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   การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 

วันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา ๑0.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
………………………………………………………. 

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

 

ผู้ขาดประชุม 
นายพยอม  ผ่ึงผาย   สมาชิกสภาเทศบาล      ลากิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายประสาน  ชุ่มช่ืน   เลขานุการสภาเทศบาล 
๖. นายศักดิ์ชาย  รอดภัย   ผู้อ านวยการกองช่าง 
7.  นางเกสา  ฝาเงิน   ผู้อ านวยการกองคลัง 
8.  นายคมสัน    ค าบุดดี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
9.  นางอารยา    ภักดีฉนวน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
10.  นายเขมรุจ  นาคราช   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
11. นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
12. นายชินภัทร  เพ็งบุตร   นักการ 

 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม  และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นายทศพร  ใจทัศน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูป
บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุม 

 
 
 

…/ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลสมัยการประชุมสมัย 
ประธานสภาเทศบาล   สามัญสมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2561 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ผมขอเปิด 

การประชุม ขอเชิญ นายทศพร  ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล
อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

นายทศพร  ใจทัศน์                     ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เลขานุการสภาเทศบาล             เร่ือง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 
     ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 

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

ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ.    
๒๕61 เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ ๒๕61 ท่ีประชุมมีมติก าหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61  มีก าหนด ๓๐ วัน  
เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61  เป็นต้นไป นั้น 

อาศัยอ านาจตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพิ่มเติม ( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕61  
ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕61 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 
30 วัน 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

                    ประกาศ ณ วันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕61 
 

                       บัณฑิต  ศรีทับทิม 
                        ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

                                                                                  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรก ครัง้ที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 วันที่ 5 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ.2561  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมว่ามีขอผิดพลาดท่ี
ประธานสภาเทศบาล   ต้องแก้ไขหรือไม่ หากไม่มี ขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบและ 

รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  โปรดยกมือ 
 
 
 
 

.../ มติท่ีประชุม 
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มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุม 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ.    
๒๕61 วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน 8 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ือง เพื่อทราบ  
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ือง เพื่อพิจารณา 
     5.1 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน   

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล    
นายทรงพล เอกจิตต์   เรียนประธานสภาท่ีเคารพผมนายทรงพล เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี    ต าบลหนองขาว ขอเสนอญัตติ ดังนี้ 

     ตามหนังสืออ าเภอท่าม่วง ท่ี กจ 0023.9/ว 570       
ลงวันท่ี 26 เมษายน 2561 เรื่องด าเนินการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน ซักซ้อมความเข้าใจในการต้ังงบประมาณและเบิก
จ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้ังงบประมาณและเบิกจ่ายได้ โดยต้ังงบประมาณไว้ใน    
งบกลาง ประเภทเงินสมบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/        
ว 2502 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553  ท าให้มีความจ าเป็นต้อง
โอนเงินงบประมาณเพื่อไปต้ัง จ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน         
1 รายการ  
  โอกาสนี้ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว
เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ซึง่มีรายละเอียด  ดังนี ้
รายการโอนเพิ่ม(ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงาน   งบกลาง 
งาน   งบกลาง 
 

.../ หมวด 
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หมวด   รายจ่ายงบกลาง 
ประเภท   เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                  
งบประมาณอนุมัติ   0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน   0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้    0 บาท 
งบประมาณหลังโอน 100,000 บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลหนองขาว ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ท่ี  มท 0808.2/ว560 ลงวัน ท่ี 27 
กุมภาพันธ์ 2561 ( รายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.
2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเมืองการบริหาร 2.10 
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาส ) 
รายการโอนลด 

        แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      งาน   ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

หมวด   ค่าใช้สอย 
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
รายการ   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ 

คณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน กลุ่ม 
องค์กร 

งบประมาณอนุมัติ     150,000  บาท 
งบประมาณก่อนโอน     100,000  บาท 
โอนลดครั้งนี้      100,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน                 0  บาท 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงขออนุมัติเสนอ
ญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในหมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ตามหลักการเหตุผลและหนังสือส่ังการท่ีได้กล่าวมาเบื้องต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือไม่  ถ้าไม่มี  ขอมติ ท่ีประ ชุมท่าน ใด
ประธานสภาเทศบาล   เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด 

รายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินสมทบกองทุน โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 
 
 
 

 

.../ 5.2 ญัตติ 
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5.2 ญัตติ เร่ือง ขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล    
นายทรงพล เอกจิตต์   เรียนประธานสภาท่ีเคารพผมนายทรงพล เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี    ต าบลหนองขาว ขอเสนอญัตติ ดังนี้ 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ข้อ 19 เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัด
ให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เป็นศูนย์กลางเพื่อเป็นศูนย์รวบรวม
ข้อมูลปัญหา และความต้องการของประชาชน และการประสาน
กับหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด   

หลักการ 
ตามหนังสือเทศบาลต าบลวังขนาย ท่ี กจ 54801/951 

ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอส่งโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ซึ่งเทศบาลต าบลวังขนายได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพใน
การอ านวยการและด าเนินการตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงขอรับเงิน
อุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 17 แห่ง แห่งละ 
30,000 บาท รวมงบประมาณ ท้ังส้ิน 510,000 บาท  เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององ ค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่ น ระ ดับอ า เภอ            
จึงจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

     ขอโอนเพิ่มต้ังเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ   
แผนงาน   บริหาร 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   เงินอุดหนุน 
ประเภท   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
 
 
 
 

  …/ รายการ  



6 
 

รายการ   อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย 
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน 
ท้ อ ง ถิ่ น ร ะ ดั บ อ า เ ภ อ  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2561 
 

งบประมาณอนุมัติ               0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน               0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้       30,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน      30,000 บาท 

รายการโอนลด 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   งบลงทุน 
ประเภท   ค่าครุภัณฑ์ 
รายการ   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณอนุมัติ 1,587,000  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 1,587,000  บาท 
โอนลดครั้งนี้       30,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน 1,557,000  บาท 

   เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล ( ฉบับท่ี 13 ) 

พ.ศ.2552 มาตรา 67 ทวิ  ความว่าการจ่ายเงินอุดหนุน มาตรา 
67 ( 8 ) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะท าได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ
แล้ว  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือไม่  ถ้าไม่มี  ขอมติ ท่ีประ ชุมท่านใด
ประธานสภาเทศบาล   เห็นชอบให้อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ 
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 
7 เสียง 

 

5.3 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทงานบ้านงานครัว ( จัดซ้ือ
เคร่ืองกรองน้ า ) 

 
 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  
นายทรงพล เอกจิตต์   เรียนประธานสภาท่ีเคารพผมนายทรงพล เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี    ต าบลหนองขาว ขอเสนอญัตติ ดังนี้ 

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองขาว ส านัก
ปลัดเทศบาล   มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องกรองน้ า ระบบ R.O. 
ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง จ านวน 1 ชุด เพื่อไว้ใช้ 
ในราชการงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองขาว   
ประกอบกับมิได้มีการตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่อย่างใด 

โอกาสนี้ จึงขอเสนอญัตติต่อสภา เทศบาลต าบลหนองขาว 
เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในจัดซื้อเครื่อง
กรองน้ า ระบบ R.O. ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
จ านวน 1 ชุด โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
                ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพิ่มต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มีรายละเอียด ดังนี้  
โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)  

     แผนงาน   การศึกษา 
งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 รายการ   เครื่องกรองน้ าระบบ R.O. ขนาด  

1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง  
จ านวน 1 ชุด 

งบประมาณอนุมัติ                       0 บาท 
               งบประมาณก่อนโอน                     0 บาท 
                โอนเพิ่มครั้งนี้                        30,000 บาท 
               งบประมาณคงเหลือหลังโอน       30,000 บาท 
     รวมโอน 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ   เพื่อจัดซื้อเครื่องกรองน้ าระบบ 
R.O. ขนาด 1,000 ลิตร/วัน  พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย  
1. ถังน้ าขนาด 200 ลิตร พร้อมขาต้ัง 
2. เครื่องกรองน้ าพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
ซึ่งไม่ปรากฏประเภท รายการ ขนาดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
จึงต้ังตามราคาท้องตลาด  
 
