
บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ 

เม่ือวันท่ี ^  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

๑ นายแทน แจ่มกลาง ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

๒ นายเจริญ ตรีกลาง กรรมการตรวจรายงานการประชุม

๓ นายเขิด มีเกาะ กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม ■ 4 ^

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อคณะกรรมการได้มาพร้อมกันแล้ว คณะกรรมการได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อพิจารณา 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ที่ทางเลขานุการได้จัดพิมพ์และเรียบเรียงไว้แล้ว จากรายงานการประชุมเห็นว่าเปีนการถูกต้อง ตามมติที่ประชุม 
ทุกระเบียบวาระแล้ว ไม่มีการแกไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงลงลายมือซื่อไว้ เพื่อนำเสนอสภาเทศบาล เพื่อ 
รับรองในการประชุมคร้ังต่อไป

(ลงซ่ือ)
(นายแทน แจ่มกลาง)

ประธานกรรมการ 
ตรวจรายงานการประชุม

(ลงซ่ือ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเจริญ ตรีกลาง)

(ลงซ่ือ) กรรมการและเลขานุการ
(นายเชิด มีเกาะ) ตรวจรายงานการประชุม



รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ 
วันท่ี ๑  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

รายขื่อผู้มาประขุม

ลำดับที่ ขื่อ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือขื่อ หมายเหตุ
๑ นายเชิด กำเนิดกลาง ประธานสภาเทศบาล เชิด กำเนิดกลาง
๒ นางสาวซัซฏา เต็มปีติกุล รองประธานสภาเทศบาล ซัซฏา เต็มปีติกุล
๓ นางรดา พรจุติภัทร สมาชิกสภา เขตเลือกต้ังที่ ๑ รดา พรจุติภัทร
(̂ นายทวน สงกรานต์ สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๑ ทวน สงกรานต์
๕ นายเจริญ ตรีกลาง สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๒ เจริญ ตรีกลาง
๖ นายเชิด มีเกาะ สมาชิกสภา เขตเลือกต้ังที่ ๒ เชิด มีเกาะ
๗ นายแทน แจ่มกลาง สมาชิกสภา เขตเลือกต้ังที่ ๒ แทน แจ่มกลาง
๘ นายเฉลิม กลึงกลาง สมาชิกสภา เขตเลือกต้ังที่ ๒ เฉลิม กลึงกลาง
๙ นายมนญ นาคจำศิลฟ้ สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งท่ี ๒ มนญ นาคจำศิลปี

รายขื่อผู้ไม่มาประขุม

ลำดับที่ ขื่อ -  สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
๑ นายอาจ ลังสกฤษณ์ สมาชิกสภา เขตเลือกต้ังท่ี ๑ ลากิจ
๒ นายสุ'รพงษ์ วัชระสุขโพธ้ี สมาชิกสภา เขตเลือกต้ังท่ี ๑ ลากิจ

รายขื่อผู้เข้าร่วมประขุม

ลำดับที่ ขื่อ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือขื่อ หมายเหตุ
๑ นายประสงค์ โพธ๋ึมีคิริ นายกเทศมนตรี ประสงค์ โพธ้ีมีศิริ
๒ นายคิวฤทธี้ โพธ๋ึมีศิริ รองนายกเทศมนตรี คิวฤทธ้ี โพธ้ิมีคิริ
๓ นายวรการ ทัดกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี วรการ ทัดกลาง
(3̂ นางนิจพร จินตนามณีรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นิจพร จินตนามณีรัตน์
๕ นายณัฐพล ตะเภาน้อย ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ณัฐพล ตะเภาน้อย
๖ นายวรวุฒิ ปล่ังกลาง เจ้าพนักงานเทศกิจ วรวุฒิ ปล่ังกลาง
๗ นายคิริพันธ์ คิริประภา หัวหน้าฝ่ายปกครอง คิริพันธ์ คิริประภา
๘ นายสมชาย ธปเทียน หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ฯ สมชาย ธปเทียน
๙ นายอุทัย สังข์ดอน เจ้าพนักงานเทศกิจ อุทัย สังข์ดอน

๑๐ นางธัซปพร ปานกลาง ครู ท.๒ (แทน) ธัขปพร ปานกลาง
(9)(ร๊) นายสุรัส งานโคกสูง รองปลัดเทศบาล สุรัส งานโคกสูง
๑๒ นางจารุวรรณ ส่ือกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง จารุวรรณ ส่ือกลาง
๑๓ นางณิรขา อาจจุฬา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ณิรซา อาจจุฬา
๑๕ นายจุตพงษ์ ไพดีพะเนาว์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาขุมขน จุตพงษ์ ไพดีพะเนาว์



-๒-
ลำดับที่ ชื่อ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

(ริ) & นายวรศักดิ้ กาญจนสีมา ผอ. รร.ท. ๑ วรศักดี้ กาญจนสีมา
๑๖ นายไพโรจน์ สวามีชัย ผอ.รร.ท.๓ ไพโรจน์ สวามีชัย
๑๗ นายอดิศักด์ พ่วงศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง อดิศักดิ้ พ่วงคิริ

นางประภาพรรณ โพธ๋ึมีคิริ ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ ประภาพรรณ โพธ๋ึมีคิริ
๑๙ นางรัขนี อริยรักษ์ ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม รัขนี อริยรักษ์
๒๐ นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป นัฐวดี จงกลกลาง
๒๑ ด.ต.ถวัลย์ คล่องใจ ตำรวจช่วยงานเทศกิจ ถวัลย์ คล่องใจ
๒๒ จ.อ.กันตภณ เด่ือกระโทก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กันตภณ เด่ือกระโทก
๒๓ นางพรสวรรค์ แก้วกลาง ลุกจ้างประจำ ฯ พรสวรรค์ แก้วกลาง
๒๔ นางสาววรรณพร วัดเวียงคำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วรรณพร วัดเวียงคำ
๒๔ นางอัญชุสี ตรงด่านกลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา อัญชุสี ตรงด่านกลาง
๒๖ นางสว่ัน บีทมะศิริ เจ้าพนักงานธุรการ สว่ัน บีทมะคิริ
๒๗ นายศักดิ๋ชาย ชุนนิล เจ้าพนักงานบีองกันๆ ศักดิ้ขาย ชุนนิล

เริ่มประชุมเวลา 
นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

๑๔.๐๐ น.
- รายงานสมาชิกผู้มาประชุมสภาเทศบาล ผู้Iม่มา,ประชุม ๒ ท่าน คือ

๑. นายอาจ ลังสกฤษณ์ สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ
๒. นายสุรพงษ์ วัชระสุขโพธ สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ

- กราบเรียนท่านประธานสภา ขณะนี้สมาขิกได้ลงซ่ือและอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ จำนวน ๘ 
ท่าน ถือว่าเกินกึ่งหนึ่ง ครบองค์ประชุม
- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอกราบเรียนท่านประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
และประจำแท่นประธาน กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งใหส้มาชิกสภาเทศบาล 
ทุกท่านทราบ พร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญครับ
- เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงทุกท่าน และผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมคณะ 
ตลอดทั้งพนักงานเทศบาลและผู้เข้ารับฟ้งการประชุม ทุกท่าน
- สำหรับวันนี้เปีนการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี 
๒๔๖๑ ผมขอเปิดการประชุมและเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศกำหนดการ 
ประชุมสภาเทศบาล เชิญครับ

