
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. 256๕

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.256๕ เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

*********************
ผู้มาประชุม
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 นายรวม บุญเที่ยง ประธานสภาเทศบาล รวม บุญเที่ยง
2 นายธงชัย ประกอบผล รองประธานสภาเทศบาล ธงชัย ประกอบผล
3 นายประสิทธิ์ จํานงนอก สมาชิกสภาเทศบาล ประสิทธ์ิ จํานงนอก
4 นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก สมาชิกสภาเทศบาล สุรัตน์ แก้วด่านจาก
5 นายชื่น เงินโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ชื่น เงินโพธิ์
6 นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาล สมพงศ์ พิมพ์กลาง
7 นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ยุทธพงษ์ ญาติกลาง
8 นางอุ่น บรรจงนอก สมาชิกสภาเทศบาล อุ่น บรรจงนอก
9 นายบุญมี ผินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล บุญมี ผินพิมาย
10 นายอุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาล อุดร พลนอก
11 นายอารุณ ฉัตรพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล อารุณ ฉัตรพิมาย
12 นางพนิดา คําภีระ สมาชิกสภาเทศบาล พนิดา คําภีระ
13 นายธนสร สารนอก เลขานุการสภาเทศบาล ธนสร สารนอก

ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะผู้บริหาร
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์
2 นางพิทธิยา พัฒนเดชากูล รองนายกเทศมนตรี พิทธิยา พัฒนเดชากูล
3 นายติม ปักนอก รองนายกเทศมนตรี ติม ปักนอก
4 นายภาณุมาศ บุญศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ภาณุมาศ บุญศรี
5 นายธนชัย เผยศิริ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ธนชัย เผยศิริ

พนักงานเทศบาล/ประชาชน
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

๑ นายนวรัฐ ต่อสกุล ผู้อํานวยการกองการศึกษา นวรัฐ ต่อสกุล
๒ นางสาววิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข วิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์
๓ นางภานุชนารถ จิตรพิมาย หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ภานุชนารถ จิตรพิมาย
๔ นางสาวจิรปรียา รั้งกระโทก ผู้อํานวยการกองคลัง จิรปรียา รั้งกระโทก
๕ นางระวิวรรณ เขตคาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระวิวรรณ เขตคาม

/เริ่มประชุม.......................
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายธนสร สารนอก - เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อม

เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญนั่งบัลลังก์เพ่ือเป็นประธานในท่ีประชุม

นายรวม บุญเที่ยง - เชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่าน “ ประกาศสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ประธานสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓

ประจําปี พ.ศ. 256๕” ขอเชิญครับ

นายธนสร สารนอก ประกาศสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

เลขานุการสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําปี พ.ศ. 256๕

ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 256๕ เม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๕ ได้มีมติ

กําหนดวันเร่ิมการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี

พ.ศ. 256๕ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.256๕ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2542 ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง จึงเรียก

ประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 256๕ ตั้งแต่

วันท่ี 1 เดือน กันยายน พ.ศ.256๕ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. 256๕

ลงชื่อ นายรวม บุญเที่ยง
(นายรวม บุญเที่ยง)

ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง - กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ

ประธานสภาเทศบาล สมัยท่ี ๓ ประจําปี พ.ศ. 256๕ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายรวม บุญเที่ยง ๑. มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม รวมท้ังสิ้น ๑๒ ท่าน

ประธานสภาเทศบาล ๒. นายอําเภอโนนแดง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เม่ือวันท่ี ๗ กันยายน 256๕ และ เทศบาลตําบลโนนแดง

ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เม่ือวันท่ี ๑๒

กันยายน 256๕ เรียบร้อยแล้ว

ท่ีประชุม -รับทราบ

/ระเบียบวาระท่ี ๒...
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒

ครั้งท่ี ๒ ประจําปี พ.ศ. 256๕ เม่ือวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.256๕

นายรวม บุญเที่ยง - รายงานการประชุมได้ส่งให้กับสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภา

ประธานสภาเทศบาล เทศบาลตําบลโนนแดงท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําปพี.ศ.256๕ เม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.256๕

โปรดยกมือข้ึน

-สมาชิกสภาเทศบาล รับรอง ๑๒ เสียง -สมาชิกสภาเทศบาล ไม่รับรอง - เสียง

-งดออกเสียง - เสียง

มติท่ีประชุม -สภาเทศบาลตําบลโนนแดงรับรองรายงานการประชุม จํานวน ๑๒ เสียง

ระเบียบวาระ ท่ี ๓ ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์

ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ท่ียังไม่ได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน

นายรวม บุญเที่ยง - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เสนอญัตติ ขอเชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ -เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ยังไม่ได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ข้าพเจ้า (นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์) นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ขอเสนอ

ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่เทศบาลตําบลโนนแดงได้ดําเนินการขอ

อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เม่ือคราวสมัยประชุม

สามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ หมวดค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ซึ่งเทศบาลฯ มีความจําเป็นที่จะขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๑๙ ให้ยกเลิกความในข้อ๕๙ ของ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

/และการตรวจเงิน...
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และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี

ความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน

เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรค

หนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยาย

เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไข

เปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลง

สถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ

สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กัน

เงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน

เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหน่ึงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว

หากยังไม่ได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้นตก

เป็นเงินสะสม”

ดังนั้น เทศบาลตําบลโนนแดง จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยัง

ไม่ได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๑ รายการ ซ่ึงปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖

ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า

๑๗๐ กิโลวัตต์ จํานวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

ขอได้โปรดนําเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย หมวด

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ียังไม่ได้ดําเนินการก่อ

หนี้ผูกพัน ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ ผู้เสนอ

(นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์)

นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

/นายรวม บุญเที่ยง...
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นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี)

ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม

-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ

- อนุมัติ ๑๒ เสียง - ไม่อนุมัติ - เสียง - งดออกเสียง - เสียง

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลโนนแดง อนุมัติจํานวน ๑๒ เสียง

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งท่ี ๑๐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕

นายรวม บุญเที่ยง - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เสนอญัตติ ขอเชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ -เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งท่ี ๑๐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ข้าพเจ้า (นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์) นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ขอเสนอ

ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน

และส่ิงก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งจากการตรวจสอบรายงาน

สถานะการคลังของเทศบาลตําบลโนนแดง พบว่ามีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการ

ดําเนินงานของเทศบาลฯ อยู่จํานวนหน่ึง จึงมีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้

(๑) สํานักปลัดเทศบาล ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ครุภัณฑ์ใช้ในงานสํานักงาน จํานวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๔๖๕,๐๐๐.-บาท ดังนี้

๑.๑) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน (ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู)

จํานวน ๘ เครื่อง เป็นเงิน ๓๖๔,๐๐๐ บาท

๑.๒) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง(ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู)จํานวน ๒ เครื่อง

เป็นเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท

๑.๓) จัดซ้ือตู้บานเลื่อนแบบกระจก จํานวน ๔ หลัง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๑.๔) จัดซ้ือเก้าอ้ีสํานักงาน(งานควบคุมภายในฯ)จํานวน ๑ ตัวเป็นเงิน ๓,๕๐๐บาท

๑.๕) จัดซ้ือเก้าอ้ีสํานักงาน (งานบริหารทั่วไป)จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท

๑.๖) จัดซ้ือโต๊ะทํางาน (งานบริหารทั่วไป) จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

/๑.๗)จัดซ้ือเครื่อง...
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๑.๗) จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล (งานบริหาร

ท่ัวไป) จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท

(๒) กองคลัง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๑

รายการ เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.-บาท ดังนี้

๒.๑) จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน ๑ เครื่อง

เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐บาท

(๓) กองช่าง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๒

รายการ เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท ดังนี้

๓.๑) จัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร(์ขนาดใหญ่) จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน ๓,๐๐๐.-บาท

๓.๒) จัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร(์ขนาดเล็ก) จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน ๑,๐๐๐.-บาท

(๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ จํานวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๓๐,๕๐๐ บาท คือ

๔.๑) จดัซือ้ตูเ้ก็บเอกสาร บานเลื่อน จาํนวน ๑ หลงั เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท

๔.2) จัดซ้ือโต๊ะทํางาน จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๘,000.- บาท

๔.๓) จัดซ้ือเก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๓,๕๐๐.-บาท

๔.๔) จัดซ้ือโต๊ะไม้วางคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๑,๕๐๐.- บาท

๔.๕) จัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร์ (Ink Tank Printer) จํานวน ๑ เครื่อง

เป็นเงิน ๗,๕๐๐.-บาท

(๕) กองการศึกษา ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

จํานวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๔,๒๒๘,๕๐๐.-บาท คือ

๕.1)จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผลจํานวน ๑ เครื่อง

เป็นเงิน ๒๓,๐00บาท

๕.๒) จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ ขนาด๘๐๐VA จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน ๒,๕00.- บาท

๕.๓) จัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร์ (Ink Tank Printer) จํานวน ๑ เครื่อง

