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การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๒/2561 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 

เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.๒๕61 เวลา ๑7.๐๐ 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. นายพยอม  ผ่ึงผาย   สมาชิกสภาเทศบาล       
11. นายทศพร  ใจทัศน์   เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายประสาน  ชุ่มช่ืน   เลขานุการสภาเทศบาล 
6.  นางเกสา  ฝาเงิน   ผู้อ านวยการกองคลัง 
7.  นายคมสัน    ค าบุดดี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
8.  นางอารยา    ภักดีฉนวน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
9.  นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

  เมื่อถึงเวลานัดประชุม  และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นายทศพร  ใจทัศน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชา
พระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุม 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลสมัยการประชุมสมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล   สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒/2561 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ผมขอเปิด 

การประชุม  
 
 

…/ ระเบียบ 
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ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.๒๕61 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมว่ามีข้ อผิดพลาดท่ี
ประธานสภาเทศบาล   ต้องแก้ไขหรือไม่ หากไม่มี ขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบและรับรอง 

รายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุม 

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61 
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

    

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง สืบเนือ่งจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา  

     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ือง เพื่อทราบ      
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ือง เพื่อพิจารณา 
- การพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 วาระที่ ๒ ( ขั้นแปรญัตติ ) 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญ นายทศพร ใจทัศน์  เลขานุการสภา เทศบาล ช้ีแจงข้อ 
ประธานสภาเทศบาล   ระเบียบกฎหมาย 
นายทศพร  ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทศพร  ใจทัศน์  
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล สืบเนื่องจากคราวการประชุมสภาเทศบาล 

ต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 ในวาระท่ี 1 ส าหรับวันนี้จะเป็นการประชุม
ใน วาระท่ี 2 ( ขั้นการแปรญัตติ ) จากการประชุมครั้งท่ีแล้ว เราได้
พิจารณาคัดเลือก 

นายวิโรจน์  เอกจิต   รองประธานสภาเทศบาล 
นายวันชัย  กมลวิบูลย์นันท สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเสนาะ   อ านวย  สมาชิกสภาเทศบาล 

     เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 โดยท่ีประชุมได้คัดเลือก นายวิโรจน์ 
เอกจิต เป็นประธานกรรมการ และ นายเสนาะ  อ านวย เป็นกรรมการ
และเลขานุการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕62 และได้เริ่มปฏิบัติหน้าท่ีรับค าแปรญัตติ ต้ังแต่ 
 
 

…/ วันท่ี 6 
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วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 14.00-17.30 นาฬิกา  
วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 08.30-17.30 นาฬิกา  
วันท่ี 8 สิงหาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 08.30-17.30 นาฬิกา  
วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 08.30-12.00 นาฬิกา  

ซึ่งผลการรับค าแปรญัตติขอเชิญ นายวิโรจน์ เอกจิต ประธานกรรมการ 
แถลงต่อท่ีประชุม 

นายวิโรจน์  เอกจิต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์ เอกจิต 
รองประธานสภาเทศบาล    รองประธานสภาเทศบาล ตามมติการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
( ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการแปรญัตติ ) หนองขาวสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี  

6 สิงหาคม 2561 ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติซึ่งประกอบด้วย 
ผมนายวิโรจน์  เอกจิต   ประธานกรรมการ 
2. นายวันชัย  กมลวิบูลย์นันท์ กรรมการ 
3. นายเสนาะ   อ านวย  กรรมการและเลขานุการ 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ีรับค าขอแปรญัตติ โดยเริ่มต้ังแต่ 
วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 14.00-17.30 นาฬิกา  
วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 08.30-17.30 นาฬิกา  
วันท่ี 8 สิงหาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 08.30-17.30 นาฬิกา  
วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 08.30-12.00 นาฬิกา  

และเมื่อครบระยะเวลา คณะกรรมการแปรญัตติได้ปิดรับค าขอแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ปรากฏว่าไม่มีคณะผู้บริหาร หรือ สมาชิกสภาเทศบาล  ยื่นค า
ขอแปรญัตติแต่อย่างใด 

ผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จึงเรียก
คณะกรรมการแปรญัตติฯ และคณะผู้บริหารท้ังหมดประชุมเพื่อ
พิจารณาและสรุปผลการแปรญัตติ  โดยมีมติเห็นชอบว่าเหมาะสมแล้ว 
ดังนี้  
1.  ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ.2562 

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
2.  รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    3.  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    4.  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
 
 

…/ 5.  รายงาน 
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5.  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายรับ 
     เฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลต าบลหนองขาว 

                -  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
6.  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
     เฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลต าบลหนองขาว 

                -  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ตามที่ประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้แถลงค าขอแปรญัตติต่อที่ประชุม 

เมื่อสักครู่นี้ ท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ด้วยเสียงเป็น
เอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง  

 

