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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 1/2562 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 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. นายพยอม  ผ่ึงผาย   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายเสนาะ  อ านวย   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 
๖. นายศักดิ์ชาย  รอดภัย   ผู้อ านวยการกองช่าง 
7.  นางเกสา  ฝาเงิน   ผู้อ านวยการกองคลัง 
8.  นายคมสัน    ค าบุดดี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
9.  นางอารยา    ภักดฉีนวน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
10. นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
11. นายชินภัทร์  เพ็งบุตร   นักการ 
12. นางจรัสศรี  จูธารี   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นายทศพร ใจทัศน์  
เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชา
พระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เชิญ นายทศพร ใจทัศน์  เลขานุการสภาเทศบาล อ่าน
ประธานสภาเทศบาล    ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  

 
 
 
 
 

 
…/ นายทศพร 
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นายทศพร ใจทัศน์      ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เลขานุการสภาเทศบาล      เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  

     สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
        ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 

      …………………………………… 
ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในคราว

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ ๒๕61 ท่ีประชุมมีมติ
ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  
มีก าหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62  
เป็นต้นไป นั้น 

อาศัยอ านาจตาม ข้อ ๒๒ แห่งระเบียกระทรวง
มหาดไทย วา่ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี ๒๕62  ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕62 เป็น
ต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
                ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕62 

 

บัณฑิต  ศรีทับทิม 
                   ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

                                                                                   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      แนะน าตัวนางจรัสศรี จูธารี โอนย้ายมาด ารงต าแหน่ง  

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ปฏิบัติงานกองช่าง 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 
วันท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ.2561  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมว่ามีข้อผิดพลาด
ประธานสภาเทศบาล    ท่ีต้องแก้ไขหรือไม่ หากไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบ 

และรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายานการประชุมสภาเทศบาลสมัย 

ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ.
๒๕61 เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 ด้วยเสียงเป็น 
เอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 
 
 
 

.../ ระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระที่ ๓    เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

ไม่มี 
   

ระเบียบวาระที่ 4     เร่ือง เพื่อทราบ 
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 5     เร่ือง เพื่อพิจารณา 
5.1 เร่ือง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 
และก าหนดสมยัประชุมสามญั สมัยแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕63 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญ นายทศพร ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงข้อ
ประธานสภาเทศบาล    ระเบียบกฎหมาย  
นายทศพร ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพผม นายทศพร ใจทัศน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล    เลขานุการสภาเทศบาล อาศัยอ านาจตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 หมวดท่ี 2 ว่า
ด้วยการประชุม ข้อ 20 นอกจาการการประชุมสภาท้องถิ่น 
ตามข้อ 6 แล้ว การประชุมมี 2 ประเภท คือการประชุม
สามัญและการประชุมวิสามัญ และข้อ 21 การก าหนด
จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น    
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของแต่ละปีโดยให้น าความใน ข้อ ๑๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ฉะนั้นขอให้ท่านประธานปรึกษากับสภาเรื่องการ
ก าหนดสมัยประชุมของปี พ.ศ.2562 และก าหนดสมัยแรก
ของปี พ.ศ.2563 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ทุกท่านได้ ก าหนดว่าสมัยการประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 
ประธานสภาเทศบาล    ประจ าปี 2562 ว่าจะเริ่มวันใด เดือนใด และมีก าหนดกี่วัน 
 

นายเสนาะ  อ านวย เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ นายเสนาะ  อ านวย สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล ขอเสนอให้เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 
 มีก าหนด 30 วัน 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล    1. นายวันเพ็ญ  สุขกรม สมาชิกสภาเทศบาล 

2. นางอารมย์  เอกฉันท์ สมาชิกสภาเทศบาล 
และขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบตามท่ีเสนอ โปรดยกมือ  

 
…/ มติท่ีประชุม 

 



