
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2561 

วันอังคารท่ี  14  สิงหาคม  พ.ศ.2561  เวลา  09.00  นาฬิกา 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

***************************************************************** 

ผู้มาประชุม 

1.นายอุดร  เพ็งอร่าม ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลฯ 

2.นางพนม  สุขเผือก  ต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาลฯ 

3.นางอธิสา  สุขศิริ  ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

4.นายณัฐวุฒิ  ข าคม  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

5.นายพจน ์  พัฒนมาศ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

6.นางสมคิด  บุญเชิด  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

7.นายวินัย   โพธิ์ใบ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

8.นายศรัณย ์  ฟักทอง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

9.นายชูศักดิ์  บัวสด  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

10.นายอดิศร  หล่อจิต  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

11.นางสาว นภัสสร ต้นโพธิ์   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

12.นายอ านาจ  โคกแก้ว  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

13.นายกันยา  หมู่ม่วง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.นายล้อม  ทองแท้   ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรี 

 2.นายสมเกียรติ  รอดสูง   ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 

3.นายประทีป  พัฒนมาศ  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 

 4.นายปรีชา  อ่อนจันทร์  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 5.นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์ ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล 

6.นางประนอม  ก าเนิดสิงห์  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 

 7.นางอารียา  อยู่พ่วง   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 

 8.นายด ารงค์  ต้นโพธิ ์   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 

 9.นางสาวจินตนา จันทรักษา  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

 10.นายวิชา  เฉยปัญญา  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน 

11.นายส าเภา  คงธาร   ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน 

ผูไ้ม่เข้าร่วมประชุม 

 1.นายเพ็ชร  บุญรอด   ต าแหน่ง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

เริ่มประชุมเวลา    09.00 นาฬิกา 

ประธานสภาเทศบาลฯ สวัสดีท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ทุกท่าน พร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  3       

ครั้งท่ี 1  ประจ าปี  2561  วันอังคารท่ี  14  สิงหาคม  พ.ศ.2561  
เวลา  09.00  นาฬิกา  ตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) - 
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ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ คร้ังที่แล้ว 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน  พ.ศ.

2561  ผมขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม มีท่านใดมี
ข้อสงสัยเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม -  

ประธานสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ี 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) แล้ว สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 

พ.ศ.2561 ขอมติในท่ีประชุมด้วยครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 1 
ประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 15  มิถุนายน  พ.ศ.2561 จ านวน 11 
ท่าน ไม่ออกเสียง  0  ท่าน  งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร  เพ็ง
อร่าม)  

ประธานสภาเทศบาลฯ   ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพือ่พิจารณา 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 3.1 ร่างเทศบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระที่ 1 วาระรับหลักการขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงครับ 

 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแจ้งรายละเอียดครับ   

นายกเทศมนตรี ครับ ผมขอให้เลขานุการนายกฯ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดท้ังหมดครับ 
(นายล้อม  ทองแท้) 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ครับขออนุญาตท่านประธานสภา ฯ เทศบาล ผมขอช้ีแจงรายละเอียด 
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์) ครับ  ตามท่ีคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จะได้

เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาวอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้ผมขอช้ีแจงให้
ประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  ดังนี้ครับ 
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เลขานุการนายกเทศมนตรี  1.สถานการคลัง  
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์)   1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน  20,630,794.78  บาท 
1.1.2 เงินสะสม  6,983,284.67  บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  9,847,255.13  บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  ไม่มี 
1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ไม่มี 
1.2  เงินกู้คงค้าง ไม่มี 
2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ณ วันที่ 
31กรกฎาคม 2561 
1.รายรบัจริงทั้งสิ้น  23,842,096.17  บาท  ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร  จ านวน  603,299.78  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  จ านวน  191,546.-
บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  137,639.61 บาท 
หมวดรายไ ด้ จากสาธาร ณูปโภคและการพาณิชย์   จ านวน  
1,334,083.75  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  61,154.40  บาท 
หมวดรายได้จากทุน  จ านวน  -  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน  13,162,959.63  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวน  8,351,413.-บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  ไม่มี 
3.รายจ่ายจริง  จ านวน  18,676,533.69 บาท  ประกอบด้วย 
งบกลาง  จ านวน  4,256,175.99  บาท 
งบบุคลากร  จ านวน  7,471,911.57  บาท 
งบด าเนินงาน  จ านวน  4,552,962.10  บาท 
งบลงทุน  จ านวน  1,025,382.22  บาท  
งบรายจ่ายอื่น  จ านวน  -  บาท 



งบเงินอุดหนุน  จ านวน  1,370,101.81 บาท 
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เลขานุการนายกเทศมนตรี  4.รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์)   ไม่มี 
 5.รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  3,638,227.78  บาท   
 6.รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองสะสม  ไม่มี 
 งบประมาณรายรับ ประมาณการปี 2562 
 1.รายได้ที่จัดเก็บ 
 หมวดภาษีอากร จ านวนเงิน  620,000.-บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  จ านวนเงิน  326,000.-

บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวนเงิน  200,000.-บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จ านวนเงิน  

2,000,000.-บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวนเงิน  50,000.-บาท 
 หมวดรายได้จากทุน  จ านวนเงิน  -  บาท 
 2.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 หมวดภาษีจัดสรร  จ านวนเงิน  17,995,000.-บาท 
 3.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวนเงิน  9,952,500.-บาท 
 รวมรายรับของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 31,143,500.-บาท ต่อไปก็จะไปดู
ต่อในรายละเอียดเทศบัญญัติท่ีแจกให้ไปครับ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ตรวจสอบ โดยมีการต้ังจ่ายตามแผนงานต่าง ๆ เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 
31,143,500.-บาท ได้อธิบายรายละเอียดร่างเทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายละเอียด
ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติ ปี 2562) ก็ขอให้สภาเทศบาลฯ พิจารณา
ด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตรวจสอบรายละเอียดไปพร้อม ๆ  
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) กันเลยครับ 
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เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ขออนุญาตค่ะ ท่านประธานสภาฯ ก่อนท่ีจะพิจารณารับหลักการแห่ง 
(นางอธิสา  สุขศิริ) ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ดิฉันขอช้ีแจง

รายละเอียดและระเบียบให้ทุกท่านได้ทราบก่อนครับ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 หมวด 3 ญัตติ ข้อ 
45 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระท่ีสองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้นแล้ว และวาระท่ี 1 วาระรับหลักการ ข้อ 
47 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่งให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ี
หนึ่ง สภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนครับ หลักการก็ได้ ซึ่งการพิจารณา
เห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
พ.ศ.2562 จะมีด้วยกันท้ังหมด 3 วาระ 

 วาระท่ี 1 วาระรับหลักการแห่งร่าง ฯ 
 วาระท่ี 2 วาระการแปรญัตติ 
 วาระท่ี 3 วาระลงมติตราเป็นเทศบัญญัติ 
 แต่ในการประชุมครั้งนี้เราจะพิจารณาเพียงวาระท่ี 1 วาระรับหลักการ

แห่งร่างเทศบัญญัติฯ เท่านั้น ขอช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบค่ะ ขอบคุณ
ค่ะ 

ท่ีประชุม ทราบ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ตามท่ีเลขานุการนายกเทศมนตรี และเลขานุการสภาเทศบาลฯ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2554 แล้วท่านสมาชิกสภาฯ ก็ได้รับทราบและตรวจสอบ



รายละเอียดร่างเทศบัญญัติมาบ้างแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
จะสอบถาม 
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ประธานสภาเทศบาลฯ เพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมรับหรือไม่รับร่าง

