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การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 2/2562 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒562 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 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 

 

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

 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นายทศพร ใจทัศน์  เลขานุการ
สภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
แล้วกล่าวเปิดประชุม 

 
 
 
 

.../ ระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
       ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 1/2562 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 วันท่ี 
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมว่ามีข้อผิดพลาด
ประธานสภาเทศบาล    ท่ีต้องแก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบ 

และรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัย 

ประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 2/2561 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 
เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕62 ด้วยเสียงเป็น เอกฉันท์ 
จ านวน 8 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓    เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
      ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4     เร่ือง เพื่อทราบ 
       ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 5     เร่ือง เพื่อพิจารณา 
5.1 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้าง   
เสาไฟฟ้าส่องสว่าง (High Mast) สูง 15.00 เมตร จ านวน  
1 ต้น งบประมาณ 500,000 บาท 

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

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงิน
สะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 26 ธันวาคม 2560 โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง 
(High Mast) สูง 15.00 เมตร จ านวน 1 ต้น พร้อมติดต้ังดวง
โคมไฟ ขนาด 400 วัตต์ จ านวน 8 ชุด ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวนเงิน 500,000 บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) ดังมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 
 
 
 

.../ หลักการ 
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หลักการ 
ขอเสนอญัตติขออนุมั ติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการ

ก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (High Mast) สูง 15.00 เมตร 
จ านวน 1 ต้น พร้อมติดต้ังดวงโคมไฟ ขนาด 400 วัตต์ จ านวน 
8 ชุดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนดอ้างถึง 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว7272   ลงวันท่ี 26 
ธันวาคม 2560  (รายละเอียดตามเอกสารแบนบท้าย) 

ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสม
คงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินท่ีมี  
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะ   
การคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 
เหตุผล 

เนื่องด้วยจุดท่ีจะด าเนินการติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่าง 
เป็นจุดท่ีประชาชนใช้เป็นศูนย์รวมในการพักผ่อนหย่อนใจ และ 
ออกก าลังกาย ในช่วงเวลาเช้ามืด-ช่วงเวลาเย็น จนถึงกลางคืน 
ซึ่งในบริเวณดังกล่าวประชาชนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจาก
แสงสว่างไม่เพียงพอ อาจได้รับอันตรายและบริเวณดังกล่าวอาจ
เป็นแหล่งมั่วสุมได้  ดังนั้นจ าเป็นต้องใช้แสงสว่าง เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ซึ่ง ผู้บริหาร
เทศบาลต าบลหนองขาวพิจารณาว่าเป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็น
เร่งด่วนและไม่สามารถรอจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปี
ต่อไปได้ ประกอบกับโครงการดังกล่าวได้มีไว้ใน (แผนพัฒนา 4 
ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และสาธารณูปโภค ล าดับท่ี 52 หน้า 134) จึงได้เสนอ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่อง
สว่าง (High Mast) สูง 15.00 เมตร จ านวน 1 ต้น พร้อมติดต้ัง
ดวงโคมไฟ ขนาด 400 วัตต์ จ านวน 8 ชุด ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อติดต้ังบริเวณสวน
สุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ท่ี 12 ต าบลหนองขาว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) ข้อ 89 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 
 

…/ 1. ให้กระท า 
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1. ให้กระท าเฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม 
หรือบริการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
3. เมื่อได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา
ไม่ เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (High Mast) 
สูง 15.00 เมตร จ านวน 1 ต้น พร้อมติดต้ังดวงโคมไฟ ขนาด 
400 วัตต์ จ านวน 8 ชุด ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล  
หนองขาว ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อ
พิจารณา อนุมัติต่อไป 

อนึ่งยอดเงินสะสม (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) และ
สามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น  จ านวน 15,700,339.38 บาท (สิบห้าล้าน
เจ็ดแสนสามร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบแปดสตางค์)  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล  
นายทศพร ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทศพร  ใจทัศน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล    เลขานุการสภาเทศบาล โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง  

(High Mast) เป็นการด าเนินงานตามค าร้องขอของประชาชน 
หมู่ท่ี 12 เนื่องจากบริเวณบริเวณสวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีแสงสว่างไม่
เพียงพอและมักมีการมั่วสุมของวัยรุ่นเป็นประจ า เพื่อเป็นการ
แก้ไขและป้องกันการปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น ผู้บริหารจึงได้เสนอ
ญัตติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
 
 
 
 

.../ มติท่ีประชุม 
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มติที่ประชุม              ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างเสา 

ไฟฟ้าส่องสว่าง (High Mast) สูง 15.00 เมตร จ านวน  1 ต้น 
งบประมาณ 500,000 บาทด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 
เสียง 
 

5.2 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซ้ือกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส
ส าหรับรถยก งบประมาณ 35,000 บาท  

