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ 
เพื่อให้มีครุภัณฑ์ส านักงานเพียงพอต่อการใช้งาน จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   พ.ศ.2560 โอนเพิ่ม จ านวน  1  
รายการ และโอนลด จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

     รายการโอนเพิ่ม จ านวน 1 รายการ    
     โอนเพิ่ม (รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
      

.../ รายการ 
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รายการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว 
งบประมาณอนุมัติ        0  บาท 

     งบประมาณก่อนโอน        0  บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้  4,200  บาท 
     งบประมาณหลังโอน 4,200  บาท 
     ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว ราคา 4,200.- 
บาท  (ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความ 

จ าเป็นและความประหยัด   ) ( สอดคล้องกับแผนสามปีฯ ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาท่ี 5.5 โครงการหน้า 100 )   
รวมเงินโอนเพิ่ม ทั้งสิ้น 1 รายการ เป็นเงินจ านวน  4,200.- บาท   
( สี่พันสองร้อยบาทถ้วน ) 

     รายการโอนลด จ านวน 1 รายการ 
โอนลด 

     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   
     ประเภท   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
     รายการ   ค่าก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็ก พร้อมมุง 

หลังคาลานอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลหนองขาว    

     งบประมาณอนุมัติ 400,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน 400,000  บาท    
     งบประมาณหลังโอน 395,800 บาท  

รวมเงินโอนลด ทั้งสิ้น 1 รายการ เป็นเงินจ านวน  4,200.-บาท     
( สี่พันสองร้อยบาทถ้วน ) 
เหตุผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 และ 
3)พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น”  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล        ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
 
 

.../ มติท่ีประชุม 
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มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ แผนงานการศึกษา โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างาน งบประมาณ 
4,200 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่       
แผนงานการศึกษา  โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน ขาเหล็ก มีโช๊ค

 ปรับระดับ งบประมาณ 2,500 บาท  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายขวัญเมือง  

รองนายกเทศมนตรี   เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ด้วยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล  
หนองขาวได้ เสนอขออนุมั ติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

      ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ 
เพื่อให้มีครุภัณฑ์ส านักงานเพียงพอต่อการใช้งาน จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 โอนเพิ่ม จ านวน 1 รายการ 
และโอนลด จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

     รายการโอนเพิ่ม จ านวน  1 รายการ    
      โอนเพิ่ม (รายการต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
     รายการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน ขาเหล็ก  

มีโช๊คปรับระดับ จ านวน 1 ตัว 
งบประมาณอนุมัติ        0 บาท 

     งบประมาณก่อนโอน        0 บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้  2,500  บาท 
     งบประมาณหลังโอน 2,500  บาท  
     ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน ขาเหล็ก มีโช๊คปรับระดับ  
จ านวน 1 ตัว ราคา 2,500.- บาท (ไม่มีรายละเอียดและราคาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ่นโดยค านึงถึง 
ความจ าเป็นและความประหยัด) (สอดคล้องกับแผนสามปีฯ  
 
 

.../ ตามยุทธศาสตร์ 
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ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาท่ี 5.5 โครงการหน้า 100) 
รวมเงินโอนเพิ่ม ทั้งสิ้น 1 รายการ เป็นเงินจ านวน  2,500.- บาท    
( สองพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 

     รายการโอนลด จ านวน 1 รายการ 
     โอนลด 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   
     ประเภท   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 

รายการ  ค่าก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็ก พร้อมมุง
หลังคาลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลหนองขาว  

งบประมาณอนุมัติ 400,000.- บาท 
     งบประมาณก่อนโอน 400,000.- บาท 
     โอนลดครั้งนี้      2,500.- บาท 
     งบประมาณหลังโอน 397,500.- บาท  

รวมเงินโอนลด ทั้งสิ้น 1 รายการ เป็นเงินจ านวน  2,500.- บาท 
(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เหตุผล 

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ( แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 และ 
3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น”  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล        ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ     

ใหม่  แผนงานการศึกษา  โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน ขาเหล็ก มี
โช๊คปรับระดับ งบประมาณ 2,500 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
 

ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่    
แผนงาน การศึกษาโครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บานเปิด งบประมาณ 
7,800 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

.../ นายขวัญเมือง   
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นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี   เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี    ด้วยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 

