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 +ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2563 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 
วันจันทร ์ท่ี 13 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๑0.00 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. นายพยอม  ผ่ึงผาย   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   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายสิทธิพร  อ่ าพันธุ์   ผู้อ านวยการกองช่าง 
7.  นางวารุณี  เนาท่าแค  ผู้อ านวยการกองคลัง 
8.  นายคมสัน    ค าบุดดี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
9.  นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
10. นายชินภัทร์  เพ็งบุตร   นักการ 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นายทศพร ใจทัศน์  เลขานุการ
สภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เชิญ นายทศพร ใจทัศน์  เลขานุการสภาเทศบาล อ่าน
ประธานสภาเทศบาล    ประกาศอ าเภอท่าม่วง 
 
 
 

/ นายทศพร... 
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นายทศพร ใจทัศน์                         ประกาศอ าเภอท่าม่วง 
เลขานุการสภาเทศบาล                                   เร่ือง ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1           
                                                                ประจ าปี 2563  ของเทศบาลต าบลหนองขาว      
                                                                         ................…………………………… 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว แจ้งความประสงค์ขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2563 
เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รายการค่าบ ารุงและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์  แต่เนื่องจากอยู่นอกสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาวจึงขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัย
ท่ี 1 ประจ าปี 2563 ของเทศบาลต าบลหนองขาว 

นายอ าเภอท่าม่วงพิจารณาแล้ว อาศัยอ านาจตามมาตรา 26 
วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
ประกอบกับค าส่ังจังหวัดกาญจนบุรี ท่ี 5164/2562 ลงวันท่ี 15 
ธันวาคม 2562 เรื่อง การมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี จึงก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัย
ท่ี 1 ประจ าปี 2563  ของสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ต้ังแต่วันท่ี 7 
เมษายน 2563 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  เดือน  เมษายน  พ.ศ.2563 
 
 

                                                                                   อนันท์ชัย  ทองสีนุช 
                                                                               ( นายอนันท์ชัย  ทองสีนุช ) 

     ปลัดอ าเภอ( เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ )รักษาราชการแทน 
                                                                    นายอ าเภอท่าม่วง ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                              ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัย 
ประชุมสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2563 ประจ าปี พ.ศ.2563 เม่ือ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอให้ ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมว่ามีข้อผิดพลาดท่ี
ประธานสภาเทศบาล   ต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบและรับรอง 

รายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ 
 
 

/ มติท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุม 
สามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕63 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ือง เพื่อทราบ 
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ือง เพื่อพิจารณา 
5.1 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่ม แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ 110,500 บาท 

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

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อไปต้ังจ่ายใน
งบประมาณบางรายการท่ีไม่เพียงพอ  
หลักการ 

เทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันท่ี 29 
สิงหาคม 2562 นั้น แต่เนื่องจากตอนนี้งบประมาณไม่เพียงพอ ดังนั้น 
กองช่าง จึงขออนุมั ติ โอนเพิ่ มในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

    รายการโอนเพิ่ม   
แผนงาน   เคหะและชุมชน 
งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณอนุมัติ     153,100  บาท 
งบประมาณก่อนโอน       65,790  บาท 
โอนลดครั้งนี้      110,500  บาท 
งบประมาณหลังโอน     176.290  บาท 
 

/ รวมโอนเพิ่ม… 
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      รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น  110,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) 
 รายการโอนลด  
1) แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท   ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
รายการ   โครงการติดต้ังชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง (LED)   
งบประมาณอนุมัติ 214,700 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 214,700 บาท 
โอนลดครั้งนี้  39,700 บาท 
งบประมาณหลังโอน 175,000  บาท 
2) แผนงาน  เคหะและชุมชน 

    งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ   โครงการปรับปรุงระบบทีวีวงจรปิด CCTV 
งบประมาณอนุมัติ    250,800  บาท  
งบประมาณก่อนโอน      50,800  บาท 
โอนลดครั้งนี้       50,800  บาท 
งบประมาณหลังโอน               0  บาท 

      3) แผนงาน  เคหะและชุมชน 
     งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    ประเภท   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

งบประมาณอนุมัติ       600,000  บาท  
งบประมาณก่อนโอน       312,119  บาท 
โอนลดครั้งนี้          20,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน       292,119   บาท 
รวมโอนลดท้ังส้ิน 292,119 บาท (สองแสนเก้าหม่ืนสองพันหนึ่งร้อย
สิบเก้าบาทร้อยบาทถ้วน) 

      เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  
พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ  
 
 

/ คุณภาพเปล่ียน... 
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คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณ ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณโครงการดังกล่าว 

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพิ่ม แผนงานเคหะและ 

ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเ ก่ียวกับเคหะและชุมชน  หมวด         
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการ    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ 110,500 บาท 
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 
 

5.2 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่ม แผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปฯ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้า 
และวิทยุ งบประมาณ 65,000 บาท 

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

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปต้ังจ่าย
ในงบประมาณบางรายการท่ีไม่เพียงพอ  
หลักการ 

เทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันท่ี 29 
สิงหาคม 2562 นั้น แต่เนื่องจากตอนนี้งบประมาณไม่เพียงพอ ดังนั้น 
กองช่าง จึงขออนุมั ติ โอนเพิ่ มในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

    รายการโอนเพิ่ม   
1) แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   บริหารทั่วไปฯ 
หมวด   ค่าวัสดุ 
ประเภท   วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ
งบประมาณอนุมัติ 150,000      บาท 
งบประมาณก่อนโอน 104,813.76 บาท 
 

 
/ โอนเพิ่ม… 
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โอนเพิ่มครั้งนี ้    65,000      บาท 
งบประมาณหลังโอน 169,813.76 บาท 
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น  65,000 บาท (หกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
รายการโอนลด  
แผนงาน   เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท   ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
รายการ   โครงการติดต้ังชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง (LED)   
งบประมาณอนุมัติ 214,700 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 175,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้    65,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 110,000 บาท 

  รวมโอนลดทั้งสิ้น  65,000 บาท (หกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
      เหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 
3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อ 
สภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณ ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณโครงการดังกล่าว 

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพิ่ม แผนงานเคหะและ 

ชุมชน งานบริหารทั่วไปฯ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
งบประมาณ 65,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 

5.3 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิม่ แผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปฯ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง 
งบประมาณ 50,000บาท 

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

/ ด้วยกองช่าง… 
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      ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปต้ังจ่าย
ในงบประมาณบางรายการท่ีไม่เพียงพอ  
หลักการ 

เทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันท่ี 29 
สิงหาคม 2562 นั้น แต่เนื่องจากตอนนี้งบประมาณไม่เพียงพอ ดังนั้น 
กองช่าง จึงขออนุมั ติ โอนเพิ่ มในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

    รายการโอนเพิ่ม   
แผนงาน   เคหะและชุมชน 
งาน   บริหารทั่วไปฯ 
หมวด   ค่าวัสดุ 
ประเภท   วัสดุก่อสร้าง 
งบประมาณอนุมัติ 220,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน     23,382 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้              50,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน    73,382 บาท 

      รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น  50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
  รายการโอนลด  

แผนงาน   เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท   ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
รายการ   โครงการติดต้ังชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง (LED)   
งบประมาณอนุมัติ    214,700 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 1,100,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้       50,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน            60,000  บาท 
รวมโอนลดทั้งสิ้น  50,000 บาท ( ห้าหม่ืนบาทถ้วน )  

      เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  
พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” 

 
 

/ ดังนั้น… 
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ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณ ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณโครงการดังกล่าว 

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพิ่ม แผนงานเคหะและ 

ชุมชน งานบริหารทั่วไปฯ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง 
งบประมาณ 50,000บาทด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 

5.4 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่ม แผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปฯ หมวดค่าที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่า
ออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ าย ให้แ ก่ เอกชนนิ ติบุ คคลห รือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ่สรา้ง งบประมาณ 60,000 บาท 

ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปต้ังจ่าย
ในงบประมาณบางรายการท่ีไม่เพียงพอ  
หลักการ 

เทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันท่ี 29 
สิงหาคม 2562 นั้น แต่เนื่องจากตอนนี้งบประมาณไม่เพียงพอ ดังนั้น 
กองช่าง จึงขออนุมั ติ โอนเพิ่ มในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

    รายการโอนเพิ่ม   
แผนงาน   เคหะและชุมชน 
งาน   บริหารทั่วไปฯ 
หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 
รายการ ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่

เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง 

งบประมาณอนุมัติ 300,000บาท 
งบประมาณก่อนโอน 300,000 บาท 

 

โอนเพิ่มครั้งนี ้  60,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 360,000 บาท 

      รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น  60,000 บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน) 
  