เป็นเงิน ๗,๕๐๐.-บาท

๕.๔) จัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๒,๕๐๐.- บาท

๕.๕) ติดตั้งผ้าม่าน (ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลฯ) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท

๕.๖) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน๒ โรงเรียนอนุบาลฯ

เป็นเงิน ๓๗๙,๐๐๐.-บาท

/๕.๗)โครงการ...
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๕.๗) โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลฯเป็นเงิน๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

๕.๘) โครงการปรับปรุงพื้นโรงอาหารของโรงเรียนเทศบาลฯเป็นเงิน๓๖๔,๐๐๐.-บาท

๕.๙) โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลฯ เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท

ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน

โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าท่ีถูกต้องตามระเบียบฯ สํานักปลัดเทศบาล

กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ จึงมีความประสงค์จะขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง

จํานวน ๒๔ รายการ เป็นเงิน ๔,๗๕๐,๐๐๐.-บาท ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒๔ รายการ เป็นเงิน ๔,๗๕๐,๐๐๐.-บาท

๑.)สํานักปลัดเทศบาล ๗ รายการ เป็นเงิน ๔๖๕,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย

1.1) เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู

จํานวน ๘ เครื่อง เป็นเงิน ๓๖๔,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนต ัง้จ่ายรายการใหม่ ( + )

๑.แผนงาน งบกลาง
งาน งบกลาง
งบ กลาง
หมวด งบกลาง
ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
รายการ เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกัน

ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย)ุ เพื่อ

จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตลอดปีงบประมาณ พ

.ศ.2565 ในอัตราแบบขั้นบันได ตั้งไว้

๖,๑๕0,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕,๖๕๐,๖๐๐

.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๔๙๙,๔๐๐.- บาท ขอ

โอนลดครั้งนี้๓๖๔,000.- บาท คงเหลือหลัง

โอน ๑๓๕,๔๐๐.- บาท

๑.แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารท่ัวไป

งบ ลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน

รายการ เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ

แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืน

หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน

8 เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

สํานักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2564)

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ๓๖๔,0๐๐.-

บาท คงเหลือหลังโอน ๓๖๔,0๐๐.-บาท

/๑.๒)เครื่องปรับอากาศ...
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1.2) เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒ เครื่อง

เป็นเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท จํานวน 1 คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑.แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน
ประเภท ค่าเช่าบ้าน
รายการ เพื่อ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงาน

เทศบาลสามัญ ตลอดทั้งปี ตั้งไว้ ๑๕0,000.-

บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๘,๐๐๐.- บาท คงเหลือก่อน

โ อ น ๕๒ ,๐๐๐ .- บ า ท ขอ โ อนลด ค ร้ั ง น้ี

๔๓,000.- บาท คงเหลือหลังโอน ๙,๐๐๐.-

บาท

๑.แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารท่ัวไป

งบ ลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน

รายการ เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติด

ผนัง ขนาด ๑๘,000 บีทียู จํานวน ๒ เคร่ือง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานัก

งบประมาณ เดือน ธันวาคม 2564)ขอโอน

ต้ั งจ่ ายรายการ ใหม่ ๔๓ ,0๐๐ .-บาท

คงเหลือหลังโอน ๔๓,0๐๐.-บาท

1.3) ตู้บานเล่ือนแบบกระจก จํานวน ๔ หลัง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน 1 คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (+)

๑. แผนงาน งบกลาง

งาน งบกลาง

งบ งบกลาง

หมวด งบกลาง

ประเภท เบี้ยยังชีพความพิการ
รายการ เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง

สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยความ

พิการ) เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการตลอดปีงบประมาณพ.ศ

. 2565 คนละ800 บาทต่อเดือน ตั้งไว้ ๑,๔๔0,000.-

บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๒๙๘,๐๐๐.- บาท คงเหลือก่อนโอน

๑๔๒,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๒๐,000.- บาท

คงเหลือหลังโอน ๑๒๒,๐๐๐.- บาท

๑.แผนงาน บริหารท่ัวไป

งาน บริหารท่ัวไป

งบ งบลงทุน

หมวด ครุภัณฑ์

ประเภท ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน

รายการ เพื่อจ่ายเป็นตู้บานเลื่อนแบบ

กระจก ขนาด กว้าง 40 ซม. ยาว

115 ซม. สูง 85 ซม. จํานวน 4 หลัง

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จํานวน

20,000 บาท คง เหลื อหลั ง โอน

20,000 บาท

/๑.๔)เก้าอ้ีสํานักงาน...