หลักการ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ขอให้

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านท่ีเห็นควรรับร่างฯ ยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระท่ีหนึ่ง วาระรับหลักการฯ 
โดยเห็นชอบจ านวน 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร เพ็ง
อร่าม) ไม่ออกเสียง 0 ท่าน 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ในวาระแรก วาระรับหลักการสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้มีมติรับ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) หลักการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อย
แล้ว ต่อไปให้สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว คัดเ ลือก
คณะกรรมการแปรญัตติโดยคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ท่ีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครับ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2554 หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ 103
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ 

 1.คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

 2.คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ี
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ด
คน 

 ท่ีนี้จะใช้คณะกรรมการสามัญโดยให้คัดเลือกกันเองภายในสภาท้องถิ่น
ครับในท่ีนี้ขอให้คัดเลือกมา 5 ท่านครับ ขอเชิญท่ีประชุมเสนอรายช่ือ
คณะกรรมการแปรญัตติได้เลยค่ะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ล าดับต่อไปจะเป็นการคัดเลือกคระกรรมการแปรญัตติเราจะคัดเลือก 



(นายอุดร  เพ็งอร่าม) จ านวน 5 ท่านจากสมาชิกสภาท้องถิ่น ขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณา
และเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านท่ี 1 ได้เลยครับ เชิญครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมนายณัฐวุฒิ  ข าคม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอนายกันยา 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) หมู่ม่วง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอสมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้รับรอง จ านวน 2 ท่านครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมรับรอง 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมรับรอง 
(นายอ านาจ  โคกแก้ว) 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ต่อไปการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านท่ี 2 เชิญท่ีประชุม 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) คัดเลือกครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมนายอดิศร  หล่อจิต  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอนาย 
(นายอดิศร  หล่อจิต) ณัฐวุฒิ  ข าคม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมรับรอง 
(นายพจน์  พัฒนมาศ)  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมรับรอง 
(นายกันยา  หมู่ม่วง)  

ประธานสภาเทศบาล ฯ ต่อไปการคดัเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านท่ี 3 เชิญท่ีประชุม 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) คัดเลือกครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมนายพจน์  พัฒนมาศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอนาย 
(นายพจน์  พัฒนมาศ)   อ านาจ  โคกแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติครับ   

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอสมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้รับรอง จ านวน 2 ท่านครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 



สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมรับรอง 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ดิฉันรับรอง 
(นางสาวนภัสสร  ต้นโพธิ์) 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ ต่อไปการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านท่ี 4 เชิญท่ีประชุม 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) คัดเลือกครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ดิฉันนางสาวนภัสสร  ต้นโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ 
(นางสาวนภัสสร  ต้นโพธิ์)   นายอดิศร  หล่อจิต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติครับ   

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอสมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้รับรอง จ านวน 2 ท่านครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ดิฉันรับรอง 
(นางสมคิด  บุญเชิด) 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมรับรอง 
(นายศรัณย์  ฟักทอง)  

ประธานสภาเทศบาล ฯ ต่อไปการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านท่ี 4 ท่านสุดท้าย 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) เชิญท่ีประชุมคัดเลือกครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมนายอ านาจ  โคกแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอนาย 
(นายอ านาจ  โคกแก้ว)   นายพจน์  พัฒนมาศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติครับ   

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอสมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้รับรอง จ านวน 2 ท่านครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมรับรอง 
(นายวินัย  โพธิ์ใบ) 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมรับรอง 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 



ประธานสภาเทศบาล ฯ สรุปตอนนี้เราได้คณะกรรมการแปรญัตติครบแล้วจ านวน 5 ท่าน คือ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 1.นายกันยา  หมู่ม่วง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 2.นายณัฐวุฒิ  ข าคม  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
 3.นายอ านาจ  โคกแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
 4.นายอดิศร  หล่อจิต  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
 5.นายพจน์  พัฒนมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ สรุปตอนนี้เราได้คณะกรรมการแปรญัตติครบแล้วจ านวน 5 ท่าน คือ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 1.นายกันยา  หมู่ม่วง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 2.นายณัฐวุฒิ  ข าคม  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
 3.นายอ านาจ  โคกแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
 4.นายอดิศร  หล่อจิต  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
 5.นายพจน์  พัฒนมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

ปลัดเทศบาล เมื่อเราได้คณะกรรมการแปรญัตติครบท้ัง 5 ท่านแล้ว ในล าดับต่อไป 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) จะขอด าเนินการต่อในขั้นตอนต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 49 และแก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลง
มติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายใน
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่างหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปร
ญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณี
ทีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้
ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ซึ่งการก าหนดวันและเวลาการเสนอการแปร
ญัตติของวาระ 2 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมขอเสนอเพื่อให้สภาพิจารณา ต้ังแต่เวลา 08.30 น. ของวนัท่ี 15 



(นายชูศักดิ์  บัวสด)  สิงหาคม พ.ศ.2561 จนถึงเวลา 16.30 น. ของวันท่ี 16 สิงหาคม 
พ.ศ.2561 ครับ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีท่านอื่นจะเสนอวัน เวลา เสนอค าแปรญัตติเพิ่มอีกหรือไม่ หากไม่ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบตามเสนอหรือไม่ครับ 
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ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบให้ก าหนดวันและเวลาในการเสนอการแปรญัตติของ
วาระท่ี 2 ต้ังแต่เวลา 08.30 น. ของวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 
จนถึงเวลา 16.30 น. ของวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ผมขอเสนอว่าสภาเทศบาลประชุมอีกครั้งในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.เพื่อพิจารณาในวาระสองและวาระสาม

ตามล าดับ รวมท้ังผลพิจารณาการแปรญัตติ  ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ขอสภาโปรดพิจารณาด้วยครับ  

ท่ีประชุม ทราบ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ แจ้งประชุมสภาอีกครั้งในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา   
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 09.00 น. เราจะประชุมกันอีกครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมมีอะไรจะ

เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอต่อในข้อ 
 

ท่ีประชุม ทราบ 
 

 3.2 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เร่ือง การ
ควบคุม การเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561  ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว เรื่อง การควบคุม การเล้ียง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 
ครับ  

นายกเทศมนตรี ผมขอให้นายด ารงค์  ต้นโพธิ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ช้ีแจงราย 
(นายล้อม  ทองแท้) ละเอียดของร่างเทศบัญญัติฯ นี้ครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง ผมขอเรียนตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านตามนั้นครับ 
(นายด ารงค์  ต้นโพธิ์)  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 



ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เท่าท่ีผมได้มาอ่านนี้ ร่างเทศบัญญัติตัวนี้ เราได้ล้อมาจาก 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ด้วยใช่ไหมครับ และตามท่ี

ผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงไม่ได้ความกระจ่างครับ ขอให้คณะผู้บริหาร
หรือปลัดเทศบาลช้ีแจง 
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สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เท่าท่ีผมได้มาอ่านนี้ ร่างเทศบัญญัติตัวนี้ เราได้ล้อมาจาก 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ด้วยใช่ไหมครับ และตามท่ี

ผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงไม่ได้ความกระจ่างครับ ขอให้คณะผู้บริหาร
หรือปลัดเทศบาลช้ีแจง 

ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน จาก 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) การท่ีผมได้เข้าร่วมประชุมกับทางอ าเภอท่าม่วงนะครับ เป็นแนวทาง