/ รายการ... 
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รายการโอนลด  
     แผนงาน   เคหะและชุมชน 

งาน   ไฟฟ้าถนน 
หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท   ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
รายการ   โครงการติดต้ังชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง (LED)   
งบประมาณอนุมัติ 214,700 บาท 
งบประมาณก่อนโอน   60,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้     60,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                   0 บาท 
รวมโอนลดทั้งสิ้น  60,000 บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน) 

      เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 
3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” 

     ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อ 
สภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณ ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

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

และชุมชน งานบริหารทั่วไปฯ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าออกแบบ
ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอ่สรา้ง งบประมาณ 60,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน 9 เสียง 

 

5.5 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่ม แผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 80,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 

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

ด้วยส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปต้ังจ่าย
ในงบประมาณบางรายการท่ีไม่เพียงพอ  
หลักการ 

เทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ วันท่ี 29 
สิงหาคม 2562 นั้น แต่เนื่องจากตอนนี้งบประมาณไม่เพียงพอ ดังนั้น 
ส านักปลัดเทศบาล จึงขออนุมัติโอนเพิ่มในงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

    รายการโอนเพิ่ม   
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณอนุมัติ  460,000บาท 
งบประมาณก่อนโอน    91,000 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้        80,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน  171,000 บาท 

      รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น  80,000 บาท (แปดหม่ืนบาทถ้วน) 
    รายการโอนลด  

แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน   ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
หมวด   ค่าใช้สอย 
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ  
รายการ   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ   
งบประมาณอนุมัติ      200,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน   100,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้           80,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน         20,000 บาท 

  รวมโอนลดทั้งสิ้น  80,000 บาท ( แปดหม่ืนบาทถ้วน ) 
เหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  

 
/ พ.ศ. 2543... 
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พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท า ให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” 

     ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อ 
สภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณ ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณโครงการดังกล่าว 

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพิ่ม แผนงานบริหารทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 80,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 

5.6 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์  งบประมาณ ๒0๐,0๐๐ บาท  

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

ด้วยกองช่างเทศบาลต าบลหนองขาว มีความประสงค์ขอโอน
ลดงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 แผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ รายการโครงการปรับปรุงระบบทีวีวงจรปิด CCTV เพื่อโอนเพิ่ม  
แผนงานการบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไปหมวด ค่าบ ารุงรักษาและ 
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ดังมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ตามบันทึกข้อความส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ี      
กจ ๕๓๙๐๑/- วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายกเทศมนตรีส่ังการให้  
กองช่างส่งมอบครุภัณฑ์ ประเภท  กล้องวงจรปิดคืนให้ส านักปลัดฯ ดูแล
เนื่องจากมีนโยบายจะจัดต้ังศูนย์อ านวยการและควบคุมรักษาความ
ปลอดภัย (Nongkhao Security Control and Command Center) 
นั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อเท็จจริง  กองช่างจึงขอน าเสนอญัตติ 
 

/ ให้สภาเทศบาล... 
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ให้สภาเทศบาลต าบลหนองขาวพิจารณาอนุมัติ รายการโอนเพิ่ม       
ให้ส านักปลัดเทศบาล ดังนี้ 
รายการโอนเพิ่ม   
แผนงาน    บริหารงานท่ัวไป  
งาน    บริหารทั่วไป   
หมวด     ค่าครุภัณฑ์   
ประเภท    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   
รายการ   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   
งบประมาณอนุมัติ    460,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน      91,000 บาท  
โอนเพิ่มครั้งนี้              ๒0๐,0๐๐ บาท  
งบประมาณหลังโอน    ๒91,0๐๐ บาท 
รวมรายการโอนเพิ่มครั้งนี้   จ านวน  200,000 บาท 
รายการโอนลด  
แผนงาน    เคหะและชุมชน  
งาน     บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
หมวด    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ   โครงการปรับปรุงระบบทีวีวงจรปิด CCTV 
งบประมาณอนุมัติ 250,800 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 250,800 บาท 
โอนลดครั้งนี้  ๒0๐,0๐๐ บาท 
งบประมาณหลังโอน   5๐,800 บาท 
รวมรายการโอนลดครั้งนี้  จ านวน   200,000 บาท 
เหตุผล 

ข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
( ฉบับท่ี ๒ และ ๓ ) พ.ศ.๒๕4๓ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีมี
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณ แผนงานการบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารท่ัวไป  หมวดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