หนองขาว ได้ เสนอขออนุมั ติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้   
เพื่อให้มีครุภัณฑ์ส านักงานเพียงพอต่อการใช้งาน จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 โอนเพิ่ม จ านวน  1  รายการ 
และโอนลด จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

     รายการโอนเพิ่ม จ านวน 1 รายการ     
โอนเพิ่ม (รายการต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 

     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
     รายการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด  

จ านวน 2 ตู้ 
     งบประมาณอนุมัติ        0  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน        0  บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้  7,800  บาท 
     งบประมาณหลังโอน 7,800  บาท 
     ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จ านวน 2 ตู้ ตู้ละ 
3,900.- บาท เป็นเงินจ านวน 7,800.- บาท (ไม่มีรายละเอียดและ
ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ่น              
โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความประหยัด ) ( สอดคล้องกับแผนสามปี
ฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาท่ี 5.5 โครงการหน้า 100 )  

     รวมเงินโอนเพิ่ม ทั้งสิ้น 1 รายการ เป็นเงินจ านวน  7,800.- บาท (  
เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน ) 

     รายการโอนลด จ านวน 1 รายการ 
     โอนลด 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
     ประเภท   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
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รายการ  ค่าก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็ก พร้อม 
มุงหลังคาลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลหนองขาว    

     งบประมาณอนุมัติ 400,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน 400,000  บาท 
     โอนลดครั้งนี้      7,800  บาท 
     งบประมาณหลังโอน 392,200  บาท  
     รวมเงินโอนลด ทั้งสิ้น 1 รายการ เป็นเงินจ านวน  7,800.- บาท  

( เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน ) 
เหตุผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 และ 
3)พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล        ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ  

ใหม่ แผนงาน การศึกษาโครงการจัด ซ้ือ ตู้เหล็ก 2 บานเปิด 
งบประมาณ 7,800 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  

 

ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานการศึกษา โครงการจัดซ้ือตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 
งบประมาณ 6,600 บาท  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี   เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี    ด้วยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 

หนองขาว ได้เสนอขออนุมั ติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

      ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้   
เพื่อให้มีครุภัณฑ์ส านักงานเพียงพอต่อการใช้งาน จึงขออนุมัติโอนเงิน 
 
 

.../ งบประมาณ 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 โอนเพิ่ม จ านวน  1  รายการ 
และโอนลด จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

     รายการโอนเพิ่ม จ านวน 1 รายการ    
โอนเพิ่ม (รายการต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 

     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 

รายการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเล่ือน 
กระจก จ านวน 2 ตู้    

งบประมาณอนุมัติ        0  บาท 
งบประมาณก่อนโอน        0  บาท 

     โอนเพิ่มครั้งนี้  6,600  บาท 
     งบประมาณหลังโอน 6,600  บาท 
     ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเล่ือนกระจก จ านวน 2 ตู้  

ตู้ละ 3,300.-บาท เป็นเงินจ านวน 6,600.- บาท ( ไม่มีรายละเอียด
และราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ่น 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความประหยัด ) ( สอดคล้องกับแผนสามปี
ฯ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางการพัฒนาท่ี 5.5 โครงการหน้า 100 
รวมเงินโอนเพิ่ม ทั้งสิ้น 1 รายการ เป็นเงินจ านวน 6,600.- บาท    
( หกพันหกร้อยบาทถ้วน ) 

     รายการโอนลด จ านวน 1 รายการ 
     โอนลด 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
     ประเภท   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  

    รายการ   ค่าก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็ก พร้อมมุง
       หลังคาลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาล 

เทศบาลต าบลหนองขาว 
     งบประมาณอนุมัติ 400,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน 400,000  บาท 
     โอนลดครั้งนี้      6,600  บาท 
     งบประมาณหลังโอน 393,400  บาท  

รวมเงินโอนลด ทั้งสิ้น 1 รายการ เป็นเงินจ านวน  6,600.- บาท    
( หกพันหกร้อยบาท ) 
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เหตุผล 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ( แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 และ 
3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น”  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล        ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่  แผนงานการศึกษา โครงการจัดซ้ือตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 
งบประมาณ 6,600 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  

 

ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา โครงการจัด ซ้ือ ตู้ เอกสารบานเลื่ อนทึบ 
งบประมาณ 6,400 บาท  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี   เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี  ด้วยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล   

