
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
        สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  25๖๔ 

        วันที่  ๒๘  กันยายน  25๖๔  เวลา  10.00  น. 
       ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

------------------------------------ 
 

สมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม 
1.  นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ประธานสภาเทศบาล 
2. .นายสาธิต  ปักษา   รองประธานสภาเทศบาล 
3.  นายสุรสิทธิ์     ขลุ่ยศรีตระกูล   สมาชิกสภาเทศบาล 

  4.  นายธีรศักดิ์    ชีววิญญ ู  สมาชิกสภาเทศบาล 
5.  นายศักดา     ศิริทองเกษตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายดนพ    วงศ์สัมพันธ์เวช  สมาชิกสภาเทศบาล       
๗.  นาย ภาคินัย    แซ่ตั้ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
๘.  นายศุภโชค    ศุภชัยโกศล  สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายพลวัฒน ์ ตันนิติไพศาล  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑  นายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๒.  นายชาตร ี  ทัศนานุตริยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  

เลขานุการสภาเทศบาล 
  นายชัยวัฒน ์ จรูญธวัชชัย   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์   นายกเทศมนตรี 
  2  นายประมาณ  ขลุ่ยศรีตระกูล   รองนายกเทศมนตรี 
  4. นายวชิรศักดิ์  ลาภภิญโญพิพัฒน์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๕ .นางสาวณภัสนันท์  เพียงสุวรรณ์  รองปลัดเทศบาล 
  ๖. นายณัฐสันต์  อุตสาสาร   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  ๗. นางสาวกันนิกา  น้ าใจสุข    นักวิชาการสาธารณสุข 
  ๘.  นางกชพรรณ  ใจเย็น    รก.ผอ.กองการศึกษา 
  ๙. นางสาวปนัดดา  มังกโรทัย   รก.ผอ.กองคลัง 
  1๐. นายวิฑูรย์  มุ่งเครือ    รก.ผอ.กองช่าง 
  1๑. นางสุปราณี  เนตรน้อย   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
       หัวข้อประชุม 
     เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรายชื่อ 
    สมาชิกสภาเทศบาลปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลลงชื่อเข้าประชุม ครบองค์ 

ประชุม จึงให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประจ าที่และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม  
    ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 
    ประจ าปี ๒๕๖4 ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  สมัยสามัญ 

 สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 2564   ตามระเบียบวาระดังนี้ 
 



 
  -๒- 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งที่ประชุมทราบ  
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    ผมไม่มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล   

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 2564 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    ผมขอเสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
    ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 2564  ให้ที่ประชุมพิจารณาว่ามีสมาชิกท่านใด  จะเสนอแก้ไข

หรือเปลี่ยนแปลงข้อความตอนใดหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญครับ                           
                      (ไม่มีสมาชิก เสนอ ) 

เมื่อไม่มี   ขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 2564   โปรดยกมือ 
 (มีสมาชิกยกมือ  ๑๑ คน) 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1  
    ครัง้ที่ ๒ ประจ าปี 2564 เห็นชอบ  ๑๑  คน  งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
เรื่องท่ี ๑ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ ๒๕๖๔  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    ประธานสภาเทศบาล  
นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย 
 เลขานุการสภาเทศบาล        เลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕6๓  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว  ล าดับต่อไปขอเชิญ 
  ประธานสภาเทศบาล  ผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 งบประมาณ ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่   
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
    นายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหารเทศบาลขอเสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก เรื่อง   

ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่  จ านวน 19 รายการ เป็นจ านวนเงิน ๑,1๕0,60๐ บาท 
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ 
ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ในสมัยประชุมนี้  รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารแนบท้ายนี้ 

รายละเอียดแนบท้ายญัตติ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่   จ านวน 19 รายการ  
เป็นจ านวนเงิน ๑,1๕0,60๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 
  รายการที่ ๑ 
 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  (ครั้งที่ 23 /2564) 
ส านักปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 



 
   -๓- 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เครื่องปรับอากาศ    จ านวน  17,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู (รวมค่า

ติดตั้ง) จ านวน 1 เครื่อง  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ 
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
โอนลด  
ส านักปลัด  แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง 
งบงบกลาง  หมวดงบกลาง 
ค่าช าระดอกเบี้ย     จ านวน  17,000  บาท 
-  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
รายการที่ ๒ 
 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   
ส านักปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก     จ านวน  88,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 4 เครื่อง ราคา

เครื่องละ 22,000 บาท เป็นเงิน 88,000 บาท  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ 
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
โอนลด   
ส านักปลัด  แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง 
งบงบกลาง  หมวดงบกลาง 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   จ านวน  73,000  บาท 
-  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 

โอนลด   
ส านักปลัด  แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง 
งบงบกลาง  หมวดงบกลาง 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  จ านวน  15,000  บาท 
-  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
รายการที่ ๓ 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   
ส านักปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 



 
    -๔- 
เครื่องคอมพิวเตอร์    จ านวน  30,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ 
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
โอนลด   
ส านักปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จ านวน  23,980  บาท 
-  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 

โอนลด   
ส านักปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
วัสดุก่อสร้าง     จ านวน  6,020  บาท 
-  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 

รายการที่ ๔ 
 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   
ส านักปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน  2,500  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง  
 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ 
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
โอนลด   
ส านักปลัด  แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง 
งบงบกลาง  หมวดงบกลาง 
ค่าช าระดอกเบี้ย     จ านวน  700  บาท 
-  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 

โอนลด   
ส านักปลัด  แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง 
งบงบกลาง  หมวดงบกลาง 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   จ านวน  1,800  บาท 
-  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 
 



    -๕- 
รายการที่ ๕ 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  

  กองสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุขฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล จ านนวนเงิน  22,000.-บาท 

  - เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล เป็นเงิน 22,000.-บาท  
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ 
โอนลด 

  กองสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน  22,000.-บาท    
เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย   
 

รายการที่ ๖ 
               โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
               กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
                        งบลงทุน 

               หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                              ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     เครื่องคอมพิวเตอร์      จ านวน  30,000  บาท 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ 

  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา) 
  เนื่องจากมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 

รายการที่ 7 
               โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
               กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
                         งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                              ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                        เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน  4,300  บาท 
                        เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)   
  จ านวน 1 เครื่อง  

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
 



      -๖- 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ 

  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา) 
  เนื่องจากมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 

