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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังที ่1/2560 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 

วันท่ี 22 พฤษภาคม 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. นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล    
11. นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล    
12. นายทศพร  ใจทัศน์   เลขานุการสภาเทศบาล 

 

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  
7.  นายศักดิ์ชาย  รอดภัย   ผู้อ านวยการกองช่าง  
8.  นางเกสา  ฝาเงิน   ผู้อ านวยการกองคลัง 
9.  นางสาวสุวรรณ ี กิ่งทอง   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
10.  นายเขมรุจ  นาคราช   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
11. นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
12. นายชินภัทร  เพ็งบุตร   นักการ 

 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายบัณฑิต ศรีทับทิม  
ประธานสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแล้ว
กล่าวเปิดประชุม  

 
 
 

…/นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว       และ
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ณ บัดนี้ 
ขอเชิญ นายทศพร  ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาลอ่าน

ประกาศอ าเภอท่าม่วง 
นายทศพร  ใจทัศน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทศพร  ใจทัศน์
เลขานุการสภาเทศบาล                เลขานุการสภาเทศบาล ขออ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว   

ดังนี้     
             ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

   เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  
                สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2   

                 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 
                    …………………………………… 

ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในคราวการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕59 
เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ ๒๕59 ท่ีประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60  มีก าหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้ังแต่
วันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60  เป็นต้นไป นั้น 

 

อาศัยอ านาจตาม ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพิ่มเติม ( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕60  ต้ังแต่วันท่ี 
1 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕60 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 28 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60 
 นายบัณฑิต  ศรีทับทิม 

                              ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 
                                                                                      ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

           

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล      

 

 

 

.../ระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ 

สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2560 ประจ าปี พ.ศ.2560 เม่ือวันที่ 26 
เมษายน  2560 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ว่ามีข้อผิดพลาดท่ีต้อง 
ประธานสภาเทศบาล แก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบและรับรอง

รายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม                         ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์            
 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ 2560   

      1. ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 
     รายจ่าย รายการจัดซ้ือครุภัณฑ์กีฬา  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่ีเคารพผมนายทรงพล  
นายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี  ด้วยส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบล 

หนองขาว ได้เสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 (สอดคล้องกับแผนสามปี
ฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 7 รายการโครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา หน้าท่ี 18)  ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
       ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 5  รายการ หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา 
แผนงาน                         การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

     งาน                               กีฬาและนันทนาการ 
     หมวด                             ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท                          ครุภัณฑ์กีฬา 
     รายการ                           เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา  จ านวน  5   

     รายการ   
                        งบประมาณอนุมัติ               207,200.- บาท 

    ค ำช้ีแจงประกอบงบประมำณ (ข้อควำมเดิม) 
                       1. เครื่องบริหารข้อสะโพก พร้อมติดต้ัง 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารข้อสะโพก พร้อมติดต้ัง  

จ านวน 2 เครื่องๆละ 16 ,100.-บาท ส าหรับใช้บริหารข้อสะโพก  
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  0.59 เมตร. ยาวไม่น้อยกว่า 0.95 เมตร. สูง
ไม่น้อยกว่า 0.98  เมตร. (ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชี 
 
 

.../ มาตรฐานครุภัณฑ์ 
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มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความจ าเป็น
และประหยัด) (สอดคล้องกับแผนสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนว
ทางการพัฒนาท่ี 7 โครงการหน้า 18) เป็นเงิน 32,200.-บาท 

                      2.เครื่องบริหารไหล่และขา พร้อมติดต้ัง                                                                            
                        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารไหล่และขา พร้อมติดต้ัง  

จ านวน 2 เครื่องๆละ 21,500.-บาท ส าหรับใช้บริหารไหล่และขา  
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.65  เมตร. ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร. สูง
ไม่น้อยกว่า  1.30 เมตร. (ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความจ าเป็น
และประหยัด) (สอดคล้องกับแผนสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนว
ทางการพัฒนาท่ี 7 โครงการหน้าท่ี 18) เป็นเงิน 43,000.-บาท 

                     3. เครื่องออกก าลังข้อเข่า พร้อมติดต้ัง  
                        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังข้อเข่า พร้อมติดต้ัง  
      จ านวน 2 เครื่องๆละ 16,000.-บาท ส าหรับใช้บริหารข้อเข่า ขนาด 
      กว้างไม่น้อยกว่า 0.65 เมตร. ยาวไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร. สูงไม่น้อย 
      กว่า 1.00  เมตร. (ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐาน 
      ครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความจ าเป็นและ 
      ประหยัด) (สอดคล้องกับแผนสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว 
      ทางการพัฒนาท่ี 7 โครงการหน้าท่ี 18) เป็นเงิน 32,000.-บาท  
                       4. เครื่องออกก าลังข้อเท้าแบบเบา พร้อมติดต้ัง 
                        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายข้อเท้าแบบเบา  
      พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 เครื่องๆละ 19,000.-บาท ส าหรับใช้บริหาร 
      ข้อเท้า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  0.65  เมตร. ยาวไม่น้อยกว่า 0.75  
      เมตร.สูงไม่น้อยกว่า 1.15  เมตร (ไม่มีรายละเดียดและราคาตาม 
      บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความ 
      จ าเป็นและประหยัด) (สอดคล้องกับแผนสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2  
      แนวทางการพัฒนาท่ี 7 โครงการหน้าท่ี 18) เป็นเงิน 38,000.-บาท 
                      5. เครื่องออกก าลังขา พร้อมติดต้ัง 
                      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังขา  พร้อมติดต้ัง  

จ านวน4 เครื่องๆละ 15,500.-บาทส าหรับใช้บริหารช่วงขา  ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า  0.55  เมตร.  ยาวไม่น้อยกว่า 0.95  เมตร.  สูงไม่
น้อยกว่า 0.95  เมตร (ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  จึงต้ังตามราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความจ าเป็นและ
ประหยัด) (สอดคล้องกับแผนสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนว
ทางการพัฒนาท่ี 7 โครงการหน้าท่ี 18)  เป็นเงิน 62,000.-บาท   
 
 
 