หนองขาว ได้ เสนอขออนุมั ติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

      ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้   
เพื่อให้มีครุภัณฑ์ส านักงานเพียงพอต่อการใช้งาน จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 โอนเพิ่ม จ านวน 1 รายการ 
และโอนลด จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
รายการโอนเพิ่ม จ านวน 1 รายการ    

     โอนเพิ่ม (รายการต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
     รายการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเล่ือนทึบ  

จ านวน 2 ตู้                 
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งบประมาณอนุมัติ  0  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน  0  บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้      6,400  บาท 
     งบประมาณหลังโอน     6,400  บาท 
     ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเล่ือนทึบ จ านวน 2 ตู้ ตู้ละ  

3,200.-บาท เป็นเงินจ านวน 6,400.- บาท ( ไม่มีรายละเอียดและ
ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ่น 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความประหยัด ) ( สอดคล้องกับแผนสามปีฯ  
ตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางการพัฒนาท่ี 5.5  โครงการหน้า 100 ) 
รวมเงินโอนเพิ่ม ทั้งสิ้น 1 รายการ เป็นเงินจ านวน  6,400.- บาท   
( หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน ) 

     รายการโอนลด จ านวน 1 รายการ 
โอนลด 

     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
     ประเภท   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 

รายการ  ค่าก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็ก พร้อมมุง
หลังคาลานอเนก ประสงค์โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลหนองขาว  

งบประมาณอนุมัติ 400,000   บาท 
     งบประมาณก่อนโอน 400,000   บาท 
     โอนลดครั้งนี้      6,400   บาท 
     งบประมาณหลังโอน 393,600   บาท  

รวมเงินโอนลด ทั้งสิ้น 1 รายการ เป็นเงินจ านวน  6,400.- บาท    
( หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน ) 
เหตุผล 

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ( แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2  และ 
3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล        ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
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มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ แผนงานการศึกษา โครงการจัดซ้ือตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 
งบประมาณ 6,400 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  

 

ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติม แผนงานการศึกษา  
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   งบประมาณ 50,000 บาท     

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี   เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี    ด้วยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 

หนองขาว ได้ เสนอขออนุมั ติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด 
ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้เพียงต่อการเบิกจ่าย จึงขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ดังนี้ 

     รายการโอนเพิ่ม จ านวน 1 รายการ    
โอนเพิ่ม  

     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     หมวด   ค่าวัสดุ 
     ประเภท   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
     งบประมาณอนุมัติ 10,000   บาท 
     งบประมาณคงเหลือ 10,000   บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้  50,000   บาท 
     งบประมาณหลังโอน 60,000   บาท 

เนื่องจากงบประมาณท่ีต้ังไว้  ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว มีความประสงค์ขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
รวมเงินโอนเพิ่ม ทั้งสิ้น 1 รายการ เป็นเงินจ านวน  50,000 บาท   
( ห้าหม่ืนบาทถ้วน ) 

     รายการโอนลด จ านวน 1 รายการ 
     โอนลด 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
      
 

    .../ ประเภท  
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ประเภท   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
รายการ   ค่าก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็ก พร้อมมุง 

หลังคาลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลหนองขาว  

งบประมาณอนุมัติ 400,000   บาท 
     งบประมาณก่อนโอน 400,000   บาท 
     โอนลดครั้งนี้    50,000   บาท 

งบประมาณหลังโอน 350,000   บาท  
    รวมเงินโอนลด ทั้งสิ้น 1 รายการ เป็นเงินจ านวน  50,000 บาท   
    ( ห้าหม่ืนบาทถ้วน ) 

เหตุผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 และ 
3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น”  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล        ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพิ่มเติม แผนงาน

การศึกษา  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณ 50,000 บาท 
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  

 

ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานบริหารทั่วไป  โครงการจัดซ้ือซุ้มต้ังพื้นเฉลิมพระเกียรติ  
งบประมาณ 74,000 บาท   

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี   เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี  ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว จะด าเนิน 

จัดซื้อซุ้มต้ังพื้นเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดต้ัง จ านวน 2 ซุ้ม งบประมาณ 
74,000 บาท  เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาสขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบราช
สันตติวงศ์ เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 แต่ด้วยส านักปลัดเทศบาลมิได้
มีการต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 แต่อย่างใด 
 

