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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2563 

วันศุกร์  ท่ี  22 พฤษภาคม   พ.ศ.  2563  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

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

ผู้มาประชุม 
 
 

1. นายอุดร เพ็งอร่าม ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นางพนม สุขเผือก ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3. นายไชยยศ บ้านกล้วย ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ 
4. นายณัฐวุฒิ ข าคม ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5. นายพจน์ พัฒนมาศ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6. นางสมคิด บุญเชิด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
7. นายวินัย โพธิ์ใบ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
8. นายศรัณย์ ฟักทอง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
9. นายกันยา หมู่ม่วง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

10. นายอ านาจ โคกแก้ว ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11. นายชูศักดิ์ บัวสด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
12. นายอดิศร หล่อจิต ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
13. น.ส.นภัสสร ต้นโพธิ ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

 
   -  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

1. นายสุกิจ  ตันโสภนธนาศักดิ์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนนายกฯ 
2. นางประนอม ก าเนิดสิงห์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
3. นายกฤษณะ สุขกรม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
4. นางธัญญา ศรนารายน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
5. นางสาวผกามาศ จงกล ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 
- 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00  น.  

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว
มาประชุมครบองค์ประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาวด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  
ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันศุกร์  ท่ี  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 
น.    ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ขอแจ้งข้าราชการโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีเทศบาลต าบลหนองหญ้า
ดอกขาว ใหม่ จ านวน  2  ท่าน ขอให้แนะน าตัวเพื่อสภาฯจะได้รับต่อไป
ครับ เชิญครับ 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นางธัญญา ศรนารายน์) 

สวัสดีท่านประธานสภาฯ และ สมาชิกสภาฯ ทุก ท่านค่ะ ดิฉัน นางธัญญา ศรนา
รายน์ ผู้อ านวยการกองคลัง ย้ายมาจากเทศบาลต าบลห้วยกระบอก อ าเภอบ้าน
โป่ง จังหวัดราชบุรีค่ะ 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
(นางสาวกนกพรรษ แพงไตร) 

สวัสดีท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านค่ะ ดิฉัน 
นางสาวกนกพรรษ แพงไตร เจ้างานธุรการปฏิบัติงาน ย้ายมาจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางม่วง อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ผมก็ขอเป็นตัวแทนในส่วนของสมาชิกสภาฯ ก็ยินดีต้อนรับข้าราชการท้ังสองท่าน
ท่ีย้ายมาปฏิบัติงานร่วมกัน ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระ ที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่  1  คร้ังที่  1 ประจ าปี พ.ศ.  2563   
ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วมีท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับ
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รายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่ครับว่า  มีข้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อแก้ไข ผมขอมติท่ีประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1 ประจ าปี พ.ศ.  
2563  สมาชิกสภาฯท่านใดรับรอง โปรดยกมือขึ้นครับ เชิญครับ  

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  
ประจ าปี  2563   จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  เพ็ง
อร่าม)  ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1  การพิจารณาโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ 
เราจะพิจารณาเป็นรายการๆ ไปนะครับ 

- ถังเก็บน้ าบนดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร  จ านวน  1  ใบ ราคา 
10,000.-  บาท  

ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีฯ ช้ีแจงต่อ
สภาฯด้วยครับ เชิญครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขอน าเรียนเรื่องปั้มน้ าอัตโนมัติ และ ถังเก็บน้ าบนดิน ขนาด 2,000 ลิตร ในช่วง
เช้าอาทิตย์หนึ่งน้ าจะไม่มาประมาณ 2-3 วัน ในช่วงเช้า ถ้าเราจะใช้น้ าเราจะไม่มี
น้ าใช้ เราจ าเป็นต้องซื้อถังน้ าและปั้มน้ ามาเพื่อปั้มน้ ามาเก็บกักน้ า เพื่อให้
ส านักงานได้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ในสองรายการนี้ก็ขอน าเรียนเพื่อท่ีประชุมได้
พิจารณา โดยราคาถังน้ า 1 ใบอยู่ ท่ีราคา 10,000.- บาท ส่วนเครื่องปั้มน้ า
อัตโนมัติ 1 เครื่องราคา 20,000.-  บาท รายละเอียดขอให้หัวหน้าส านักปลัด
ด าเนินการช้ีแจงต่อท่ีประชุม  จึงน าเรียนท่ีประชุมพิจารณาครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญหัวหน้าส านักปลัด ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมครับ เชิญครับ  