 
 

.../ โอนลด 
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โอนลด 
แผนงาน               การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

     งาน                       ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   
     หมวด                       ค่าใช้สอย  
     ประเภท                    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
       รายการ                     ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์  

สืบทอด จารีด ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

               งบประมาณอนุมัติ               300,000 บาท 
               งบประมาณก่อนโอน               58,818 บาท 
               โอนลดครั้งนี้                         30,000 บาท 
              งบประมาณหลังโอน                28,818 บาท 
             รวมโอนลดทั้งหมด 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) 
                                                            เหตุผล 
                         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ( แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ 
ท่ี 2 และ 3 ) พ.ศ.2543  ข้อ 27 ก าหนดว่าการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติ
ต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายงบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เพื่อไว้ใช้ในราชการ
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองขาวตามหลักการและ
เหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือไม่  ถ้าไม่มี  ขอมติ ท่ีประ ชุมท่านใด
ประธานสภาเทศบาล   เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด 

ครุภัณฑ์ ประเภทงานบ้านงานครัว รายการจัดซื้อเครื่องกรองน้ า   
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น    
        รายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทงานบ้านงานครัว รายการ 

จัดซื้อเครื่องกรองน้ า ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 
 

5.4 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุง
ท่อประปาในเขตเทศบาลต าบลหนองขาวพร้อมเชื่อมประสาน 
 
 
 

.../ นายบัณฑิต   
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มาตรวัดน้ า  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาล
ต าบลหนองขาวก าหนด 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล    
นายทรงพล เอกจิตต์   เรียนประธานสภาท่ีเคารพผมนายทรงพล เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี    ต าบลหนองขาว ขอเสนอญัตติ ดังนี้ 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว  ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อด าเนินการโครงการปรับปรุงท่อประปาในเขตเทศบาล
ต าบลหนองขาวพร้อมเช่ือมประสานมาตรวัดน  า (รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการท่ีเทศบาลก าหนด) จ านวนเงิน 12,860,0
๐๐.-บาท (สิบสองล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ดังมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 13) มาตรา 51 เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใดๆ 
ในเขตเทศบาล (1) ให้มีน้ าสะอาดหรือประปาประกอบกับ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2559 
เห็นชอบในหลักการมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยให้
กระทรวงมหาดไทยก าหนดแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการตาม
มาตรการดังกล่าว         
จึงอาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 
ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 
13 กันยายน 2559 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ ท้ังนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลการใช้จ่ายเงินสะสมให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทาง
ราชการ  โดยค านึงผลประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ท่ี
ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญโดยถือปฏิบัติตามประกาศ คสช. 
104/2557 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2557  ท้ังนี้  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอ
ส าหรับจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีมีสาธารณภัย 

 
 

.../ เกิดขึ้น 



10 
 

เกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาว  

เหตุผล 
 เพื่อให้การด าเนินการโครงการปรับปรุงท่อประปาในเขต
เทศบาลต าบลหนองขาว โดยท าการวางท่อ HDPE ( PE80 )      
Ø 225 มม.PN6 จ านวน 443 เมตร.,ท่อHDPE ( PE80 )        
Ø 160 มม.PN6 จ านวน 2,040 เมตร.ท่อ HDPE ( PE 80 )    
Ø 110 มม.PN 6 จ านวน 7,590 เมตร.,ท่อ HDPE  ( PE 80 ) 
Ø 225 มม. PN10 จ านวน 21 เมตร และท่อ HDPE ( PE80 ) 
Ø 63 มม. PN6 จ านวน 3,890 เมตร พร้อมเช่ือมประสานมาตร
วัดน้ า (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ีเทศบาลก าหนด) 
เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 12,860,0๐๐.-บาท ( สิบสองล้านแปดแสน
หกหมื่นบาทถ้วน ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 6222 ลงวันท่ี 
31 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีใช้บริการน้ าประปา
จากเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อการอุปโภค บริโภคต้ังแต่สมัย
สุขาภิบาล จากการก่อต้ังระบบประปามาเป็นระยะเวลานาน ท าให้
เทศบาลต าบลหนองขาวมักจะประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการแตก
ของท่อประปาเป็นประจ า ท าให้เกิดการสูญเสียน้ า อีกท้ังปัจจุบัน
ประชาชนได้มีการถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารท่ีอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น 
ส่งผลให้แนวท่อส่งน้ าประปาเดิมอยู่ในระดับลึก ท าให้เป็นอุปสรรค
ต่อการซ่อมแซมและการซ่อมแซมแต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลานาน 
ท าให้ต้องหยุดจ่ายน้ าประปาให้กับประชาชนเป็นระยะเวลานาน 
ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งประชาชนผู้ใช้
น้ าประปาต้องการให้มีการเดินท่อประปาใหม่ ซึ่งโครงการนี้เกิน
ศักยภาพของงานกิจการประปา จึงจ าเป็นต้องใช้เงินจ่ายขาดเงิน
สะสมจากเทศบาลต าบลหนองขาวเข้ามาช่วยเหลือเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว  