.../ โอกาสนี้    
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โอกาสนี้   จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาวเพื่อ
พิจารณาอนุมัติโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่รายการจัดซื้อซุ้มต้ังพื้นเฉลิม
พระเกียรติพร้อมติดต้ัง จ านวน 2 ซุ้ม งบประมาณ 74,000 บาท โดย
มีหลักการและเหตุผล 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ 
ใหมป่ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 มีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการโอน (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป  
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  จัดซื้อซุ้มต้ังพื้นเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดต้ัง 
งบประมาณก่อนโอน       0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้           74,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 74,000 บาท 
รวมงบประมาณหลังโอน 74,000 บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  

เพื่อจัดซื้อซุ้มต้ังพื้นเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดต้ัง จ านวน 2 ซุ้ม 
งบประมาณ 74,000 บาท  มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.5 เมตร สูง 
2.50 เมตร โดยใช้วัสดุประเภทไฟเบอร์ มีฐานสูง มีกรอบและใส่ภาพ
พระฉายาลักษณ์ ประดับพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง มีตราสัญลักษณ์  มี
ข้อความว่าทรงพระเจริญ ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง   ต้ังตามราคา
ท้องตลาด ( รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านสังคม แนวทางการพัฒนา 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวันส าคัญต่างๆ ) 
รายการโอนลด 

        แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
        งาน  บริหารทั่วไป 

หมวด  เงินเดือน 
ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณอนุมัติ  2,729,400 บาท 
งบประมาณก่อนโอน  1,537,800 บาท 
โอนลดครั้งนี้        74,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน  1,463,800 บาท 

          รวมเงินโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 74,000 บาท 
 

.../ เหตุผล 
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เหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ 
และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ 27 ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล        ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่  แผนงานบริหารทั่วไป  โครงการจัดซ้ือซุ้มต้ังพื้นเฉลิมพระ
เกียรติ  งบประมาณ 74,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงการจัดซ้ือฟุตวาล์วเหล็กหล่อ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 
งบประมาณ 10,520 บาท   

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล  
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี   เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี  ด้วยกองคลัง  งานกิจการประปา   
     เทศบาลต าบลหนองขาว  จะด าเนินการจัดซื้อฟุตวาล์วเหล็กหล่อ ขนาด  

8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 10,520.-
บาท เนื่องจากของเดิมช ารุด ท าให้ไม่สามารถสูบน้ าจากสระน้ าดิบเข้า
ระบบผลิตน้ าประปาได้ และงานกิจการประปามิได้มีการต้ังงบประมาณ
ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 
แต่อย่างใด  

โอกาสนี้ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว
เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่รายการจัดซื้อฟุตวาล์ว
เหล็กห ล่อ ขนาด 8  นิ้ วพร้ อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน  1 ชุด 
งบประมาณ 10,520.-บาท โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

      ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มีรายละเอียดดังนี้ 

     รายการโอนเพิ่ม (เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)    

    ด้าน  เศรษฐกิจ   
   แผนงาน  การพาณิชย์   
    
 

.../ งานกิจการ 
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   งาน  กิจการประปา  
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท  ครุภัณฑ์อื่น 
 รายการ  จัดซื้อฟุตวาล์วเหล็กหล่อ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 
   ครบชุด จ านวน 1 ชุด 

    งบประมาณต้ังไว้            ๐   บาท   
    งบคงเหลือก่อนโอน          0   บาท    
    โอนเพิ่ม     10,520   บาท 
     งบคงเหลือหลังโอนเพิ่ม  10,520   บาท 

   รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น   10,52๐   บาท 
   ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  

 เพื่อจัดซื้อฟุตวาล์วเหล็กหล่อ ขนาด 8 นิ้ว  พร้อมอุปกรณ์    
ครบชุด จ านวน 1 ชุด ต้ังตามราคาท้องตลาด (รายละเอียดตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค แนวทางการพัฒนาท่ี 3.4 ปรับปรุงและ
พัฒนาการผลิตน้ าประปา และคุณภาพน้ าประปา หน้า 77)  
รายการโอนลด  