รายการที่ 8 
               โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
               กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
                        งบลงทุน 
                        หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                        ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน  2,500  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง  
 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ                       

  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา) 
  เนื่องจากมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 
                      โอนลด  
              กองการศึกษา  
                        แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
                        งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน   ๓๖,๘00  บาท 

เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) 
รายการที่ 9 

                        โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
       กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
                         งบลงทุน 

     หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                          ครุภัณฑ์กีฬา                   จ านวน    150,000 บาท 
                         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งกลางแจ้ง (เหล็กพ่นสีฝุ่น) พร้อมติดตั้ง 
พร้อมติดตั้งจ านวน 7 ตัว ได้แก่ ๑. เครื่องบริหารสะโพกและกล้ามเนื้อขา  2.เครื่องบริหารแขน -ไหล่แบบบาร์โหนตัวคู่ 
3.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน,ไหล่พวงมาลัยเดี่ยวสองคน 4. เครื่องบริหารแขนและกล้ามท้องแบบโยกตัวไปด้านหลัง 
5.เครื่องดึงไหล่และออกก าลังกายแขนแบบลูกล้อถ่วง 6.อุปกรณ์ยกน้ าหนักแบบยืน  7.จักรยานบริหารข้อเข่าและขา
แบบเดี่ยว 
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) 
                     เนื่องจากมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว 
                      โอนลด  
              กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา 
                        งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
                        งบด าเนินงานหมวดค่าใช้สอย 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน   43,200  บาท 
 



     -๗- 
                      โอนลด  
              กองสาธารณสุข  
                        แผนงานสาธารณสุข 
                        งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
                        งบด าเนินงาน 
                       ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                                                                         จ านวน 106,800 บาท 
    เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย 
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)  

รายการที่ 10 
   -  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
      กองคลัง   
     แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง   
     งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
       เครื่องคอมพิวเตอร์                    จ านวน     30,000      บาท 
                       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่  2 (จอแสดงภาพขนาด 
 ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1 เครื่อง 

            (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
     -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้(กองคลัง)    
 รายการที่ 11 

   -  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
      กองคลัง   
     แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง   
     งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

     เครื่องส ารองไฟฟ้า          จ านวน   10,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน  4  เครื่อง ๆ  ละ  2,500  บาท     
     (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
     -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้(กองคลัง)  
   -  โอนลด   
   กองคลัง  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
   งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน  จ านวนเงิน  40,000 บาท 

¶    เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย  
    รายการที่ 12 
    โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
    กองช่าง  
     แผนงานเคหะและชุมชน  
    งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
    ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 



    -๘- 
 
    รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน      จ านวน  715,000.- บาท 
   เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง 
   เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ 

         (cab) จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 715,000.- บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
         (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 แบบ ผ.03 ล าดับที่ 7 หน้า 16 

  โอนลด 
   - โอนลด แผนงานงบกลาง งบกลาง ส ารองจ่าย  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย 
จ านวนเงิน 88,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานงบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย   จ านวนเงิน 20,000 บาท 
  - โอนลด แผนงานงบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินช่วยพิเศษ เนื่องจากงบประมาณ
คงเหลือและมิได้เบิกจ่าย   จ านวนเงิน 5,000 บาท 
   - โอนลด ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้
เบิกจ่าย จ านวนเงิน 61,057 บาท 
   - โอนลด ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 10,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 5,800 บาท 
   - โอนลด ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 69,450 บาท 
   - โอนลด กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 5,693 บาท 
   - โอนลด กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า  
เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 250,000 บาท 
   - โอนลด กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
ก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างทางลาดขึ้นส านักงานเทศบาลต าบลห้วยกระบอก   เนื่องจากงบประมาณ
คงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 200,000 บาท 
   รายการที่ 13 
  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  กองช่าง  
  แผนงานเคหะและชุมชน  
  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล   จ านนวนเงิน  22,000.-บาท 
  - เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ 

   เนื่องจากมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว 
   - โอนลด  
   แผนงานเคหะและชุมชน  



       -๙- 
   งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน  
   ประเภทค่าเช่าบ้าน      จ านวนเงิน 22,000 บาท 
   เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย    
   รายการที่ 14 
   กองช่าง 
   ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
   แผนงานเคหะและชุมชน  
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
   เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) เป็นเงิน 7,500  บาท 
   เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) จ านวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 7,500 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลห้วยกระบอก (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 แบบ ผ.
03 ล าดับที่ 4 หน้า 16 และตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
   - โอนลด  
   กองช่าง  
   แผนงานเคหะและชุมชน  
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
   งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวนเงิน 7,500 บาท 
   เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย  
   รายการที่ 15 
   ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
   แผนงานเคหะและชุมชน  
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
   เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA      เป็นเงิน 2,500 บ 
   เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500 บาท   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลห้วยกระบอก (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 แบบ ผ.03 ล าดับที่ 5 หนา้ 
16 และตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

- โอนลด 
 กองช่าง  
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง จ านวนเงิน 2,500 บาท  
เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย  
รายการที่ 16 

   ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
   กองช่าง 
   แผนงานเคหะและชุมชน  
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
   ค่าครุภัณฑ์โรงงาน   
   เครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว    เป็นเงิน 6,300 บาท 
 



 
      -๑๐- 
   เพ่ือจัดซื้อเครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลห้วยกระบอก (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ล าดับที่ 23 หน้า 26 
   - โอนลด กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวน
เงิน 1,500 บาท 

- โอนลด  
กองสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จ านวนเงิน 4,800 บาท 
เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย  
แผนงานเคหะและชุมชน  

   งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน  
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวนเงิน 1,500 บาท 
    เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย  
   รายการที่  17 
   ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
   กองช่าง  
   แผนงานเคหะและชุมชน  
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์โรงงาน  
   เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว     เป็นเงิน 5,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง  
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลห้วยกระบอก (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ล าดับที่ 24 หน้า 26 
   - โอนลด  
   กองช่าง 
   แผนงานเคหะและชุมชน  
   งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน  
   ประเภทค่าเช่าบ้าน      จ านวนเงิน 5,000 บาท 
   เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย  
   รายการที่ 18  
    ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   กองช่าง   
   แผนงานเคหะและชุมชน  
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
   ค่าครุภัณฑ์โรงงาน 
   สว่านเจาะปูน 3 ระบบ     เป็นเงิน 5,000 บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดจัดซื้อสว่านเจาะปูน 3 ระบบ จ านวน 1 เครื่อง  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 เทศบาลต าบลห้วยกระบอก (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ล าดับที่ 25 หน้า 26 
  - โอนลด  
  กองช่าง 
  แผนงานเคหะและชุมชน  
  งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน  