             .../ แก้ไขเปล่ียนแปลง 
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      แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
กีฬา (ข้อความใหม่) 

                       แผนงาน                       การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
                       งาน                            กีฬาและนันทนาการ 
                       หมวด                          ค่าครุภัณฑ์ 
                       ประเภท                       ครุภัณฑ์กีฬา 
                       รายการ                       เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จ านวน 5 รายการ  

  ดังนี้ 
                       งบประมาณอนุมัติ            207,200.-บาท 
                      ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ (ข้อความใหม่) 
                     1. เคร่ืองบริหารข้อสะโพก พร้อมติดต้ัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารข้อสะโพก พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 2 เครื่องๆละ16 ,100.-บาท ส าหรับใช้บริหารข้อสะโพก  
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  0.59 เมตร. ยาวไม่น้อยกว่า 0.95  เมตร. 
สูงไม่น้อยกว่า 0.98  เมตร. (ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความจ าเป็น
และประหยัด) (สอดคล้องกับแผนสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนว
ทางการพัฒนาท่ี 7 โครงการหน้าท่ี 18)  เป็นเงิน 32 ,200.-บาท 
พื้นที่ติดต้ัง จ านวน 2 จุด คือที่ ม.5 บริเวณสวนหย่อม และ ม.3 
บริเวณศาลาแม่บ้าน 

     2.เคร่ืองบริหารไหล่และขา พร้อมติดต้ัง 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารไหล่และขา พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 2 เครื่องๆละ 21,500.-บาท ส าหรับใช้บริหารไหล่และขา  
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.65  เมตร. ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร. สูง
ไม่น้อยกว่า  1.30 เมตร. (ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความจ าเป็น
และประหยัด) (สอดคล้องกับแผนสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนว
ทางการพัฒนาท่ี 7 โครงการหน้าท่ี 18) เป็นเงิน 43 ,000.-บาท 
พื้นที่ติดต้ัง จ านวน 1 จุด คือที่ ม.5 บริเวณสวนหย่อม  

                      3. เคร่ืองออกก าลังข้อเข่า พร้อมติดต้ัง  
                       เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังข้อเข่า  พร้อมติดต้ัง  

จ านวน 2 เครื่องๆละ 16,000.-บาท ส าหรับใช้บริหารข้อเข่า ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า  0.65 เมตร. ยาวไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร. สูงไม่
น้อยกว่า 1.00 เมตร (ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐาน 
 
 
 

.../ มาตรฐานครุภัณฑ์ 
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ครุภัณฑ์  จึงต้ังตามราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความจ าเป็นและ
ประหยัด) (สอดคล้องกับแผนสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนว
ทางการพัฒนาท่ี 7 โครงการหน้าท่ี 18) เป็นเงิน 32 ,000.-บาท 
พื้นที่ติดต้ัง จ านวน 2 จุด คือที่ ม.3 บริเวณศาลาแม่บ้าน และ    
ม. 8 บริเวณศาลเหลืองใกล้ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 

                         4. เคร่ืองออกก าลังข้อเท้าแบบเบา พร้อมติดต้ัง  
                          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายข้อเท้าแบบเบา  

พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 เครื่องๆละ 19,000.-บาท ส าหรับใช้บริหาร
ข้อเท้า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.65  เมตร. ยาวไม่น้อยกว่า 0.75  
เมตร.  สูงไม่น้อยกว่า 1.15  เมตร (ไม่มีรายละเอียดและราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความ
จ าเป็นและประหยัด) (สอดคล้องกับแผนสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 
แนวทางการพัฒนาท่ี 7 โครงการหน้าท่ี 18) เป็นเงิน 38,000.-บาท 
พื้นที่ติดต้ัง จ านวน 2 จุด คือที่ ม.3 บริเวณศาลาแม่บ้าน และ ม.8 
บริเวณศาลเหลืองใกล้ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 

                      5. เคร่ืองออกก าลังขา พร้อมติดต้ัง 
               เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังขา  พร้อมติดต้ัง  

จ านวน 4 เครื่องๆละ 15,500.-บาท ส าหรับใช้บริหารช่วงขา  ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า  0.55  เมตร. ยาวไม่น้อยกว่า 0.95  เมตร. สูงไม่
น้อยกว่า  0.95  เมตร. (ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความจ าเป็น 
และประหยัด) (สอดคล้องกับแผนสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนว
ทางการพัฒนาท่ี 7 โครงการหน้าท่ี 18) เป็นเงิน 62 ,000.-บาท 
พื้นที่ติดต้ัง จ านวน 3 จุด คือที่ ม.5 บริเวณสวนหย่อม  ม.3 , ท่ี
ศาลาแม่บ้าน ม.8 บริเวณศาลเหลืองใกล้ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน                 

                                                            เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ 
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 29  ก าหนดว่า “การแก้ไขเปล่ียนแปลง   
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ สภาท้องถิ่น” 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล      ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค า

ช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
 

 
 

…/ มติท่ีประชุม 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย รายการจัดซ้ือครุภัณฑ์กีฬา ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

2. ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์พร้อมปรับปรุง
ทางเท้า             

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่ีเคารพผมนายทรงพล  
นายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี  ด้วย เทศบาลต าบลหนองขาวได้ต้ัง 

งบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2560 หมวดค่าท่ี ดินและส่ิงก่อสร้ าง ประเภทค่าก่อสร้ าง ส่ิง
สาธารณูปโภค  รายการค่าก่อสร้างโรงจอดรถส าหรับจักรยานยนต์
พร้อมปรับปรุงทางเท้า งบประมาณอนุมัติ 261,000 บาท 

แต่ได้ตรวจสอบพบว่าเนื้องานท่ีได้ต้ังงบประมาณไว้ ไม่ได้
รวมถึงงบประมาณการปรับปรุงทางเท้าแต่อย่างใด  จึงต้องขอความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลในการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย โดยตัดข้อความว่า “ พร้อมปรับปรุงทางเท้า ” 
ออก ดังนี้  
ข้อความเดิม 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค                 
รายการ   ค่าก่อสร้างโรงจอดรถส าหรับจักรยานยนต์ 