ยอดเงินสะสม ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 มียอดเงิน
ท้ังส้ิน 15,410,940.12 บาท ( สิบห้าล้านส่ีแสนหนึ่งหมื่นเก้า
ร้อยส่ีสิบบาทสิบสองสตางค์ ) และสามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 
0808.2/ว 6222 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 

อนึ่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม 

 
 

.../ ข้อ 89 
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ข้อ 89 ก าหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
( 1 ) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมหรือ
กิจการท่ีเป็นการสนับสนุนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการปรับปรุงท่อประปาในเขตเทศบาล -ต าบลหนองขาว 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ีเทศบาลก าหนด จ านวน
เงิน 12,860,0๐๐ บาท ( สิบสองล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน )  
ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายโกศล  นาคะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายโกศล  นาคะ
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล เงินสะสม จ านวน 15,410,940.12 บาท 

เป็นยอดเงินสะสมท่ีเหลือท้ังหมดหรือยอดเงินสะสมท่ีสามารถใช้ได้ 
นางเกศา  ฝาเงิน    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ดิฉันนางเกสา ฝาเงิน
ผู้อ านวยการกองคลัง   ผู้อ านวยการกองคลัง เงินสะสม จ านวน 15,410,940.12 บาท  

เป็นยอดเงินสะสมท่ีสามารถใช้ได้ ข้อมูล ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม 
2561 

นายทศพร  ใจทัศน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทศพร  ใจทัศน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตเพิ่มเติม ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ 

จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงท่อประปาในเขตเทศบาลต าบล
หนองขาวพร้อมเช่ือมประสานมาตรวัดน้ า เงินสะสมจะแบ่งเป็น 2 
ส่วน  
ส่วนท่ี 1 คือส่วนท่ีสามารถใช้ได้  
ส่วนท่ี 2 คือเงินส ารองเงินสะสม  
เมื่อเงินสะสมส่วนท่ี 1 ไม่พอ แต่ต้องเป็นอ านาจอนุมัติของผู้ว่า
ราชการจังหวัด ในส่วนเงินสะสมส่วนท่ี 1 จะใช้ได้ต้องกันเงินท่ีเป็น
รายจ่ายประจ าและรายจ่ายท่ีจ าเป็นและรายจ่ายอื่นท่ีจ าเป็นก่อน 
จึงจะสามารถน าไปใช้เป็นเงินจ่ายขาดเงินสะสมได้ 
 ตามอ านาจตามพระบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข    
( เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 ) มาตรา 11 ระบุว่าเทศบาลอาจจัดให้มี
น้ าสะอาด หรือ ประปาได้ จึงช้ีให้เห็นว่าการปรับปรุงระบบประปา 
 
 