 
 

/ นายบัณฑิต... 
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   เชิญผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสิทธิพร อ่ าพันธุ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสิทธิพร อ่ าพันธุ์
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด ในอนาคตเทศบาล 

ต าบลหนองขาวจะจัดต้ังศูนย์อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตามท่ีได้ดูงานจากเทศบาลเมืองเหียะ จังหวัดเชียงใหม่ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณโครงการดังกล่าว 

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ งบประมาณ ๒0๐,0๐๐ บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน 9 เสียง 

 

5.7 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งจ่ายเป็น   
รายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค รายการโครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน ๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์ควบคุมเชื่อมต่อ
ระบบตามรายการที่เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด งบประมาณ 
497,0๐๐.๐๐ บาท  

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

ด้วยกองช่างเทศบาลต าบลหนองขาวมีความประสงค์ขอโอนลด
งบประมาณประจ าปี 2563 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
งบลงทุน  หมวดค่า ท่ี ดินและ ส่ิงก่ อสร้ า ง  ประเภท ค่าก่ อสร้ า ง             
ส่ิงสาธารณูปโภค   โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน ๓ ชุด  
พร้อมอุปกรณ์ควบคุมเช่ือมต่อระบบ เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 
ความสงบภายใน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง    
ส่ิงสาธารณูปโภค ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ตามบันทึกข้อความ ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองขาว        
ท่ี กจ ๕๓๙๐๑/-  วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายกเทศมนตรีส่ังการให้ 
 

/ กองช่าง... 
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กองช่างส่งมอบครุภัณฑ์ ประเภทกล้องวงจรปิดคืนให้ส านักปลัดฯ ดูแล
เนื่องจากมีนโยบายจะจัดต้ังศูนย์อ านวยการและควบคุมรักษาความ
ปลอดภัย (Nongkhao Security Control and Command Center)  
นั้น   

เพื่อใหก้ารปฏิบัติเป็นไปตามข้อเท็จจริง กองช่างจึงขอน าเสนอ
ญัตติให้สภาเทศบาลต าบลหนองขาวพิจารณาอนุมัติ รายการโอนต้ังจ่าย
เป็นรายการใหมใ่ห้ส านักปลัดเทศบาล ดังนี้ 
รายการโอนเพิ่ม  (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงาน    การรักษาความสงบภายใน 
งาน            บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    
หมวด     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   
ประเภท    ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค   

        รายการ   โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 3 ชุด  
พร้อมอุปกรณ์ควบคุมเช่ือมต่อระบบตาม
รายการท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด 

งบประมาณอนุมัติ              ๐ บาท 
งบประมาณก่อนโอน              ๐ บาท  
โอนเพิ่มครั้งนี้     497,0๐๐ บาท  
งบประมาณหลังโอน   497,0๐๐ บาท 
รวมรายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้ จ านวน  497,000 บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ     

โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน ๓ ชุด พร้อม
อุปกรณ์ควบคุมเช่ือมต่อระบบ ตามรายการท่ีเทศบาลต าบลหนองขาว
ก าหนด รายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕   
หน้า ๒๐๘ ล าดับ ๒ และแผนพัฒนาท้องถิ่นเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๒ 
รายการโอนลด  
แผนงาน    เคหะและชุมชน  
งาน     ไฟฟ้าถนน   
หมวด    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
รายการ   โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   

จ านวน  ๓  ชุด พร้อมอุปกรณ์ควบคุมเช่ือมระบบ 
งบประมาณอนุมัติ 497,0๐๐ บาท 
งบประมาณก่อนโอน 497,๐0๐ บาท 
โอนลดครั้งนี้  497,0๐๐ บาท 
 
 

/ งบประมาณ... 
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งบประมาณหลังโอน      0 บาท 
รวมรายการโอนลดครั้งนี้ จ านวน    497,000 บาท 
เหตุผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี  2 และ  
3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวด    
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

ดังนั้น   นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาวจึงเสนอขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย เป็นรายการใหม่ แผนงาน  การ
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ตาม
หลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหมโ่ครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งจ่ายเป็น   

รายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค รายการโครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน ๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์ควบคุมเชื่อมต่อ
ระบบตามรายการที่เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด งบประมาณ 
497,0๐๐.๐๐ บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 