นายณัฐพล ตะเภาน้อย กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ประกาศเทศบาลตำบล 
ปลัดเทศบาล โนนสูง เร่ือง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลโนสูง สมัยสามัญ สมัยที ่ ๓ คร้ังท่ี ๒
เลขานุการสภาเทศบาล ประจำปี ๒๔๖๑ อาศัย อำนาจตามความในข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศ 
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสภา



-๓ -

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

นายประสงค์ โพธ๋ึมีศิริ 
นายกเทศมนตรี 
ตำบลโนนสูง

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

เทศบาลตำบลโนนสูง ดังนี้ ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 
๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง จึงประกาศมาให้ 
ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงซ่ือ) เชิด กำเนิดกลาง
(นายเชิด กำเนิดกลาง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

ระเบียบวาระที่ ๑ ญัตติแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาห้องถิ่นลี ่
ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๓/ ๒๕๖๑ (กองช่าง)
-ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง อ่านญัตติแจ้งเพื่อทราบ เร่ือง แจ้งการ 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 
๓/ ๒๕๖๑ ขอเชิญครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

เร่ือง แจ้งการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) เพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๓/ ๒๕๖๑

เรียน ประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ตามที่กองช่างได้กันเงินโครงการขยายผิวจราจร ถนนโนนสูง -  มิตรภาพ 
จากอู่'ช่างอั๊ดถึงสุดเขตเทศบาล จำนวนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเมื่อ 
พิจารณาโครงการที่จะดำเนินการ โครงการดังกล่าวคาบเกี่ยวพื้นที่ดำเนินการของแขวงทาง 
หลวงนครราชสีมาที่ ๑ ซึ่งในรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ รายละเอียดไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน เนื่องจากไม่ได้แยก 
พื้นที่ระหว่างการดำเนินงานนอกเขตพื้นที่ และในเขตพื้นที่ ไว่ในถนนเส้นดังกล่าวอย่าง 
ซัดเจน

กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูงจึงได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นลี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๓/ ๒๕๖๑ 
ในวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การดำเนินงาน โดยเปลี่ยนแปลงใน 
ช่องรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นลี่ปี

ขอได้โปรดนำเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อทราบ
- ครับ ท่านนายก ได้อ่านญัตติแจ้งเพื่อทราบ เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
ท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๑ ถือว่าสภา 
แห่งน้ีรับทราบ



นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

นายเชิด มีเกาะ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยลามัญ สมัยท่ี ๒ (คร้ังท่ี ๑) 
ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ฝานมา
- ผมขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม อ่านตรวจรายงานการประชุมสภา 
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อสภาเทศบาล เชิญนายเชิด มีเกาะ ครับ

- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑
ประจำปี ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีคณะกรรมการ ดังน้ี
๑. นายแทน แจ่มกลาง ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
๒. นายเจริญ ตรีกลาง กรรมการตรวจรายงานการประชุม
๓. นายเชิด มีเกาะ กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
เมื่อคณะกรรมการได้มาพร้อมกันแล้วคณะกรรมการได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อพิจารณา 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อ 
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ทางเลขานุการได้จัดพิมพ์และเรียบเรียงไว้แล้ว จาก 
รายงานการประชุมเห็นว่าเปีนการถูกต้องตามมติที่ประชุมทุกระเบียบวาระแล้ว ไม่มีการ 
แกไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

จึงลงลายมือขื่อไว้ เพ่ือนำเสนอสภาเทศบาลเพ่ือรับรองในการประชุมครั้งต่อไป 
(ลงข่ือ) แทน แจ่มกลาง ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายแทน แจ่มกลาง)
(ลงข่ือ) เจริญ ตรีกลาง กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเจริญ ตรีกลาง)
(ลงข่ือ) เชิด มีเกาะ กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม

(นายเชิด มีเกาะ)

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณารายงานการประชุมสภาที่เลขานุการได้แจกจ่ายให้ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภา 
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม,ครับ ล้าไม่มีผมขอถามมติท่ีประชุมแห่งน้ีว่า สมาชิกท่านใดให้การ 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ 
เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โปรดยกมือครับ
- รับรอง ๘ สียง
- สมาชิกท่านใดไม่ให้การรับรอง โปรดยกมือครับ
- ไม่รับรอง - เสียง
- ให้การรับรอง ๘ เสียง



น า ย เช ิด  ก ำ เน ิด ก ล า ง
ป ระ ธ าน ส ภ าเท ศ บ าล

นายประสงค์ โพธึ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กองวิขาการและแผนงาน)
- เรียนเชิญ ท่านนายกเทศมนตรี อ่านคำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอเรียนเชิญครับ

- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสูง

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน บัดนี้ถ ึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลโนนสูง จะได้เสนอร่างเทศ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลโนนสูงอีกครั้งหนึ่ง ฉะน้ันใน 
โอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสูงจึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล 
โนนสูง เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังน้ี

โดยที่เป ีนการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในพระราขบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๖๕ 
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวิโดยความเห็นขอบของสภาเทศบาลตำบลโนนสูง และโดยอนุมัติ 
ของนายอำเภอโนนสูงปฏิบัติราฃการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราฃสีมา

ข้อ ๑. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อ ๒. เทศบัญญัติ นี้ให็ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นต้นไป

ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นเงิน 
จำนวนรวมท้ังส้ิน ๑๕๐,๖๒๖,๒๕๐ บาท

ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวด 
ภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น๑๕๐,๖๒๖,๒๕๐ บาท 
โด ยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้



- ๖ -

แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๒๓,๙๐๗,๘๒๔

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑๐,๗๗๗,๕๒๐
ด้านบริการขุมซนและสังคม

แผนงานการศึกษา ๕๔,๖๗๔,๙๘๐
แผนงานสาธารณสุข ๔,๓๔๘,๓๙๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๘๔๕,๓๖๐
แผนงานเคหะและขุมซน ๒๔,๖๖๐,๕๖๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมซน ๒,๔๗๑,๙๖๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๒,๔๙๕,๔๐๐

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๖,๐๔๒,๘๐๐

ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง ๒๐,๔๐๑,๔๕๖

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๕๐,๖๒๖,๒๕๐

ข้อ ๕. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งส้ิน 
๑๕,๐๙๙,๓๐๐ บาท ดังนี

งบ ยอดรวม
งบกลาง ๕,๐๑๐,๐๐๐
งบบุคลากร (9),0̂9 จ1)0,000
งบดำเนินงาน (3),00^69,(3^.00

งบลงทุน ๖๗,๘๐๐
งบรายจ่ายอื่น ๗,๐๗๓,๐๐๐

รวมรายจ่าย (เ^) 0  (อิน้ี ) 010

ข้อ ๖. ให้นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ ๗. ให้บายกเทศมนตรีตำบลโบบสูงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
บัญญัตินี้

จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ให้กับสมาขิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ได้พิจารณาตามอำนาจและหน้าที่ 
ต่อไป



น า ย เช ิด  ก ำ เน ิด ก ล า ง
ป ร ะ ธ าน ส ภ าเท ศ บ าล

มติท่ีประขุม

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

น.ส.ขัฃฏา เต็มปีติกุล
รองประธานสภาเทศบาล 
นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

■ ฟ -

- ครับท่านนายกเทศมนตรี ได้อ ่านคำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภาเทศบาลแล้วนะครับ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม “ญัตติร่างงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ไม่ได้”
จึงต้องถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว คือ พิจารณาเปีนสามวาระ ดังนี้ 

วาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
วาระที่ ๒ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
วาระที่ ๓ การลงมติ
- ต ่อไปผมขอสอบถามท ี่ประข ุมสภาแห ่งน ี้ว ่าม ีสมาช ิกท ่านใดจะขออภิปรายใน 
รายละเอียดหลักการและเหตุผลของร่างเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีแถลงต่อที่ประขุมหรือไม่ เชิญครับ
- ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประขุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นขอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระที่ ๑ ได้โปรดยกมือ ครับ
- เห็นขอบ ๘ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โปรดยกมือครับ
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
- เปีนอันว่าสภาแห่งนี้ได้พิจารณาและเห็นขอบหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วาระที่ ๑ ไปแล้วนะครับ
-ต่อไปก่อนที่จะพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นตอนการแปรญัตติจะต้องดำเนินการเลือก 
คณะกรรมการแปรญัตติ ข้อ ๑๐๓,ข้อ ๑๐๕ (๓) โดยขอให้สมาชิกได้พิจารณาเสนอขื่อ 
สมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นว่าเหมาะสม จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
กรณีสมาชิกเปีนผู้เสนอขื่อต้องมีสมาชิกรับรอง ๒ ท่าน กรณีนายกเทศมนตรีเสนอไม่ต้อง 
มืผู้รับรอง
-ผมขอถามที่ประขุมแห่งนี้ว่า เห็นสมควรให้มืคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนกี่คน เชิญ 
สมาชิกแสดงความคิดเห็น ครับ
-ข้าพเจ้า นางสาวขัซฏา เต็มปีติกุล รองประธานสภาเทศบาล 
ขอเสนอให้มืคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ คน 
-ครับ ผมขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรองด้วยครับ 
ผู้รับรอง ๑. นายแทน แจ่มกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือรับรอง

๒. นายมนูญ นาค'จำศิลปี สมาชิกลภาเทศบาล ยกมือรับรอง 
๓. นายทวน สงกรานต์ สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือรับรอง
๔. นายเฉลิม กลึงกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือรับรอง

-มืท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มืผมขอถามมติที่ประขุมแห่งนี้ว่า เห็นขอบให้มี 
คณะกรรมการแปรญัตติจำนวน ๓ คน หรือไม่ ท่านใดเห็นขอบ โปรดยกมือครับ 
- ม ืสมาชิกยกมือเห็นขอบ ๕ เสียง
- ม สืมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบโปรดยกมือครับ ไม่ม นีะครับ เปีนอันว่าท ี่ประขุมสภาแห่งน ี้ 

มืมติเห็นขอบให้มืคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน ๓ คน



มติท่ีประขุม

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล 
นายทวน สงกรานต 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

นายเชิด กำเนิดกลาง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเฉลิม กลึงกลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเชิด กำเนิดกลาง 
ประธานสภาเทศบาล

มติท่ีประขุม

-๘ -

■ สรุปเห็นฃอบ ๕  เสียง (งดออกเสียง ๓ เสียง)

■ ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอซื่อ ผ ู้ท ี่เห ็นว่าเหมาะสมที่จะแต่งต ั้ง เป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑ เชิญครับ
■ ข้าพเจ้า นายทวน สงกรานต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอ นายแทน แจ่มกลาง 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑ ครับ 
■ ครับ ผมขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรองด้วยนะครับ 

ผู้รับรอง ๑ .  นายมนูญ นาคจำศิลป๋ สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือรับรอง 
๒. นายเจริญ ตริกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือรับรอง 
๓. นายเฉลิม กลึงกลาง สมาซิกสภาเทศบาล ยกมือรับรอง

■ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอซ่ือผู้ท่ีเห็นว่าเหมาะสมท่ีจะแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติ คนท่ี ๑ อีกหรือไม่ ล้าไม่มีถือว่า นายแทน แจ่มกลาง ได้รับคัดเลือกเป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑

■ ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอซ่ือ ผู้ที่เห็นว่าเหมาะสมที่จะแต่งตั้ง 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒ เชิญครับ 
■ ข้าพเจ้า นายเฉลิม กลึงกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอ 
นางรดา พรจุติภัทร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒ ครับ 
■ ครับ ผมขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรองด้วยนะครับ 
ผู้รับรอง ๑ . นายมนูญ นาค'จำศิลป็ สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือรับรอง 

๒. นายเจริญ ตริกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือรับรอง
๓. นายทวน สงกรานต์ สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือรับรอง

■ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอซื่อผู้ที่เห็นว่าเหมาะสมทีจ่ะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติ คนท่ี ๒ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประขุมแห่งน้ีว่า 
เห็นขอบให้นางรดา พรจุติภัทร
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒ หรือไม่ ท่านใดเห็นขอบ
โปรดยกมือครับ
■ มีสมาชิกเห็นขอบ ๔ เสียง
■ ท่านใดไม่เห็นขอบ โปรดยกมือครับ
■ ไม่เห็นชอบ - เสียง
■ งดออกเสียง ๔ ท่าน
■ เห็นชอบ ๔ เสียง

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล
นายมนูญ นาคจำศิลป๋
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

ต ่อไปขอเช ิญสมาช ิกสภาเทศบาลเสนอซื่อ ผ ู้ท ี่เห ็นว ่าเหมาะสมท ี่จะแต ่งต ั้ง เป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓ เชิญครับ
-ข้าพเจ้า นายมนูญ นาค'จำศิลป้ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอ นายทวน
สงกรานต์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓ ครับ
■ ครับ ผมขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรองด้วยนะครับ
ผู้รับรอง ๑. นายแทน แจ่มกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือรับรอง



นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจริญ ตริกลาง
สมาซิกสภาเทศบาล

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล 
มติท่ีประชุม

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

นายณัฐพล ตะเภาน้อย 
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล

๒. นายเจริญ ตรีกลาง สมาซิกสภาเทศบาล ยกมือรับรอง
๓. นายเฉลิม กลีงกลาง สมาซิกสภาเทศบาล ยกมือรับรอง

-มืสมาซิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอซื่อผู้ที่เห็นว่าเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเปีนคณะกรรมการ 
แปรญัตติ คนท่ี ๓ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มืถือว่า นายทวน สงกรานต์ ได้รับคัดเลือกเปีน 
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓
-สรุป ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ 

๑. นายแทน แจ่มกลาง สมาซิกสภาเทศบาล เขต ๒
๒. นางรดา พรจุติภัทร สมาซิกสภาเทศบาล เขต ๑
๓. นายทวน สงกรานต์ สมาซิกสภาเทศบาล เขต ๑