.../ เป็นอ านาจ 
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เป็นอ านาจหน้ า ท่ีของ เทศบาล ซึ่ ง สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น  
1. ท าตามอ านาจหน้าท่ี 
2. บริการชุมชนและสังคมสนับสนุนเพื่อให้เกิดรายได้แก่ท้องถิ่น 
3. เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
4. เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายศักดิ์ชาย รอดภัย   เรี ยนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายศักด์ิชาย รอดภัย 
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้อ านวยการกองช่าง ตามท่ีผมได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมสภาทราบมา 

ก่อนหน้านี้ คือระบบประปาท่ีใช้อยู่ปัจจุบันสามารถรองรับได้ 
1,500 ครัวเรือน แต่ปัจจุบันยอดผู้ใช้ได้เกินไปมากแล้ว และอีก
ปัญหาคือระบบท่อประปาเก่ามีการฝังท่อลึกประมาณ 1-2 เมตร 
ท าให้ยากแก่การแก้ไขหากมีปัญหาประปาแตกประปารั่ว ครั้งนี้จะ
ด าเนินการวางท่อส่วนท่ีเหลือตามซอยหลักและซอยย่อยต่างๆ เช่น 
ต้ังแต่กิโลเมตรท่ี 11-12 มีท้ังท่อหน้า 4 และหน้า 6 พร้อมท้ังใส่
ท่อลัดแยกและจ๊ัมป์กับมิเตอร์เข้าบ้านเรือน และจะขุดท่อเมนต์เก่า
ออกด้วย และจะเช่ือมต่อระหว่างซอยเทศบาล 10 เซื่อมต่อกับ 
ซอยเทศบาล 7 และวนไปต่อยั งส านักงานประปา ซึ่ งการ
ด าเนินงานในครั้งนี้จะท าการต่อท่อประปาทุกขนาด คือ ขนาด 2 
นิ้ว, 4 นิ้ว, 6 นิ้ว,และ 8 นิ้ว มีประตูน้ าและท่อดับเพลิงตามจุด
ต่างๆ จ านวน 14 จุด บริเวณซอยเล็กๆ ท่ีมีบ้านหนาแน่น เช่น 
ชุมชนบ้านไผ่งาม รวมกับท่อดับเพลิงเดิมจ านวน จุด 7 จุด ซึ่งจุด
หลักๆ จะอยู่ท้ายซอยทุกๆซอย ส่วนมิเตอร์ของเมนต์เดิมจะต้องตัด
ออกทั้งหมด เพื่อเช่ือมต่อให้เป็นระบบใหม่ท้ังหมด 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือไม่  ถ้าไม่มี  ขอมติ ท่ีประ ชุมท่านใด
ประธานสภาเทศบาล   เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงท่อประปาในเขต 

เทศบาลต าบลหนองขาว พร้อมเช่ือมประสานมาตรวัดน้ า  
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ีเทศบาลต าบลหนองขาว
ก าหนด โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุง 
ท่อประปาในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว พร้อมเชื่อมประสาน
มาตรวัดน้ า  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาล
ต าบลหนองขาว ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 

  
 
 
 

 
.../ 5.5 ญัตติ  



13 
 

5.5 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติท ากิจการนอกเขตเพื่อด าเนินโครงการ
ที่มีความเก่ียวเนื่องกับพื้นที่นอกเขตเทศบาลต าบลหนองขาว 
หมู่ที่ 1,2,3,4,9,11 ต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล    
นายทรงพล เอกจิตต์   เรียนประธานสภาท่ีเคารพผมนายทรงพล เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี    ต าบลหนองขาว ขอเสนอญัตติ ดังนี้ 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว  มีความจ าเป็นต้องแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นท่ี บริเวณหมู่ท่ี 1,2,3,4,9,11 ซึ่งมีพื้นท่ี
บางส่วนเป็นของเขตเทศบาลหนองหญ้าดอกขาว  จึงเป็นกรณีท่ี
จะต้องขอท ากิจการนอกเขตเทศบาล ท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับกิจการ
ท่ีด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีมีอยู่ภายในเขตเทศบาล และมี
ความจ าเป็นต้องไปด าเนินการนอกเขต มิเช่นนั้นจะท าให้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นท่ีได้ 

ระเบียบกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม 

ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 57 ทวิ 
1. การนั้นจ าเป็นต้องท า และเป็นกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
กิจการท่ีด าเนินการ ตามอ านาจหน้าท่ีภายในเขตของตน 
2. ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลหรือสภาท้องถิ่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
3. ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ เชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจงต่อท่ี
ประธานสภาเทศบาล   ประชุม  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    เรื่องการท าการนอกเขตจะขอความเห็นชอบจากสภาเพื่อแก้ไข 

ปัญหาท่ีประชาชนเดือดร้อนในขณะนี้ เช่น ท าคลองระบายน้ าท้าย
คลองบ าบัดน้ าเสีย ถ้าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวเห็นชอบก็จะได้
เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  

นายศักดิ์ชาย รอดภัย   เรี ยนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายศักด์ิชาย รอดภัย 
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้อ านวยการกองช่าง เราจะขอเป็นภาพรวมหากเกิดปัญหาความ 

เดือดร้อนของประชาชน เราจะได้ด าเนินการได้ทันท่ี อย่างเช่นการ
ท ารางระบายน้ าท่ีจ าเป็นต้องท าเลยเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลหนองขาวก็จะไม่มีปัญหาในการด าเนินงานเพราะ
สภาของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวได้เห็นชอบแล้ว 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือไม่  ถ้าไม่มี  ขอมติ ท่ีประ ชุมท่านใด
ประธานสภาเทศบาล   เห็นชอบให้ท ากิจการนอกเขตเพื่อด าเนินโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่อง 

 
 

.../ กับพื้นท่ี 
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กับพื้นท่ีนอกเขตเทศบาลต าบลหนองขาว หมู่ท่ี 1,2,3,4,9,11  
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ท ากิจการนอกเขตเพื่อด าเนินโครงการ 
ที่มีความเก่ียวเนื่องกับพื้นที่นอกเขตเทศบาลต าบลหนองขาว 
หมู่ที่  1,2,3,4,9,11  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ด้วย
เสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 

 

5.6  ญัตติ  เ ร่ือง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังเป็น
รายการใหม่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและติดต้ังระบบขยาย
สัญญาณเสียงตามสาย จ านวน 3 โซน 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล    
นายทรงพล เอกจิตต์   เรียนประธานสภาท่ีเคารพผมนายทรงพล เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี    ต าบลหนองขาว ขอเสนอญัตติ ดังนี้ 

ด้วย ปัจจุบันระบบเสียงตามสายของเทศบาลต าบลหนอง
ขาวมีการช ารุดจ านวนมาก          ไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้  สาเหตุมาจากความต้องการของประชาชนท่ี
ต้องการรับรู้ข่าวสารเพิ่มมากยิ่งขึ้น  และท่ีผ่านมาเทศบาลได้มีการ
ขยายเขตและเพิ่มจ านวนล าโพงมากขึ้น  จึง เป็นสาเหตุให้ระบบ
กระจายสัญญาณไม่สามารถท างานได้ตามต้องการ  เนื่องจาก
ระบบกระจายสัญญาณขนาดของระบบส่งสัญญาณจ ากัด  จึงท าให้
เกิดความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านท่ีไม่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลได้  

โอกาสนี้  ส านักปลัดเทศบาลจึงขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลต าบลหนองขาวเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและติดต้ังระบบขยาย
สัญญาณเสียงตามสาย จ านวน 3 โซน งบประมาณ 450,000 
บาท โดยมีรายละเอียดหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ซึ่งมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
รายการโอนเพิ่ม ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ               
 
 
 

.../ รายการ 
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รายการ   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและติดต้ัง 
ระบบขยายสัญญาณเสียงตามสาย 
จ านวน 3 โซน 

งบประมาณอนุมัติ   0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน   0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้   450,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 450,000 บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและติดต้ัง
ระบบขยายสัญญาณเสียงตามสาย   ภายในเขตเทศบาลต าบล
หนองขาวใหม ่จ านวน 3 โซน ตามรายละเอียด ดังนี้ 
1. เครื่องขยายเสียงประกาศ ขนาด 4,000 w ( เพาเวอร์แอมป์ ) 