       -๑๑- 
 
   ประเภทค่าเช่าบ้าน       จ านวนเงิน 5,000 บาท  
 เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย  
   รายการที่ 19   
   ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
   แผนงานเคหะและชุมชน  
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
   ค่าครุภัณฑ์ส ารวจ  
   เทปวัดระยะ      เป็นเงิน 1,000 บาท 
  เพ่ือจัดซื้อเทปวัดระยะ จ านวน 1 ตลับ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลห้วยกระบอก (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ล าดับที่ 26 หน้า 26 
   - โอนลด  
   กองช่าง 
   แผนงานเคหะและชุมชน  
   งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน  
   ประเภทค่าเช่าบ้าน      จ านวนเงิน 1,000 บาท 
 เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย   
     

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ผู้บริหารเทศบาลได้เสนอ ญัตติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
  ประธานสภาเทศบาล   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วมี 
    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอหรือซักถามก็ขอเชิญครับ 
นายรุ่งโรจน์ ว่องสุวรรณสาร  กระผม นายรุ่งโรจน์ ว่องสุวรรณสาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วย 
   สมาชิกสภาเทศบาล กระบอก ขอสอบถามรายการที่ 6 เรื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000.-บาท 
 รายการที่ 7 เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เป็นจ านวนเงิน 4 ,300.-บาท และ

รายการที่ 8 เครื่องส ารองไฟขนาด 800 VA เป็นเงิน 2,500.-บาท 3 ตัวนี้ยอดเงิน
รวมกัน 38,600.-บาท แต่โอนลดท าไมเป็นจ านวนเงิน 40,000.-บาท ครับ 

นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   ขออนุญาตครับตัวนี้พิมพ์ยอดผิดครับ ต้องเป็น 38,600.-บาท นะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   ขออนุญาตแก้ไขที่ประชุม 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอหรือซักถามอีกหรือไม่ 
  ประธานสภาเทศบาล 
     (ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอหรือซักถามเพ่ิมเติม  จึงขอมติ 
  ประธานสภาเทศบาล  จากที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่    โปรดยกมือ 
 (สมาชิกยกมือ  ๑๑  คน..)  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
 ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน ๑๑ คน.งดออกเสียง  ๑  คน 
เรื่องท่ี  ๒  เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเพิ่มโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอ

นกรีตบริเวณถนนเทศบาล ๖  
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ประธานสภาเทศบาล  
 
 



       -๑๒- 
นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย 
 เลขานุการสภาเทศบาล        เลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕6๓  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว  ล าดับต่อไปขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติขออนุมัติโอนเพ่ิมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัล 
    ติกคอนกรีตบริเวณถนนเทศบาล ๖  
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
    นายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหารเทศบาลขอเสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก เรื่อง   

ขออนุมัตโิอนเพ่ิมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณถนน 
เทศบาล ๖ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 333,800บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันแปด
ร้อยบาทถ้วน) เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ในสมัย
ประชุมนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย            

รายละเอียดแนบท้ายญัตติ 
ขออนุมัติโอนเพ่ิมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนน

เทศบาล 6 
โอนลด 

   - ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
เงินเดือนนายก/รองนายก เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 84,679 บาท 
   - ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย   จ านวนเงิน 
25,872 บาท 
   - ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 25,872 บาท 
   - ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือ
และมิได้เบิกจ่าย  จ านวนเงิน 30,748 บาท 
   - ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย   จ านวนเงิน 
16,363 บาท 
   - ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) เงินเดือนพนักงาน  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย   จ านวนเงิน 16,816 บาท 
   -  ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย   จ านวนเงิน 10,080 บาท 
   - โอนลด ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 45,694 บาท 
   - แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง ส ารองจ่าย  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย   
จ านวนเงิน 77,676 บาท 
 
 



 
 
       -๑๓- 
   - โอนเพิ่ม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 6  จากแยก
ไปรษณีย์ ถึง หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผิวจราจรกว้าง 7.50 เมตร ยาว 183.00 เมตร หนา 0.03 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1 ,372.50 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร และติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด  จ านวนเงิน 333,800.-  บาท 
   จากงบประมาณที่เดิมตั้งไว้ 283 ,600 บาท โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณถนนเทศบาล 6 สุดเขตบ้านหนองตาล ผิวจราจรกว้าง 7.50 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิด
เป็นพ้ืนที่ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 712.50 ตารางเมตร พร้อมติตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รวมยอด
คงเหลือหลังโอน เป็นเงิน 617,400 บาท 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอหรือซักถามอีกหรือไม่ 
  ประธานสภาเทศบาล 
นายดนพ  วงศ์สัมพันธ์เวช   ครับ ผมนายดนพ  วงศ์สัมพันธ์เวช  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
สมาขิกสภาเทศบาล  ห้วยกระบอก เขต 1 อยากสอบถามว่าโครงการถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 6  ในเอกสารระบุว่าผิวการจราจรกว้าง 7.50 เมตร 
อันเดิมจะเป็นความกว้างประมาณ 8 เมตร จริงๆแล้วเราน่าจะท าให้เต็มพ้ืนที่มันจะ
ดีกว่าไหมครับ จาก 7.50 เมตร เราเพิ่มเป็น 8 เมตร ได้ไหมครับ แล้วตรงนั้นจะมี 
ในส่วนของพนักงานไปรษณีย์เขามาแจ้งผมว่า เดิมเราเคยมีการฝังท่อเพื่อน าน้ าจาก 
ปากคลองลงมาตรงนั้น พอฝังท่อเสร็จแล้วตอนด าเนินการซ่อมฝังท่อไม่เรียบร้อย
เท่าไร ตรงหน้าไปรษณีย์ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อ ผมได้รับทราบว่ามีโครงการนี้ก็ได้แจ้ง 
เขาไปแล้วครับ ว่าตอนเราสร้างถนนเส้นนี้ก็จะมีการซ่อมแซม ตรงนี้ฝากด้วยให้
ซ่อมแซมนะครับ แล้วก็จริงๆ แล้วอยากให้ผิวการจราจรกว้างเต็มพ้ืนที่ 8 เมตร 
น่าจะดีกว่า น่าจะสวยกว่าแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังตรงบริเวณข้างโรงพักที่เป็น
ศาลพระภูมิตรงนั้น อาจจะต้องลาดยางเข้าไปชนเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าท่วมฝากไว้
ด้วยครับ 
 

นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  ครับ เดี๋ยวผมมอบให้ นายประมาณ  ขลุ่ยศรีตระกูล รองนายกฯ ชี้แจงเรื่อง 
      นายกเทศมนตรี  ท่อน้ าทิ้งหน่อยว่าตรงนั้นสามารถท าอย่างไรได้บ้าง ท่อตรงที่ท่าน สท.ดนพ เสนอ 
 

นายประมาณ ขลุ่ยศรีตระกูล  ครับท่อสูบน้ าที่เขาวางมา เสร็จแล้วไปขูดผิวการจราจร 
   รองนายกเทศมนตรี 
 

นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  ครับเหตุผลที่เราท า  7.50 เมตร ทั้งท่ีตัวถนนจริงมัน 8 เมตร 
    นายกเทศมนตรี  เพราะว่าในแผนพัฒนาท้องถิ่นของปี 2564  มัน 7.50 เมตร เราเลยท า 8 เมตร 

ไม่ได้ เรียนให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบนะครับ ในส่วนของ 0.3 เซนติเมตร  
เพราะว่ามันเป็นคอนกรีตอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าตรงนั้นมันแค่สึกด้านหน้าก็เลยลาด
บางๆ  จะได้ไม่สูงเกินไป ถ้าลาด 0.5 เซนติเมตร เหมือนเส้นอ่ืน มันจะสูงขึ้น เดี๋ยว
ชาวบ้านก็จะเกิดปัญหาอีก  การท า 0.3 เซนติเมตร นี่มันจะท าให้ถนนเลียบ และไม่
สูงเกินไปนะครับ ก็เรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบนะครับ 
 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    ครับ เชิญคุณรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 



 
 

     -๑๔- 
 

นายรุ่งโรจน์ ว่องสุวรรณสาร  เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายรุ่งโรจน์ ว่องสุวรรณสาร สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล คือถนนเส้นนี้ความยาว 183 เมตร แล้วที่หนา 3 เซนติเมตร จาก

ตรงไหนถึงตรงไหนครับ  
 

นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  จากสี่แยกไฟแดงมาทางโรงพัก กรณีหนา 3 เซนติเมตร ทางฝั่งจากสี่แยก 
    นายกเทศมนตรี  ไปถึงหน้าบ้านคุณเบ๊นซ์ หนา 0.5 เซนติเมตร แต่กรณีมาทางนี้หนา 0.3 เซนติเมตร 
    ที่หนา 0.3 เซนติเมตร เพราะว่าพ้ืนเดิมมันเป็นคอนกรีต เราแค่ลาดผิวให้มันเรียบ 
 

นายรุ่งโรจน์ ว่องสุวรรณสาร  แล้วกรณี 3 เซนติเมตร ที่ว่ามันจะหลุดง่ายกว่าไหม 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  ไม่ครับ  เพราะว่ามันบด 
     นายกเทศมนตรี 
 

นายรุ่งโรจน์ ว่องสุวรรณสาร  ถ้ามันทนทานก็โอเค  เพราะผมเกรงว่าใช้ไปได้สักพักหนึ่งมันจะเสีย 
   สมาชิกสภาเทศบาล 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์      ที่เราท า 3 เซนติเมตร เพราะว่า 1.มันจะได้ไม่สูงเกิน เดี๋ยวบ้านคน 
     นายกเทศมนตรี   จะเตี้ยลง  2.รถใหญ่เส้นทางนี้ไม่ค่อยวิ่ง จะไปวิ่งทางสี่แยกไปถึงหน้าบ้าน 

คุณเบ๊นซ์ รถใหญ่จะวิ่งมากกว่านะครับ จากโครงการเดิมที่เราขอตั้งไว้ใช่
ไหม เลขานุกาสภาฯ จากสี่แยกไปถึงหน้าบ้านคุณเบ๊นซ์ มัน 0.5 เราท าการ
ลอกด้วยบดด้วย แล้วถ้าจะลงแอสฟัลท์ติกใหม่ นะครับ มันจะท าให้ผิว
จราจรแน่นหนา แข็งแรงข้ึน ไม่เป็นหลุม 

นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย    ผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนี่งครับ ถนนเส้นนี้ก็คือมันมีเงินกันของปี 
   เลขานุการสภา    ที่แล้วอยู่ช่วงหนึ่งตั้งแต่สุดเขต ตั้งแต่หนองตาลถึงหน้าบ้านคุณเบ๊นซ์ แต่ว่า 

มันมาไม่ถึงไฟแดง เราได้โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อท าให้มันจบตรงไฟแดง 
ถ้าตามญัตติมันจะเป็นผิวจราจร 7.50 เมตร ยาว 95 หนา 0.05 ครับ 
ดังนี้ คือโครงการที่เราโอนตั้งจ่ายไปเมื่อประชุมครั้งก่อน ครั้งนี้เราโอนเพ่ิม
เข้าไป เพ่ือที่จะท าตรงหน้าไปรษณีย์ให้มันเป็นโครงการเดียวนะครับ 

 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    ครับมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
     (ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอหรือซักถามเพ่ิมเติม  จึงขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล  จากที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเพิ่มโครงการ 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนเทศบาล 6  โปรดยกมือ 
 (สมาชิกยกมือ  ๑๑  คน..)  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนโอนเพิ่มโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
    ติกคอนกรีตบริเวณถนนเทศบาล 6  จ านวน ๑๑ คน.งดออกเสียง  ๑  คน 

เรื่องท่ี  ๓ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๔   

 นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ประธานสภาเทศบาล 
 



 
-๑๕- 

นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
เลขานุการสภาเทศบาล   การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      พ.ศ. 2547  หมวด  ๕   

ข้อ  59 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ต่อไปขอเชิญ 
 ประธานสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
    นายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหารเทศบาลขอเสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก เรื่อง   

ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖
4 จ านวน 18 รายการ เป็นจ านวนเงิน  ๑,768,0๐๐ บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหก
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
ห้วย ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ใน
สมัยประชุมนี้  ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในญัตติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