พร้อมปรับปรุงทางเท้า 
งบประมาณอนุมัติ 261,000 บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถ
ส าหรับรถจักรยานยนต์พร้อมปรับปรุงทางเท้า  ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมเทพื้น คสล. หนา 0.10 เมตร คิดเป็น
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 288 ตร.ม. ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล    
หนองขาวก าหนด 
ข้อความใหม่ 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค                 
รายการ   ค่าก่อสร้างโรงจอดรถส าหรับ 

รถจักรยานยนต์ 
.../ งบประมาณ 
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งบประมาณอนุมัติ 261,000 บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถ
ส าหรับรถจักรยานยนต์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
พร้อมเทพื้น คสล. หนา 0.10 เมตร คิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 288 
ตร.ม. ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด 

หลักการ 
อาศัยอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  (หมวด 4 
การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และ ส่ิงก่ อสร้ าง  ท่ีท า ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรื อ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงขอเสนอต่อสภา

เทศบาลเพื่อขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    ให้
ถูกต้อง ต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล      ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลง     

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์พร้อมปรับปรุง
ทางเท้า ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2560 

1. ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โครงการ 
ก่อสร้างโรงจอดรถส าหรับรถจักรยานยนต์  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่ีเคารพผมนายทรงพล  
นายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาวได้บรรจุ 

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถส าหรับรถจักรยานยนต์ หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  งบประมาณ 
261,000 บาท  ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560   

แต่ด้วยงบประมาณรายจ่ายต้ังไว้ไม่เพียงพอ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณ ท้ังส้ิน 275,000 บาท จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   .../ หลักการ 
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หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเ ติม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการโอนเพิ่ม 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค                 
รายการ   ค่าก่อสร้างโรงจอดรถส าหรับ 

รถจักรยานยนต์ 
งบประมาณอนุมัติ 261,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 261,000 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้    14,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 275,000 บาท 
รวมเงินโอนเพิ่ม ทั้งสิ้น จ านวน 14,000 บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถ
ส าหรับรถจักรยานยนต์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
พร้อมเทพื้น คสล. หนา 0.10 เมตร คิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 288 
ตร.ม. ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด 
รายการโอนลด 

       แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
        งาน   บริหารทั่วไป 

ประเภท   เงินเดือน ( ฝ่ายการเมือง )  
รายการ   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณอนุมัติ     1,490,400 บาท 
งบประมาณก่อนโอน        648,620 บาท 
โอนลดครั้งนี้           14,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน        634,620 บาท 

         รวมเงินโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 14,000 บาท 
                                       เหตุผล 

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
( ฉบับท่ี ๒ และ ๓ ) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ 27 ก าหนดว่า การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 
.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล      ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย โครงการ 

ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
2. ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย รายการค่า
ปรับปรุงทางเท้า   

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่ีเคารพผมนายทรงพล  
นายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว จะด าเนิน 

โครงการค่าปรับปรุงทางเท้า เพื่อปรับปรุงทางเท้าภายในบริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาว จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง งบประมาณ 250,000 
บาท   

   

จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕60 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน   เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าและถนน 
หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ 

ส่ิงก่อสร้าง 
รายการ   ปรับปรุงทางเท้า 
งบประมาณก่อนอนุมัติ    0  บาท 
งบประมาณก่อนโอน             0  บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้    250,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน   250,000 บาท 
รวมเงินโอนเพิ่ม ทั้งสิ้น จ านวน 250,000 บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเท้า
บริเวณภายในส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาว ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด 
 
 

    …/ รายการโอนลด 
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รายการโอนลด 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ 

ส่ิงก่อสร้าง 
รายการ  ปรับปรุงทางเท้า 
งบประมาณก่อนอนุมัติ     250,000  บาท 
งบประมาณก่อนโอน   250,000  บาท 
โอนลดครั้งนี้    250,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน              0  บาท 
รวมเงินโอนลด ทั้งสิ้น จ านวน 250,000 บาท 

เหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง ( 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 ท่านใดเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย รายการค่าปรับปรุง 

ทางเท้า ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

                    3. ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โครงการจ้าง 
       เหมาเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาจากกระเบื้องลูกฟูกเป็นเมทัลชีส      
  จ านวน 2 หลัง  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่ีเคารพผมนายทรงพล  
นายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี  ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 

หนองขาว ส านักปลัดเทศบาล มีความจ าเป็นต้องท าโครงการจ้างเหมา
เปล่ียนวัสดุมุงหลังคาจากกระเบ้ืองลูกฟูกเป็นเมทัลชีล จ านวน 2 หลัง 
ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อป้องกันการเสียหาย
ของวัสดุภายในอาคารเรียน เนื่องจากหลังคาเดิมมีน้ ารั่ว ท าให้วัสดุ  
 
 
 

.../ ฝ้าเพดาน 



12 
 

ฝ้าเพดานเสียหายและอาจท าให้วัสดุอื่นภายในอาคารเรียนเสียหายได้ 
มิได้มีการต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 แต่อย่างใด 

โอกาสนี้ จึงขอเสนอญัตติต่อสภา เทศบาลต าบลหนองขาว 
เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในโครงการจ้าง
เหมาเปล่ียนวัสดุมุงหลังคาจากกระเบื้องลูกฟูกเป็นเมทัลชีล  จ านวน 
2 หลัง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
                ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีรายละเอียด ดังนี้  
                     รายการโอนเพิ่ม จ านวน   1    รายการ 
                       โอนเพิ่ม (รายการต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
     แผนงาน                   การศึกษา 
     งาน                        ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
     หมวด                      ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
     ประเภท                   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
     รายการ                    เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจ้างเหมาเปล่ียนวัสดุ 
                                                                                 มุงหลังคาจากกระเบ้ืองลูกฟูกเป็นเมทัลชีล   
                                                                                 ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 10 ม. ความ 
                                                                                 กว้างไม่น้อยกว่า 8 ม. จ านวน 2 หลัง 
                        งบประมาณอนุมัติ                   0  บาท 
                        งบประมาณก่อนโอน                0  บาท 
                        โอนเพิ่มครั้งนี้             260,000  บาท 
                        งบประมาณหลัง          260,000  บาท 
                        ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจ้างเหมา 