-๙-

1.๔) เก้าอ้ีสํานักงาน(งานควบคุมภายในฯ) จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท จํานวน 1 คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑. แผนงาน งบกลาง

งาน งบกลาง

งบ งบกลาง

หมวด งบกลาง

ประเภท เบี้ยยังชีพความพิการ
รายการ เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง

สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล

ภาพ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์

เบี้ยความพิการ) เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

ตลอดปีงบประมาณพ.ศ. 2565 คนละ

800 บาทต่อเดือน ตั้งไว้๑,๔๔0,000.-บาท

โอนลดแล้ว ๒๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว

๑,๒๙๘,๐๐๐.- บาท คงเหลือก่อนโอน

๑๒๒,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๓,๕00.-

บาท คงเหลือหลังโอน ๑๑๘,๕๐๐.- บาท

๑.แผนงาน บริหารท่ัวไป

งาน ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบ งบลงทุน

หมวด ครุภัณฑ์

ประเภท ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน

รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีสํานักงาน

จํานวน 1 ตัว ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

จํานวน 3,500 บาท คงเหลือหลังโอน

3,500 บาท

1.๕) เก้าอ้ีสํานักงาน(งานบริหารทั่วไป)จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท จํานวน 1 คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑. . แผนงาน งบกลาง

งาน งบกลาง

งบ งบกลาง

หมวด งบกลาง

ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รายการ เพื่อจ่ายสมทบกองสวัสดิการชุมชน

เทศบาลตําบลโนนแดงตามหลักการประชาชนออม

1 ส่วน อปท.1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน ตั้งไว้

100,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 0 บาท คงเหลือ

ก่อนโอน 100,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้

3,500 บาท คงเหลือหลังโอน 96,500 บาท

๑.แผนงาน บริหารท่ัวไป

งาน บริหารท่ัวไป

งบ งบลงทุน

หมวด ครุภัณฑ์

ประเภท ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน

รายการ เพื่อจ่ายเป็นเก้าอี้สํานักงาน จํานวน

1 ตัว ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จํานวน

3,500 บาท คงเหลือหลังโอน 3,500 บาท

/๑.๖)โต๊ะทํางาน...



-๑๐-

1.๖) โต๊ะทํางาน(งานบริหารทั่วไป)จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท จํานวน 1 คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑. แผนงาน งบกลาง

งาน งบกลาง

งบ งบกลาง

หมวด งบกลาง

ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รายการ เพื่อจ่ายสมทบกองสวัสดิการชุมชน

เทศบาลตําบลโนนแดงตามหลักการประชาชน

ออม 1 ส่วน อปท.1 ส่วนและรัฐบาล 1ส่วน ตั้ง

ไว้ 100,000 บาท โอนลดแล้ว ๓,๕๐๐ บาท

เบิกจ่ายแล้ว 0.-บาท คงเหลือก่อนโอน 96,500

บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 8,000 บาท คงเหลือหลัง

โอน 88,500 บาท

แผนงาน บริหารท่ัวไป

งาน บริหารท่ัวไป

งบ งบลงทุน

หมวด ครุภัณฑ์

ประเภท ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน

รายการ เพื่อจ่ายเป็นโต๊ะทํางาน จํานวน 1

ตัว ขอโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ จํานวน

8,000 บาท คงเหลือหลังโอน 8,000 บาท

1.๗) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล จํานวน ๑ เครื่อง

เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท จํานวน 1 คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑. แผนงาน งบกลาง

งาน งบกลาง

งบ งบกลาง

หมวด งบกลาง

ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รายการ เพื่อจ่ายสมทบกองสวัสดิการชุมชน

เทศบาลตําบลโนนแดงตามหลักการ

ประชาชนออม 1 ส่วน อปท.1 ส่วน และ

รัฐบาล 1 ส่วน ตั้งไว้ 100,000 บาท

โอนลดแล้ว ๑๑,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว

0.-บาท คงเหลือก่อนโอน ๘๘,500บาท

ขอโอนลดครั้งนี้ ๒๓,000 บาท คงเหลือ

หลังโอน ๖๕,500 บาท

แผนงาน บริหารท่ัวไป

งาน บริหารท่ัวไป

งบ งบลงทุน

หมวด ครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ All In

One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ

จัดหาอุปกร ณ์และคอมพิ ว เตอ ร์ ฉ บับ เ ดือน

ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม

2564 ขอโอน ต้ังจ่ ายรายการใหม่ จํ านวน

23,000 บาท คงเหลือหลังโอน 23,000 บาท

/๒.)กองคลัง...