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

ด้วยกองช่างเทศบาลต าบลหนองขาวได้เสนอขอต้ังจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์อื่น รายการเพื่อจัดซื้อ
กระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาสขนาดกระเช้ารถยก  ขนาดปากไม่
น้อยกว่า ๗๐x๗๐ ซ.ม. ท่ีก้นกระเช้ารถยกไม่น้อยกว่า ๕๐x๕๐ 
ซ.ม. หนาประมาณ ๗ ม.ม. มีทางขึ้น–ลงสะดวก ดังมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ด้วยกองช่างเทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่ง
ประกาศใช้เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  แล้ว แต่ได้ตรวจสอบพบว่า 
ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายของ แผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ์  
ประเภท ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ  รายการเพื่อจัดซื้อกระเช้าไฟฟ้ าไฟ
เบอร์กลาส ขนาดกระเช้ารถยกขนาดปากไม่น้อยกว่า ๗๐x๗๐  
ซ.ม. ท่ีก้นกระเช้ารถยกไม่น้อยกว่า ๕๐x๕๐ ซ.ม. หนาประมาณ  
๗ ม.ม. มีทางขึ้น–ลงสะดวก และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการโอนเพิ่ม  (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงาน   เคหะและชุมชน  
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
หมวด    ค่าครุภัณฑ์   
ประเภท   ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ   
 
 
 
 

.../ รายการ 
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รายการ   จัดซื้อกระเช้าไฟฟา้ไฟเบอร์กลาส ขนาดกระเช้า 
รถยก ขนาดปากไม่น้อยกว่า ๗๐x๗๐ ซ.ม.ท่ีก้น
กระเช้ารถยกไม่น้อยกว่า ๕๐x๕๐ ซ.ม. หนา
ประมาณ ๗  ม.ม. มีทางขึ้น-ลงสะดวก 

งบประมาณอนุมัติ           ๐ บาท 
งบประมาณก่อนโอน           ๐ บาท  
โอนเพิ่มคร้ังนี้   ๓๕,๐๐๐ บาท  
งบประมาณหลังโอน  ๓๕,๐๐๐ บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ เพื่อจัดซื้อกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์
กลาส ขนาดกระเช้ารถยก ขนาดปากไม่น้อยกว่า ๗๐x๗๐ ซ.ม.  
ท่ีก้นกระเช้ารถยกไม่น้อยกว่า ๕๐x๕๐ ซ.ม. หนา ๗ ม.ม. มีทาง
ขึ้น–ลงสะดวก ( รายละเอียดตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.
2561-2567 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 ) 

      รายการโอนลด  จ านวน ๑ รายการ 
แผนงาน   เคหะและชุมชน  
งาน    ไฟฟ้าถนน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์ส ารวจ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ถนนในเขตเทศบาลท่ีช ารุด
เสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ท่อระบายน้ าท่ีช ารุด
เสียหาย และครุภัณฑ์อื่นๆ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะช ารุด 

งบประมาณอนุมัติ ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณก่อนโอน    ๒๖๔,๐๐๐ บาท 
โอนลดคร้ังนี้     ๑๕๒,๙๙๕ บาท 
งบประมาณหลังโอน    ๑๑๑,๐๐๕ บาท 
เหตุผล 

มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหมใ่นแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์อื่น    
รายการเพื่อจัดซื้อกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส ขนาดกระเช้ารถ
ยกขนาดปากไม่น้อยกว่า ๗๐x๗๐ ซ.ม.  ท่ีก้นกระเช้ารถยก     
ไม่น้อยกว่า ๕๐x๕๐ ซ.ม. หนา ประมาณ ๗ ม.ม. มีทางขึ้น–ลง
สะดวก  ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องตลาด 

 
 

…/ (รายละเอียด 
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(รายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
เพิ่มเติมฉบับท่ี ๓) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี  2  และ  3)  พ.ศ.2543  ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน   และส่ิงก่อสร้าง   
ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ   คุณภาพเปล่ียน    หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  จึงเสนอขอ
อนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์อื่นๆ  ตาม
หลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ โครงการดังกล่าว  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม              ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ัง 

จ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซ้ือกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส
ส าหรับรถยก งบประมาณ 35,000 บาท ด้วยเสียงเป็น    
เอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 

 

5.3 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ 
800,000 บาท 

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

ด้วยกองช่างเทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอต้ังจ่าย
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อไปโอนเพิ่มงบประมาณ แผนงาน 
เคหะและชุมชนบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ข้ามถนนสายกาญจนบุรี–อู่ทอง ซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณ กม. 
๑๒ ให้ใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะช ารุด
เสียหาย ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ด้วยกองช่างเทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ซึ่ง
ประกาศใช้เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้ว แต่ได้ตรวจสอบพบว่า 

 
…/ ไม่มี 
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ไม่มีการต้ังงบประมาณรายจ่ายของแผนงานเคหะและชุมชน 
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติข้ามถนน
สายกาญจนบุรี–อู่ทอง จ านวน ๒ จุด คือ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
บริเวณหน้าสถานีต ารวจหนองขาว และซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
บริเวณ กม. ๑๒  ให้ใช้งานได้ตามปกติ  ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ว่า
จะช ารุดเสียหาย และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีรายละเอียด  ดังนี้ 