เปล่ียนวัสดุมุงหลังคาจากกระเบ้ืองลูกฟูกเป็นเมทัลชีล ขนาดความยาว
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร และความกว้างไม่น้อยกว่า 8 เมตร เป็นจ านวน
เงิน 260,000.บาท  ( สอดคล้องกับแผนสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 
5 แนวทางการพัฒนาท่ี โครงการหน้า 100 ) 

                        รวมเงินโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ท้ังส้ิน 1 รายการ เป็นเงินจ านวน  
260,000.-บาท ( สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน ) 

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

.../ รายการ 
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รายการ                  ค่าก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็ก  
พร้อมมุงหลังคาลานเอนกประสงค์ 

                                                             โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว 
                        งบประมาณอนุมัติ               400,000  บาท 
                        งบประมาณก่อนโอน            303,700  บาท 
                        โอนลดครั้งนี้                      260,000  บาท 
                        งบประมาณหลังโอน               43,700  บาท 
               รวมเงินโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 260,000.-บาท 
                                                             เหตุผล 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 และ 
3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล      ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย โครงการจ้างเหมา 

       เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาจากกระเบื้องลูกฟูกเป็นเมทัลชีส จ านวน  
  2 หลัง ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

4. ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย รายการจัดซ้ือ
เคร่ืองฉีดพ่นน้ า 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่ีเคารพผมนายทรงพล  
นายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ด้วยกองคลัง  งานกิจการประปา  เทศบาล 
     ต าบลหนองขาว  จะด าเนินการจัดซื้อเครื่องฉีดพ่นน้ า ขนาด 2,000  

วัตต์ 165 บาร์  จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 13,000.-บาท 
เนื่องจากงานกิจการประปา      มีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์
รายการดังกล่าว เพื่อใช้ส าหรับฉีดท าความสะอาดในระบบกวนช้าซึ่ง
ส าคัญต่อระบบคุณภาพน้ าประปา และงานกิจการประปามิได้มีการต้ัง
งบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕60 แต่อย่างใด  

โอกาสนี้ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว
เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนต้ังจ่ายเป็น     รายการใหม่รายการจัดซื้อ 

 

.../ เครื่องฉีดพ่นน้ า 
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เครื่องฉีดพ่นน้ า ขนาด 2,000 วัตต์ 165 บาร์ จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 13,000.-บาท โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
      ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  มีรายละเอียดดังนี้ 

     รายการโอนเพิ่ม (เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)    

   ด้าน   เศรษฐกิจ   
   แผนงาน   การพาณิชย์   
   งาน   กิจการประปา  
   หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท   ครุภัณฑ์การเกษตร 
    รายการ   จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นน้ า ขนาด 2,000 วัตต์  
       165 บาร์ จ านวน 1 เครื่อง 
  งบประมาณต้ังไว้                 ๐ บาท   
   งบคงเหลือก่อนโอน          ๐ บาท   
   โอนเพิ่ม   13,000.๐๐ บาท 
    งบคงเหลือหลังโอนเพิ่ม  13,000.๐๐ บาท 
  รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น   13,00๐.00 บาท 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเครื่องฉีดพ่นน้ า ขนาด 
2,000 วัตต์ 165 บาร์ จ านวน 1 เครื่อง ต้ังตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากไม่มี ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์มีนาคม 2560 
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560 – 2562 เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3.4 ปรับปรุงและพัฒนาการผลิตน้ าประปา 
และคุณภาพน้ าประปา)  
รายการโอนลด  

  ด้าน   เศรษฐกิจ   
  แผนงาน   การพาณิชย์   
   งาน   กิจการประปา  
    หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
    ประเภท   อาคารต่างๆ  
    รายการ   โครงการก่อสร้างปรับปรุงรั้วส านักงาน 
       ประปาเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน  
       1 โครงการ 
   
 
 

.../ งบประมาณ 
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  งบประมาณต้ังไว้    600,000 บาท   
  งบคงเหลือก่อนโอน  200,000 บาท   
  โอนลด          13,000 บาท 
   งบคงเหลือหลังโอนลด   187,000 บาท 
   รวมโอนลดทั้งสิ้น      13,000 บาท 

เหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ 
และ ๓) หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น”  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล      ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย รายการจัดซ้ือเคร่ือง

ฉีดพ่นน้ า ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

5. ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย รายการ 
จัดซ้ือเคร่ืองจ่ายสารเคมีเข้าระบบประปา จ านวน 1 เคร่ือง  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่ีเคารพผมนายทรงพล  
นายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ด้วยกองคลัง  งานกิจการประปา เทศบาล 

ต าบลหนองขาว จะด าเนินการจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมีเข้าระบบ
ประปา จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 45,000.-บาท บาท เนื่องจาก
ระบบจ่ายสารคลอรีนต้องติดต้ังประจ าถังจ่ายละ 1 เครื่อง ซึ่งระบบ
จ่ายสารคลอรีนมีจ านวน 2 ถังจ่าย จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อเพิ่มเพื่อให้
ครบตามถังจ่ายสารคลอรีน เนื่องจากงานกิจการประปาได้ด าเนินการ
จ่ายน้ าประปาตลอด 24 ช่ัวโมง และงานกิจการประปามิได้มีการต้ัง
งบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕60 แต่อย่างใด  

โอกาสนี้ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว
เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนต้ังจ่ายเป็น     รายการใหม่รายการจัดซื้อ
เครื่องจ่ายสารเคมีเข้าระบบประปา จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
45,000.-บาท โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 
 
 

.../ หลักการ 
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หลักการ 
 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  มีรายละเอียดดังนี้ 

     รายการโอนเพิ่ม (เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)    

   ด้าน   เศรษฐกิจ   
   แผนงาน   การพาณิชย์   
   งาน   กิจการประปา  
   หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

รายการ   จัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมีเข้าระบบประปา 
   พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เครื่อง 