  ด้าน  เศรษฐกิจ   
  แผนงาน  การพาณิชย์   
   งาน  กิจการประปา  
    หมวด  ค่าสาธารณูปโภค 
    ประเภท  ค่าไฟฟ้า 
  งบประมาณต้ังไว้    1,180,000      บาท   
  งบคงเหลือก่อนโอน     768,577      บาท   
  โอนลด                    10,520      บาท 
   งบคงเหลือหลังโอนลด      758,057.38 บาท 
   รวมโอนลดทั้งสิ้น         10,520.    บาท 

เหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ และ 
๓) หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล        ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
 
 

…/ มติท่ีประชุม 
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มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ โครงการจัดซ้ือฟุตวาล์วเหล็กหล่อ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 
งบประมาณ 10,520 บาท  ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  

 

ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงการจัดซ้ือฟุตวาล์วเหล็กหล่อ ขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 
งบประมาณ 18,280 บาท  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล  
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี   เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี  ด้วยกองคลัง  งานกิจการประปา   

เทศบาลต าบลหนองขาว  จะด าเนินการจัดซื้อฟุตวาล์วเหล็กหล่อ ขนาด 
12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 18,280.-
บาท เนื่องจากของเดิมช ารุด ท าให้ไม่สามารถสูบน้ าเข้าระบบแรงดันสูง
ได้ (โรงสูบน้ าข้ึนหอถัง) และงานกิจการประปามิได้มีการต้ังงบประมาณ
ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 
แต่อย่างใด  

โอกาสนี้ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว
เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่รายการจัดซื้อฟุตวาล์ว
เหล็กหล่อ ขนาด 12 นิ้ว  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 1 ชุด 
งบประมาณ 18,280.-บาท โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

      ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 มีรายละเอียดดังนี้ 
     รายการโอนเพิ่ม (เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)    

    ด้าน  เศรษฐกิจ   
   แผนงาน  การพาณิชย์   
   งาน  กิจการประปา  
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท  ครุภัณฑ์อื่น 
 รายการ  จัดซื้อฟุตวาล์วเหล็กหล่อ ขนาด 12 นิ้ว พร้อม 
   อุปกรณ์ครบชุด จ านวน 1 ชุด 

    งบประมาณต้ังไว้    ๐  บาท   
    งบคงเหลือก่อนโอน      0  บาท   
    โอนเพิ่ม       18,280  บาท 
     งบคงเหลือหลังโอนเพิ่ม    18,280  บาท 

   รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น     18,28๐  บาท 
    
 

.../ ค าช้ีแจง 
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   ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  
    เพื่อจัดซื้อฟุตวาล์วเหล็กหล่อ ขนาด 12 นิ้วพร้อมอุปกรณ์    

ครบชุด จ านวน 1 ชุด ต้ังตามราคาท้องตลาด (รายละเอียดตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค แนวทางการพัฒนาท่ี 3.4 ปรับปรุงและ
พัฒนาการผลิตน้ าประปา และคุณภาพน้ าประปา หน้า 77)  

     รายการโอนลด  
  ด้าน  เศรษฐกิจ   
  แผนงาน  การพาณิชย์   
   งาน  กิจการประปา  
    หมวด  ค่าสาธารณูปโภค 
    ประเภท  ค่าไฟฟ้า 
  งบประมาณต้ังไว้   1,180,000     บาท   
  งบคงเหลือก่อนโอน    758,057     บาท   
  โอนลด                    18,28๐     บาท 
   งบคงเหลือหลังโอนลด     739,777.38 บาท 
   รวมโอนลดทั้งสิ้น       18,28๐     บาท 

เหตุผล 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ( แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ และ 
๓ ) หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล        ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ โครงการจัดซ้ือฟุตวาล์วเหล็กหล่อ ขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 
งบประมาณ 18,280 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  

 

ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติม  แผนงานการ
พาณิชย์ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ งบประมาณ 
400,000 บาท  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี   เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี  ด้วยกองคลัง  งานกิจการประปา  เทศบาล 

ต าบลหนองขาว  ได้เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอ 
 

.../ ประจ าปี 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ดังมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

      ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕60  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     เพื่อน าไปจ่ายรายจ่ายท่ีไม่ 
เพียงพอ คือ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
จ านวนเงิน  400,0๐๐.- บาท ( ส่ีแสนบาทถ้วน )  
เหตุผล 