4 
 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดว่าสมัยการประชุมสามัญ  

สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 เร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2562 มีก าหนด 30 วัน ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน  
9 เสียง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ทุกท่านได้ ก าหนดว่าสมัยการประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 
ประธานสภาเทศบาล    ประจ าปี 2562 ว่าจะเริ่มวันใด เดือนใด และมีก าหนดกี่วัน 
นายสมยศ  นาคะ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ นายสมยศ  นาคะ สมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล ขอเสนอให้เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 
 มีก าหนด 30 วัน 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล    นายวันชัย  กมลวิบูลย์นันท สมาชิกสภาเทศบาล 

นายเสนาะ  อ านวย  สมาชิกสภาเทศบาล 
และขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบตามท่ีเสนอ โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดว่าสมัยการประชุมสามัญ  
สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 เร่ิมต้ังแต่วันที่  1 สิงหาคม 
2562 มีก าหนด 30 วัน ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน  
9 เสียง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ทุกท่านได้ ก าหนดว่าสมัยการประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 
ประธานสภาเทศบาล    ประจ าปี 2562 ว่าจะเริ่มวันใด เดือนใด และมีก าหนดกี่วัน 
นางอารมณ์ เอกฉันท์ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉันนางอารมณ์ เอกฉันท์  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาล ขอเสนอให้เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 

2562 
 มีก าหนด 30 วัน 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล    นายสุนทร  จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาล 

นายสมยศ  นาคะ สมาชิกสภาเทศบาล 
และขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบตามท่ีเสนอ โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดว่าสมัยการประชุมสามัญ  
สมัยที่  4 ประจ าปี 2562 เร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 
2562 มีก าหนด 30 วัน ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน  
9 เสียง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ทุกท่านได้ ก าหนดว่าสมัยการประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประธานสภาเทศบาล    ประจ าปี 2563 ว่าจะเริ่มวันใด เดือนใด และมีก าหนดกี่วัน 
นายสุนทร  จันทนะ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ นายสุนทร  จันทนะ สมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล ขอเสนอให้เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2563 
 มีก าหนด 30 วัน 
 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล    นายวันเพ็ญ  สุขกรม สมาชิกสภาเทศบาล 

นายวิโรจน์  เอกจิต รองประธานสภาเทศบาล 
และขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบตามท่ีเสนอ โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดว่าสมัยการประชุมสามัญ  
สมัยแรก ประจ าปี 2563 เร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2563 มีก าหนด 30 วัน ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน  
9 เสียง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบและก าหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    สามัญประจ าปี พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

สมัยสามัญสมัยที่ 2 เร่ิม 1 พฤษภาคม 2562 มีก าหนด 
30วัน 
สมัยสามัญสมัยที่ 3 เร่ิม 1 สิงหาคม 2562 มีก าหนด   
30 วัน 
สมัยสามัญสมัยที่ 4 เร่ิม 1 กันยายน 2562 มีก าหนด  
30 วัน 
และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563  
เร่ิม 1 กุมภาพันธ์ 2563 มีก าหนด 30 วัน 

 

5.2 เรื่อง การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองขาว  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญ นายทศพร ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงข้อ
ประธานสภาเทศบาล    ระเบียบกฎหมาย  
นายทศพร ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพผม นายทศพร ใจทัศน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล    เลขานุการสภาเทศบาล อาศัยอ านาจตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 หมวดท่ี 8
ข้อ ๑๐๓  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  
มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
ข้อ 105 (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
ข้อ ๑๐๗  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

.../ แล้วแต่กรณี 
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แล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  
การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ท่ีประชุมมี
มติเป็นอย่างอื่นและให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ทุกท่านได้เสนอว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประธานสภาเทศบาล    ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ควรมีจ านวนกี่ท่าน 
นายวันเพ็ญ  สุขกรม    เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ นายวันเพ็ญ  สุขกรม สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาล ขอเสนอให้มี จ านวน 3 ท่าน 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง  