    งบประมาณต้ังไว้                 ๐ บาท   
   งบคงเหลือก่อนโอน               0 บาท   
   โอนเพิ่ม    45,000 บาท 
    งบคงเหลือหลังโอนเพิ่ม         45,000 บาท 
  รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น         45,00๐ บาท 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี(คลอรีน)
เข้าระบบประปาท่ีต้องการความแม่นย าสูง ทนต่อการกัดกร่อนของ
สารเคมีทุกชนิด ก าลังการผลิตไม่น้อยกว่า 50 ลิตรต่อช่ัวโมง ส าหรับ
ใช้กับPVC , Hose Pipe 6x12 สามารถปรับด้วยมือได้ มอเตอร์
ขนาด 250 วัตต์ 1440 รอบต่อนาที ใช้กับไฟขนาด 380 วัตต์
พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เครื่อง ต้ังตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์มีนาคม 2560 (รายละเอียดตาม
แผนพัฒนาสามปี  พ .ศ.2560 – 2562 เพิ่ ม เ ติม ฉบับ ท่ี  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3.4 ปรับปรุงและพัฒนาการผลิตน้ าประปา 
และคุณภาพน้ าประปา)  
รายการโอนลด  

  ด้าน   เศรษฐกิจ   
  แผนงาน   การพาณิชย์   
   งาน   กิจการประปา  
    หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
    ประเภท   อาคารต่างๆ 
    รายการ   โครงการก่อสร้างปรับปรุงรั้วส านักงาน 
       ประปาเทศบาลต าบลหนองขาว  
       จ านวน 1 โครงการ 
   

.../ งบประมาณ 
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  งบประมาณต้ังไว้   600,000.๐๐ บาท   
  งบคงเหลือก่อนโอน 187,000.๐๐ บาท   
  โอนลด         45,000.๐๐ บาท 
   งบคงเหลือหลังโอนลด  142,000.00 บาท 
   รวมโอนลดทั้งสิ้น         45,000 บาท 

เหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ 
และ ๓) หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น”  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล      ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย รายการจัดซ้ือเคร่ือง 

จ่ายสารเคมีเข้าระบบประปา ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

6. ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย รายการจัดซ้ือ
เคร่ืองจ่ายสารเคมีเข้าระบบประปา  จ านวน 2 เคร่ือง                  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่ีเคารพผมนายทรงพล  
นายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ด้วยกองคลัง  งานกิจการประปา เทศบาล 

ต าบลหนองขาว จะด าเนินการจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมีเข้าระบบ
ประปา จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 90,000.-บาท บาท เนื่องจาก
ระบบจ่ายสารส้มต้องติดต้ัง    ประจ าถังจ่ายละ 1 เครื่อง ซึ่งระบบ
จ่ายสารส้มมีจ านวน 4 ถังจ่าย จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อเพิ่มเพื่อให้ครบ
ตามถังจ่ายสารส้ม เนื่องจากของเดิมช ารุดและงานกิจการประปา
ด าเนินการจ่ายน้ าประปาตลอด 24 ช่ัวโมง งานกิจการประปามิได้มี
การต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60           แต่อย่างใด  

โอกาสนี้ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว
เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนต้ังจ่ายเป็น     รายการใหม่รายการจัดซื้อ
เครื่องจ่ายสารเคมีเข้าระบบประปา จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 
90,000.-บาท โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 
 
 

…/หลักการ 



18 
 

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

   ด้าน   เศรษฐกิจ   
   แผนงาน   การพาณิชย์   
   งาน   กิจการประปา  
   หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

รายการ   จัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมีเข้าระบบประปา 
   พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 เครื่อง 

  งบประมาณต้ังไว้            ๐ บาท   
   งบคงเหลือก่อนโอน              0 บาท   
   โอนเพิ่ม   90,000 บาท 
    งบคงเหลือหลังโอนเพิ่ม  90,000 บาท 
  รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น   90,00๐ บาท 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี (สารส้ม) 
เข้าระบบประปาท่ีต้องการความแม่นย าสูง ทนต่อการกัดกร่อนของ
สารเคมีทุกชนิด ก าลังการผลิตไม่น้อยกว่า 85 ลิตรต่อช่ัวโมง ส าหรับ
ใช้กับPVC , NPT ½” สามารถปรับด้วยมือได้ มอเตอร์ขนาด 250 
วัตต์ 1440 รอบต่อนาที ใช้กับไฟ            ขนาด 380 วัตต์พร้อม
ติดต้ัง จ านวน 2 เครื่อง ต้ังตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์มีนาคม 2560 (รายละเอียดตามแผนพัฒนา
สามปีพ.ศ.2560 – 2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท่ี 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค แนวทางการพัฒนาท่ี 
3.4 ปรับปรุงและพัฒนาการผลิตน้ าประปา และคุณภาพน้ าประปา)  
รายการโอนลด  

  ด้าน   เศรษฐกิจ   
  แผนงาน   การพาณิชย์   
   งาน   กิจการประปา  
    หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
    ประเภท   อาคารต่างๆ 
    รายการ   โครงการก่อสร้างปรับปรุงรั้วส านักงาน 
       ประปาเทศบาลต าบล หนองขาว จ านวน 1  
       โครงการ 
  งบประมาณต้ังไว้   600,000 บาท   
   
 

.../ งบคงเหลือ 



19 
 

  งบคงเหลือก่อนโอน 142,000 บาท   
  โอนลด         90,000 บาท 
   งบคงเหลือหลังโอนลด    52,000 บาท 
   รวมโอนลดทั้งสิ้น    90,000บาท 

เหตุผล 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ 
และ ๓) หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น”  

นายบณัฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล      ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย รายการจัดซ้ือเคร่ือง 

จ่ายสารเคมีเข้าระบบประปา  จ านวน 2 เคร่ือง    ด้วยเสียงเป็น
เอกฉันท์ 

 

7. ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประเภท   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่ีเคารพผมนายทรงพล  
นายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ด้วยกองคลัง  งานกิจการประปา  เทศบาล 