    รายละเอียดแนบท้ายญัตติ 
    ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖4 
  จ านวน 20 รายการ เป็นจ านวนเงิน  ๑,768,0๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.เครื่องปรับอากาศ    จ านวน  17,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12 ,000 บีทียู (รวมค่า

ติดตั้ง) จ านวน 1 เครื่อง  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ 
2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก     จ านวน  88,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 4 เครื่ อง ราคา

เครื่องละ 22,000 บาท เป็นเงิน 88,000 บาท  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ 
3.เครื่องคอมพิวเตอร์    จ านวน  30,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ 
 
 
 



-๑๖- 
 

4.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน  2,500  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง  
 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล จ านนวนเงิน  22,000.-บาท 

  - เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล เป็นเงิน 22,000.-บาท  
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ 

     6.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์       จ านวน  30,000  บาท 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ 

                       7. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน  4,300  บาท 
                        เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)   
  จ านวน 1 เครื่อง  

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ 
 8.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน  2,500  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง  
 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ                       

                               9.ครุภัณฑ์กีฬา                                             จ านวน    150,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งกลางแจ้ง (เหล็กพ่นสีฝุ่น) พร้อมติดตั้ง 
  พร้อมติดตั้งจ านวน 7 ตัว ได้แก่ ๑. เครื่องบริหารสะโพกและกล้ามเนื้อขา  2.เครื่องบริหารแขน –ไหล่
  แบบบาร์โหนตัวคู่ 3.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน,ไหล่พวงมาลัยเดี่ยวสองคน 4. เครื่องบริหารแขน
  และกล้ามท้องแบบโยกตัวไปด้านหลัง 5.เครื่องดึงไหล่และออกก าลังกายแขนแบบลูกล้อถ่วง 6. 
  อุปกรณ์ยกน้ าหนักแบบยืน  7.จักรยานบริหารข้อเข่าและขาแบบเดี่ยว 
            10.เครื่องคอมพิวเตอร์                                  จ านวน     30,000      บาท 
                       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่  2 (จอแสดงภาพขนาด 
 ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

     -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้(กองคลัง)    

      11.เครื่องส ารองไฟฟ้า  จ านวน   10,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน  4 เครื่องๆ ละ 2,500  บาท     
     (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
     -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้(กองคลัง)  
 



   -๑๗- 
    12.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน      จ านวน  715,000.- บาท 
   เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง 
 เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (cab) จ านวน  
 1 คัน เป็นเงิน 715,000.- บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลห้วยกระบอก (พ.ศ.2561-2565) 
 เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 แบบ ผ.03 ล าดับที่ 7 หน้า 16  
   13. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล จ านนวนเงิน  22,000.-บาท 
  - เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ 

   14. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) เป็นเงิน 7,500  บาท 
   เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) จ านวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 7,500 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลห้วยกระบอก (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 แบบ ผ.
03 ล าดับที่ 4 หน้า 16 และตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
   15. เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA     เป็นเงิน 2,500 บาท 
   เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500 บาท   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลห้วยกระบอก (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 แบบ ผ.03 ล าดับที่ 5 หนา้ 
16 และตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
   16.เครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว   เป็นเงิน 6,300 บาท 
   เพ่ือจัดซื้อเครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลห้วยกระบอก (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ล าดับที่ 23 หน้า 26  
   17.เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว     เป็นเงิน 5,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง  
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลห้วยกระบอก (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ล าดับที่ 24 หน้า 26 
   18.สว่านเจาะปูน 3 ระบบ     เป็นเงิน 5,000 บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดจัดซื้อสว่านเจาะปูน 3 ระบบ จ านวน 1 เครื่อง  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 เทศบาลต าบลห้วยกระบอก (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ล าดับที่ 25 หน้า 26  
   19.เทปวัดระยะ      เป็นเงิน 1,000 บาท 
  เพ่ือจัดซื้อเทปวัดระยะ จ านวน 1 ตลับ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลห้วยกระบอก (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ล าดับที่ 26 หน้า 26 
   20.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนเทศบาล 6 สุดเขตบ้านหนองตาล 
ผิวจราจรกว้าง 7.50 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 712.50 ตารางเมตร พร้อมติตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นจ านวนเงิน 283,600 บาท 
 และบริเวณถนนเทศบาล 6  จากแยกไปรษณีย์ ถึง หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผิวจราจรกว้าง 7.50 
เมตร ยาว 183.00 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,372.50 
ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นจ านวนเงิน 333,800บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  617,400 บาท        
นายธ๊ระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ผู้บริหารเทศบาลได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี กรณีมิได้ก่อหนี้ 
ประธานสภาเทศบาล ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ แล้ว  มีสมาชิกสภา

เทศบาลท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญ 
     (ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
 



  -๑๘- 
นายธ๊ระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอหรือซักถามเพ่ิมเติม  จึงขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล จากที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินเบิกตัดปี  

กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ เพ่ือเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  โปรดยกมือ 
 สมาชิกยกมือเห็นชอบ   ๑๑  คน  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินเบิกตัดปี กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 เห็นชอบ  ๑๑  คน  งดออกเสียง  ๑  คน 

เรื่องท่ี  ๔ เรื่องญัตติขอขยายเวลากันเงินเบิกตัดปีกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๓   

 นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ประธานสภาเทศบาล 
นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
เลขานุการสภาเทศบาล   การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      พ.ศ. 2547  หมวด  ๕   

ข้อ  59 วรรคสอง 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไข

ในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  
หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้  ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  
หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตก 
เป็นเงินสะสม  

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ต่อไปขอเชิญ 
 ประธานสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลากันเงินเบิกตัดปี กรณีมิได้ก่อหนี้

ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
    นายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหารเทศบาลขอเสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก เรื่อง   

ขออนุมัติขยายเวลากันเงินเบิกตัดปี กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน  4  รายการ  จ านวนเงิน  ๒,8๙6,000  บาท  
(สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
รายละเอียดแนบท้ายนี้  

      รายละเอียดแนบบท้ายญัตติ 
        ขออนุมัติขยายเวลาเงินเบิกตัดปี กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๓ 

เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ านวน  ๕  รายการ จ านวนเงิน ๒,9๒๘,๔00  บาท  
รายการที่ ๑. โครงการติดตั้งเครื่องกระจายข่าวภาคส่งชนิดไร้สาย จ านวน 498,000 บาท