1. นายพยอม ผ่ึงผาย  สมาชิกสภาเทศบาล 
2. นายโกศล นาคะ  สมาชิกสภาเทศบาล 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอว่าท่านใดสมควรได้รับการคัดเลือก 
ประธานสภาเทศบาล    เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 
นายวิโรจน์ เอกจิต    เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ นายวิโรจน์ เอกจิต รองประธาน 
รองประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล ขอเสนอ นายพยอม ผ่ึงผาย เป็นคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล    1. นายสุนทร จันทนะ  สมาชิกสภาเทศบาล 

2. นายวันเพ็ญ สุขกรม  สมาชิกสภาเทศบาล 
และขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบตามท่ีเสนอ โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายพยอม ผึ่งผาย สมาชิกสภา
เทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมด้วย
เสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอว่าท่านใดสมควรได้รับการคัดเลือก 
ประธานสภาเทศบาล    เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 
นายวันเพ็ญ สุขกรม    เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ นายวันเพ็ญ สุขกรม สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล ขอเสนอ นายโกศล นาคะ เป็นคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล    1. นายสมยศ นาคะ  สมาชิกสภาเทศบาล 

2. นายเสนาะ อ านวย  สมาชิกสภาเทศบาล 
และขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบตามท่ีเสนอ โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายโกศล นาคะ สมาชิกสภา
เทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมด้วย
เสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 
…/ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอว่าท่านใดสมควรได้รับการคัดเลือก 
ประธานสภาเทศบาล    เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 
นายสุนทร  จันทนะ    เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ นายสุนทร  จันทนะ  
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นางอารมย์ เอกฉันท์ เป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล    1. นายวันชัย  กมลวิบูลย์นันท สมาชิกสภาเทศบาล 

2. นายพยอม  ผ่ึงผาย  สมาชิกสภาเทศบาล 
และขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบตามท่ีเสนอ โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางอารมย์ เอกฉันท์ สมาชิกสภา
เทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมด้วย
เสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

      เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  
      1. นายพยอม  ผ่ึงผาย   เป็น  กรรมการฯ 

2. นางอารมย์  เอกฉันท์   เป็น  กรรมการฯ 
3. นายโกศล  นาคะ    เป็น  กรรมการฯ  
 

5.3 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหมู่
ที่ 9 ( บ้านคุณสาหร่าย ) 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว            

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว มีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  

จึงรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕62 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้   
ข้อความเดิม 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
204 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 71.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร      
ฝาตะแกรงเหล็กยาว 71.00 เมตร บริเวณหมู่ท่ี 9 (บ้านคุณ
สาหร่าย)  ตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

.../ 1. พระราชบัญญัติ 



8 
 
      1. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปี 2561 -2564 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ข้อ 1 หน้า 2)  
งบประมาณ 403,000 บาท  (หน้า 160)  
ข้อความใหม่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
63.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
190.50 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 68.00 เมตร  ฝาตะแกรงเหล็กยาว 
68.00 เมตร บริเวณหมู่ท่ี 9 (บ้านคุณสาหร่าย)  ตามหนังสือ
ส่ังการ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
ข้อ 1 หน้า 2)  

                     งบประมาณ 403,000 บาท  (หน้า 160) 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติให้เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย

โครงการดังกล่าว  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหมู่ที่  9          
( บ้านคุณสาหร่าย ) ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 
เสียง 

 

5.4 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซ้ือตู้เหล็กควบคุมไฟฟ้า 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  

ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอ 
ต้ังจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 เพื่อไป   
ต้ัง จ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุ ภัณฑ์  ประเภทค่า
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ จัดซื้อตู้เหล็กควบคุมไฟฟ้า 
ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