ซึ่งคณะกรรมการทั้ง ๓ ท่าน จะพ้นจากการเป็นคณะกรรมการ ต่อเมื่อการพิจารณา 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จส้ิน

- ต่อไปขอให้สภาแห่งน้ีได้เสนอกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอคำแปรญัตติร่าง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอเรียนเชิญครับ
- ข้าพเจ้า นายเจริญ ตรีกลาง ขอเสนอ
วันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
วันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง

มีสมาซิกท่านใดจะเสนอเพิ่มหรือไม่ ถ้าไม่มื ผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมาซิกท่านใดให้
การรับรองไดโปรดยกมือครับ
-รับรอง ๗ เสียง (งดออกเสียง ๑ เสียง)
-ดังนั้นท่านใดมืความประสงค์ยื่นคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการให้ถือกำหนด วัน เวลา 
สถานท่ี ตามที่สภากำหนดนะครับ
-สำหรับคณะกรรมการแปรญัตติจะประชุมกันเมื่อใดนั้น ผมขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล 
ขี้แจงรายละเอียดครับ

-ตามข้อ ๑๐๙ ให้เลขานุการสภาเทศบาลนัดประชุมคณะกรรมการสภาครั้งแรกผมขอนัด 
คณะกรรมการประชุมในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๕๕ น. และขอถือว่าได้ 
แจ้งให้ทุกท่านทราบในที่ประชุมแห่งนี้ขณะเดียวกัน ครับ
-ตามข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างเทศบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรรมการ 
แปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง 
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มืการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธาน 
ท้องถิ่น รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน 
ตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร 
ญัตตินั้นเป็นประการใดสงวนความเห็นขอบของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำ 
แปรญัตติด้วย



- ๑ (ว-

น า ย เช ิด  ก ำ เน ิด ก ล า ง
ป ร ะ ธ าน ส ภ าเท ศ บ าล

นายประสงค์ โพธึ๋มีศิริ
นายเทศมนตรี ต.โนนสูง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอญัตติเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่าย 
รายการใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล)
-ฃอเชิญท่านนายกเทศมนตรี อ่านญัตติ เรียนเชิญครับ 
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
เร่ือง ขอเสนออญัตติ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุม่ติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเปีนรายการใหม่ ดังต่อไปน้ี

ด้วยงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล ได้ตั้งงบประมาณประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งค่าใข้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จึงเห็นควรโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ไปต้ัง
จ่ายเปีนรายการใหม่ดังนี้

โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเปีนรายการใหม่)
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน
-ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๑๙,๕๐๐ บาท

สำหรับจ่ายเบีนค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบ ๒ บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า
๙๐๐x๔๕๐x๑๘๐๐ มิลลิเมตร (กว้างXยาวXสูง) เปีนตู้บานเปิดสองบาน สำหรับเก็บ 
แฟ้มเอกสารมีแผ่นขั้น ๓ แผ่น ซึ่งสามารถปรับระดับ สูง-ตํ่าได้ มือจับชนิดยืนแบบเขา 
ควาย จำนวน ๓ หลัง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๔/ ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ รายการที่ ๑)

โอนลด
แผนงานบริหารงานท่ัวไไ]
งานบริหารท่ัวไป
ค่าตอบแทนใข้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราขการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืน ๆ
■ โครงการจัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

โนนสูง ต้ังไว้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๒๕,๐๐๐ บาท จึงขอโอนลดไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าค่า 
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๑๙,๕๐๐ บาท



■ ๑®"

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

มติท่ีประชุม

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

นายวรการ ทัดกลาง 
เลขานุการ 
นายกเทศมนตรี

ระเบียบ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ เปีนอำนาจของสภา 
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ๒๗

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเบีนรายการใหม่ ให้ 
เบีนอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ขอได้โปรดนำเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เพ่ือโปรด 
พิจารณาอนุมัติต่อไป
-ครับ ท่านนายกเทศมนตรี ได้อ่านญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
๒๔๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายเปีนรายการใหม่ ต่อสภา 
เทศบาลแล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ ล้าไม่มีต่อไปผมขอถามมติท่ี 
ประชุมว่า อนุมัติญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๑ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายเปีนรายการใหม่ หรือไม่ สมาขิก
ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือครับ 
-เห็นชอบ ๘ เสียง
- มีสมาชิกท่านใดไม่ให้ความเห็นขอบ โปรดยกมือครับ 
-ไม่เห็น'ขอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง
- สรุปให้ความเห็นขอบ ๘ เสียง

๔.๒ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๑ ไปตั้งจ่าย 
รายการใหม่ (งานบีองกัน ฯ สำนักปลัดเทศบาล)
ท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นายวรการ ทัดกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
อ่านญัตติแทน เรียนเชิญครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
เร่ือง ขอเสนอญัตติ
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๑ ไปตั้งจ่ายเปีนรายการใหม่ ดังนี้

ด้วยงานบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบีองกันและรักษาความ 
สงบ สำนักปลัดเทศบาล ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๑ แต่เนื่องจาก 
ไม่ได้ตั้งจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์สำนักงานไว้ จึงเห็นควร 
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๑ ไปตั้งจ่ายเปีนรายการใหม่ 
ดังน้ี



โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
แผนงานการรักษาความลงบภายใน
งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิงก่อลร้าง
- โครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาลาธารณภัย เทศบาล 

ตำบลโนนสูง จำนวน (ะ๐๐,๐๐ ๐  บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงขยายห้องประชุม 
ปรับปรุงห้องทำงานเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาลห้องนํ้า ทาสี 
อาคารดาดฟ้า งานติดตั้งผ้าม่าน ข่องหน้าต่างหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ (ตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๑ หน้าท่ี ๒๖ 
รายการที่ ๑๗)

โอน'เพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
แผนงานการรักษาความลงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและลิ่งก่อลร้าง 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑๖,๐๐๐ 

บาท สำหรับจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(สเปค ปี ๖ ๑ 0 )  จำนวน ๑ 
เครื่อง (ตามแผน'พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 
๔/๒๕๖๑ หน้าท่ี ๓๐ รายการที่ ๒)

โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
แผนงานการรักษาความลงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อลร้าง 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท สำหรับจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
เฬน พ ( น ก ช :10ก  ชนิดเลเซอร์ หรือขนิด 11:0 สี(สเปค 0  ปี ๖๑)จำนวน ๑

เครื่อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นลี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
๔/ ๒๕๖๑ หน้าท่ี ๓๑ รายการที่ ๖)

โอนลด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบดำเนินงาน 
ค่าตอบแทน
- ค ่าตอบแทนการปฏ ิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการ งบประมาณตั้งไว้ 

๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๖,๗๒๐ บาท จึงขอโอนลดไปตั้งจ่ายเปีนรายการใหม่ แผนงาน 
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์



-๑ ๓ -
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล 
ตำบลโนนสูง จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท

โอนลด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
ค่าใช้ลอย
รายจ่ายเก ี่ยวเน ื่องกับการปฏิบ ัต ิราชการที่ไม ่เช ้าล ักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ
- โครงการอบรมและซ้อมแผนผจญเพลิง สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ 

งบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท จึงขอโอนลดไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ 
อัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

โอนลด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
ค่าใช้ลอย
รายจ่ายเก ี่ยวเน ื่องกับการปฏิบ ัต ิราชการที่ไม ่เช ้าล ักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ
- โครงการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๗๕,๑๐๔ บาท จึงขอโอนลดไปตั้งจ่ายเปีน 
รายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ 
อัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน ๗๔,๐๐๐ บาท

โอนลด
แผนงานการรักษาความลงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก ี่ยวเน ื่องกับการปฏิบ ัต ิราชการที่ไม ่เช ้าล ักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ

-โครงการสาธิตให้ความเด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา 
งบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท จึงขอโอนลดไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ 
อัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท



■ ๑๕-

โอนลด
แผนงานการรักษาความลงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
ค่าวัลดุ
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ 

๑ ๐ ๐,๐ ๐๐  บาท จึงขอโอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบ 
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน 
๕๐,๐๐๐ บาท

โอนลด
แผนงานการรักษาความลงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
ค่าวัลดุ
- ว ัสต ุเคร ื่องด ับเพลิง งบประมาณตั้งไว้ ๒ ๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ 

๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอโอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบ 
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน 
๕๐,๐๐๐ บาท

โอนลด
แผนงานการรักษาความฝ็งบภายใน 
งานเทศกิจ 
ค่าตอบแหน
- ค ่าตอบแทนการปฏ ิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการ งบประมาณตั้งไว้ 

๒๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๑๖,๕๒๐ บาท จึงขอโอนลดไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

โอนลด
แผนงานการรักษาความลงบภายใน 
งานเทศกิจ 
ค่าใช้ลอย
รายจ่ายเกี่ยวเน ื่องกับการปฏิบัต ิราซการที่ไม ่เช ้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ
- ค ่าใช ้จ ่ายใน การเด ิน ท างไป ราชการใน และน อ กราชอาณ าจ ักร 

งบประมาณตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๕,๐๐๐ บาท จึงขอโอนลดไปต้ังจ่ายเป็น



รายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน{เองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ 
อัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคารงาน{องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน 
๒๐,๐๐๐ บาท

โอนลด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานเทศกิจ 
ค่าใช้ลอย
รายจ่ายเก ี่ยวเน ื่องกับการปฏิบ ัต ิราขการที่ใม ่เข ้าล ักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ
-โครงการอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานผู้จำหน่ายสินค้าในเขต 

เทศบาลตำบลโนนสูง งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จึงขอ 
โอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน{องกันภัยฝ่าย 
พลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร 
งาน{องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

โอนลด
แผนงานการรักษาความลงบภายใน 
งาน{องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
ค่าใข้สอย
รายจ่ายเก ี่ยวเน ื่องกับการปฏิบ ัต ิราชการที่ไม ่เข ้าล ักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ
- โครงการผ ึเกซ ้อมแผน{องก ันภ ัยฝ ่ายพลเร ือน งบประมาณตั้งไว้ 

๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท จึงขอโอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังน้ี
๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน{องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ 

ระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารงาน{องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท

๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน{องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
และระงับอัคคีภัย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
สำนักงาน จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท

๓.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน{องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
และระงับอัคคีภัย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท

ระเบียบ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายครั้งน ี้ เป็นอำนาจของสภา 
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗

ต่อท่ีประขุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เพ่ือโปรดพิจารณาอนุม'ติต่อใป

-๑ ๕ -
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นายวรการ ทัดกลาง 
เลขานุการ 
นายกเทศมนตรี

ระเบียบ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ เนินอำนาจของสภาเทศบาล ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
หมวด ๔ ข้อ ๒๗

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเนินรายการใหม่ ให้ 
เนินอำนาจอนุม่ติของสภาท้องถิ่น

ขอไดิโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เพ่ือโปรด 
พิจารณาอนุมัติต่อไป
- ครับ นายวรการ ทัดกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้อ่านญัตติขออนุมัติโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายเนินรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะ 
อภิปรายขอเชิญครับ ถ้าไม่มีต่อไปผมขอถามมติท่ีประชุมว่าเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติโอน 
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายเนินรายการใหม่ หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
- เห็นชอบ ๘ เสียง
- สมาชิกท่านใดไมให้เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
-ไม่เห็นขอบ - เสียง
- งดออกเสียง -  เสียง
- สรุปให้ความเห็นขอบ ๘ เสียง
๔.๓เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายระจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ไปตั้งจ่ายเนินรายการใหม่ (กองลาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นายวรการ ทัดกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
อ่านญัตติแทน เรียนเชิญครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
เร่ือง ขอเสนอญัตติ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเนินรายการใหม่ ดังต่อไปน้ี

ด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ต ั้งงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หมาดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ, ค่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร) เพื่อตั้งจ่ายเนิน 
รายการใหม่ดังนี้
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โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน
-ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือขนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เคร่ือง เป็นเงิน ๑๑๔,๔๐๐ บาท
-ค่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว ๓๐ 

แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เคร่ือง เบ็เนเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

ข้อเสนอแนะ เห็นควรโอนลดงบประมาณรายจ่ายจากแผนงาน 
ดังต่อไปน้ี หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าใช้สอย
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ต้ังไว้ ๒,๗๔๘,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายไป 

แล้ว ๙๔๘,๘๐๐ บาท
คงเหลือ ๑ , ๗๙๙,๖๐๐ บาท เนื่องจากมีงบประมาณคงเหลือพอที่จะโอนลดได้ และ 
เพียงพอแก่การใช้จ่ายได้ตลอดปีงบประมาณ จึงขอโอนลดไปเพ่ิมแผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เปีนเงิน ๓๖๔,๔๐๐ บาท

ระเบียบ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ เป็นอำนาจของสภา 
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อพิจารณา
ต่อไป
- ครับ นายวรการ ทัดกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้อ่านญัตติขออนุมัติโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะ 
อภิปรายขอเชิญครับ ถ้าไม่มีต่อไปผมขอถามมติที่ประชุมว่าเห็นขอบ ญัตติขออนุมัติโอน
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นายคิวฤทธึ๋ โพธึ๋มีคิริ
รองนายกเทศมนตรี

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายเปีนรายการใหม่ หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
- เห็นขอบ ๘ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่ให้เห็นขอบ โปรดยกมือครับ 
-ไม่เห็นขอบ - เสียง
- งดออกเสียง -  เสียง
- สรุปให้ความเห็นชอบ ๘ เสียง

๔.๔เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายระจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการสังคม)
ท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นายคิวฤทธึ๋ โพธมีคิริ รองนายกเทศมนตรี อ่าน 
ญัตติแทน เรียนเชิญครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

เร่ือง ขอเสนอญัตติ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูง
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร่ือง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๑ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่
เรื่องเดิม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๔๖๑ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสูง ไม่ได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อค่าครุภัณฑ์ไว้ 
จ ึงม ืความจำเป ็นท ี่ต ้องโอนเพ ิ่มต ั้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่จากหมวดและประเภทตาม 
รายละเอียด ดังนี้