5.8 ญัตติ เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ จ่ายขาด
เงนิสะสมโครงการก่อสรา้งอาคารสูบน้ าแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ซอย ๕ 
ซอย ๗ หมู่ที ่๘ ในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน 2 จุด 

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

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว มีความจ า เป็น ต้องแก้ไข
เปล่ียนแปลงค า ช้ีแจงงบประมาณ จ่ายขาดเงิ นสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จึงขอรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม  
 
 

/ ประจ าปี... 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ตามสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยประชุม
สามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้ง ท่ี ๒/๒๕๖๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑9 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ท่ีประชุมสภามีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างอาคารสูบน้ าแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ซอย ๕ ,ซอย ๗ หมู่ ท่ี ๘      
ในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน ๑ จุด ขนาดอาคารกว้าง   
๓.๐๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ ตารางเมตร 
ท่อส่งน้ าสแตนเลส ขนาด ๒๐ นิ้ว  ยาว ๑๕ เมตร รวมหัวกะโหลกสูบน้ า
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ สูบ ขนาด ๑๓๒ KW (๑,๕๐๐ ROM/MIN) 
พร้อมชุดแท่นยอยล์การ์ด เพลานอกรองรับด้วยชุดลูกปืน ถังเช้ือเพลิงจุ
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร พร้อมเกจ์วัดเช้ือเพลิง ตัวเครื่องยนต์มีระบบวัด
ความสกปรกของกรองอากาศ  AIR CLEANER   มีสัญญาณบอกสีแดง  
และสีเขียว ตามรายการท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด มีแบตเตอรี่ 
ขนาด ๒๔ โวลล์ ซ่อมแซมผิวจราจรแนวท่อระบายน้ า ระบบงานไฟฟ้า   
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จ านวน ๑ป้าย จ านวนเงิน 
๙๐๓,๕๐๐.๐๐ บาท ( เก้าแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน ) แต่มีความ
จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงเพื่อความเหมาะสมของพื้นท่ี จึงขออนุมัติ                   
จากสภาเทศบาลต าบลหนองขาวแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง ในคราว
ประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2563 ประจ าปี พ.ศ. 
2563 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้  โครงการจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ าแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซอย ๕,ซอย ๗ 
หมู่ ท่ี๘ ในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน ๒ จุด มีท่อส่งน้ า   
สแตนเลส ขนาด ๑๐ นิ้ว ยาว ๑๕ เมตร ท่อเหล็กด าลอดใต้ถนนพร้อม
ฉนวนยางด ารองท่อกันกระแทก ซ่อมแซมผิวจราจรแนวท่อระบายน้ า 
ข้ามส่งลงคลองระบายน้ า หัวกะโหลกสูบน้ าส่วนท้ายขนาด ๑๓ นิ้ว 
พร้อมขาจับยึดโครงสร้างรวมค้ ายัน บ่อพักน้ าเหล็กพร้อมตะแกรงกันขยะ  
มอเตอร์ ขนาด ๒๐ แรงม้า ๓๘๐ โวลล์ พร้อมมูเลย์สายพานในการ
ขับเค ล่ือน ก ล่องฝาครอบมอเตอร์กั นแดดกันฝน  ระบบไฟฟ้ า             
ตู้คอนโทรลกันน้ าฝา ๒ ช้ัน ตามรายการท่ีเทศบาลต าบลหนองขาว
ก าหนด ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย คงเหลือจ านวน
เงิน ๗๓๓,๖๐๐.๐๐ บาท ( เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน )  

แต่เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงของ 
โครงการดังกล่าวให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริง  ในการนี้ จึงขอแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงดังนี้   
 
 

/ ข้อความใหม่...  
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ข้อความใหม่  

โครงการท่อระบายน้ าแก้ไขปัญหาน้ าท่วมฯ  ท้ายซอยถนน
เทศบาล ๕  ต่อเนื่องท้ายซอยถนนเทศบาล ๗ หมู่ที่  ๘ ต าบล    
หนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี จุดที่ ๑ บริเวณใกล้
ร้านค้า ( ร้านขายอาหารอีสาน ) จุดที่  ๒ บริเวณสี่แยก ( ใกล้
สะพานชี ) ขุดฝังท่อเหล็กกลม  ศก. 20 นิ้ว ซ่อมผิวจราจรและ     
เทคอนกรีตเสริมเหล็ก  ติดต้ังเหล็กโครงสร้างจับยึดท่อส่งน้ า  และท่อ
สูบน้ าสแตนเลส  หนา 2 มม. ศก. 10 นิ้ว แบบพญานาคแนวเอียง
หรือแนวต้ังพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 20 แรงม้า รวมตู้คอนโทรล
กันน้ าตลอดรวมถึงระบบไฟฟ้าใช้งานได้ดี จ านวน 2 จุด  ตาม
รายการที่เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวนเงิน 500,000 บาท      
(ห้าแสนบาทถ้วน) 
เหตุผล 
ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

     ๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี ๑๔  
พ.ศ.2562 มาตรา ๕๐ ,๕๑ 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา ๑๖ 

      3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ 
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 89 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.
2543 ข้อ 29 

     5. ตามหนังสือด่วนท่ี  ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒  ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม   
๒๕๖๐  เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ตามหนังสือ ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/๔๙๘๗  ลงวันท่ี ๙  พฤษภาคม  
๒๕๖๐  เรื่อง  หารือการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง องค์การบริหารส่วนต าบลจักรสีห์ 

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เพื่อแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงโครงการท่อระบายน้ าแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมฯ  ท้ายซอยถนนเทศบาล 5 ต่อเนื่องท้ายซอยถนนเทศบาล 7 
หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป 

 
/ นายบัณฑิต... 
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   เชิญผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสิทธิพร อ่ าพันธุ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสิทธิพร อ่ าพันธุ์
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการดังกล่าวเป็นโครางการเดิมท่ีได้ขออนุมัติ 

ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว จากเดิมเป็นท่อสแตนเลสลอดข้ามถนน 
มาเป็นท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 20 นิ้ว ท่ีได้รับมอบจาก
ส านักงานชลประทาน จ านวน 2 จุด เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมท้ายซอย
เทศบาล 5 และซอยเทศบาล 7  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงโครงการดังกล่าว  

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณจ่ายขาด 

เงินสะสมโครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ าแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ซอย ๕ 
ซอย ๗ หมู่ที่ ๘ ในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน 2 จุดด้วย
เสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายวันเพ็ญ  สุขกรม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวันเพ็ญ  สุขกรม 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้เทศบาลด าเนินการฉีดยุง เนื่องจากขณะนี้ยุง 

มีจ านวนมาก 
นายโกศล นาคะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายนายโกศล นาคะ สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล ขอให้ส ารวจรางระบายน้ าซอยเทศบาล 9 บริเวณหน้า 

บ้าน นางเกสร อินทรักษา เนื่องจากมีเศษขยะอุดดัน และน้ าไม่ไหลลง
ท่อใหญ่ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ผมขอหารือเรื่องการท้ิงเศษอาหารลงท่อระบายน้ า กรณีมีการจัดงาน
ประธานสภาเทศบาล   ต่างๆ ขอให้ท่านรองนายกเทศมนตรี นายขวัญเมือง เอกจิตต์ ด าเนินการ 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาท่อระบายน้ า
อุดตันและส่งกล่ินเหม็น 

นายสุนทร จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล ตะแกรงเหล็กบริเวณหน้าบ้าน นางสุภาพ กลัวผิด เริ่ม

ช ารุดเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ 
 จุดที่ 2 บริเวณ 3 แยกบ้านลานตาเอก บ่าปูนบริเวณขอบรางระบายน้ า

ช ารุดฝาตะแกรงเหล็กมีการยุบตัว 
 จุดที่ 3 บริเวณหน้าบ้าน นางปรานี ลอยศักด์ิ บ่าปูนบริเวณขอบราง

ระบายน้ าช ารุด 
 

/ นายสิทธิพร... 
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นายสิทธิพร อ่ าพันธุ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสิทธิพร อ่ าพันธุ์
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้อ านวยการกองช่าง ปัญหาดังกล่าวจะเข้าส ารวจและจะด าเนินการ 

แก้ไขให ้
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    
เลิกประชุมเวลา 11.42 นาฬิกา 
 

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

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

       ( นายทศพร  ใจทัศน์ )   

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2563 ประจ าปี 2563 เรียบร้อยถูกต้อง
แล้ว เมื่อวัน............................ท่ี...............เดือน.................................พ.ศ.๒๕63 
 

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

 

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

 
 

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

 

 

/ ท่ีประชุม… 



20 
 

 

ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม........................สมัยท่ี...............ครั้งท่ี........../๒๕63  เมื่อวัน................................. 
ท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

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

                 ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 
               ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
       

 
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 
 

 