-การพิจารณาร่างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระที่ 3 ( ข้ันลงมติ ) 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญนายทศพร ใจทัศน์ เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทศพร  ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทศพร  ใจทัศน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ( แก้ไขเพิ่มเติม 
ถึงฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2554 ข้อ 52 ซึ่งก าหนดว่าในการพิจารณาร่าง      
เทศบัญญัติใน วาระท่ี 3 จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่มติท่ีประชุมจะให้
มีการอภิปรายตามเหตุอันสมควร แล้วจึงลงมติว่าเห็นควรให้ตราเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ในวาระที่ ๓ ข้ันลงมติ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้น าร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล   ฉบับนี้ ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.๒๕62 โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง ให้น า

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕62 โดยจักได้เสนออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อไป   

ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังเป็นรายการ
ใหม่ รายการจัดซ้ือแท่นกล่าวรายงาน ( Podium ) จ านวน 2 ชุด 
งบประมาณ 30,000 บาท 

 
.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล  เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ขอเสนอญัตติต่อสภา ดังนี้ 
       ด้วยส านักปลัดเทศบาล  มีความประสงค์จะจัดซื้อแท่นกล่าว 

รายงาน ( Podium ) จ านวน 2 ชุด งบประมาณ 30,000 บาท เพื่อ
ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลต าบลหนองขาว แทนของเดิม 
เนื่องจากมีสภาพเก่าช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ 

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหนองขาว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาวในการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
รายการจัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน ( Podium ) จ านวน 2 ชุด
งบประมาณ 30,000 บาท ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
รายการโอนเพิ่ม ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  จัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน ( Podium ) จ านวน 2 ชุด
งบประมาณอนุมัติ    0  บาท 
งบประมาณก่อนโอน    0  บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้      30,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน     30,000 บาท  
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ เพื่อจัดซื้อแท่นกล่าวรายงานท่ีท าจาก
วัสดุชนิดไม้ หรือ โลหะ หรือ อะคริลิค จ านวน 2 ชุด ( ไม่มีบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องตลาด ) 
รายการโอนลด  
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
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รายการ  ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

งบประมาณอนุมัติ  100,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน        99,350  บาท 
โอนลดครั้งนี้     30,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน          69,350 บาท  

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27  การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์   ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้
ประธานสภาเทศบาล   โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซื้อแท่นกล่าว 

รายงาน ( Podium ) จ านวน 2 ชุด งบประมาณ 30,000 บาท โปรด
ยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็น 
        รายการใหม่ รายการจัดซ้ือแท่นกล่าวรายงาน ( Podium ) จ านวน 

2 ชุด งบประมาณ 30,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 
9 เสียง 

ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น  
              รายการใหม่ รายการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 13,000 BTU  

จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 23,000 บาท 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล  เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ขอเสนอญัตติต่อสภา ดังนี้ 

  ด้ ว ย ส า นั ก ป ลั ด เทศบ าลมี ค ว า ม ปร ะ ส ง ค์ จ ะ จั ด ซื้ อ
เครื่องปรับอากาศขนาด 13,000 BTU จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
23,000 บาท เพื่อติดต้ังภายในห้องปลัดเทศบาล แทนเครื่องเดิมท่ีมี
สภาพเก่าและช ารุดไม่คุ้มค่าต่องบประมาณในการบ ารุงรักษา 

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหนองขาว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว ในการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 13,000 BTU จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 23,000 บาท ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 13000 BTU  

จ านวน 1 เครื่อง  
งบประมาณอนุมัติ    0  บาท 
งบประมาณก่อนโอน    0  บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้      23,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน     23,000 บาท  
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดติดต้ังพื้นหรือชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศขนาด 13,000 
BTU จ านวน 1 เครื่อง ( โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี  พ.ศ. 
2561 )  
รายการโอนลด  
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
งบประมาณอนุมัติ  100,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน        69,350  บาท 
โอนลดครั้งนี้     23,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน         46,350 บาท  

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้
ประธานสภาเทศบาล   โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 BTU จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 23,000 บาท โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย   
        เป็นรายการใหม่ รายการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 13,000  

BTU จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 23,000 บาท ด้วยเสียงเป็น
เอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 
 

ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเปน็ 
รายการใหม่ รายการจัดซ้ือตู้เอกสารบานกระจก จ านวน 1 ตู้ 
งบประมาณ 5,300 บาท  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล  เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ขอเสนอญัตติต่อสภา ดังนี้ 
       ด้วยส านักปลัดเทศบาลมีความประสงค์จะจัดซื้อตู้เอกสาร 

บานกระจก จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 5,300 บาท เพื่อใช้เป็นตู้เก็บ
เอกสารในการจัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ของเทศบาล
ต าบลหนองขาว 

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหนองขาว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาวในการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
รายการจัดซื้อตู้เอกสารบานกระจก จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 5,300 
บาท ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการโอนเพิ่ม ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  จัดซื้อตู้เอกสารบานกระจก จ านวน 1 ตู้ 
งบประมาณอนุมัติ   0 บาท 
 