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ครับ ท่ีต้องการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้า และโรคต่าง ๆ ท่ีมีสัตว์เป็นพาหะ ผมจึงได้ให้
ผู้อ านวยการกองช่างไปการจัดท าข้อบัญญัติตัวนี้จากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าตะคร้อ ซึ่งเขาได้บังคับใช้ข้อบัญญัติตัวนี้แล้ว จึงน าเรียน
ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศ
บัญญัตินี้ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับตามท่ีผมได้อ่านมานี้ สัตว์จ าพวกโค กระบือ สุกร ถ้ามาเดินตามท่ี 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) สาธารณะ ท้ังท่ีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ เราสามารถด าเนินการจับมา

ไว้ท่ีเทศบาลฯ ได้เลย ผมว่าจะเป็นเรื่องท่ีสามารถท าได้ยากครับ เพื่อ
เขตพื้นท่ีของเรานั้น ประชาชนมีอาชีพเล้ียงโค กระบือ และสุกร เป็น
ส่วนใหญ่ และเล้ียงมานานแล้ว ก่อนท่ีจะมีร่างเทศบัญญัตินี้ เกิดขึ้นมา
อีกนะครับ ผมว่าดูจะเข้มงวดเกินไปครับส าหรับพื้นท่ีของเรา ผมจึง



อยากถามว่าเราจะก าหนดประเภทสัตว์เองได้ไหมครับ ตามประเภทท่ี
เราสามารถด าเนินการควบคุมได้จริงครับ 

ปลัดเทศบาล ครับ สามารถด าเนินการได้ครับ ผมจึงน าเรียนท่านสมาชิกสภาฯ  
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) พิจารณาประเภทสัตว์ตามความเหมาะสม ตามสภาพของต าบลหนอง

ขาว ระเบียบออกมาจะกระทบสิทธิ์ของประชาชนท่ีมีสัตว์เล้ียงก าหนด  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมว่า ถ้าเช่นนั้น ให้สมาชิกสภาฯ ได้อ่านท าความเข้าใจในรายละเอียด 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) ให้ถ่องแท้ก่อน แล้ววันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ.2561 เราจึงมาพิจาณา

ร่างเทศบัญญัติฯ นี้อีกครั้ง ดีกว่าครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ไม่ทราบว่าสมาชิกสภา ฯ ท่านอื่นมีความเห็นอย่างไรครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุม มีมติให้ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่อง การ
ควบคุม การเล้ียง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 น าเข้าพิจารณาในท่ี
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้ง ท่ี 1 ในวันอังคารท่ี 21 
สิงหาคม พ.ศ.2561 เห็นชอบจ านวน 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน  

ประธานสภาเทศบาล ฯ 3.3 โอนงบประมาณเพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 3.3.1 โครงการซ่อมแซมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน

หมู่บ้าน หมู่ ท่ี 1,3,6,7,11,13 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 14 จุด ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้า
ดอกขาวก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 188,200. -
บาท ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดโครงการครับ 

นายกเทศมนตรี ผมขอให้คุณด ารงค์ ต้นโพธิ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ช้ีแจงครับ 
(นายล้อม ทองแท้) 

ผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องจากสัญญาณไฟกระพริบท่ีมีอยู่เกิดช ารุด เสียหายจึงมีความ 



(นายด ารงค์  ต้นโพธิ์) จ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้ครับ โดยต้องโอนงบประมาณ ดังนี้ 
โอนเพิ่ม ต้ังเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1,3,6,7,11,13 จ านวน 14 จุด เป็นเงิน 
188,200.-บาท เนื่องจากต้องการลดการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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 โดยโอนลดจากแผนงานต่อไปนี้ จ านวน 9 รายการ เป็นเงิน 
188,200.-บาท 

 - โอนลดจากแผนงานต่อไปนี้ จ านวน 9 รายการ ดังนี้ 
1.โอนลด งบประมาณจาก แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน  ต้ังไว้  
40,000.-บาท คงเหลือใช้ได้ 17,000.-บาท  โอนลดจ านวน 
10,000.-บาท  
2.โอนลด งบประมาณจาก แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร  ต้ังไว้  70,000.-บาท คงเหลือใช้ได้ 29,400.-
บาท โอนลดจ านวน 11,200.-บาท  

3.โอนลด  งบประมาณจาก แผนงานบริหาร ท่ัวไป งาน
บริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
ๆ        ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว้ 
30,000.-บาท คงเหลือใช้ได้ 17,432.-บาท โอนลดจ านวน 
15,000.-บาท  

4.โอนลด งบประมาณจาก แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงาน
คลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์ สิน  ต้ัง ไ ว้  20,000. -บาท คง เหลือ ใช้ไ ด้ 
18,700.-บาท โอนลดจ านวน 10,000.-บาท  
5.โอนลด งบประมาณจาก แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงาน
คลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุส านักงาน ต้ังไว้ 



70,000.-บาท คงเหลือใช้ได้ 34,571.10 บาท โอนลดจ านวน 
10,000.-บาท  

6.โอนลด งบประมาณจาก แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงาน
คลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง ต้ังไว้ 10,000.-บาท คงเหลือใช้ได้ 10,000.-บาท โอน
ลดจ านวน 10,000.-บาท  
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7.โอนลด งบประมาณจาก แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไปรษณีย์ 
ต้ังไว้ 20,000.-บาท คงเหลือใช้ได้ 16,173.-บาท โอนลด
จ านวน 10,000.-บาท  
8.โอนลด งบประมาณจาก แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้
ไ ด้มาซึ่ งบริ กา ร  ต้ั ง ไ ว้  350 ,000 . -บาท คง เห ลือ ใ ช้ ไ ด้ 
89,965.14 บาท โอนลดจ านวน 20,000.-บาท  

9.โอนลด งบประมาณจาก แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา งบด าเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทค่า
น้ าประปา ค่าน้ าบาดาล  ต้ังไว้ 2,500,000.-บาท คงเหลือใช้ได้ 
495,702.96  บาท  โอนลดจ านวน 92,000.-บาท  
รวมงบประมาณที่โอนทั้งสิ้น 188,200.-บาท 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 

การโอนงบประมาณราจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ 



ประธานสภาเทศบาล ฯ ตามท่ีคุณด ารงค์  ต้นโพธิ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจง 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) รายละเอียดของโครงการ และการโอนงบประมาณโครงการซ่อมแซม

ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1,3,6,11,13 
จ านวน 14 จุด จ านวนเงิน 188,200.-บาท โดยโอนลดงบประมาณ
จ านวน 9 รายการ เป็นเงิน 188,200.-บาท ท่ีประชุมสภาเทศบาลมี
มติอนุมัติให้โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่หรือไม่ครับ ท่านใดอนุมัติ
โปรดแสดงความเห็นโดยการยกมือครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ตามโครงการซ่อมแซมไฟ
กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1,3,6,7,11,13 
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ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 14 จุด 
ตาม 
แบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 
ป้าย เป็นเงิน 188,200.-บาท จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง 1 
ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) ไม่อนุมัติ 0 ท่าน 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 3.3.2 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.สายบ้านนายประยูร หมู่ท่ี 6 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ต าบลหนองขาว  อ า เภอ ท่ าม่ ว ง  จั งหวั ดก าญจนบุ รี  ขน าด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร มอก.ชั้น 3 จ านวน 33 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก คสล.ขนาดกว้างภายใน 0.64 x 0.96 เมตร จ านวน 4 บ่อ 
พร้อมท าร่องรางวีแนวถนน ตามแบบมาตรฐาน ท.2 - 02 เป็นเงิน 
78,000. -บาท ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงรายละเอียด
โครงการครับ 