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมซน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน 
งบลงทน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
-โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

งบประมาณตั้งไว้ ๙๔,๐๐๐ บาท
สำหรับเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือฃนิด 

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เคร่ือง สำหรับสำนักงาน

คุณลักษณะเฉพาะ
๑ .ขนาดท่ีกำหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู 
๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง



๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 
๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด 
ไฟฟ้าเบอร์ ๔

๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งขุด ทั้งหน่วยส่ง 
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔. เคร ื่องปรับอากาศท ี่ม ีระบบฟอกอากาศ เซ่น แผ่นฟอกอากาศ 
ตะแกรง'ไฟฟ้า(เ1๒(ป:IX ฐกํน่ร)หรือเคร่ืองผลิตประจุไฟฟ้า(๒ก126โ)เป็นต้น สามารถดักจับ 
อนุภาค ฝ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้ 

-ขนิดต้ังพ้ืนหรือแขวน 
-ซนิดติดผนัง
สำหรับตู้ต้ังพ้ืน เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ 

๖. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
๗. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจากข้อ ๓)ให้เป็นไปตาม 

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่๓/ ๒๔๓๙(ครั้งที่๔๗)เมื่อวันที่ ๑๔ 
มิถุนายน ๒๔๓๙ เกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงาน โดยให ้พ ิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่ม ีประสิทธิภาพสูง(บ^) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสม'ยัติ คือ

-ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากันให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า 
-ถ้า'จำนวนบีทียูโม่เท่ากัน ให้'นำ'จำนวน'บีทียู'หารด้วยจำนวน'วัตต์(บีทียูต่อ

วัตต์)
ผลที่ได ้ค ือค ่า เ ^  ถ ้าค ่าของ บ ^  สูง ถ ือว ่าเคร ื่องป ร ับ อากาศม ี 

ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๑)

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมซน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความเข้มแข็งของขุมขน 
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
• โ ค ร ง ก า ร จ ั ด ซ ื ้ อ เ ค ร ื ่ อ ง พ ิ ม พ ์  |\/เน๒?นเา*เ0ทแบบฉีดหม ึก

(เกเซ่ร'*)งบ’ประมาณต้ัง,เว้ ๗,๙๐๐ บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น ? ท่ท1:6โ^๐[วเ6โ,ร08ทก6 โและเวิ^ 

ภายในเครื่องเดียวกัน
-ใข้เทคโนโลยีแบบพ่น'หมึก (บกเช่61)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐01131 หรือ 

๑,๒๐๐x๔,๘๐๐01 |ว1



-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า ๓๔ หน้าต่อนาที (เวเวทก) 
หรือ ๑๔ ภาพต่อนาที

(แวเาา)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที ((ว!ว๓) หรือ 
๑๐ ภาพต่อนาที (1|ว๓)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด /\๔ (ขาวดำ-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๒,๔๐๐01(31
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนม้ต(/\น1:0 0๐0บ๓ 6ก1: โอ60เ)
-สามารถถ่ายเอกสารได้ท้ังสีและขาวดำ 
-สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม้น้อยกว่า ๙๙  สำเนา 
-สามารถย่อและขยายได้ ๒๔ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต ์
-มีซ่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(๒1:6โโล06) แบบ ๑๐/ ๑๐ ๐  8ล56-7 หรือ 

ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ซ่อง
-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย ( พ ] - ค )  ได้
-มีถาดใส่กระดาษไดีไม่น้อยกว่า ๑๐ ๐  แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ เ \๔,16บ:6โ,16331 และ (1นร1:๐๓
(ต ั้งตามบัญฃีราคามาตรฐานครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.

๒๔๖๑)
ข้อเสนอแนะ เห็นควรโอนลดจากแผนงานดังต่อไปน้ี 
โอนลด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของซมชน
งานส่งเสริมและสนับลนุนความเข้มแข็งของชุมซน
หมวดค่าตอบแทนใข้ลอยและวัสดุ
ค่าใข้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เข้าลัก^ณะรายจ่าย 

หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียน/นักติกษาทำงาน
งบประมาณต้ังไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับจ่ายเป ็นค่าตอบแทนให้แก่ 

นักเรียน/นักศึกษาท่ีทำงานในข่วงปิดภาคเรียน งบประมาณต้ังไว้ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือเพียงพอ จึงขอ 
โอนเพ่ิม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมซนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความเข้มแข็งของ 
ชุมขนงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้างค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงานโครงการ 
จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน งบประมาณตั้งไว้ ๙๔,๐๐๐ บาทแผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมซนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมขนงบลงทุนหมวดค่า 
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
IV!ชพ1บ่|ก1:10ทแบบฉีดหมึก (เทเๆ6ป งบประมาณต้ังไว้ ๗,๙๐๐ บาท

-๒ ๐ -



นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

มติท่ีประชุม
นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการ 
นายกเทศมนตรี

ระเบ ียบการโลนเงินงบไ]ระมาณรายจ่ายครั้งนี้ เปีนอำนาจอนุมัติของ 
สภาท ้องถ ิ่นตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕:๔๑หมวด ๔ ข้อ ๒๗

ข้อ ๒๗การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้ 
เบีนอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ขอไดโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อพิจารณา 
ตามระเบียบต่อไป
- ครับ นายศิวฤทธึ๋ โพธ๋ึมีศิริ รองนายกเทศมนตรี ได้อ่านญัตติขออนุมัติโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายเปีนรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลแล้ว มีสมาซิกท่านใดจะ 
อภิปรายขอเซิญครับ ล้าไม่มีต่อไปผมขอถามมติที่ประชุมว่าเห็นขอบ ญัตติขออนุมัติโอน 
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายเปีนรายการใหม่ หรือไม่ สมาซิกท่านใดเห็นขอบโปรดยกมือครับ
- เห็นชอบ ๘ เสียง
- สมาซิกท่านใดไมให้เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
-ไม่เห็นขอบ - เสียง
- งดออกเสียง -  เสียง
- สรุปให้ความเห็นขอบ ๘ เสียง
๔.๔ เรื่อง ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
๒๔๔๙ ที่ได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันเพื่อมา 
ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๔๖๑ (กองการศึกษา)
ท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นายวรการ ทัดกลาง อ่านญัตติแทน เรียนเชิญครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาซิกผู้ทรงเกียรติ 
เร่ือง ขอเสนอญัตติ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอแก่ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงประกอบ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๔๔๙ ที่ได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีได้ 
ก่อหนี้ผูกพันเพื่อมาดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๔๖๑ (ตามบันทึกการประชุมสภา 
เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 
๒๔๖๑ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น้ัน

เน ื่องจากรายละเอ ียดค ุณ ล ักษณ ะรายการในงบประมาณ รายจ ่าย 
ประจำปี ๒๔๔๙ ที่ตั้งไว้ไม่สอดคล้องในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จึงขออนุมัติแก่ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี ๒๔๔๙ ดังนี้