 

.../ งบประมาณ 
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งบประมาณก่อนโอน   0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้       5,300 บาท 
งบประมาณหลังโอน      5,300 บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ เพื่อจัดซื้อตู้เอกสารบานกระจก โดยมี
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 40 
เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร จ านวน 1 ตู้ ( ไม่มีบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องตลาด ) 
รายการโอนลด  
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
งบประมาณอนุมัติ  100,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน         46,350 บาท 
โอนลดครั้งนี้       5,300 บาท 
งบประมาณหลังโอน         41,050 บาท  

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้
ประธานสภาเทศบาล   โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซื้อตู้เอกสาร 

บานกระจก จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 5,300 บาท โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย  
        เป็นรายการใหม่ รายการจัดซ้ือตู้เอกสารบานกระจก จ านวน 1 ตู้  

งบประมาณ 5,300 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ รายการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 ( 27 หน้า/ต่อนาที ) งบประมาณ 
7,900 บาท    
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล  เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ขอเสนอญัตติต่อสภา ดังนี้ 

ด้วยส านักปลัดเทศบาลมีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 ( 27 
หน้า/นาที ) งบประมาณ 7,900 บาท เพื่อใช้ในงานของส านัก
ปลัดเทศบาล เพิ่มเติมจากเครื่องเดิม เนื่องจากไม่เพียงพอกับปริมาณ
งาน 

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหนองขาว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาวในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED  
ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 ( 27 หน้า/นาที ) งบประมาณ 
7,900 บาท ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
รายการโอนเพิ่ม ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ  จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 

ชนิด Network แบบท่ี 1 ( 27 หน้า/นาที ) 
งบประมาณอนุมัติ   0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน   0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้       7,900 บาท 
งบประมาณหลังโอน     7,900 บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 ( 27 หน้า/นาที )( โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี พ.ศ. 2561 )  
รายการโอนลด  
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 

 
…/ หมวด 
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หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
งบประมาณอนุมัติ  100,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน         41,050 บาท 
โอนลดครั้งนี้       7,900 บาท 
งบประมาณหลังโอน         33,150 บาท  

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27  การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้
ประธานสภาเทศบาล   โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซื้อ 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 
( 27 หน้า/นาที ) โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็น    
รายการใหม่ รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 ( 27 หน้า/นาที ) ด้วยเสียงเป็น
เอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ือง อื่นๆ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล  เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ขอปรึกษาเรื่องการซื้อที่ดินของเอกชน 

เพื่อขยายพื้นท่ีในการผลิตน้ าประปา เนื่องจากปัจจุบันปริมาณการใช้
น้ าของประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่พื้นท่ีในการผลิตของเทศบาลต าบล
หนองขาวยังคับแคบ และคณะผู้บริหารได้พูดคุยกับเจ้าของท่ีดิน
ข้างเคียงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยก าหนดราคาซื้อ-ขายในราคาไร่ละ 
1,000,000 บาท จ านวน 3 ไร่  ขอให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่ า
เห็นสมควรหรือไม่ 
 
 
 

…/ เรื่องท่ี 2 
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เร่ืองที่ 2 ตอนนี้เทศบาลต าบลหนองขาวได้ไปติดต่อกับส านัก
ชลประธานท่ี 13 เพื่อขอไดร์สูบน้ า จ านวน 2 ตัว จากบ้านพัก
พนักงานสูบน้ า ท่ี 2 แต่เรายังไม่มีท่อพญานาคคงต้องต้ังงบประมาณ
จัดซื้อ  

เร่ืองที่ 3 ตู้เอกสารท่ีต้ังอยู่ ท่ีอาคารผลิตน้ าประปาท่ีช ารุด 
ควรท าการจ าหน่าย เพื่อให้พื้นท่ีสะอาดน่ามอง 
ต าบลหนองขาวจะขยายเวลาการปิดประตูให้ถึง เวลา 16.00 นาฬิกา 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นางอารมย์ เอกฉันท์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางอารมย์ เอกฉันท์ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล ชาวบ้านร้องขอให้เปิดศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อย 

โอกาส เนื่องจากต้องการเข้าไปออกก าลังกายภายในศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ 
ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในช่วงเย็น 

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล  เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ถ้าเช่นนั้นขอให้แจ้งชาวบ้านว่าเทศบาล 

ต าบลหนองขาวจะขยายเวลาการปิดประตูให้ถึง เวลา 18.00 นาฬิกา 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    
  
เลิกประชุมเวลา 18.07 นาฬิกา 
 

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

 
 
 

 
 
 

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

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2561 ประจ าปี 2561 เรียบร้อย
ถูกต้องแล้ว เมื่อวัน...................ท่ี.........เดือน..................................พ.ศ. ๒๕61 

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

.../ ( ลงช่ือ ) 



13 
 

 
 
( 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 3 ครั้งที่ 2/2561 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 

 