…/ หลักการ 
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 หลักการ  

ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตรา     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 แล้ว แต่ได้
ตรวจสอบพบว่าไม่ได้มีการต้ังงบประมาณรายจ่าย ของ
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวเคหะและ
ชุมชน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
รายการจัดซื้อตู้เหล็กควบคุมไฟฟ้า ซึ่งต าบลหนองขาวเป็น
หมู่บ้านใหญ่มีประชากรมากและมีการใช้กระแสไฟฟ้าเป็น
จ านวนมาก จึงอาจท าให้ไฟฟ้าเกิดการตกและดับบ่อย จึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องติดต้ังตู้เหล็กควบคุมไฟฟ้าเพื่อช่วย
ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า จึงขออนุมัติโอนลดเพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการโอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
รายการ จัดซื้อตู้เหล็กควบคุมไฟฟ้าขนาด14×20น้ิว 

ส าหรับงานควบคุมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล 
จ านวน 4 ตู้ 

งบประมาณอนุมัติ           0  บาท 
งบประมาณก่อนโอน           0  บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้                32,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน  32,000  บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ  เพื่อซื้อตู้เหล็กควบคุมไฟฟ้า 
ขนาด 14×20 นิ้ว เพื่อการจ่ายกระแสไฟฟ้า ภายในเขต
เทศบาล  จ านวน  4 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่
ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3)  

      รายการโอนลด 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวด  ค่าวัสดุ 
ประเภท  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
 

.../ งบประมาณ 
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งบประมาณอนุมัติ  200,000  บาท  
งบประมาณก่อนโอน  200,000  บาท 
โอนลดครั้งนี้     32,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน  168,000  บาท 

รวมรายการโอนลด จ านวนทั้งสิ้น 32,000 บาท 
เหตุผล 
 มีความจ าเป็นต้องโอนเพิ่มเงินงบประมาณเพื่อไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดตู้เหล็กควบคุมไฟฟ้า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 
ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขอ
อนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม ่

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่โครงการดังกล่าว  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม         ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ัง 

จ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซ้ือตู้เหล็กควบคุมไฟฟ้า 
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 
 

5.5 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ ( Smart Card Reader ) 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

ด้วย เทศบาลต าบลหนองขาว มีความประสงค์จะ
จั ด ซื้ อ อุ ป ก ร ณ์ อ่ า น บั ต ร ป ร ะ จ า ตั ว ป ร ะ ช า ชน แ บ บ
อเนกประสงค์  ( Smart Card Reader ) เพื่อรองรับการ
ยกเลิกส าเนาเอกสารในกระบวนงาน การลงทะเบียนและ 
 

.../ ยื่นค าขอ 
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ยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนค าขอรับ 
เงินเบ้ียความพิการ และขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมี
การลงทะเบียนในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ย    
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสืออ าเภอ   
ท่าม่วง ด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 0023.9/ว6 ลงวันท่ี 2 มกราคม 
2562 เรื่อง การยกเลิกส าเนาเอกสาร ( ส าเนาทะเบียนบ้าน
และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ) 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น
ร ายการ ใหม่  ร ายการ จัดซื้ อ อุ ปก ร ณ์อ่ านบั ต รแบ บ
อเนกประสงค์  ( Smart Card Reader ) จ านวน 2 เครื่อง 
ราคา เครื่ อ ง ละ  700  บาท รวม งบประมาณ ท้ัง ส้ิน      
1,400 บาท ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ซึ่งมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ   จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ 

อเนกประสงค์(Smart Card Reader)   
จ านวน 2 เครื่อง 

งบประมาณอนุมัติ          0  บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0  บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้     1,400  บาท 
งบประมาณหลังโอน   1,400  บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader )  จ านวน 2 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์      
( Smart Card ) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz  
- สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ ( Interface ) แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรอเนกประสงค์ ( Smart Card ) ท่ีใช้ 
 

.../ แรงดันไฟฟ้า 
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แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts, และ 1.8 Volts ได้
เป็นอย่างน้อย 
( ตั้งราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2562 ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมก าหนด )( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2564 
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ) 
รายการโอนลด 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารงานท่ัวไป 