-๒๒-

ข้อความเดิม 
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงานตั้งไว้๕ ๑ , ๐๐๐

บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับงานสำนักงาน

ให้กับ
โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน ๑ เคร่ือง 
โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน ๑ เคร่ือง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน ๑ เคร่ือง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (08บ) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ 0๐โ๐)

จำนวน ๑ หน่วย โดยมี 
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังน้ี

๑) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจำ แบบ (ะล0|า6 เท6ทา๐เ7
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ เท8 ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม,น้อยกว่า ๑ .๘(วิแ2และมี-หน่วยประเมินผลด้านกราฟิก
((วิโ3เวเาเ05 8๓0655๒5 อก!*) ไม่น้อยกว่า ๖ แกน หรือ

๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ 030๒6 เท6๓๐17 ขนาดไม่น้อยกว่า 
๓ เทธ ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๐(วิแ2 

-มีหน่วยความจำหลัก (^/\เท) ชนิด 008๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า
๕ (วิ 8

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (แลโป 0แ5เโ) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ 78 
จำนวน ๑ หน่วยหรือ ชนิด 5๐1๒1 5๒31:6 อ!ร  ̂ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 68 
จำนวน ๑ หน่วย

-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ X ๗๖๘ 81X61 และ 
มีขนาดไม่น้อยกว่า

๑๒ นิว
-มี 0ทอ-8ผ หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
-ม ีซ ่องเช ื่อมต ่อระบบเคร ือข ่าย (ผ6*ผ๐โ̂  เท๒61๒306) แบบ

๑๐/ ๑๐๐/ ๑๐๐๐ 8ล56-7 หรือ 
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ซ่อง



-๒๓-
-สามารถใช้งาน ผ !-ค  (๘๐๒.๑๑!ว ,5,ท) และ 8๒61:๐01:เาได้เป็นอย่าง

น้อย
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์)

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ขนิด 150 ขาวดำ (๑๘ 

หน้า/นาที) ตั้งไว้๑๑,๑0๐ บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ขนิด 180 ขาวดำ(๑๘ 

หน้า/นาที) จำนวน ๓ เคร่ือง  ๆ ละ ๓,๓๐๐ บาท ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน ๑ เคร่ือง 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน ๑ เคร่ือง
โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน ๑ เคร่ือง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ ฟเว!
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม,น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (เวเว๓)
-มีหน่วยความจำ ([/๒๓๐โ/) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘(V16
-มีฃ่องเขื่อมต่อ (เท๒๒306) แบบ โลโล1๒I หรือ บรธ ๒.๐ หรือดีกว่า

จำนวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ซ่อง

-สามารถใช้ได้กับ/\๔,161๒โ,163ล1และ(1นร๒ ๓  โ ด ย ม ี ถ า ด ใ ส ่  
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 
๑๕๐ แผ่น

(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์)

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงเสาธง โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ต้ังไว้ 
๕ ๐๐,๐๐0 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสาธง โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ในส่วน 
ต่าง  ๆ เซ่น

หลังคา ซ่องลม ปูพื้นกระเบื้อง ปรับพื้นโดยรอบอาคาร ทาสี และภูมิทัศน์ต่าง  ๆ (ตามแบบ 
แปลนเทศบาลกำหนด)



แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการติดตั้งผ้าม่านภายในอาคารอนุบาล (สน.ศฑ.อนุบาล ๘) ในสังกัดเทศบาล ใน 
สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ต้ังไว้ ๔๕๐,๐๐0 บาท

จ่ายเป็นค่าติดตั้งผ้าม่านภายในอาคารอนุบาล (สน.ศท.อนุบาล ๘) โรงเรียนเทศบาล ๑ พ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า ๑๖๓ ตารางเมตร) โรงเรียนเทศบาล ๒ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑๖๓ ตารางเมตร 
โรงเรียนเทศบาล ๓ พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๓ ตารางเมตร

ข้อความที่ขอแก่ไข 
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงานตั้งไว้๔๑,๐๐๐

บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับงานสำนักงาน

ให้กับ
โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน ๑ เคร่ือง 
โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน ๑ เคร่ือง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน ๑ เคร่ือง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง ((ะ?บ) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ (ะ๐โอ) 

จำนวน ๑ หน่วย โดยมี 
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังน้ี

๑) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจำ แบบ (วิลอเาอ ๒6๓๐17 ขนาดไม่น้อยกว่า 
๒ ๒8 ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๔6แ2  
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (6โลเวห]อร อโ๐๐อรรเท3 บก!!:) 
ไม่น้อยกว่า ๖  แกน หรือ

๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ (ะลอเาอ ๒อ๓๐กฺ/ ขนาดไม่น้อยกว่า 
๓ /\/ใ8 ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๔'ธแ2 

-มีหน่วยความจำหลัก ([พ\/เ) ชนิด ออ!}๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า
๔ (วิ 8

- ม หีน่วยจัดเก็บข้อมูล (เ-เลโป อก่V อ) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ 78  
หรือ ชนิด 5๐1๒ 51:ล1:อ อก่V อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 68 จำนวน ๑ หน่วย



๙

-๒(ะ-

-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑ , ๓๖๖ X ๗๖๘ [31X61 และ 
มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ น้ิว

-มี อVอ-^ผ หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (เก!:6โกลง หรือภายนอก 
(8x1:6๓31) จำนวน ๑  

หน่วย
-มีซ่องเช่ือมต่อ (เท!::6ภั3๐6) แบบ 8158 ๒.๐หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ แอ/VII หรือ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ม ี ช ่ อ ง เ ช ื ่ อ ม ต ่ อ ร ะ บ บ เ ค ร ื อ ข ่ า ย  (ผ 6!๒/0โ!แก!:6ภัล๐6) แบบ  

๑๐/ ๑๐ ๐ / ๑๐ ๐ ๐  8ล56-7 หรือ 
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

-สามารถใช้งานไดีไม่น้อยกว่า ผ เ-ค  (1888 ๘๐๒.๑๑ช ,3,ท, ล(ะ) และ
8๒ 61:0๐1:เา

(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 880 ขาวดำ 

(๑๘ หน้า/นาที) ตั้งไว้๑๑ ,๑๐ ๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 880 ขาวดำ 

(๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๓ เคร่ือง ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน ๑ เคร่ือง 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน ๑ เคร่ือง
โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน ๑ เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ ฟเวเ 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (เวเวทก)
-มีหน่วยความจำ (IV๒๓๐โV) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘8/18
-มีช่องเชื่อมต่อ (เก!:6โ๒๐6) แบบ 8158 ๒.๐ หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อย

กว่า ๑ ซ่อง



นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

-มีถาดใส่กระดาษไดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ /\๔,แ6บ:6โ,1อ5ล1 และ ปน51:๐๓

(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงเสาธง โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ต้ัง 

ไว้ ๕ ๐๐,0๐0 บาท
สำหรับจ่ายเปีนค่าปรับปรุงบริเวณเสาธง โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) และสร้าง 
เสาธงและเทพื้น คสล. ขนาด ๒๐x๓๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าครุภัณฑ์
โครงการติดตั้งผ้าม่านภายในอาคารอนุบาล (สน.ศท.อนุบาล ๘) ในสังกัดเทศบาลใน 
สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ต้ังไว้ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