จ านวน 3 ชุด  
2. เครื่องกระจายสัญญาณ RY2 ระบบอัตโนมัติ  จ านวน 3 ชุด 
3. เครื่องขยายสัญญาณเข้าระบบเสียงตามสาย จ านวน 3 ชุด 
4. เครื่องรักษาระดับกระแสไฟฟ้าในสายสัญญาณ จ านวน 3 ชุด 
5. สายระบบเสียงประกาศ 

- สายดรอปวายด์ ( มีลวดสลิงในตัว ) ส าหรับใช้ภายนอก 
ขนาด 2 x 0.90 มิลลิเมตร จ านวน 1,000 เมตร 

6. ค่าตัดเช่ือมระบบ แยกเป็น 3 โซน  
7. ค่าทดสอบสัญญาณ ณ จุดติดต้ังล าโพงท้ัง 3 โซน                   
( รายละเอียดเปน็ไปตามแบบที่เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด ) 
รายการโอนลด 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   งบลงทุน 
ประเภท   ค่าครุภัณฑ์ 
รายการ   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณอนุมัติ 1,587,000  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 1,557,000  บาท 
โอนลดครั้งนี้     450,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน 1,137,000  บาท 

เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ เชิญผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงให้ท่ี 
ประธานสภาเทศบาล   ประชุมทราบ 
นายศักดิ์ชาย รอดภัย   เรี ยนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายศักด์ิชาย รอดภัย 
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้อ านวยการกองช่าง ปัญหามันเกิดข้ึนจากก าลังตัวขยายเสียงไม่ 

เพียงพอ เราจึงจ า เป็น ต้อง ติด ต้ังแท่นขยาย 4,000 วัต ต์ 
เหมือนกับท่ีห้องสมุดประชาชนเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีใช้อยู่
ปัจจุบัน ส าหรับโครงการนี้จะมี จ านวน 3 โซน   

โซนท่ี 1 ไปต้ังท่ีศาลา SML หมู่ท่ี 2 ตรงนั้นมีตัวอาคาร  
มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้ว การติดต้ังก็จะมีแทนขยาย 4,000 วัตต์ มีตัวรับ
สัญญาณอัตโนมัติการส่งสัญญาณก็จะไปถึงปากซอยเทศบาล 11 
 โซนท่ี 2 ซอยดอนใหญ่และซอยเทศบาล 7 ก็จะมีการ
แก้ไขปัญหาเช่นเดียวกับโซนท่ี 1 คือติดต้ังแท่นขยายเสียงและ
ตัวรับสัญญาณอัตโนมัติบริเวณ ศาลา SML หมู่ท่ี 2 
 โซนท่ี 3 ปลายหมู่ท่ี 12 จะติดต้ังเครื่องรับแท่นขยาย
เสียงและตัวรับสัญญาณอัตโนมัติบริเวณศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส  

โดยทุกโซนจะมีการติดต้ังล าโพงเพิ่มประมาณ 120 ดอก 
ซึ่งน่าจะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือไม่  ถ้าไม่มี  ขอมติ ท่ีประ ชุมท่านใด
ประธานสภาเทศบาล   เห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณเพือ่ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการ 

ปรับปรุง ซ่อมแซม และติดต้ังระบบขยายสัญญาณเสียงตามสาย
ใหม่ จ านวน 3 โซน โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 
รายการใหม่โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและติดต้ังระบบขยาย
สัญญาณเสียงตามสายใหม่ จ านวน 3 โซน ด้วยเสียงเป็น     
เอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ ( ถ้ามี ) 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล              
นายสมยศ  นาคะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสมยศ  นาคะ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้ช่วยซ่อมแซมฝาตะแกรงและฝาซีเมนต์ 

บริเวณบ่อพักท่อระบายน้ าท่ีได้ท าการดูดโคลนเรียบร้อยแล้ว 
เพราะมีการช ารุดเสียหายจ านวนมาก เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อ
ประชาชน  

นายทรงพล เอกจิตต์   เ รี ย น ป ร ะ ธ า น สภ า ท่ี เ ค า ร พ ผ ม น า ย ท ร ง พ ล  เ อ ก จิ ต ต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี ได้ให้กองช่างส ารวจเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วและก าลัง 