         หมวด   เงินเดือน ( ฝ่ายประจ า ) 
รายการ   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณอนุมัติ 2,729,000  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 1,881,170  บาท 
โอนลดครั้งนี้          1,400  บาท 
งบประมาณหลังโอน       1,879,770  บาท 
เหตุผล 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น      คณะผู้บริหารจึงขอเสนอ
ญัตติต่อสภาเพื่อได้พิจารณาอนุมัติ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม              ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ัง 

จ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ ( Smart Card Reader ) ด้วยเสียงเป็น 
เอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 
 

5.6 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการติดต้ังราวสเตนเลสทางขึ้น
บันไดด้านหน้าอาคารส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาว 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  

 
 
 
 
 
 
 

.../ ด้วยส านักปลัดเทศบาล   
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ด้วยส านักปลัดเทศบาล  มีความจ าเป็นต้องขอโอน
ลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เพื่อขอไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการติดต้ังราวสเตนเลสทางขึ้น
บันไดด้านหน้าส านักงานเทศบาล   ดังนี้ 
รายการต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 
รายการ  โครงการติดต้ังราวสเตนเลสทางขึ้นบันได 

ด้านหน้าส านักงานเทศบาล   (รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

งบประมาณอนุมัติ       0   บาท 
  งบประมาณก่อนโอน            0 บาท 
  โอนเพิ่มครั้งนี ้        20,000 บาท  
          งบประมาณหลังโอน    20,000  บาท 
 ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 

ติดต้ังราวสเตนเลสทางขึ้นบันไดด้านหน้าส านักงานเทศบาล 
ความยาวไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 0.80 
เมตร จ านวน 2 ชุด ( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 
2564 เพิ่ มเติม ฉบับท่ี 3  ) ตามหนัง สือส่ังการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองถิ่น ส่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง   
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ป ี2561-
2564 เพิ่มเตมิฉบับที ่3 ) 
รายการโอนลด 

     1) แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
     งาน  บริหารทั่วไป 
     หมวด  เงินอุดหนุน 
     ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

 
 

.../ รายการ  
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รายการ  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท า 
       แผนพัฒนาหมู่บ้านและต าบล ประจ าปี 

              2562 ( อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ 
ท่าม่วง )  

     งบประมาณอนุมัติ  10,000   บาท 
    งบประมาณก่อนโอน       10,000   บาท 
    โอนลดครั้งนี้     10,000   บาท  
            งบประมาณหลังโอน              0   บาท 

        2) แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
      งาน  บริหารทั่วไป 
      หมวด  เงินอุดหนุน 
      ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
      รายการ  โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน 
          (อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอท่าม่วง)  
        งบประมาณอนุมัติ  10,000   บาท 
       งบประมาณก่อนโอน       10,000   บาท 
       โอนลดครั้งนี้     10,000   บาท  
               งบประมาณหลังโอน              0   บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุ ภัณฑ์  ท่ี ดิน  และ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่โครงการดังกล่าว  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม              ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ัง 

จ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการติดต้ังราวสเตนเลสทางขึ้น
บันไดด้านหน้าอาคารส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาว 
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 
 

5.7 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการวัสดุก่อสร้าง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

.../ นายทรงพล   
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นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

 ด้วยงานการศึกษา มีความจ าเป็นต้องขอโอนลดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เพื่อไปโอนเพิ่มในประเภทวัสดุ
ก่อสร้าง ดังนี้ 
 รายการโอนเพิ่ม 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุก่อสร้าง 
งบประมาณอนุมัติ       30,000  บาท 
งบประมาณก่อนโอน   30,000 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้         40,000 บาท  
งบประมาณหลังโอน    70,000  บาท 

      รายการโอนลด 
      แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
      งาน  บริหารทั่วไป 
      หมวด  เงินอุดหนุน 
      ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
      รายการ  โครงการสนับสนุนการจัดงาน 

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
งบประมาณอนุมัติ  40,000  บาท 
งบประมาณก่อนโอน       40,000  บาท 
โอนลดครั้งนี้     40,000  บาท  
งบประมาณหลังโอน              0  บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุ ภัณฑ์  ท่ี ดิน  และ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่โครงการดังกล่าว  โปรดยกมือ 
 