ประกอบการใช้งานจ านวน  1  ชุด  ประกอบด้วย 
1.ชุดภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย) 
1.1เครื่องส่งสัญญาณย่านความถ่ีใหม่ที่  กสทช. อนุมัติให้ใช้  จ านวน  1  เครื่อง 



   -๑๙- 
1.2เครื่องจ่ายไฟ       จ านวน  1  เครื่อง 
1.3ชุดเครื่องควบคุมการออกอากาศหลัก     จ านวน  1  เครื่อง 
1.4สายน าสัญญาณ ขนาด  10  DFB  พร้อมขั้วสายอากาศ  จ านวน  1  ชุด 
1.5หูฟังแบบครอบศีรษะ      จ านวน  1  เครื่อง 
1.6ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ      จ านวน  1  ชุด 
1.7ล าโพงมอนิเตอร์       จ านวน  1  เครื่อง 
1.8เครื่องส ารองไฟ       จ านวน  1  เครื่อง 
1.9แผงเสาอากาศภาคส่ง      จ านวน  1  ชุด 
2.เครื่องกระจายข่าวภาครับชนิดไร้สาย  จ านวน   7  ชุด ประกอบด้วย 
2.1เครื่องรับพร้อมภาคขยาย  ขนาด  100  วัตต์  และภาคจ่ายไฟในตัว จ านวน  7  เครื่อง 
2.2แผงเสาอากาศภาครับ  ชนิด  3  E      จ านวน  7  ชุด 
2.3ล าโพงฮอร์นชนิดกลม  ขนาด  15  นิ้ว  60  วัตต์   จ านวน 2 ตัว/ชุด รวม  7  ชดุ 
2.4แป้นรองหลังพร้อมอุปกรณ์ขาเอ็ม     จ านวน  7  ชุด 
2.5ชุดอุปกรณ์ร่วมตอนนอก      จ านวน  7  ชุด 
3.มิเตอร์ไฟฟ้า  ขนาด  5แอมป์  พร้อมอุปกรณ์เบรกเกอร์และกราวด์  จ านวน  7  ชุด 
4.เครื่องทดสอบการท างานของภาครับชนิดเคลื่อนที่    จ านวน  1  เครื่อง 
เพ่ือใช้ในเขตเทศบาล งบประมาณ จ านวน ๔๙๘,๐๐๐  บาท (ตามราคาท้องถิ่น) เนื่องจาก 

โครงการดังกล่าว ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการด าเนินการส ารวจเพื่อแก้ไข 
บริเวณท่ีติดตั้งจุดเครื่องกระจายข่าวภาครับชนิดไร้สาย   

รายการที่ ๒. โครงการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์แบบป้าย  LED จ านวน 1,000,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์แบบป้าย  LED บริเวณสี่แยกป้อมต ารวจ  และบริเวณวงเวียน  ขนาดป้าย 
ไม่น้อยกว่า  1.20  เมตร×  2.40  เมตร  ปะกอบด้วย   

-จอแสดงผล  LED  Screen  P6    จ านวน  2  ชุด 
   -ชุดควบคุมจอแสดงผล LED    จ านวน  1  ชุด 
   -Software  บริหารจัดการป้าย  LED   จ านวน  1  ชุด 
   -โครงสร้างส าหรับติดตั้งป้าย LED    จ านวน  2  ชุด 
   -ตู้เก็บอุปกรณ์ติดตั้งภายนอกกันน้ า   จ านวน  2  ชุด 
   -เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล   จ านวน  1  ชุด 
   -จอภาพ LCD  หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า  18.5  นิ้ว จ านวน  1  ชุด 
   -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน  1  ชุด 
   -เครื่องส ารองไฟขนาด 2 KVA    จ านวน  1  ชุด 
   -เครื่องควบคุมส ารองไฟฟ้า    จ านวน  2  ชุด 

จ านวน  ๒  ชุดๆละ ๕๐๐,๐๐0  บาท  รวมเป็นเงิน  ๑,000,๐๐๐  บาท ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
 ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการด าเนินการส ารวจเพ่ือแก้ไข 
บริเวณท่ีติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว   

รายการที่ ๓. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)    จ านวน  498,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP/ Network  Camara  
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด  จ านวน  5  จุด  รวมติดตั้งกล้อง  10  ชุด  ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วย
กระบอก (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) เป็นไปตาม 
 



    -๒๐- 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561—2565)เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 16  ล าดับที่ 1      
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
โครงการดังกล่าว ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการด าเนินการ
ส ารวจเพ่ือแก้ไขบริเวณท่ีติดตั้งจุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  

รายการที่ ๔. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ   จ านวน  32,400  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน(แบบแยกส่วน)  ขนาด
ไม่น้อยกว่า  24,000 บีทียู  ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟ
เบอร์  5  เป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด   ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  การติดตั้ง
ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้  สวิตช์  1  ตวั  ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไม่
เกิน  15  เมตร  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
เนื่องจาก โครงการดังกล่าว ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน 

รายการที่ ๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณถนน
เทศบาล 6 สุดเขตบ้านหนองตาล ตั้งไว้ จ านวน  9๐๐,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 6 สุด
เขตบ้านหนองตาล ผิวจราจร กว้าง ๗.๕0 เมตร ยาว ๓๐๑.๓๐ เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ปูยางแอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๗.๕๐ ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) 
เนื่องจาก โครงการดังกล่าว ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน เนื่องจากงบประมาณไม่
เพียงพอท าให้ล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๔ เนื่องจากถนนบริเวณดังกล่าวมีน้ าท่วมขังเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ
ตามโครงการ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายธีระศักดิ ์ เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญ             
 ประธานสภาเทศบาล   
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  เรียนท่านประธานสภา  ผมนายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรี
   นายกเทศมนตรี ชออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลเสนอญัตติด่วน 

ด้วยวาจาในที่ประชุมสภาเทศบาลนี้ ครับ 
นายธีระศักดิ ์ เจริญพิมลกุล  ครับผมอนุญาตให้เสนอได้  โดยขอให้เลขานุการชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง             
 ประธานสภาเทศบาล  ให้สมาชิกได้รับทราบครับ 
นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาเทศบาล  พ.ศ.  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด ๓  ญัตติ  ข้อ  ๓๘ 
      วรรคห้า 

 ญัตติดังต่อไปน้ีอาจเสนอด้วยวาจาในท่ีประชมุสภาท้องถ่ินได้  โดยให้น า
ความในข้อ 39 มาใช้บังคับ 