      รายการโอนเพิ่ม  จ านวน ๑ รายการ 
แผนงาน   เคหะและชุมชน  
งาน    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณอนุมัติ    ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณก่อนโอน    ๖๘๒,๐๐๕ บาท 
โอนเพิ่มคร้ังนี้        ๑๑๗,๙๙๕ บาท 
งบประมาณหลังโอน    ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
รายการโอนลด  จ านวน ๓ รายการ 
๑. แผนงาน   เคหะและชุมชน  
งาน    ไฟฟ้าถนน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณอนุมัติ ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณก่อนโอน    ๒๒๙,๐๐๐ บาท 
โอนลดคร้ังนี้       ๘๗,๙๙๕ บาท 
งบประมาณหลังโอน    ๑๔๑,๐๐๕ บาท 
๒. แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน  
งาน    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
รายการ  เพื่อจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง (หัวฟ๊อกส์) แบบปรับ

ปริมาณน้ าได้ ๔ ระดับ ๑ ชุดพร้อมอุปกรณ์  
งบประมาณอนุมัติ    ๔๕,๐๐๐ บาท 
งบประมาณก่อนโอน    ๑๕,๐๐๐ บาท 
 
 

…/ โอนลดครั้งนี้ 
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โอนลดคร้ังนี้     ๑๕,๐๐๐ บาท 
งบประมาณหลังโอน            ๐ บาท 
๔.  แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน  
งาน    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
รายการ  เพื่อจัดซื้อชุดไฟไซเรนชนิดติดรถตรวจการณ์ 
งบประมาณอนุมัติ    ๒๕,๐๐๐ บาท 
งบประมาณก่อนโอน    ๒๕,๐๐๐ บาท 
โอนลดคร้ังนี้     ๑๕,๐๐๐ บาท 
งบประมาณหลังโอน    ๑๐,๐๐๐ บาท 
เหตุผล 

มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเพิ่ม 
ในแผนงาน เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ เพื่ อปรับปรุ งซุ้ มเฉลิมพระเกียรติข้ าม  ถนนสาย
กาญจนบุรี–อู่ทอง จ านวน ๒ จุด คือ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณ
หน้าสถานีต ารวจหนองขาว และซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณ   
กม. ๑๒  ให้ใช้งานได้ตามปกติ  ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะ
ช ารุดเสียหาย  เนื่องจากรายจ่ายบางรายการต้ังไว้ไม่เพียงพอต่อ
การใช้จ่าย และ ตามท่ีส านักพระราชเผยแพร่ประกาศ  เมื่อวันท่ี 
๑ มกราคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้ ต้ังการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     
โดยพระราชทานห้ว ง เวลาพระราชพิ ธีฯ  เป็นวัน ท่ี  4-6  
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รัฐบาล และปวงชนชาวไทยรับสนองใน
พระมหากรุณาธิ คุณ  ในการ จัดก าร พระ ร าชพิ ธี อ ย่ า ง             
สมพระเกียรติ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี  2  และ  3)  พ.ศ.2543  ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน   และส่ิงก่อสร้าง   
ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ   คุณภาพเปล่ียน    หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  จึงเสนอขอ
อนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเพิ่ม 

 
. 
 

.../ หมวดค่าครุภัณฑ์   
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หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุงซุ้มเฉลิม
พระเกียรติข้าม ถนนสายกาญจนบุรี–อู่ทอง ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
บริเวณ กม.๑๒  ให้ใช้งานได้ตามปกติ ตามหลักการและเหตุผล
ข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม โครงการ

ดังกล่าว  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม              ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ัง 

จ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ งบประมาณ 800,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน 8 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 6    เร่ืองอื่นๆ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาวจะ 

ด าเนินโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจรักสุขภาพด้วยความเข็มแข็ง
และพอเพี ย ง  ถ่ ายทอดภูมิ ปัญญาคืน สู่ ชุมชน  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ในวันท่ี 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมี
ก าหนดการคือ วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมอบรมและ
ให้ความรู้ แก่ ผู้ สูงอายุบริ เวณ ศูนย์ ผู้ สูงอายุ  ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส และวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีกิจกรรมศึกษาดู
งาน ณ เทศบาลต าบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี และศึกษาดูงาน
ศูนย์ OTOP ณ บ้านศาลาดิน องค์การบริหารส่วนต าบลมหา
สวัสด์ิ จังหวัดนครปฐม จึงขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านร่วม
กิจกรรมดังกล่าว 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล    ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา 11.57 นาฬิกา 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

       ( นายทศพร  ใจทัศน์ )   
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.../ คณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2/2562 ประจ าปี 2562 เรียบร้อย
ถูกต้องแล้ว เมื่อวันศุกร์ ท่ี............เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. ๒๕62 

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

 

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

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

 
ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในการ

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

 

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

               ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
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