นายกเทศมนตรี ผมขอให้คุณด ารงค์ ต้นโพธิ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ช้ีแจงครับ 
(นายล้อม ทองแท้) 
ผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเมื่อมีฝนตกน้ าจะท่วมขังระบายออกไม่ทัน ท า 
(นายด ารงค์  ต้นโพธิ์) ท่วมบ้านเรือนประชาชน จ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้ครับ โดยต้องโอน

งบประมาณ ดังนี้ 
1.โอนเพิ่ม ต้ังเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.สายบ้านนายประยูร 
หมู่ท่ี 6  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร มอก.ชั้น 3 จ านวน 33 ท่อน พร้อมบ่อ



พัก คสล.ขนาดกว้างภายใน 0.64 x 0.96 เมตร จ านวน 4 บ่อ 
พร้อมท าร่องรางวีแนวถนน ตามแบบมาตรฐาน ท.2 - 02 เป็นเงิน 
78,000.-บาท ครับ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเมื่อมีฝนตกน้ าจะท่วม
ขังระบายออกไม่ทัน ท าให้ท่วมบ้านเรือนประชาชน 
- โอนลดจากแผนงานต่อไปนี้ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
1.โอนลด งบประมาณจาก แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
งบด าเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าน้ าประปา ต้ังไว้ 
2,500,000.-บาท คงเหลือใช้ได้ 573,702.96 บาท โอนลด
จ านวน 78,000.-บาท  
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เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 
 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 

การโอนงบประมาณราจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี 
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ตามท่ีคุณด ารงค์  ต้นโพธิ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจง 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) รายละเอียดของโครงการ และการโอนงบประมาณแล้วข้างต้น ท่ี

ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่
หรือไม่ครับ ท่านใดอนุมัติโปรดแสดงความเห็นโดยการยกมือครับ 

 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ตามโครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล.สายบ้านนายประยูร หมู่ท่ี 6  ต าบลหนองขาว อ าเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร มอก.
ช้ัน 3 จ านวน 33 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาดกว้างภายใน 0.64 x 
0.96 เมตร จ านวน 4 บ่อ พร้อมท าร่องรางวีแนวถนน ตามแบบ



มาตรฐาน ท.2 - 02 เป็นเงิน 78,000.-บาท จ านวน  11  ท่าน     
งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ 0 ท่าน 

 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 
 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ กรณีต้ังรายการใหม่การจ่ายเงินเพื่อการลงทุนจึงขอทราบมติท่ีประชุม 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) สภาเทศบาล ในการโอนงบประมาณและต้ังเป็นรายการใหม่ตาม

โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.สายบ้านนายประยูร หมู่ท่ี 6  ต าบล
หนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.50 เมตร มอก.ช้ัน 3 จ านวน 33 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด
กว้างภายใน 0.64 x 0.96 เมตร จ านวน 4 บ่อ พร้อมท าร่องรางวี
แนวถนน ตามแบบมาตรฐาน ท.2 - 02 เป็นเงิน 
78,000.-บาท มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ ถ้า
ไม่มีผมขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบต้ังรายการใหม่โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.สายบ้าน
นายประยูร หมู่ ท่ี  6  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร มอก.ช้ัน 3 จ านวน 
33 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาดกว้างภายใน 0.64 x 0.96 เมตร 
จ านวน 4 บ่อ พร้อมท าร่องรางวีแนวถนน ตามแบบมาตรฐาน ท.2 - 
02 เป็นเงิน 78,000.-บาท จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 3.3.3 โอนเพิ่มงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี ผมขอให้คุณประนอม  ก าเนิดสิงห์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ช้ีแจง 



(นายล้อม ทองแท้) ครับ 
 

หัวหน้าส านักปลัด ค่ะ เนื่องจากเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันไม่เพียงพอค่ะ จึงต้อง 
(นางประนอม  ก าเนิดสิงห์) โอนงบประมาณเพิ่มเพื่อให้โรงเรียนได้รับเงินเต็มตามจ านวนท่ีได้รับ

จัดสรร จ าเป็นต้องโอนเงินมาเพิ่มเท่าท่ีได้รับจัดสรร โดยงบประมาณ
รายจ่ายต้ังไว้ 844,000.-บาท ส าหรับภาคเรียนละ 211,000.-บาท  
ส าหรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตลุง 140 คน 
และโรงเรียนบ้านรางจิก 71 คน รวม 211 คน ข้อมูลตามรายงาน ณ 
วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ.2560 ต่อมามีการรายงานข้อมูล ณ วันท่ี 10
มิถุนายน พ.ศ.2561 โดยโรงเรียนบ้านห้วยตลุง 145 คน โรงเรียน
บ้านรางจิก 81 คน รวม 226 คน เทศบาลได้น าเข้าข้อมูลนักเรียนให้ 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ และได้รับจัดสรรเป็นเงิน 
221,480.-บาท ซึ่งได้งบจัดสรรมามากกว่างบท่ีเทศบาลต้ังไว้ จ านวน 
10,480.-บาท (221,480 + 10,480 = 221,480 บาท) ตาม
หนังสืออ าเภอท่าม่วง ท่ี กจ 0023.9/ว 1091  ลงวันท่ี  26 
กรกฎาคม 2561 เพื่อให้โรงเรียนได้รับเงินเต็มตามจ านวนท่ีได้รับ
จัดสรร จ าเป็นต้องโอนเงินมาเพิ่มเท่าท่ีได้รับจัดสรรค่ะ 

1.โอนเพิ่ม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบอุดหนุน หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน ประเภท
รายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนบ้านห้วยตลุงและโรงเรียนบ้านรางจิก ต้ังไว้ 844,000.- 
บาท คงเหลือใช้ได้ 211,000.-บาท โอนเพิ่ม 10,480.-บาท 
เนื่องจากงบประมาณต้ังไว้ไม่พอจ่าย จึงโอนงบประมาณจ านวน 
10,480.-บาท 
- โอนลดจากแผนงานต่อไปนี้ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
1.โอนลด งบประมาณจาก แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป งบบุคลากร หมวดราจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้ 2,346,000. -บาท สามารถใช้ได้
522,851.-บาท โอนลดจ านวน 10,480.-บาท  
 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ตามท่ีคุณประนอม  ก าเนิดสิงห์  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ได้ช้ีแจ้ง 



(นายอุดร  เพ็งอร่าม) รายละเอียดของการโอนงบประมาณแล้วข้างต้น ท่ีประชุมสภา
เทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณเพิ่มเติมในหมวดเงินอุดหนุน
หรือไม่ครับ ท่านใดอนุมัติโปรดแสดงความเห็นโดยการยกมือครับ 

 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณเพิ่มในหมวดเงินอุดหนุน โดย โอนลด 
งบประมาณจาก แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร
หมวดราจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน      
จ านวน 10,480.-บาท เงินเดิม 211,000.-บาท โอนเพิ่ม  
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10,480.-บาท ไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบอุดหนุน หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทรายจ่าย
เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน
ห้วยตลุงและโรงเรียนบ้านรางจิก เป็นเงิน 10,480.-บาท หากได้รับ
การอนุมัติจะรวมเป็นเงิน 221,480.-บาท  จ านวน  11  ท่าน งด
ออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ 0 ท่าน 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 
 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามมาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน ตามพระราช 
(นางอธิสา  สุขศิริ) บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สภาเทศบาล และโดยอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ค่ะ 
 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เนื่องจากเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันไม่เพียงพอ จึงต้องโอนงบ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ประมาณเพิ่มเพื่อให้โรงเรียนได้รับเงินเต็มตามจ านวนท่ีได้รับจัดสรร 