จ่ายเป็นค่าติดตั้งผ้าม่านภายในอาคารอนุบาล (สน.ศท.อนุบาล ๘) โรงเรียนเทศบาล ๑ พ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า ๑๖๓ ตารางเมตร โรงเรียนเทศบาล ๒ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑๖๓ ตารางเมตร 
โรงเรียนเทศบาล ๓ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑๖๓ ตารางเมตร

ระเบียบฯ การเปลี่ยนแปลงแก่ไขคำซี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งนี้ เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๓๑

ข้อ ๓๑ การโอน การแก่ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ 
เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้เบิก 
ตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี

จ ึงเร ียนมาเพ ื่อโปรดพ ิจารณ านำญ ัตต ิขอแก ้ไขคำข ี้แจงประกอบ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๙ ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้ เสนอสภาเทศบาลเพื่อ 
พิจารณาอนุมัติตามวัตถุประสงค์ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

- ครับ นายวรการ ทัดกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้อ่านญัตติขอแก่ไข 
เปลี่ยนแปลงคำฃี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ท่ีได้ดำเนินการขอ 
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันเพื่อมาดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

-๒ ๖ -



0

-๒๗-

มติท่ีประชุม 
นายเชิด กำเนิดกลาง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประสงค์ โพธึ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

ต่อสภาเทศบาลแล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ ถ้าไม่มีต่อไปผมขอ 
ถามมติที่ประชุมว่า อนุมัติญัตติขอแกํไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี ๒๕๕๙ ที่ได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพันเพ่ือมา 
ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หรือไม่ สมาชิกท่านใดอนุมัติโปรดยกมือครับ
- เห็นชอบ ๘ เสียง
- มีสมาชิกท่านใดไมให้ความเห็นขอบ โปรดยกมือครับ
- ไม่เห็นขอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง
- สรุปให้ความเห็นขอบ ๘ เสียง 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ญัตติอื่น ๆ

-กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขอเสนอญัตติ 
เร่ือง ขอเสนอญัตติ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร่ือง การเข่าห้องนํ้า ห้องส้วมสาธารณะของ 
เทศบาลตำบลโนนสูง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การเข่าส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลโนนสูง โดยนางสาวชุติประภา 
ปรีชาตระกูล เปีนคู่สัญญากับเทศบาล ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง วันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ กำหนด ๑ ปี และผู้เข่าตกลงชำระค่าเข่าในอัตราเดือนละ ๒,๐๕๐ บาท 
และชำระค่าตอบแทนในการอนุญาต ๒1๕๐๐ บาท ก่อนสิ้นสุดสัญญาเข่าไม่น้อยกว่าหกสิบ 
วัน ผู้เข่าได้ต่อสัญญาเข่าพร้อมเสนอประโยชน์ตอบแทนให้เทศบาลพิจารณา และเทศบาล 
พิจารณาให้ต่อสัญญาเข่าครั้งละ ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง วันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ สัญญาส้ินสุดลงในวันที, ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้เข่าไม่ได้มายืนดำขอต่อ 
สัญญาเข่า และกองคลังแจ้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้ดูแลทรัพย์สิน เพ่ือ 
ดำเน ินการในส่วนที่เก ี่ยวข้อง ทั้งนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการ 
ตรวจสอบทรัพย์สิน อาคารห้องนํ้า ห้องส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลโนนสูง ปรากฏว่า 
ทรัพย์สินดังกล่าวอยูในสภาพเดิม และสามารถใช้งานได้ปกติ

เนื่องจาก บีจจุบันยังไม่ได้จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินเทศบาลตำบล 
โนนสูง จึงมีความจำเปีนจะต้องเปีดให้บริการห้องนํ้า ห้องส้วมสาธารณะของเทศบาลตำบล 
โนนสูง เพื่อบริการประซาซนในพื้นที่ และเพื่อให้การบริการประซาขนอย่างต่อเนื่อง จึง 
มีความจำเปีนให้ผู้เข่ารายเดิมเป็นผู้เข่ารายเดือนในอัตราค่าเข่าใน 
อัตราค่าเข ่าเด ือนสุดท้ายของการเข่า จนกว่าจะได้ผู้เข่ารายใหม่ตามระเบียบของทาง 
ราชการ

ในการนี้ การดำเนินการเรื่องดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๖



จ ฿ -

นายเชิด ก0าเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

มติท่ีประชุม

นายเขิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

-๒๘-
ข้อ ๖ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ 

ดำเนินการโดยวิธีประมูล
(๑) มีกำหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหาร เปีนผู้มีอำนาจอนุมีติ 
(๒) มีกำหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเปีนผู้อนุมัติ 
การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจำเปีนหรือเพื่อประโยชน์ของทาง 

ราชการให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดำเนินการเปีนอย่างอื่น โดย 
ไม่ต้องดำเนินการประมูลก็ได้ ทั้งนี้เท่าที่ไม่ชัดหรือแย้งกฎหมาย

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อพิจารณา
ต่อไป
- ครับ นายประสงค์ โพธ้ีมีคิริ นายกเทศมนตรี ได้อ่านญัตติ เร่ือง การเช่า'ห้องน้ํา ห้อง 
ส้วมสาธารณะชองเทศบาลตำบลโนนสูง ต่อสภาเทศบาลแล้วนะครับ มีสมาซิกท่านใดจะ 
อภิปรายขอเชิญครับ ถ้าไม่มีต่อไปผมขอถามมติท่ีประชุมว่า ญัตติ เร่ือง การเช่าห้องนํ้า 
ห้องส้วมสาธารณะของเทศบาลตำบลโนนสูง หรือไม่ สมาซิกท่านใดอนุมัติโปรดยกมือ 
ครับ
- เห็นชอบ ๘ เสียง
- มีสมาซิกท่านใดไม่ให้ความเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง
- สรุปให้ความเห็นชอบ ๘ เสียง

การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
-ก่อ'นปิดการ'ประชุมผม'ขอเชิญ คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๓ ท่านที่สภาเลือก รับมอบ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ที่สภาเห็นชอบแล้ว เพื่อดำเนินการ 
ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

-ถ่ายภาพประกอบการส่งมอบร่าง ฯ

ขอปิดการประชุมสภา

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.

(ลงช่ือ) ^  ปบั)ะ*-5'*1-'' เลขานุการสภาเทศบาล
(นายณัฐพล ตะเภาน้อย)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง
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รายงานการประขุมนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประขุมได้ตรวจรายงานการประขุม 
เม่ือวันท่ี ^  สิงหาคม ๒๕๖๑

(ลงช่ือ)
(นายแทน แจ่มกลาง)

ประธานกรรมการ 
ตรวจรายงานการประขุม

(ลงช่ือ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเจริญ ตรีกลาง)

(ลงช่ือ) '
(นายเชิด มีเกาะ )

กรรมการและเลขานุการ 
ตรวจรายงานการประขุม

(ลงช่ือ) ผูรั๊บรองรายงานการประขุม
(นายเชิด กำเนิดกลาง)

ประธานสภาเทศบาล