 

…/ มติท่ีประชุม 
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มติที่ประชุม              ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้ง 

จ่ายเป็นรายการใหม่ รายการวัสดุก่อสร้าง ด้วยเสียงเป็น
เอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 
 

5.8 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณหมวด    
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 ด้วยกองช่าง   ได้เสนอขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ดังน้ี 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ มีรายละเอียด ดังน้ี 
รายการโอนเพิ่ม  
แผนงาน   เคหะและชุมชน  
งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
หมวด    ค่าใช้สอย   
ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
งบประมาณอนุมัติ  ๘๓๔,๐๐๐  บาท 
งบประมาณก่อนโอน   ๑๘,๐๐๐  บาท  
โอนเพิ่มครั้งน้ี  ๘๑๖,๐๐๐  บาท  
งบประมาณหลังโอน ๘๓๔,๐๐๐  บาท 

      รายการโอนลด  
แผนงาน   เคหะและชุมชน  
งาน    ไฟฟ้าถนน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ   ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณอนุมัติ  ๑,๐๘๐,๐๐๐  บาท 
งบประมาณก่อนโอน ๑,๐๘๐,๐๐๐  บาท 
โอนลดครั้งน้ี     ๘๑๖,๐๐๐  บาท 
งบประมาณหลังโอน    ๒๖๔,๐๐๐  บาท 
เหตผุล 

มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเพิ่ม
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เน่ืองจากรายจ่ายบางรายการต้ังไว้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้วยวิธี การ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ และ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า  

 
 
 
 
 

 
…/ “การโอนเงิน 
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“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” 

ดังน้ัน  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  จึงเสนอขอ
อนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย งบ
ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่โครงการดังกล่าว  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิโอนลดเงนิงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์    

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ด้วยเสียงเป็น  
เอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 

5.9 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการ
ก่อสร้างติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 2,3 ต าบล
หนองขาว 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี              นายกเทศมนตรี 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว ขอเสนอญัตติจ่ายขาด
เงินสะสม เพื่อโครงการก่อสร้างติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
หมู่ท่ี 2,3 ต.หนองขาว เสาเหล็กสูง 7.00 เมตร จ านวน 19 ต้น
ความยาว 650 เมตร พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA และ
อุปกรณ์   ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด 
ดังมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 

ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการ
ก่อสร้างติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ท่ี 2,3  
ต.หนองขาว เสาเหล็กสูง 7.00 เมตร จ านวน 19 ต้น 
ความยาว 650 เมตร พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA และ
อุปกรณ์ ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด  
อ้างถึ ง  หนั ง สือด่วนท่ี สุด ท่ี  กจ 0023.9/ว.1601         
ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 (รายละเอียดตามเอกสาร
แบบท้าย) 
 
 

…/ ท้ังนี้ 
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ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 
13 กันยายน 2559 เห็นชอบในหลักการมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม
ภายในท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
ในการน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ป ร ะ ช า ช น ท่ี ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง เ ส น อ โ ด ย ใ ห้
กระทรวงมหาดไทยก าหนดแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการ
ตามมาตรการดังกล่าว 
เหตุผล 

เนื่องด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้กองช่างท า
การส ารวจ และประมาณราคา โครงการก่อสร้างติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ หมู่ ท่ี 2 ,3 ต.หนองขาว เสาเหล็กสูง 
7.00 เมตร จ านวน 19 ต้น ความยาว 650 เมตร  พร้อม
หม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA และอุปกรณ์ จ านวนเงิน 
830,000 บาท ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาว
ก าหนด นั้น   