จ าเป็นต้องโอนเงินมาเพิ่มเท่าท่ีได้รับจัดสรร โดยงบประมาณรายจ่าย
ต้ังไว้  844,000. -บาท ส าหรับภาคเรียนละ 211,000. -บาท  
ส าหรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตลุง 140 คน 



และโรงเรียนบ้านรางจิก 71 คน รวม 211 คน ข้อมูลตามรายงาน ณ 
วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 145 คน 
โรงเรียนบ้านรางจิก 81 คน รวม 226 คน ได้น าเข้าข้อมูลนักเรียนให้ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ และได้รับจัดสรรเป็นเงิน 
221,480.-บาท ซึ่งได้ส่งมามากกว่างบท่ีเทศบาลต้ังไว้ จ านวน 
10,480.-บาท ตามหนังสืออ าเภอท่าม่วง ท่ี กจ 0023.9/ว 1091  
ลงวันท่ี  26 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้โรงเรียนได้รับเงินเต็มตาม
จ านวนท่ีได้รับจัดสรร จ าเป็นต้องโอนเงินมาเพิ่มเท่าท่ีได้รับจัดสรร
กรณีโอนงบประมาณเพิ่มในหมวดเงินอุดหนุน จึงขอทราบมติตาม
มาตรา 67 ทวิ ท่ีประชุมสภาเทศบาล ในการโอนงบประมาณเพิ่มใน 
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หมวดเงินอุดหนุน โดยโอนลด งบประมาณจาก แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดราจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 10,480.-บาท โอนเพิ่มไป 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา 
งบอุดหนุน หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุน
ส่วนราชการ เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยตลุง
และโรงเรียนบ้านรางจิก เป็นเงิน 10,480.-บาท มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมท่านใด
เห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โปรดยกมือ 

 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหจ่้ายงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
บ้านห้วยตลุงและโรงเรียนบ้านรางจิก เป็นเงิน 10,480.-บาท จ านวน  
11  ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน      (นายอุดร เพ็งอร่าม) ไม่เห็นชอบ 
0 ท่าน 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 3.3.4 โอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี ผมขอให้คุณประนอม  ก าเนิดสิงห์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ช้ีแจง  
(นายล้อม ทองแท้) ครับ 

หัวหน้าส านักปลัด ค่ะ เนื่องจากแต่ละส่วนงานในเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว มี 



(นางประนอม  ก าเนิดสิงห์) ความจ าเป็นท่ีจะจัดครุภัณฑ์หลายประเภท จึงต้องโอนงบประมาณต้ัง
เป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ มีดังนี้ 

หัวหน้าส านักปลัด ส านักปลัด  
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 1.จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดต้ังแต่ 21 

ล้านพิกเซลขึ้นไป ราคา 30,000.-บาท โดยโอนลดจากแผนงาน
บริหารท่ัวไป เป็นเงิน 30,000. -บาท (รายละเอียดแนบท้ายราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) 
1.1 โอนเพิ่มไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานบริหารท่ัวไป งาน
บริหารท่ัวไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ จ านวน 30,000.-บาท 
- โอนลดจากแผนงานต่อไปนี้ จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
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1.โอนลด จากงานแผนบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน 
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ต้ังไว้ 70,000.-บาท คงเหลือใช้ได้ 39,800.-บาท โอนลด
จ านวน 20,000.-บาท  
2.โอนลด จากงานแผนบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน  
หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ข้อ 4 โครงการเทศบาล
ประชุมประชาคม ต้ังไว้ 10,000.-บาท สามารถใช้ได้ 10,000.-บาท 
โอนลดจ านวน 10,000.-บาท  
 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 
 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 

การโอนงบประมาณราจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ 



 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ตามท่ีคุณประนอม  ก าเนิดสิงห์  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ได้ช้ีแจง 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  กล้องถ่ายภาพ 

และการโอนงบประมาณแล้วข้างต้น ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ
ให้โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่หรือไม่ครับ ท่านใดอนุมัติโปรดแสดง
ความเห็นโดยการยกมือครับ 

 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพความละเอียดต้ังแต่ 21 ล้านพิกเซลขึ้นไป 
เป็นเงิน 30,000.-บาท จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน 
(นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ 0 ท่าน 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ กรณีต้ังรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จึงขอ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ทราบมติท่ีประชุมสภาเทศบาล ในการโอนงบประมาณและต้ังเป็น

รายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพ เป็น
เงิน 30,000.-บาท มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ 
ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบต้ังรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้อง
ถ่ายภาพ เป็นเงิน 30,000.-บาท จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง 1 
ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน 

หัวหน้าส านักปลัด ส านักปลัด  
(นางประนอม  ก าเนิดสิงห์) 2.จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง ขนาด 15 นิ้ว 450 

วัตต์ ราคา 10,000.-บาท โดย 
 2.1 โอนเพิ่มไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานบริหารท่ัวไป งาน

บริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ  เป็นเงิน 10,000.-บาท 

 - โอนลดจากแผนงานต่อไปนี้ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
2.1  โอนลด จากงานแผนบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบ
ด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ต้ังไว้ 10,000.-บาท สามารถใช้ได้ 10,000.-บาท โอนลดจ านวน 
10,000.-บาท  



 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 
 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 

การโอนงบประมาณราจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี 

ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ ตามท่ีคุณประนอม  ก าเนิดสิงห์  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ได้ช้ีแจง 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เครื่องขยายเสียง และ

การโอนงบประมาณแล้วข้างต้น ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้
โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่หรือไม่ครับ ท่านใดอนุมัติโปรดแสดง
ความเห็นโดยการยกมือครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ เครื่องขยายเสียง เป็นเงิน 10,000.-บาท จ านวน  11  ท่าน งด
ออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ 0 ท่าน 

ประธานสภาเทศบาล ฯ กรณีต้ังรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จึงขอทราบมติท่ี 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ประชุมสภาเทศบาล ในการโอนงบประมาณและต้ังเป็นรายการใหม่

จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง เป็นเงิน 10,000.-
บาท มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอ
มติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบต้ังรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยาย
เสียง เป็นเงิน 10,000.-บาท จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน 

หัวหน้าส านักปลัด ส านักปลัด  
(นางประนอม  ก าเนิดสิงห์) 3.จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ ราคา 10,000.-บาท โดย 



 3.1 โอนเพิ่มไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานบริหารท่ัวไป งาน
บริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน  
เป็นเงิน 10,000.-บาท 

 - โอนลดจากแผนงานต่อไปนี้ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
3.1 โอนลด จากแผนบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน 
หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์  ต้ังไว้ 
60,000.-บาท สามารถใช้ได้ 42,720.-บาท  โอนลดจ านวน 
10,000.-บาท  

 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 

การโอนงบประมาณราจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ตามท่ีคุณประนอม  ก าเนิดสิงห์  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ได้ช้ีแจง 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะอเนกประสงค์ และการ

โอนงบประมาณแล้วข้างต้น ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอน
งบประมาณต้ังรายการใหม่หรือไม่ครับ ท่านใดอนุมัติโปรดแสดง
ความเห็นโดยการยกมือครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
โต๊ะอเนกประสงค์ เป็นเงิน 10,000.-บาท จ านวน  11  ท่าน งดออก
เสียง 1 ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ 0 ท่าน 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ กรณีต้ังรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จึงขอทราบมติท่ี 