 
 

.../ ด าเนินการ 
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ด าเนินการแก้ไข และส่วนท่ีเป็นฝา คสล.ทางผู้รับเหมาได้ท าการ
แก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว 

นายวิโรจน์ เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์ เอกจิตต์
รองประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภาเทศบาล อยากให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการท้ิง 

ขยะอันตรายเพราะปัจจุบันเทศบาลได้มีถังขยะแบบคัดแยก
ประเภทต่างๆ ไว้ให้แล้ว อย่างเช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอร์รีโทรศัพท์ 
หลอดไฟ อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบ มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 

นายสุนทร จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสุนทร จันทนะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาล ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องสมุดประชาชน 

เทศบาลต าบลหนองขาว ขอให้เปล่ียนช้ันวางหนังสือเนื่องจากช้ัน
เดิมเป็นไม้ขณะนี้โดยปลวกกินท าให้ช ารุดเป็นจ านวนมาก  ขอ
เปล่ียนเป็นช้ันแบบเหล็ก 
เร่ืองที่ 2 พื้นกระเบ้ืองบริเวณด้านหน้าอาคารเกิดการแตกร้าว จึง
ขอจัดซื้อหญ้าเทียมเพื่อปิดบริเวณดังกล่าวเพราะเกรงว่าจะเป็น
อันตราย  
เร่ืองที่ 3 กล้องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้านอดีตผู้ใหญ่โกมล สิทธิสร 
ช ารุด ขอให้ท าการแก้ไขด้วย 
เร่ืองที่ 4 ขอให้ติดแอร์ภายในห้องสมุดประชาชนเทศบาลต าบล
หนองขาว  

นายวิโรจน์ เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์ เอกจิตต์
รองประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภาเทศบาล เรื่องท่ีจอดรถหน้าห้องสมุดประชาชนยัง 

เป็นปัญหาท่ียังมีประชาชนจอดรถขวางทางเข้าออกของอยู่ ขอให้
หาวิธีแก้ไขด้วย 

นายศักดิ์ชาย รอดภัย   เรี ยนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายศักด์ิชาย รอดภัย 
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้อ านวยการกองช่าง เรื่องปัญหาดังกล่าวขณะนี้เราได้บรรจุโครงการ 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณหน้าห้องสมุดประชาชนไว้แล้ว โดย
การวางท่อระบายน้ า และปรับระดับถนนให้สูงขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
การท่วมขังของน้ าบริเวณนั้น และในโครงการดังกล่าวได้มีการตี
เส้นจราจร ช่องทางส าหรับการจอดรถด้วย 

นายวันชัย กมลวิบูลย์นันท  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายวันชัย กมลวิบูลย์นันท
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้ลอกท่อระบายน้ าบริเวณซอยเล็กๆที่ 

เครื่องจักรเข้าไม่ถึง 
นายทรงพล เอกจิตต์   เ รี ย น ป ร ะ ธ าน สภ า ท่ี เ ค า ร พ  ผม น าย ทร ง พ ล  เ อ ก จิ ต ต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี รบกวนให้สมาชิกสภาเทศบาลส ารวจว่าจุดใดบ้าง 

ท่ีจะต้องด าเนินการ แล้วแจ้งให้กองช่างทราบเพื่อด าเนินการ 
เลิกประชุมเวลา 11.55 นาฬิกา 

 

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

 
 
 

 
 
 

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

       ( นายทศพร  ใจทัศน์ )   

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัย ท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2561 ประจ าปี 2561 
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน...................ท่ี.........เดือน..................................พ.ศ. ๒๕61 

 
( ลงช่ือ )......................................................ประธานกรรมการ        
                ( นายพยอม  ผ่ึงผาย ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 
( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
             ( นายวันชัย กมลวิบูลย์นันท  ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

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

ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม....................สมัยท่ี...............ครั้งท่ี........../๒๕61  เมื่อวัน.................................
ท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

                 ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 
               ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

 

 

 

    การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 