(1) ขอให้รับรองรายงานการประชุม 
(2) ขอให้รับรองรายงานอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการต่างๆ ที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 
(3) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
(4) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ 45 
(5) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต 



-๒๑- 

(6) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต 
 การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า  ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้า
ระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น 

ข้อ 39  การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น  ให้น าความในข้อ 63 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

                            การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
 ข้อ 63  สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้  โดย 
ให้ยืนกล่าว  ณ  ที่ของตนหรือ  ณ  ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้องกล่าวกับประธานสภา
ท้องถิ่น 

นายธีระศักดิ ์ เจริญพิมลกุล  เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว  ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติด่วนที่ได้ขออนุญาตมาครับ 
นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์  เรียน ประธานสภาเทศบาล ผมนายขูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
  นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
    งบประมาณ ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
แผนงานเคหะและชุมชน  
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  
โครงการปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยขุดรื้อผิวทางเดิมแล้วบดทับ และ

ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล ๓ จ านวน   1,000,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยขุดรื้อผิวทางเดิมแล้วบด

ทับ และปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 315.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ปูยางฯ ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร 
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บริเวณถนนเทศบาล ๓  งบประมาณ 1,000,000 
บาท 

   เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติรายจ่าย ฯ ซึ่งถนนเทศบาล 3 เป็นเส้นทางที่มี
รถยนต์รถบรรทุกสิบล้อใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมือง ท าให้ถนนช ารุดหลายจุด ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย ประกอบกับ
ประชาชนได้ร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาเทศบาลให้ด าเนินการปรับปรุงถนนดังกล่าว 
   ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ฯ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
     โอนลด 
   - โอนลด แผนงานงบกลาง  งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้
เบิกจ่าย   จ านวนเงิน 115,600 บาท 
   - โอนลด แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและ
มิได้เบิกจ่าย   จ านวนเงิน 80,800 บาท 
   - โอนลด แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและ
มิได้เบิกจ่าย   จ านวนเงิน 24,000 บาท 
   - โอนลด ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 10,000 บาท 
   - โอนลด ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่า
สาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 58,000 บาท 



 
       -๒๒- 
   - โอนลด ส านักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 
10,000 บาท 
   - โอนลด ส านักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวน
เงิน 5,000 บาท 
   - โอนลด ส านักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย 
จ านวนเงิน 25,000 บาท 
   - โอนลด ส านักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 
8,000 บาท 
   - โอนลด ส านักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย 
จ านวนเงิน 5,000 บาท 
   - โอนลด งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 15,340 บาท 
   - โอนลด งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ประเภทเงินประจ า
ต าแหน่ง เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 2,000 บาท 
 

   - โอนลด งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 10,000 บาท 

-โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร 
เงินเดือนพนักงาน     จ านวนเงิน 4,6๐๐ บาท 
-โอนลดแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน งบด าเนนิงาน   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวนเงิน 3๖,00๗ บาท   
-โอนลดแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา 
งบด าเนนิงาน    
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จ านวนเงิน ๖,๓๒๙  บาท    
-โอนลด แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  
งบด าเนนิงาน 

   วัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวนเงิน 1๑,0๙0  บาท 
   - โอนลด งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 16,700 บาท 
   - โอนลด งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 2,600 บาท 
   - โอนลด แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 5,040 
บาท 
   - โอนลด แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้
สอย  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 10,000 บาท 
 



 
       -๒๓- 
   - โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุส านักงาน  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 20,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 30,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 5,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 10,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุการศึกษา  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 12,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 7,720 บาท 
 

   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 2,280 
บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย 
จ านวนเงิน 4,000 บาท 
 

   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน  ประเภทค่าเช่าบ้าน  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 8,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 2,200 
บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนิ นงาน ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 5,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  
ประเภทวัสดุส านักงาน เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 17,108 บาท 

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบด าเนินงาน 
วัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวนเงิน ๑0,025 บาท 

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน 
วัสดุส านักงาน     จ านวนเงิน ๑0,0๐๐ บาท 
โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร 
เงินเดือนพนักงาน     จ านวนเงิน ๓,๒๐๐ บาท 

   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ค่าจ้างเหมาก าจัดวัชพืชในคลองระบายน้ าและท่อระบายน้ า เนื่องจาก
งบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 10,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ค่าจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ า  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้
เบิกจ่าย จ านวนเงิน 18,000 บาท 
 



       -๒๔- 
 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ค่าจ้างเหมาจัดการขยะมูลฝอย  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย 
จ านวนเงิน 6,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   โครงการจัดการคุณภาพ
อากาศ  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 3,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการใช้พลังงานอย่าง
รู้คุณค่า เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 3,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   โครงการณรงค์ควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 10,000 บาท 
 

   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   โครงการณรงค์ควบคุม
และป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 10,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   โครงการณรงค์ควบคุม
และป้องกันโรคเอดส์  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 10,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   โครงการณรงค์คัดแยก
ขยะ  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 10,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   โครงการณรงค์ตลาดสด
น่าซื้อ  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 10,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการณรงค ์  
ผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอยปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวน
เงิน 20,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการณรงค์ลดปัญหา
ภาวะโรคร้อน  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 5,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการส่งเสริมการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 5,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   โครงการส่งเสริมการท า
น้ าหมักชีวภาพ  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 10,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมคัดแยกขยะขององค์กร  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 5,000 บาท 
 



       -๒5- 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการส านักงานสีเขียว  
เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 3,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 10,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข  
เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 10,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติด  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 5,000 บาท 

 

   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   โครงการอบรมเยาวชน
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 5,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   โครงการอบรมเยาวชน
สาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.)  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 10,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการอบรมวัยใสใส่ใจ
อนามัยเจริญพันธ์  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 5,000 บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  งบด าเนินงาน หมวดค่า
วัสดุ  ประเภทงานบ้านงานครัว  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 26,360 บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  งบด าเนินงาน หมวดค่า
วัสดุ  ประเภทวัสดุก่อสร้าง  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 35,500  บาท 
   - โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  งบด าเนินงาน หมวดค่า
วัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย จ านวนเงิน 42,811  บาท 

โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบด าเนินงาน 
วัสดุก่อสร้าง     จ านวนเงิน  3๐,๐00  บาท 
วัสดุการเกษตร     จ านวนเงิน  ๑๕,๐00  บาท 
วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ    จ านวนเงิน  3๗,๐00  บาท 

  โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้และถนนงบด าเนินงาน 
วัสดุก่อสร้าง     จ านวนเงิน  ๒๒,๖๙0  บาท 

     รวมโอนลดทั้งสิ้น  1,000,000 บาท 
นายธีระศักดิ ์ เจริญพิมลกุล  ผู้บริหารเทศบาลได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาล 

ท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญ 
นายดนพ  วงศ์สัมพันธ์เวช    ครับ ผมนายดนพ  วงศ์สัมพันธ์เวช  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
 สมาชิกสภาเทศบาล   ห้วยกระบอก เขต 1 มีเรื่องน าเรียนปรึกษา เรื่องการแก้ไขผิวจราจร 

เสียหาย ตรงบริเวณวงเวียนฝั่งอนามัย ตรงนั้นไม่ทราบว่าเราจะมีวิธีการ 
ช่วยเหลือได้ไหม แล้วก็ถ้าในระยะยาวกระผมรู้สึกว่าน้ าจะท่วมขัง ถ้าได้มี 
 



-๒6- 
การวางท่อระบายน้ าใหม่เพ่ิมข้ึนมา จากตรงท่อพักบริเวณบ้านคุณหมู ข้าม 
ฝั่งถนนมาตรงฝั่งอนามัย ถ้าเราท าได้ก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าท่วมขังที่ท าให้ 
ผิวจราจรเสียหาย ตอนนี้รู้สึกว่าผิวการจราจรเสียหายมาก เกรงว่าจะท าให้ 
เกิดอันตรายในการใช้ถนนในการสัญจรไป-มา ขอบคุณครับ 

นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก พร้อมสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลห้วยกระบอกทุกท่านครับ ตามที่ท่าน ส.ท.ดนพ ได้กล่าวมา

ถนนเส้นนั้นเราต้องไปตรวจสอบก่อนว่ามันเป็นถนนของทางหลวงชนบท
หรือถนนของเทศบาล ถ้าเป็นถนนของทางหลวงชนบท อาจจะด าเนินการ
ได้ยาก หากเป็นถนนของเทศบาล ก็จะด าเนินการโดยเร่งด่วน  ขอไป
ตรวจสอบก่อน แต่ว่ามันเป็นเขตติดต่อทั้งเส้น ขอตรวจสอบอีกครั้งครับ 

นายธีระศักดิ ์ เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญ             
 ประธานสภาเทศบาล  
      (ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอหรือซักถามเพ่ิมเติม  จึงขอมติ 

ประธานสภาเทศบาล จากที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
โปรดยกมือ 

 (สมาชิกยกมือ   ๑๑  คน) 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  

 ๒๕๖๔  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่   
 

นายธีระศักดิ ์ เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญ             
 ประธานสภาเทศบาล  
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  เรียนท่านประธานสภา  ผมนายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรี
 นายกเทศมนตรี  ชออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาในที่ประชุมสภา 
    เทศบาลนี้ ครับ 
นายธีระศักดิ ์ เจริญพิมลกุล  ครับผมอนุญาตให้เสนอได้           
 ประธานสภาเทศบาล   
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  เรียนท่านประธานสภา  ผมนายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรี    
นายกเทศมนตรี   ชออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาในที่ประชุมสภา 
    เทศบาลนี้ ครับ 

ญัตติขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ ดังนี้   

-โครงการปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยขุดรื้อผิวทางเดิมแล้ว
บดทับ  และปูยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต  บริ เวณ ถนนเทศบาล ๓  จ านวน   
1,000,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยขุดรื้อผิวทางเดิมแล้วบด
ทับ และปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 315.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ปูยางฯ ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บริเวณถนนเทศบาล  
งบประมาณ 1,000,000 บาท 
 



 -๒๗- 
นายธีระศักดิ ์เจริญพิมลกุล   ผู้บริหารเทศบาลได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี กรณีมิได้ก่อหนี้ 
ประธานสภาเทศบาล ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ แล้ว  มีสมาชิกสภา

เทศบาลท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญ 
     (ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
นายธีระศักดิ ์เจริญพิมลกุล   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอหรือซักถามเพ่ิมเติม  จึงขอมติ 
    ประธานสภาเทศบาล จากที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินเบิกตัดปี  

กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ เพ่ือเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  โปรดยกมือ 
 สมาชิกยกมือเห็นชอบ  ๑๑ คน 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินเบิกตัดปี กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 เห็นชอบ ๑๑ คน  งดออกเสียง  ๑  คน 
นายธีระศักดิ ์เจริญพิมลกุล   มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดจะเสนอเร่ืองอื่นใดอีกหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญ             
ประธานสภาเทศบาล   

       (ไม่มีสมาชิกเสนอ)  
 เมื่อไม่มีใครเสนอเรื่องอ่ืนๆ แล้ว  เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลต าบล 

 ห้วยกระบอก สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  25๖๔  ได้ด าเนินการมาจน
ครบทุกวาระแล้ว  ผมขอปิดประชุมครั้งนี้   

เลิกประชุม  เวลา  1๒.๐0 น. 
   
     (ลงชื่อ)      สุปราณี  เนตรน้อย   ผู้จดรายงานการประชุม 
                           (นางสุปราณี  เนตรน้อย ) 
 
               (ลงชื่อ)     ชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย      เลขานุการสภาเทศบาล 
               (นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย)      
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงาน 

การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  25๖๔  
เมื่อวันที่  ๒๘ กันยายน  25๖๔   เวลา  10.00 น.  แล้วเห็นว่าถูกต้อง  จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
(ลงชื่อ)  ดนพ   วงศ์สัมพันธ์เวช  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

               (นายดนพ   วงศ์สัมพันธ์เวช) 
 

(ลงชื่อ)  ภาคินัย   แซ่ตั้ง           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายภาคินัย   แซ่ตั้ง) 
 

 (ลงชื่อ)  ศุภโชค   ศุภชัยโกศล    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายศุภโชค   ศุภชัยโกศล) 
 
 
 
 



      -28- 
ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  ได้รับรองรายงานการ 

ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
2564  เมื่อวันที่ ๓๐  กันยายน  25๖4   เวลา  1๐.15 น.  

 
           (ลงชื่อ)  ธีระศักดิ์   เจริญพิมลกุล)  

         (นายธีระศักดิ์   เจริญพิมลกุล) 
                        ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