(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ประชุมสภาเทศบาล ในการโอนงบประมาณและต้ังเป็นรายการใหม่
จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะอเนกประสงค์ เป็นเงิน 10,000.-บาท มี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ี
ประชุมท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

 

ท่ีประชุม มีม ติ เห็นชอบ ต้ัง รายการ ใหม่ จัดซื้ อครุ ภัณฑ์ ส านั ก ง าน  โ ต๊ะ
อเนกประสงค์ เป็นเงิน 10,000.-บาท จ านวน  11  ท่าน งดออก
เสียง 1 ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน 

 

หัวส านักปลัด ส านักปลัด  
(นางประนอม  ก าเนิดสิงห์) 4.จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน 2 

เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300.-บาท  รวมเป็นเงิน 8,600.-บาท               
(คุณสมบัติและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง 
ICT ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561) โดย 
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4.1 โอนเพิ่มไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานบริหารท่ัวไป งาน
บริหารท่ัวไป งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  เป็นเงิน 8,600.-บาท 
4.1 โอนลด จากแผนบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน 
หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์  ต้ังไว้ 
60,000.-บาท สามารถใช้ได้ 32,720.- บาท โอนลดจ านวน 
8,600.-บาท  

 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 
ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 

การโอนงบประมาณราจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี 
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ 

 



ประธานสภาเทศบาล ฯ ตามท่ีคุณประนอม  ก าเนิดสิงห์  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ได้ช้ีแจง 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ และการโอน

งบประมาณแล้วข้างต้น ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอน
งบประมาณต้ังรายการใหม่หรือไม่ครับ ท่านใดอนุมัติโปรดแสดง
ความเห็นโดยการยกมือครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมั ติให้ โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่  จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นเงิน 8,600.-บาท จ านวน  11  ท่าน 
งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ 0 ท่าน 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ กรณีต้ังรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จึงขอทราบมติท่ี 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ประชุมสภาเทศบาล ในการโอนงบประมาณและต้ังเป็นรายการใหม่

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นเงิน 8,600.-บาท มี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ี
ประชุมท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 
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ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบต้ังรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์     
เป็นเงิน 8,600.-บาท จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน      
(นายอุดร เพ็งอร่าม) ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง กองคลัง  
(นางอารียา  อยู่พ่วง) 1.จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,900.-บาท รวมเป็นเงิน 
15,800. -บาท ( คุณสมบั ติและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561) โดย 

 1.1 โอนเพิ่มไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานบริหารท่ัวไป งาน
บริหารงานคลัง งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,900.-บาท  เป็นเงิน 15,800.-
บาท 

 - โอนลดจากแผนงานต่อไปนี้ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
1.1โอนลด จากแผนบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริการ  ต้ังไว้ 
150,000.-บาท สามารถใช้ได้ 65,300.-บาท โอนลดจ านวน 
15,800.-บาท  

 



เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 
 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 

การโอนงบประมาณราจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ตามท่ีคุณอารียา  อยู่พ่วง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ช้ีแจง 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 

และการโอนงบประมาณแล้วข้างต้น ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ 
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ให้โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่หรือไม่ครับ ท่านใดอนุมัติโปรดแสดง
ความเห็นโดยการยกมือครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมั ติให้ โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่  จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
7,900.-บาท เป็นเงิน 15,800.-บาท จ านวน  11  ท่าน งดออก
เสียง 1 ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ 0 ท่าน 

ประธานสภาเทศบาล ฯ กรณีต้ังรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จึงขอทราบมติท่ี 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ประชุมสภาเทศบาล ในการโอนงบประมาณและต้ังเป็นรายการใหม่

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จ านวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 7,900.-บาท เป็นเงิน 15,800.-บาท มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือ 

 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบต้ังรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์     
ชนิดเลเซอร์  จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,900.-บาท เป็นเงิน 
15,800.-บาท จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  (นายอุดร 
เพ็งอร่าม) ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน 

ผู้อ านวยการกองคลัง กองคลัง  



(นางอารียา  อยู่พ่วง) 2.จัดซ้ือเก้าอี้พนักงาน จ านวน 3 ตัว ราคา 8,700.-บาท โดย 
 2.1 โอนเพิ่มไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานบริหารท่ัวไป งาน

บริหารงานคลัง งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
เก้าอี้พนักงาน จ านวน 3 ตัว ราคาตัวละ 2,900. -บาท  เป็นเงิน 
8,700.-บาท 

 - โอนลดจากแผนงานต่อไปนี้ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
2.1 โอนลด จากแผนบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริการ  ต้ังไว้ 
150,000.-บาท สามารถใช้ได้ 49,500.-บาท โอนลดจ านวน 
8,700.-บาท  

 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 

การโอนงบประมาณราจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี 
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ตามท่ีคุณอารียา  อยู่พ่วง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ช้ีแจง 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  เก้าอี้พนักงาน และการโอน

งบประมาณแล้วข้างต้น ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอน
งบประมาณต้ังรายการใหม่หรือไม่ครับ ท่านใดอนุมัติโปรดแสดง
ความเห็นโดยการยกมือครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 3 ตัว ราคาตัวละ 2,900.-บาท เป็นเงิน 
8,700.-บาท จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร เพ็ง
อร่าม)  ไม่อนุมัติ 0 ท่าน 

 



ประธานสภาเทศบาล ฯ กรณีต้ังรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จึงขอทราบมติท่ี 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ประชุมสภาเทศบาล ในการโอนงบประมาณและต้ังเป็นรายการใหม่

จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้พนักงาน จ านวน 3 ตัว ราคาตัวละ 
2,900.-บาท เป็นเงิน 8,700.-บาท มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมี
ข้อสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบโปรดยก
มือ 

 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบต้ังรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้พนักงาน  
จ านวน 3 ตัว ราคาเครื่องละ 2,900.-บาท เป็นเงิน 8,700.-บาท 
จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  (นายอุดร เพ็งอร่าม) ไม่
เห็นชอบ 0 ท่าน 
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ผู้อ านวยการกองช่าง กองช่าง  
(นายด ารงค์  ต้นโพธิ์) 1.จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอร์เตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง

ราคา 30,000.-บาท  โดย 
1.1 โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ งาน 
กิจการประปา งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอร์เตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
30,000.-บาท  
- โอนลดจากแผนงานต่อไปนี้ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
1.1โอนลด จากแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ า
บาดาล ต้ังไว้ 2,500,000.-บาท สามารถใช้ได้ 403,702.96 บาท 
โอนลดจ านวน 30,000.-บาท  

 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
 



เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 

การโอนงบประมาณราจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี 
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ตามท่ีคุณด ารงค์  ต้นโพธิ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจง 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 

มอร์เตอร์ไฟฟ้า และการโอนงบประมาณแล้วข้างต้น ท่ีประชุมสภา
เทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่หรือไม่ครับ ท่าน
ใดอนุมัติโปรดแสดงความเห็นโดยการยกมือครับ 
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ท่ีประชุม มีมติอนุมั ติให้ โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่  จัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร  เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอร์เตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 30,000.-บาท จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง 1 
ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ 0 ท่าน 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ กรณีต้ังรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จึงขอทราบมติท่ี 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ประชุมสภาเทศบาล ในการโอนงบประมาณและต้ังเป็นรายการใหม่

จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอร์เตอร์ไฟฟ้า 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000.-บาท มีสมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดมีข้อสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบโปรด
ยกมือ 