      ด้วยกองคลัง งานกิจการประปา   ได้เสนอขอโอนงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕60  หมวดค่า   ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อไป
จ่ายเป็นรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอ  เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  
งานกิจการ-ประปา ต้ังงบประมาณหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการไม่เพียงพอกับรายจ่าย  กองคลัง งานกิจการ
ประปา มีความจ าเป็นท่ีจะต้องโอนงบประมาณดังกล่าวไว้เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการให้            เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจ าเป็นต้องขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕60 ดังมีรายละเอียด
การโอนงบประมาณ  ดังนี้ 

     รายการโอนเพิ่มงบประมาณ   จ านวน 1 หมวด  ดังนี้ 
.    ด้าน  เศรษฐกิจ   

   แผนงาน  การพาณิชย์   
   งาน  กิจการประปา  

        หมวด  ค่าใช้สอย 
   ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

    งบประมาณต้ังไว้     20,๐๐๐  บาท   
    งบคงเหลือก่อนโอน   20,000  บาท   
   โอนเพิ่ม     400,๐๐๐   บาท 
    งบคงเหลือหลังโอนเพิ่ม  420,000   บาท 

    รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น   400,0๐๐.-บาท 
รายการโอนลดงบประมาณ จ านวน 1 หมวด ดังนี้ 

    ด้าน  เศรษฐกิจ  (๐๐๓๐๐) 
   แผนงาน  การพาณิชย์  (๐๐๓๓๐) 
    งาน  กิจการประปา (๐๐๓๓๒) 
    หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
    ประเภท  อาคารต่าง ๆ  

     รายการ  โครงการก่อสร้างปรับปรุงรั้วส านักงานประปาเทศบาล 
ต าบล-หนองขาว จ านวน 1 โครงการ 

    งบประมาณต้ังไว้   600,๐๐๐  บาท   
     
 

.../ งบคงเหลือ 
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งบคงเหลือก่อนโอน 600,00๐  บาท   
    โอนลด              400,๐๐๐  บาท 
    งบคงเหลือหลังโอนลด  200,000  บาท 

รวมโอนลดทั้งสิ้น   400,0๐๐  บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ และ 
๓) หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕60  ไป
จ่ายเพิ่มในงบประมาณรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอแก่การใช้จ่ายดังกล่าว ต่อท่ี
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล        ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพิ่มเติม  แผนงานการ

พาณิชย์ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ งบประมาณ 
400,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  

 

ระเบียบวาระที่ 5   ญัตติ  การท ากิจการนอกเขต เร่ือง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี   เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี   

หลักการ 
ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว   มีความจ าเป็นท่ีจะด าเนินการ

ท ากิจการนอกเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองขาว ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับทางองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน  เพื่อตอบสนองนโยบายของ
คณะรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการจัดการกับกองขยะ
เก่าและใหม่สะสม และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2)  โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าการเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ และน ามาก าจัดท้ิง ณ สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย หมู่ท่ี 
5 ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกัน
เพื่อให้เกิดความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

 
.../ ไม่ก่อให้เกิด 
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ไม่ก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการสะสมของ
แหล่งเ ช้ือโรคและปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอย และเพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปตามเจตนารมณ์ นั้น 

นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงขออ านาจสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาวเพื่อด าเนินการในการท ากิจการนอกเขตพื้นท่ี ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมท้ังท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน  มาตรา 57 ทวิ ต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล        ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบใหก้ารท ากิจการนอกเขต เร่ือง การบริหาร 

จัดการขยะมูลฝอยกับองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด้วยเสียง
เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายขวัญเมือง   
รองนายกเทศมนตรี   เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี  ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาวมีความ 

จ าเป็นต้องจัดซื้อล าโพงและยูนิตฮอร์นพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับงานเสียง
ตามสาย จ านวน 5 ชุด งบประมาณ 8,000 บาท เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบเสียงตามสายของเทศบาลต าบลหนองขาว 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน 

แต่ด้วยส านักปลัดเทศบาลได้มีการตั้งงบประมาณ ประจ าปี 
พ.ศ.2560 ไม่เพียงพอ โอกาสนี้จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบล
หนองขาวเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติม หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      รายการจัดซื้อล าโพงและ
ยูนิตฮอร์นพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับงานเสียงตามสาย  จ านวน 5 ชุด 
งบประมาณ 8,000 บาท  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕60 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการโอนเพิ่ม 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             
รายการ  จัดซื้อล าโพงและยูนิตฮอร์นพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับงาน 