ต าบลหนองขาว  ได้เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ดังมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
      ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕60  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     เพื่อน าไปจ่ายรายจ่ายท่ีไม่
เพียงพอ คือ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง จ านวนเงิน  16,0๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
      ด้วยกองคลัง งานกิจการประปา ได้เสนอขอโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕60  หมวดค่า   ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อไป
จ่ายเป็นรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอ  เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  
งานกิจการ-ประปา ต้ังงบประมาณหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
 
 

.../ ประเภท 
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ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  กองคลัง 
งานกิจการประปา มีความจ าเป็นท่ีจะต้องโอนงบประมาณดังกล่าวไว้
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจ าเป็นต้องขอ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕60                  
ดังมีรายละเอียดการโอนงบประมาณ  ดังนี้ 

     รายการโอนเพิ่มงบประมาณ   จ านวน 1 หมวด  ดังนี้ 
.    ด้าน   เศรษฐกิจ   

   แผนงาน   การพาณิชย์   
   งาน   กิจการประปา  

   หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
   ประเภท   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

    งบประมาณต้ังไว้   698,๐๐๐ บาท   
                 งบคงเหลือก่อนโอน 277,520 บาท   
    โอนเพิ่ม         16,๐๐๐ บาท 
    งบคงเหลือหลังโอนเพิ่ม  293,520 บาท 

    รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น     16,0๐๐ บาท 
รายการโอนลดงบประมาณ จ านวน 1 หมวด ดังนี้ 

    ด้าน   เศรษฐกิจ   
   แผนงาน   การพาณิชย์   
    งาน   กิจการประปา  
   หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
   ประเภท   อาคารต่าง ๆ  

รายการ   โครงการก่อสร้างปรับปรุงรั้วส านักงาน 
ประปาเทศบาลต าบล-หนองขาว จ านวน  
1 โครงการ 

    งบประมาณต้ังไว้   600,๐๐๐ บาท   
    งบคงเหลือก่อนโอน   52,00๐ บาท   
    โอนลด         16,๐๐๐ บาท 
    งบคงเหลือหลังโอนลด    36,000 บาท 

รวมโอนลดทั้งสิ้น     16,0๐๐ บาท 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒  
และ ๓) หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น” 
 
 

…/ ดังนั้น 
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 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  
๒๕60  ไปจ่ายเพิ่มในงบประมาณรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอแก่การใช้จ่าย
ดังกล่าว ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล      ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มี ม ติ เ ห็ นชอบ ใ ห้ โ อน เ งิน งบ ประมาณรายจ่ า ย  ป ระ เภท   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

8. ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประเภท   
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เ รี ยน ท่ านประ ธานสภาเทศบาล  ท่ี เ ค ารพผม  น ายทรงพล 
นายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ด้วยกองคลัง  งานกิจการประปา  เทศบาล 

ต าบลหนองขาว  ได้เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ดังมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
      ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕60  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     เพื่อน าไปจ่ายรายจ่ายท่ีไม่
เพียงพอ คือ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ 
ของพนักงานจ้าง จ านวนเงิน  8,0๐๐.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
      ด้วยกองคลัง งานกิจการประปา ได้เสนอขอโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕60  หมวดค่า   ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อไป
จ่ายเป็นรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอ  เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  
งานกิจการ-ประปา ต้ังงบประมาณหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  กอง
คลัง งานกิจการประปา มีความจ าเป็นท่ีจะต้องโอนงบประมาณ
ดังกล่าวไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึง
จ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   
๒๕60  ดังมีรายละเอียดการโอนงบประมาณ  ดังนี้ 

     รายการโอนเพิ่มงบประมาณ   จ านวน 1 หมวด  ดังนี้ 
.    ด้าน   เศรษฐกิจ   

    แผนงาน   การพาณิชย์   
 

.../ งานกิจการประปา  
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    งาน   กิจการประปา  
    หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

    ประเภท   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 
   งบประมาณต้ังไว้   36,๐๐๐ บาท   
   งบคงเหลือก่อนโอน 20,490 บาท   
   โอนเพิ่ม       8,๐๐๐ บาท 
    งบคงเหลือหลังโอนเพิ่ม  28,490 บาท 

     รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น     8,0๐๐ บาท 
รายการโอนลดงบประมาณ จ านวน 1 หมวด ดังนี้ 

    ด้าน   เศรษฐกิจ   
   แผนงาน   การพาณิชย์   
                  งาน    กิจการประปา  
    หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
    ประเภท   อาคารต่าง ๆ  

รายการ   โครงการก่อสร้างปรับปรุงรั้วส านักงาน 
   ประปาเทศบาลต าบล-หนองขาว  
   จ านวน 1 โครงการ 

    งบประมาณต้ังไว้   600,๐๐๐ บาท   
    งบคงเหลือก่อนโอน   36,00๐ บาท   
    โอนลด             8,๐๐๐ บาท 
    งบคงเหลือหลังโอนลด    28,000 บาท 

   รวมโอนลดทั้งสิ้น      8,0๐๐ บาท 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒  
     และ ๓) หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวด 
     ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
     เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ 
     สภาท้องถิ่น” 

 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕
60  ไปจ่ายเพิ่มในงบประมาณรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอแก่การใช้จ่าย
ดังกล่าว ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล      ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
 
 

.../ มติท่ีประชุม 
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มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประเภท   เงินเพิ่ม

ต่างๆของพนักงานจ้าง ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

9. ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประเภท 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เ รี ยน ท่ านประ ธานสภาเทศบาล  ท่ี เ ค ารพผม  น ายทรงพล 
นายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ด้วยกองคลัง  งานกิจการประปา  เทศบาล 

ต าบลหนองขาว  ได้เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ดังมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
      ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕60  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     เพื่อน าไปจ่ายรายจ่ายท่ีไม่
เพียงพอ คือ หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวนเงิน  
10,0๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

เหตุผล 
ด้วยกองคลัง งานกิจการประปา ได้เสนอขอโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕60  หมวดค่า   ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อไป
จ่ายเป็นรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอ  เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60               
งานกิจการประปา ต้ังงบประมาณหมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  กองคลัง  งานกิจการประปา มี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องโอนงบประมาณดังกล่าวไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ดังมีรายละเอียดการโอน
งบประมาณ  ดังนี้ 