 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบต้ังรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องสูบน้ า
แบบหอยโข่ง มอร์เตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000.-
บาท จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  (นายอุดร เพ็งอร่าม) 
ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน 

ผู้อ านวยการกองช่าง กองช่าง  
(นายด ารงค์  ต้นโพธิ์) 2.จัดซ้ือเลื่อยยนต์ ขนาด 0.8 แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง ราคา 

15,000.-บาท  โดย 



2.1 โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์การเกษตร เล่ือยยนต์ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000.-
บาท 
- โอนลดจากแผนงานต่อไปนี้ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

 2.1 โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล   งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทราจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ข้อ 1.
ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ต้ังไว้ 100,000.-บาท สามารถใช้ได้
67,500.-บาท โอนลดจ านวน 15,000.-บาท  

 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 

การโอนงบประมาณราจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ตามท่ีคุณด ารงค์  ต้นโพธิ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจง 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  เล่ือยยนต์ และการโอน

งบประมาณแล้วข้างต้น ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอน
งบประมาณต้ังรายการใหม่หรือไม่ครับ ท่านใดอนุมัติโปรดแสดง
ความเห็นโดยการยกมือครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมั ติให้ โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่  จัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร  เล่ือยยนต์ ขนาด 0.8 แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
15,000.-บาท จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร 
เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ 0 ท่าน 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ กรณีต้ังรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จึงขอทราบมติท่ี 



(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ประชุมสภาเทศบาล ในการโอนงบประมาณและต้ังเป็นรายการใหม่
จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  เล่ือยยนต์ ขนาด 0.8 แรงม้า จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 15,000.-บาท มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสอบ
ถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบต้ังรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  เล่ือยยนต์ 
ขนาด 0.8 แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000.-บาท จ านวน  
11  ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  (นายอุดร เพ็งอร่าม) ไม่เห็นชอบ 0 
ท่าน 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง กองช่าง  
(นายด ารงค์  ต้นโพธิ์) 3.จัดซ้ือกล่องกระเช้ารถไฟฟ้า จ านวน 1 กล่อง ราคา 30,000.-

บาท  โดย 
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3.1. โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ กล่องกระเช้ารถไฟฟ้า จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 5,000. -
บาท 
- โอนลดจากแผนงานต่อไปนี้ จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
3.1.1 โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ข้อ 1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ต้ังไว้ 100,000.-บาท สามารถ
ใช้ได้52,500.-บาท โอนลดจ านวน 5,000.-บาท 
3.1.2 โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
ต้ังไว้ 108,000.-บาท สามารถใช้ได้  65,500.-บาท โอนลดจ านวน 
25,000.-บาท 
 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 
 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 



(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 

การโอนงบประมาณราจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ตามท่ีคุณด ารงค์  ต้นโพธิ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจง 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์กล่องกระเช้ารถไฟฟ้า และการโอน

งบประมาณแล้วข้างต้น ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอน
งบประมาณต้ังรายการใหม่หรือไม่ครับ ท่านใดอนุมัติโปรดแสดง
ความเห็นโดยการยกมือครับ 
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ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์กล่อง

กระเช้ารถไฟฟ้า จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 5,000.-บาท จ านวน  11  
ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ 0 ท่าน 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ กรณีต้ังรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์กล่องกระเช้ารถไฟฟ้า จึงขอ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ทราบมติท่ีประชุมสภาเทศบาล ในการโอนงบประมาณและต้ังเป็น

รายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์กล่องกระเช้ารถไฟฟ้า จ านวน 1 กล่อง 
เป็นเงิน 5,000.-บาท มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสอบถาม
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบต้ังรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์กล่องกระเช้ารถไฟฟ้า 
จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 5,000.-บาท จ านวน  11  ท่าน งดออก
เสียง 1 ท่าน  (นายอุดร เพ็งอร่าม) ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง กองช่าง  
(นายด ารงค์  ต้นโพธิ์) 4.จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอ

ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)  จ านวน 1 เครื่อง ราคา 22,000.-บาท  
(คุณสมบัติและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง 
ICT ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561) โดย 



 4.1 โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000.-บาท 

 - โอนลดจากแผนงานต่อไปนี้ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
4.1 โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ข้อ 1.
ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ต้ังไว้ 100,000.-บาท สามารถใช้ได้ 
47,500.-บาท โอนลดจ านวน 22,000.-บาท  

 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 
 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
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เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 

การโอนงบประมาณราจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ตามท่ีคุณด ารงค์  ต้นโพธิ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจง 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ

การโอนงบประมาณแล้วข้างต้น ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้
โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่หรือไม่ครับ ท่านใดอนุมัติโปรดแสดง
ความเห็นโดยการยกมือครับ 

 

ท่ีประชุม มีมติอนุมั ติให้ โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่  จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์   เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
22,000.-บาท จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร 
เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ 0 ท่าน 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ กรณีต้ังรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง  



(นายอุดร  เพ็งอร่าม) คอมพิวเตอร์  จึงขอทราบมติท่ีประชุมสภาเทศบาล ในการโอน
งบประมาณและต้ังเป็นรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000.-บาท มีสมาชิกสภา 
เทศบาลท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือ 

 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบต้ังรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000.-บาท จ านวน  11  
ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  (นายอุดร เพ็งอร่าม) ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง กองช่าง  
(นายด ารงค์  ต้นโพธิ์) 5.จัดซ้ือเก้าอี้พนักงาน  จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,900.-บาท เป็น

เงิน  5,800.-บาท  โดย 
 5.1 โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
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ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้พนักงาน  จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,900.-
บาท เป็นเงิน 5,800.-บาท 
5.1 โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ข้อ 1.
ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ต้ังไว้ 100,000. -บาท สามารถใช้ได้ 
25,500.-บาท โอนลดจ านวน 5,800.-บาท  

 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 
 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 

การโอนงบประมาณราจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี



ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ตามท่ีคุณด ารงค์  ต้นโพธิ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจง 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้พนักงาน  จ านวน 2 

ตัว ราคาตัวละ 2,900.-บาท เป็นเงิน 5,800.-บาท  และการโอน
งบประมาณแล้วข้างต้น ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอน
งบประมาณต้ังรายการใหม่หรือไม่ครับ ท่านใดอนุมัติโปรดแสดง
ความเห็นโดยการยกมือครับ 

 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  
เก้าอี้พนักงาน จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,900.-บาท เป็นเงิน 
5,800.-บาท จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร      
เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ 0 ท่าน 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ กรณีต้ังรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้พนักงาน   
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,900.-บาท เป็นเงิน 5,800.-บาท  จึงขอ

ทราบมติท่ีประชุมสภาเทศบาล ในการโอนงบประมาณและต้ังเป็น
รายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้พนักงาน จ านวน 2 ตัว  
ราคาตัวละ 2,900.-บาท เป็นเงิน 5,800.-บาท มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือ 

 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบต้ังรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้พนักงาน 
จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,900. -บาท เป็นเงิน 5,800. -บาท 
จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  (นายอุดร เพ็งอร่าม) ไม่
เห็นชอบ 0 ท่าน 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง กองช่าง  
(นายด ารงค์  ต้นโพธิ์) 6.จัดซ้ือตู้เหล็กสี่ลิ้นชัก  จ านวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 7,900.-บาท เป็น

เงิน  7,900.-บาท  โดย 



 6.1 โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กส่ีล้ินชัก  จ านวน 1 ตู้ ราคาตัวละ 7,900.-
บาท เป็นเงิน 7,900.-บาท 