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ ดิฉัน นางประนอม ก าเนิดสิงห์ หัวหน้าส านัก
ปลัด ขอช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับถังเก็บน้ าบนดิน ขนาด 2,000 ลิตร  ด้วย
ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขา ได้มีนโยบายให้ส านักปลัดฯ ขออนุมัติ
โอนงบประมาณเพื่อจัดต้ังรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ถังเก็บน้ าบนดิน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000  ลิตร จ านวน  1  ใบ ราคา  10,000.-  บาท (ราคา
ตามท้องตลาด) โดยโอนเพิ่มต้ังจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการจัดซื้อถังน้ าบนดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จ านวน  1  
ใบ  งบประมาณท่ีขอโอน 10,000.-  บาท โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)ประเภท
เงินเดือน นายก / รองนายก งบประมาณก่อนโอน 347,760.-  บาท โอนลด
ครั้งนี้ 10,000.-  บาท คงเหลืองบประมาณ 337,760.-  บาท ขอน าเรียนท่ี
ประชุมโปรดพิจารณาค่ะ 

ประธานสภาฯ ก่อนท่ีจะมีการพิจารณาขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ/ ข้อกฏหมายท่ี
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(นายอุดร เพ็งอร่าม) เกี่ยวข้องกับการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้แก่สมาชิกสภาฯ 
ได้รับทราบด้วยครับ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ก่อนท่ีจะมีการอนุมัติการโอนงบประมาณ
เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ผมขอช้ีแจงรายละเอียดให้กับทางสภาฯ ได้รับทราบถึงข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  27  
ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และ
ส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯพิจารณา
ก่อนท่ีจะอนุมัติ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีหัวหน้าส านักและเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมได้รับ
ทราบ สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
ผมขอมติอนุมัติจากสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ถังเก็บน้ าบนดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 
2,000  ลิตร จ านวน  1  ใบ ราคา  10,000.-  บาท  โปรดยกมือขึ้นครับ  

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อ ต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน ถังเก็บน้ าบนดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000  ลิตร จ านวน  1  ใบ 
ราคา  10,000.-  บาท ราคาตามท้องตลาด อนุมัติ  11  ท่าน ไม่ออกเสียง  0  
ท่าน  งดออกเสียง จ านวน  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

รายการต่อไป การโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อเครื่องปั้มน้ า
อัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 560 วัตต์  จ านวน  1  เครื่อง ราคา 20,000. -  
บาท เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตให้หัวหน้าส านักปลัด ด าเนินการช้ีแจงรายละเอียดครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

อนุญาตให้หัวหน้าส านักปลัด ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ค่ะ ส านักปลัดขออนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ การเกษตร เครื่องปั้มน้ าอัตโนมัติ  โดยโอนเพิ่ม
เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อปั้มน้ า
อัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 650 วัตต์ ระบบถังแรงดัน จ านวน 1 เครื่อง จ านวน
เงินท่ีขอโอนเพิ่ม 20,000.-  บาท (ราคาตามท้องตลาด) โดยโอนลดจาก 
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่าย เงินเดือนนายก / รองนายก งบประมาณก่อน
โอน 337,760.-  บาท ขอโอนครั้งนี้  20,000.-  บาท คงเหลือ 317,760.-  
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บาท  ขอน าเรียนเพื่อสภาฯโปรดพิจารณาค่ะ ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่าย
รายการใหม่ ให้สภาฯ รับทราบประกอบการพิจารณา เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ระเบียบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ จะเหมือนกับข้อท่ี
สภาฯ พิจารณาผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ   การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  27  
ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และ
ส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯพิจารณา 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม 

ท่ีประชุมมีข้อสงสัยจะสอบถาม ก่อนท่ีจะมีการพิจารณาอนุมัติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
ผมขอมติอนุมัติจากสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั้มน้ าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อย
กว่า 650 วัตต์  จ านวน  1  เครื่อง ราคา  20,000.-  บาท  โปรดยกมือขึ้น
ครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อ ต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร เครื่องปั้มน้ าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 650 วัตต์  จ านวน  1  
เครื่อง ราคา  20,000.-  บาท  ราคาตามท้องตลาด อนุมัติ  11  ท่าน ไม่ออก
เสียง  0  ท่าน  งดออกเสียง จ านวน  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม 

ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ต่อไป การโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์  มาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จ านวน  2  
ลูก ราคา ลูกละ 10,300.-  บาท รวมเป็นเงิน 20,600.-  บาท เชิญท่านปลัด
ช้ีแจง เพื่อให้ท่ีประชุมได้รับทราบ เชิญครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯครับ ในรายการท่ี  3  มาตรวัดน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จ านวน  2  ลูก ก็ขอน าเรียนว่าท่ีเราได้ต้ังไว้ ได้จัดซื้อไป
แล้ว เราไปเปล่ียนท่ีหมู่ท่ี  1  ท้ังคู่นะครับ ท่ีเสียตรงปั้มชีและต้ังใหม่ลูกหนึ่งท่ี
บริเวณสะพานบ้านนายพลาย เพิกเฉย  ซึ่งมาตรวัดน้ าใหม่ 2 ลูกนี้ท่ีน าเข้าเสนอ
ในวันนี้ เราจ าเป็นต้องต้ังไว้ หากมีจุดใดเสียหายหรื อช ารุดเราจะสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  รายละเอียดขอให้ผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงต่อท่ีประชุม ขอ
น าเรียนเพื่อสภาฯ พิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม 

เชิญผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงรายละเอียดต่อสภาฯ ครับ เชิญครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ด้วยกองช่างเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
จะต้องด าเนินการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อครุภัณฑ์มาตรวัดน้ าขนาด
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เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จ านวน  2  ลูก ราคา ลูกละ 10,300.-  บาท รวมเป็น
เงิน 20,600.-  บาท ขอน าเรียนเพื่อสภาฯ พิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม 

เชิญเลขานุการสภาฯช้ีแจงอธิบายช้ีแจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องก่อนการพิจารณา 
เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ก่อนท่ีจะมีการอนุมัติการโอนงบประมาณ
เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ผมขอช้ีแจงรายละเอียดให้กับทางสภาฯ ได้รับทราบถึงข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  ๒๗  
ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และ
ส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่นและงบลงทุนจะต้องพิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๖๗  ทวิ  การ
จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว    จึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯพิจารณา
ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ได้ฟังรายละเอียดแล้ว และเลขานุการสภาฯได้ช้ีแจง
ระเบียบ / ข้อกฎหมาย แล้วท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะสอบถาม
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาการโอน
งบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์มาตรวัดน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จ านวน  2  ลูกๆละ 10,300.-  บาท รวมเป็นเงิน 
20,600. -  บาท ขอมติ ท่ีประ ชุมในการพิจารณาอนุมั ติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอนงบประมาณ ข้อ  ๒๗ และขอมติท่ีประชุมใน
การให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๖๗  
ทวิ  กรณีการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน ขอมติโดย
การยกมือขึ้นครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์มาตร
วัดน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จ านวน  2  ลูกๆ ละ 10,300.-  บาท รวม
เป็นเงิน 20,600.-  บาท  และเห็นชอบตาม มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินเพื่อ
การลงทุน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖    จ านวน  ๑1  ท่าน งด
ออกเสียง  ๑  ท่าน  (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ/ไม่เห็นชอบ   ๐  ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ล าดับต่อไป การโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง
พ่นยา แบบเครื่องยนต์ จ านวน  2  เครื่อง เชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ช้ีแจงต่อท่ี
ประชุมด้วยครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่าง ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

อนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมครับ เชิญครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ กองช่างขออนุญาตโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่าย
รายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นยา แบบเครื่องยนต์ จ านวน  2  เครื่อง ราคา
เครื่องละ 3,000.- บาท (ราคาตามท้องตลาด) รวมเป็นเงิน 6,000.-  บาท โดย
ต้ังจ่ายรายการใหม่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
การเกษตร จ านวนงบประมาณท่ีขอโอนท้ังส้ิน 6,000.-  บาท โดยโอนลดจาก 
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก  จ านวน 6,000. -  บาท ขอน า
เรียนท่ีประชุมโปรดพิจารณาครับ และ เครื่องพ่นยา แบบแบตเตอรี่ จ านวน 2  
เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,200.-บาท   รวมเป็นเงิน 2,400.-บาท  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่าย
รายการใหม่ ให้สภาฯ รับทราบประกอบการพิจารณา เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอนและแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  27  ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่น ซึ่ง
ระเบียบนี้จะใช้ในการพิจารณา รายการท้ัง 3  รายการท่ีกงอช่างขอจัดซื้อนี้คือ 
1.เครื่องพ่นยา แบบเครื่องยนต์  2. เครื่องพ่นยา แบบแบตเตอรี่ และ 3.
เครื่องวัดไข้แบบสัมผัสศีรษะ  จึงเรียนมาเพื่อสภาฯพิจารณา ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมใน
การพิจารณาการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นยา 
แบบเครื่องยนต์ จ านวน  2  เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,000.- บาท (ราคาตาม
ท้องตลาด) รวมเป็นเงิน 6,000.-  บาท โปรดยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อ ต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร เครื่องพ่นยา แบบเครื่องยนต์ จ านวน  2  เครื่อง ราคาเครื่องละ 
3,000.- บาท (ราคาตามท้องตลาด) รวมเป็นเงิน 6,000.-  บาทอนุมัติ  11  
ท่าน ไม่ออกเสียง  0  ท่าน  งดออกเสียง จ านวน  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ล าดับต่อไป การโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง
พ่นยา แบบแบตเตอรี่ จ านวน  2  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 1,200.-  บาท รวม 
2,400.- บาท เชิญผู้อ านวยการกองช่าง ช้ีแจงต่อท่ีประชุมด้วยครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ กองช่างขออนุญาตโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่าย
รายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นยา แบบแบตเตอรี่ จ านวน  2  เครื่อง ราคา
เครื่องละ 1,200.- บาท (ราคาตามท้องตลาด) รวมเป็นเงิน 2,400.-  บาท โดย
ต้ังจ่ายรายการใหม่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะ



๘ 

 

และชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
การเกษตร จ านวนงบประมาณท่ีขอโอนท้ังส้ิน 2,400.-  บาท โดยโอนลดจาก 
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก  จ านวน 2,400. -  บาท ขอน า
เรียนท่ีประชุมโปรดพิจารณาครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงระเบียบต่อท่ีประชุม และ ผู้อ านวยการกองช่าง
ได้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณแล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดท่ีจะสอบถามเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุม
ในการพิจารณาการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่น
ยา แบบแบตเตอรี่ จ านวน  2  เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,200.- บาท (ราคาตาม
ท้องตลาด) รวมเป็นเงิน 2,400.-  บาท ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อ ต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร เครื่องพ่นยา แบบแบตเตอรี่ จ านวน  2  เครื่อง ราคาเครื่องละ 
1,200.- บาท (ราคาตามท้องตลาด) รวมเป็นเงิน 2,400.-  บาทอนุมัติ  11  
ท่าน ไม่ออกเสียง  0  ท่าน  งดออกเสียง จ านวน  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

รายการพิจารณาอนุมัติล าดับต่อไป การโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดไข้แบบสัมผัสศีรษะ จ านวน  
1  เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500. -  บาท  เชิญผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจง
รายละเอียดครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ กองช่างขออนุญาตโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่าย
รายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดไข้แบบสัมผัสศีรษะ จ านวน  1  เครื่อง ราคา
เครื่องละ 2,500.-  บาท โดยต้ังจ่ายรายการใหม่ในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจัดซื้อ Infrared forehead Themometer 
(เครื่องวัดไข้แบบสัมผัสศีรษะ )จ านวน  1  เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) โดยโอน
ลดจาก แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก  จ านวน 2,500.-  บาท ขอ
น าเรียนท่ีประชุมโปรดพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ี ผู้อ านวยการกองช่างได้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณแล้ว สมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดท่ีจะสอบถาม
เพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่าย
รายการใหม่เพื่อจัดซื้อ Infrared forehead Themometer (เครื่องวัดไข้แบบ
สัมผัสศีรษะ )จ านวน  1  เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500. - บาท (ราคาตาม
ท้องตลาด) ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อ ต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดไข้แบบสัมผัสศีรษะ จ านวน  1  เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 2,500.- บาท (ราคาตามท้องตลาด) อนุมัติ  11  ท่าน ไม่ออก



๙ 

 

เสียง  0  ท่าน  งดออกเสียง จ านวน  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไป การพิจารณาการโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ อุดหนุนส่วนราชการ 
เพื่อขยายเขตจ่ายน้ า การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดกาญจนบุรี  
รายการท่ี  1  อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี บริเวณบ้านโมก
มัน ซอย 1  หมู่ ท่ี  7 งบประมาณท่ีอุดหนุนท้ังส้ิน 81,713. -  บาท  เชิญ
ปลัดเทศบาลฯ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบรายละเอียดด้วยครับ เชิญครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

 

  
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
ท่ีประชุมมีข้อหารือ หรือเรื่องท่ีจะปรึกษาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิด
ประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา  12. 10 น. 
               
 

                       ลงช่ือ............................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                  (นายไชยยศ   บ้านกล้วย) 

               ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 
 

 
                                        ลงช่ือ............................................................ประธานผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
         ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

 
 

 
                                   ลงช่ือ............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         (นายศรัณย์ ฟักทอง) 
                   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1 

 

 
 

                                      ลงช่ือ............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสมคิด  บุญเชิด) 

                      ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1 
 
 

 
 



๑๐ 

 

                                       ลงช่ือ............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสาวนภัสสร  ต้นโพธิ์) 

                        ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 2                                  
 