     รายการโอนเพิ่มงบประมาณ   จ านวน 1 หมวด  ดังนี้ 
.     ด้าน  เศรษฐกิจ   

    แผนงาน  การพาณิชย์   
    งาน  กิจการประปา  

    หมวด  ค่าวัสดุ 
    ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์ 

   งบประมาณต้ังไว้   10,๐๐๐ บาท   
   งบคงเหลือก่อนโอน   1,130 บาท   
   โอนเพิ่ม     10,๐๐๐ บาท 
     
 

.../ งบคงเหลือ 
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    งบคงเหลือหลังโอนเพิ่ม  11,130 บาท 
    รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น   10,0๐๐ บาท 

รายการโอนลดงบประมาณ จ านวน 1 หมวด ดังนี้ 

    ด้าน   เศรษฐกิจ   
   แผนงาน   การพาณิชย์   
    งาน   กิจการประปา  
    หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
    ประเภท   อาคารต่าง ๆ  

   รายการ   โครงการก่อสร้างปรับปรุงรั้วส านักงาน 
      ประปาเทศบาลต าบล-หนองขาว  
      จ านวน 1 โครงการ 

   งบประมาณต้ังไว้   600,๐๐๐ บาท   
   งบคงเหลือก่อนโอน   28,00๐ บาท   
   โอนลด         10,๐๐๐ บาท 
    งบคงเหลือหลังโอนลด    18,00๐ บาท 

รวมโอนลดทั้งสิ้น     10,0๐๐ บาท 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒  
     และ ๓) หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวด 
     ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
     เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ 
     สภาท้องถิ่น” 
      ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  
๒๕60  ไปจ่ายเพิ่มในงบประมาณรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอแก่การใช้จ่าย
ดังกล่าว ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล      ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประเภทวัสดุ 

คอมพิวเตอร์  ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

10. ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประเภท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

.../ นายทรงพล   
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นายทรงพล  เอกจิตต์   เ รี ยน ท่ านประ ธานสภาเทศบาล  ท่ี เ ค ารพผม  น ายทรงพล 
นายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี  ด้วยกองคลัง  งานกิจการประปา  เทศบาล 

ต าบลหนองขาว  ได้เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ดังมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
      ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕60  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างเพื่อน าไปจ่ายรายจ่ายท่ีไม่
เพียงพอคือ หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวนเงิน  
18,0๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  

เหตุผล 
      ด้วยกองคลัง งานกิจการประปา ได้เสนอขอโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕60  หมวดค่า   ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อไป
จ่ายเป็นรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอ  เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60               
งานกิจการประปา ต้ังงบประมาณหมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  กองคลัง  งานกิจการประปา มีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องโอนงบประมาณดังกล่าวไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ดังมีรายละเอียดการโอน
งบประมาณ  ดังนี้ 

     รายการโอนเพิ่มงบประมาณ   จ านวน 1 หมวด  ดังนี้ 

.    ด้าน   เศรษฐกิจ   
   แผนงาน   การพาณิชย์   
    งาน   กิจการประปา  

    หมวด   ค่าวัสดุ 
    ประเภท   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

   งบประมาณต้ังไว้             5,๐๐๐ บาท   
   งบคงเหลือก่อนโอน           5,000 บาท   
   โอนเพิ่ม             18,๐๐๐ บาท 
    งบคงเหลือหลังโอนเพิ่ม          23,000 บาท 

     รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น          18,0๐๐ บาท 
รายการโอนลดงบประมาณ จ านวน 1 หมวด ดังนี้ 

    ด้าน   เศรษฐกิจ   
   แผนงาน   การพาณิชย์   
    งาน   กิจการประปา  
    หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
     
 

.../ ประเภท 
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    ประเภท   อาคารต่าง ๆ  
   รายการ   โครงการก่อสร้างปรับปรุงรั้วส านักงาน 
      ประปาเทศบาลต าบล-หนองขาว  
      จ านวน 1 โครงการ 

   งบประมาณต้ังไว้   600,๐๐๐ บาท   
   งบคงเหลือก่อนโอน   18,00๐ บาท   
   โอนลด        18,๐๐๐ บาท 
          งบคงเหลือหลังโอนลด             ๐ บาท 

                       รวมโอนลดทั้งสิ้น     18,0๐๐ บาท 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒  
     และ ๓) หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวด 
     ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
     เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ 
     สภาท้องถิ่น” 
      ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  
๒๕60  ไปจ่ายเพิ่มในงบประมาณรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอแก่การใช้จ่าย
ดังกล่าว ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล      ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประเภทวัสดุไฟฟ้า 

และวิทยุ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

11. ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ รายการ
จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จ านวน 1 เคร่ือง 

ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอต้ังจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ       
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตราเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศใช้
เมื่ อ วั น ท่ี  1  ตุลาคม 2559 แ ล้ ว  แ ต่ ไ ด้ต รวจสอบพบว่ ามี               
การตั้งงบประมาณรายจ่ายผิดพลาด ของแผนงานเคหะและชุมชน  

 
  

.../ งานบริหารทั่วไป 
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งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่า
ครุภัณฑ์การเกษตร รายการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน ซึ่งขอ
เปล่ียนแปลงเป็น แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยว
เคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
รายการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 
 จึงขออนุมัติโอนลดเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายละเอียด ดังนี้ 

     รายการโอนเพิ่ม (ต้ังเป็นรายการใหม่) 
          แผนงาน    เคหะและชุมชน     

    งาน     บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์    
     ประเภท   ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

รายการ   จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จ านวน  
1 เครื่อง 

งบประมาณอนุมัติ          0  บาท  
     งบประมาณก่อนโอน          0  บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้  11,000  บาท 

งบประมาณหลังโอน 11,000  บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สามปีฯตามยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางพัฒนาท่ี 5.50 หน้า 110) 
รายการโอนลด  

                แผนงาน    เคหะและชุมชน     
    งาน     บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