 - โอนลดจากแผนงานต่อไปนี้ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
6.1 โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบั ติ ร าชการ ท่ี ไม่ เ ข้ า ลักษณะราย จ่ายหมวดอื่ น ๆ                 
ข้อ 1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ต้ังไว้ 100,000. -บาท สามารถ
ใช้ได้ 19,7000.-บาท จ านวน 7,900.-บาท  

 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
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เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 

การโอนงบประมาณราจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ตามท่ีคุณด ารงค์  ต้นโพธิ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจง 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กส่ีล้ินชัก  จ านวน 1 ตู้ 

ราคาตู้ละ 7,900. -บาท เป็นเงิน 7,900. -บาท  และการโอน
งบประมาณแล้วข้างต้น ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอน
งบประมาณต้ังรายการใหม่หรือไม่ครับ ท่านใดอนุมัติโปรดแสดง
ความเห็นโดยการยกมือครับ 

 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  
ตู้เหล็กส่ีล้ินชัก  จ านวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 7,900. -บาท เป็นเงิน 



7,900.-บาท จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร      
เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ 0 ท่าน 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ กรณีต้ังรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กส่ีล้ินชัก   
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 7,900.-บาท เป็นเงิน 7,900.-บาท  จึงขอ

ทราบมติท่ีประชุมสภาเทศบาล ในการโอนงบประมาณและต้ังเป็น
รายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กส่ีล้ินชัก จ านวน 1 ตัว   
ราคาตัวละ 7,900.-บาท เป็นเงิน 7,900.-บาท มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือ 

 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบต้ังรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กส่ีล้ินชัก 
จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 7,900. -บาท เป็นเงิน 7,900. -บาท 
จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  (นายอุดร เพ็งอร่าม)            
ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง กองช่าง  
(นายด ารงค์  ต้นโพธิ์) 7.โอนงบประมาณเพิ่มในหมวดครุภัณฑ์  จ านวน 50,000.-บาท

เนื่องจากท่ีต้ังงบประมาณไว้ไม่พอจ่าย  โดย 
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 7.1 โอนเพิ่มไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ งาน

กิจการประปา งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ เป็นเงิน 50,000.-บาท เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ไม่พอจ่าย 

 - โอนลดจากแผนงานต่อไปนี้ จ านวน 1 รายการ ดังนี้  
7.1  โอนลด จากแผนงานการพาณิชย์  ง านกิ จการประปา                
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    
ต้ังไว้ 20,000.-บาท โอนมาเพิ่มเมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2561 จ านวน
40,000.-บาท สามารถใช้ได้  60,000.-บาท  โอนลดจ านวน 
50,000.-บาท  

 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 
 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 



 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 

การโอนงบประมาณราจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี 
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ตามท่ีคุณด ารงค์  ต้นโพธิ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจง 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) รายละเอียดการโอนงบประมาณเพิ่มมาในงบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ 

เป็นเงิน  50,000.-บาท ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอน
งบประมาณต้ังรายการใหม่หรือไม่ครับ ท่านใดอนุมัติโปรดแสดง
ความเห็นโดยการยกมือครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณ เป็นเงิน 50,000.-บาท จ านวน  11  
ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ 0 ท่าน 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ กรณีโอนงบประมาณเพิ่มในงบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  เป็นเงิน     
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 50,000.-บาท  จึงขอทราบมติท่ีประชุมสภาเทศบาล ในการโอน

งบประมาณเป็นเงิน  50,000.-บาท มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมี 
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ข้อสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบโปรดยก
มือ 

 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบต้ังโอนงบประมาณเพิ่มในงบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ เป็น
เงิน 50,000.-บาท จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  (นาย
อุดร เพ็งอร่าม)  ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่น ๆ  
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อสอบถามในเรื่องอื่น ๆ หรือไม่

ครับ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ครับ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 
 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 



 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมขอถามเรื่องการออกฉีดพิษสุนัขบ้า รอบ 2 และการประชาสัมพันธ์ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบครับ ว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 

ผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงด้วยครับ 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง ครับ ผมก าลังจะด าเนินการโดยน ารถโตโยต้าของส านักงานไปติดต้ัง 
(นายด ารงค์  ต้นโพธิ์) เครื่องเสียงครับ ตอนนี้ให้ร้านเสนอราคามาอยู่ครับ 

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ ต่อไปเรื่องงานเสียงตามสายครับ ไม่ทราบว่าผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) ด าเนินการเรื่องสายไฟท่ีท่านค านวณขาดหายไปเรียบร้อยแล้วหรือยัง

ครับ ตามท่ีท่านได้แจ้งให้ทางผู้บริหารและกรรมการตรวจการจ้างได้
ทราบว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดหาสายไฟ
มาด าเนินการให้โครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ ครับ ขอให้ท่านช้ีแจงด้วย
ครับ 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง ครับ วันนี้ผมจะน าเช็คจ านวน 70,000.-บาท ไปจ่ายให้กับผู้รับเหมา 
(นายด ารง  ต้นโพธิ์)  เกิดจากออกแบบไม่ตรงกับสภาพความจริงครับ แล้วเขาจึงจะ

ด าเนินการต่อให้ครับ วันนี้จะเรียบร้อยครับ 
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นายกเทศมนตรี ครับ ผมขอให้ผู้อ านวยการกองช่าง คุณด ารง  ต้นโพธิ์ ท างานให้ 
(นายล้อม  ทองแท้) ละเอียดและรอบคอบกว่านี้ เรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับ  

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 
ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอถามเรื่อง ขอเครื่องสูบน้ าจากชลประทานครับ ว่าด าเนินการขอ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) ยืมมาติดต้ังเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือยังครับ  
นายกเทศมนตรี ครับ ผมด าเนินการเรียบร้อยแล้วครับ 
(นายล้อม  ทองแท้) 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 



(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอให้ผู้บริหารด าเนินการเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมสายดับบริเวณ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) ดอนม่วง  หมู่ท่ี  1  ครับ ช่วยให้ช่างส ารวจแล้วด าเนินการต่อด้วย 

เพราะตอนนี้มีประชาชนมาปลูกบ้านเรือนอยู่บริเวณนี้เพิ่มขึ้นครับ 
ขอบคุณครับ 

 

นายกเทศมนตรี ครับ ผมรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาครับ ส่วนผมมีหนึ่งเรื่องจะขอฝากกับท่าน 
(นายล้อม  ทองแท้) สมาชิกสภาเทศบาลครับ ถึงการร่วมกิจกรรมของสมาชิกสภาครับ 

อยากให้ไปร่วมกิจกรรมท่ีทางอ าเภอหรือจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดขึ้น 
ท่านต้องให้ความส าคัญและไปร่วมกิจกรรมกันให้ มากกว่านี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ครับ ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล และท่านนายกเทศมนตรี ได้ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) สอบถามและตอบข้อสอบถามมาแล้วนี้ ผมจึงขอให้ท่านทุกรับทราบ

โดยท่ัวกันนะครับ มีท่านใดจะสอบถามค าถามอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
ไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 

 

ปิดประชุม เวลา 11.45 นาฬิกา 
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ลงช่ือ............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางอธิสา  สุขศิริ) 
ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

 
ลงช่ือ............................................ประธานตรวจรายงานการประชุม 
           (นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

 
ลงช่ือ............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายณัฐวุฒิ  ข าคม ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1 



 

ลงช่ือ............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นางสมคิด  บุญเชิด ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1 

 

ลงช่ือ............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        ( นางสาวนภัสสร  ต้นโพธิ์ ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 2 

 

 

 