เสียงตามสาย  จ านวน 5 ชุด  
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.../ งบประมาณ 
งบประมาณอนุมัติ   8,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้      8,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 16,000 บาท 

  ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
เพื่อจัดซื้อล าโพงและยูนิตฮอร์นพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับงานเสียง

ตามสาย  จ านวน 5 ชุด งบประมาณ 8,000 บาท โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  
1. ปากล าโพงมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 15 นิ้ว 
2. ก าลังขับ 150 วัตต์ 
( ไม่มีรายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องถ่ิน ) 
รวมเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น จ านวน 8,000 บาท 
รายการโอนลด 

        แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
        งาน  บริหารทั่วไป 

ประเภท  เงินเดือน ( ฝ่ายประจ า )  
รายการ  เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณอนุมัติ 2,729,400 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 1,537,800 บาท 
โอนลดครั้งนี้         8,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 1,529,800 บาท 

     รวมเงินโอนลดทั้งสิ้น จ านวน  8,000 บาท 
เหตุผล 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ 
และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ 27 ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ใหเ้ป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล        ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพิ่มเติม  แผนงาน

บริหารทั่วไป  โครงการจัดซ้ือล าโพงและยูนิตฮอร์นพร้อมอุปกรณ์ 
ส าหรับงานเสียงตามสาย จ านวน 5 ชุด งบประมาณ 8,000 บาท 
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 
 

.../ ญัตติ เรื่อง 
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ญัตติ เร่ือง โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองขาว 

นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายนายทรงพล  
นายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี  ตามท่ี กองช่างได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  

เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
2 ต าบลหนองขาว โดยท าการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 
เมตร กว้างเฉล่ีย 23.60 เมตร ยาวเฉล่ีย 30.50 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 688 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง           
( ไฮแมส ) สูงไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร จ านวน 1 ต้น และรางระบาย
น้ ารูปตัวยู ยาว 40 เมตร  ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาว
ก าหนด  

เนื่องจากโครงการดังกล่าว มิได้แจ้งรายการ เครื่องออกก าลัง
กายไว้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสูงสุด 
จึงขออนุมัติแก้ไข ช่ือโครงการจากเดิม ดังนี้ 

โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
2 ต าบลหนองขาว โดยท าการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 
เมตร กว้างเฉล่ีย 23.60 เมตร ยาวเฉล่ีย 30.50 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 688 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง (ไฮ
แมส) สูงไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร จ านวน 1 ต้น และรางระบายน้ ารูป
ตัวยู ยาว 40 เมตร พร้อมเครื่องออกก าลังกาย จ านวน 10 ชุด ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และน าเสนอญัตติโครงการ
ดังกล่าวต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวเพื่อพิจารณา  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล        ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบโครงการดังกล่าวตามท่ีเสนอ 

มา โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  

ประจ าหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต าบลหนองขาว โดยท าการเทพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร กว้างเฉลี่ย 23.60 เมตร ยาวเฉลี่ย 
30.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 688 ตารางเมตร พร้อม
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง (ไฮแมส) สูงไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร จ านวน 
1 ต้น และรางระบายน้ ารูปตัวยู ยาว 40 เมตร พร้อมเคร่ืองออก
ก าลังกาย จ านวน 10 ชุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลหนองขาว
ก าหนด ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มีขอจบการประชุมเพียงเท่านี้ 
เลิกประชุมเวลา.......12.12......นาฬิกา 
 

.../ ( ลงช่ือ ) 
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( ลงช่ือ )......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
              ( นางสาวมุกดา  พัฒนมาศ ) 
            เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 
 
 
 
 

( ลงช่ือ )......................................................เลขานุการสภาเทศบาล                  
       ( นายทศพร  ใจทัศน์ )   

   

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2560 ประจ าปี 2560 เรียบร้อยถูกต้อง
แล้ว เมื่อวัน........................ท่ี.............เดือน...........................................พ.ศ. ๒๕60 

 
 
( 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........../๒๕60  เมื่อวัน.................................
ท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕60 

 

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

                 ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 
               ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
 
   

 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  คร้ังที่ 1/2560 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2560 
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