     หมวด   ค่าครุภัณฑ์    
     ประเภท   ค่าครุภัณฑ์การเกษตร 

รายการ   จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จ านวน 1  
เครื่อง 

งบประมาณอนุมัติ 11,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน 11,000  บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้  11,000  บาท 

งบประมาณหลังโอน          0  บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สามปีฯตามยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางพัฒนาท่ี 5.50 หน้า 110) 

      รวมโอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น 11,000.-บาท 
 
 

.../ เหตุผล 
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เหตุผล 
      มีความจ าเป็นต้องโอนเพิ่มเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว รายการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แห้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 
และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย รายการจัดซ้ือเคร่ือง 
ตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จ านวน 1 เคร่ือง ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองอื่นๆ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล    
นายสมชาย  ปานธรรม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสมชาย ปานธรรม 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ต้ังแต่เทศบาลต าบลหนองขาวท าโครงการวาง 

ท่อระบายน้ าริมถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง บริเวณกิโลเมตรท่ี 12 
ช่วงนี้เป็นฤดูฝนเวลาฝนตกหนัก บริเวณถนนเทศบาล 11 มีน้ าท่วมขัง
สูงมากโดยเริ่มต้ังแต่หน้าบ้านนายช านาญ  กิตติอุดมเดช  ถึงบ้าน 
นางนวลจันทร์ ยอดภิมาย ท้ังๆท่ีไม่เคยท่วมมาก่อน ขอให้แก้ปัญหา
ด้วยครับ 

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี เรื่องนี้ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันไปดูสถานท่ีจริง 

ว่าสาเหตุอะไรท่ีท าให้น้ าท่วมขัง เราจะได้ร่วมกันแก้ปัญหา หลังจาก
เลิกประชุมเชิญทุกท่านไปพร้อมๆกัน 

นายทศพร  ใจทัศน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทศพร  ใจทัศน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล เรามองปัญหาไม่เหมือนกันแต่จุดประสงค์คือ 

อยากแก้ไขปัญหาน้ าท่วมเหมือนกัน หากเกิดปัญหาเช่นนี้ เราแต่งต้ัง
กรรมการเพื่อแก้ปัญหา หากมีชาวบ้านร้องเรียนมาจะได้มีการประชุม
หารือเพื่อแก้ไขปัญหา  ผมขอเสนอเป็นกรรมการจากสมาชิกสภา   
จ านวน 2 ท่าน กรรมการจากฝ่ายบริหาร 1 ท่าน กรรมการจาก
ข้าราชการ 1 ท่าน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา 

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี วิธีแก้ปัญหามีหลายวิธี แต่วันนี้เราแก้ปัญหาเฉพาะ 

หน้าไปก่อน 
 
 

…/ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายวันเพ็ญ  สุขกรม เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวันเพ็ญ  สุขกรม 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่องแจ้งให้ด าเนินการแก้ไข 3 เรื่อง 
 เร่ืองที่ 1 ขอให้ลอกท่อบริเวณบ้าน นายณรงค์ ฟักทอง หมู่ ท่ี 12 

เร่ืองที่ 2 ขอให้ช่างไฟฟ้าแก้ไขไฟฟ้าท่ีศาลาอเนกประสงค์บริเวณลาน 
 วัดอินทาราม 

เร่ืองที่ 3 ช่วงเวลา 17.00 นาฬิกา ถึง 18.00 นาฬิกา น้ าประปามัก 
           หยุดไหล หรือบางครั้งก็ไหลน้อยมาก ขอให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี 
            ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการแก้ไขด้วย  

นายวิโรจน์  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์  เอกจิตต์ 
รองประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  ขอให้แจ้งพนักงานช่วยเก็บถังขยะสีด า     

ท่ีวางอยู่บริเวณอาคารผลิตน้ าประปา ช่วยเก็บไว้ในร่มเพื่อจะช่วย
รักษาอายุการใช้งานและเป็นระเบียบเรียบร้อย  

นายสมชาย  ปานธรรม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสมชาย ปานธรรม 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล มีชาวบ้านร้องขอให้เทศบาลท าถนนบริเวณ   

หน้าบ้านนายเชาวลิต ฟักทอง หมู่ท่ี 8   
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   เรื่องนี้ เราต้องแจ้งให้เจ้าของท่ีดินทราบว่าถ้าต้องการให้ท าถนน
ประธานสภาเทศบาล   สาธารณะประโยชน์ เจ้าของท่ีดินจะต้องไปด าเนินการแบ่งแยกท่ีดิน  

และยกท่ีดินให้เป็นท่ีสาธารณะประโยชน์ก่อน จึงจะด าเนินการได้ ซึ่ง
ในหมู่ท่ี 4 มีหลายราย แต่ติดปัญหาเรื่องการแบ่งแยกท่ีดินและยก
ท่ีดินให้เป็นสาธารณะประโยชน์ก่อน 
มีท่านใดจะซักถาม หรือเรื่องอื่นๆ หรือไม่ 

นายขวัญเมือง  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง  เอกจิตต์ 
รองนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี อยากให้ปรับปรุงผิวถนนบริเวณถนนเทศบาล 7  

บริเวณหน้าบ้านนายจ านงค์ เช้ือฮ้อ  
นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ฝาท่อบริเวณถนนเทศบาล 7 ช ารุด 3 ฝา ขอให ้

ด าเนินการแก้ไขด้วย 
นายวิโรจน์  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์  เอกจิตต์ 
รองประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภาเทศบาล ซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าสถานี 

ต ารวจภูธรหนองขาว เวลาฝนตกมีน้ าขังอยู่ด้านบน อยากให้ท าการ
แก้ไขเกรงว่าจะเกิดอันตราย   

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  ถ้าไม่มี ขอปิดการ 
ประธานสภาเทศบาล   ประชุมเพียงเท่านี้ 
 

เลิกประชุมเวลา.......12.25......นาฬิกา 
 

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

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

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2560 ประจ าปี 2560 
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว 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. .. . . . . . . . . . . . .ครั้ ง ท่ี . . . . . . . . . ./๒๕60  เมื่อวัน
.................................ท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕60 

 

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

                 ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 
               ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

 
 

    ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2560  ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 
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