เทศบาลต าบลหนองขาวจึงมีความจ าเป็นท่ีจะท าการ
ก่อสร้างติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ดังกล่าว เพื่อบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ร่วมท้ังเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองขาว
พิจารณาว่าเป็นโครงการท่ีเป็นความต้องการของประชาชน 
และไม่สามารถรอจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปี
ต่อไปได้ ประกอบกับโครงการดังกล่าวได้มีไว้ใน  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 จึงได้เสนอ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อโครงการก่อสร้างติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ หมู่ ท่ี 2 ,3 ต.หนองขาว เสาเหล็กสูง 
7.00 เมตร จ านวน 19 ต้น ความยาว 650 เมตร  พร้อม 
หม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA และอุปกรณ์ ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด  จ านวน 1 โครงการ เป็น
จ านวนเงิน  830,000 บาท  

ดังนั้นจึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ หมู่ท่ี 2,3 ต.หนองขาว เสาเหล็กสูง 7.00 เมตร 
จ านวน 19 ต้น ความยาว 650 เมตร พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 

 
 

.../ 30 KVA 
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30 KVA และอุปกรณ์ ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล  
หนองขาวก าหนด ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เพื่อพิจารณา อนุมัติต่อไป 

อนึ่งยอดเงินสะสม (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 
และสามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว.6222 ลงวันท่ี 
31 ตุลาคม 2559 จ านวน 46 ,745 ,219.18 บาท      
(ส่ีสิบหกล้านเจ็ดแสนส่ีหมื่นห้าพันสองร้อยสิบเก้าบาทสิบ
แปดสตางค์)  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  
นายศักดิ์ชาย  รอดภัย    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายศักด์ิชาย  รอดภัย 
ผู้อ านวยการกองช่าง    ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการดังกล่าวดังกล่าวสภาได้มีมติ 

เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ซึ่งเป็นโครงการท่ีจะด าเนินการต่อจากโครงการ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
560.00 เมตร หนา 0.05 เมตร บริเวณถนนคันคลอง
ชลประทานสาย ท่าล้อ-อู่ทอง หมู่ท่ี 2,3 ซึ่งการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว  แต่ล้าช้าในเรื่องของผู้รับจ้างเข้า
ท างาน จึงท าให้โครงการก่อสร้างติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ หมู่ท่ี 2,3 ต าบลหนองขาว ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ทัน จึงจ าเป็นต้องมาขออนุมัติต่อสภาในวันนี้ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการ

ก่อสร้างติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่  2 ,3    
ต าบลหนองขาว ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 6    เร่ืองอื่นๆ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุนทร  จันทนะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุนทร  
สมาชิกสภาเทศบาล    จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามเรื่องการท าราง 

ระบายน้ าบริเวณ บ้านนายโกมล สิทธิสร ซึ่งขณะเจ้าของท่ีดิน
ได้ด าเนินการแบ่งแยกท่ีดินเพื่อยกให้เป็นท่ีสาธารณะเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมักเกิดปัญหาดินสไลด์ 
 

 
.../ ในเวลา 
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ในเวลาฝนตก ท าให้หินและดินไหลลงถนนสาธารณะเกรงว่า
จะเกิดอุบัติเหตุ  

นายวิโรจน์ เอกจิต    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายวิโรจน์ เอกจิต
รองประธานสภาเทศบาล    รองประธานสภาเทศบาล ขอสอบถามโครงการป้ายบอกซอย 

ด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหน 
นางเกสา  ฝาเงิน     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉันนางเกสา  ฝาเงิน
ผู้อ านวยการกองคลัง    ผู้อ านวยการกองคลัง ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว เหลือแต่ 

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างท่ีจะต้องตรวจรายละเอียด
และตรวจสอบจุดติดต้ัง   

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล    ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

       ( นายทศพร  ใจทัศน์ )   

 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2562 ประจ าปี 2562 
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวันศุกร์ ท่ี......15....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. ๒๕62 

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

 

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

 
( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ   
                ( นางอารมย์  เอกฉันท์ ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
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ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในการ

ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .สมัยท่ี. .. . . . . . . . . . . . .ครั้ง ท่ี. . . . . . . . . ./๒๕62  เมื่อวัน
.................................ท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

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

               ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2562 ประจ าปี พ.ศ.2662 

 