-๑๑-

๒.)กองคลัง ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย

2.๑) เครื่องคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผลจํานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐บาทจํานวน 1 คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนต ัง้จ่ายรายการใหม่ ( + )

1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณา จักร ต้ั ง ไว้ ๕0,000.- บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๑๒,๘๐๐.- บาท คงเหลือก่อน
โอน ๓๗,๒๐๐.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้
๒๒,๐00.- บาท คงเหลือหลังโอน
๑๕,๒๐๐.- บาท

1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารงานคลัง

งบ ลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ป ร ะ เ ภ ท ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ห รื อ

อิเล็กทรอนิกส์

รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน ๑ เครื่อง

(ตามคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔) ขอโอน

ตั้งจ่ายรายการใหม่ ๒๒,๐๐๐.-บาท คงเหลือ

หลังโอน ๒๒,๐๐๐.-บาท

๓.) กองช่าง ๒ รายการ เป็นเงิน ๔,๐๐๐.-บาท

๓.1) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์(ขนาดใหญ)่ จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๓,๐00.-บาท จํานวน ๑ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าวัสดุ
ประเภท วัสดุสํานักงาน
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษ

ไขเขียนแบบ ปากกาเขียนแบบ น้ํายาลบคําผิด น้ํายา

ลบไข แบบพิมพ์อื่นๆ และวัสดุสํานักงานอื่นๆ ตั้งไว้

๒๐,๐00.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙,๐๐๖.- บาท คงเหลือ

ก่อนโอน ๑๐,๙๙๔.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๓,000.-

บาท คงเหลือหลังโอน ๗,๙๙๔.- บาท

1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา
งาน ก่อสร้าง
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์ (ขนาดใหญ่) กว้าง ๐.๖
เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร สูง ๐.๗๕
เมตร จํานวน ๑ ตัว ขอโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ ๓,000.-บาท คงเหลือ
หลังโอน ๓,000.- บาท

/๓.๒)โต๊ะวางคอม...



-๑๒-

๓.๒) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (ขนาดเล็ก) จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๑,๐00.- บาท

จํานวน ๑ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน บริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าวัสดุ
ประเภท วัสดุสํานักงาน
ร าย ก า ร เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ก ร ะ ด าษถ่ า ย

เอกสาร กระดาษไขเขียนแบบ ปากกาเขียน

แบบ น้ํายาลบคําผิด น้ํายาลบไข แบบพิมพ์

อื่นๆ และวัสดุสํานักงานอื่นๆ ตั้งไว้ ๒๐,๐00.-

บาท โอนลดแล้ว ๓,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว

๙,๐๐๖.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๗,๙๙๔.- บาท

ขอโอนลดคร้ังนี้ ๑,000.- บาท คงเหลือหลัง

โอน ๖,๙๙๔.- บาท

1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้าง
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน
รายการ เพื่ อจ่ าย เป็น ค่าจัดซื้ อ โ ต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์ (ขนาดเล็ก) กว้าง ๐.๔๕ เมตร
ยาว ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๗๕ เมตร จํานวน ๑
ตัว ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ๑,000.-
บาท คงเหลือหลังโอน ๑,000.- บาท

๔.) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ๕ รายการ เป็นเงิน ๓๐,๕๐๐.-บาท

๔.๑) ตูเ้ก็บเอกสาร บานเลื่อน จาํนวน ๑ หลงั เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท

จํานวน ๑ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

1. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
ร า ย ก า ร เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จ้ า ง เ ห ม า

บริการ ดัน ขุด ฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณท่ีทิ้ง

ขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ และเพ่ือจ่ายเป็น

ค่าจ้างเหมาบริการท่ัวไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษา

1. แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
บานเล่ือน ขนาดกว้าง ๙๐ ซม. ลึก ๔๕ ซม.
สูง ๑๘๐ ซม. จํานวน 1 หลัง ขอโอนตั้งจ่าย

/รายการโอนลด...



-๑๓-

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

ความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนภายในเขต

เทศบาลตําบลโนนแดงและปฏิบัติหน้าที่อื่นอัน

เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลโนนแดง ตั้งไว้

๔๒๙,๐๐๐.- บาท โอนลดแล้ว ๑๕๒,๐๐๐.-

บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๔,๐๐0.- บาท คงเหลือ

ก่อนโอน ๒๐๓,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้

๑๐,000.- บาท คงเหลือหลังโอน ๑๙๓,๐๐๐.-

บาท

รายการใหม่ ๑๐,000.-บาท คงเหลือหลัง
โอน ๑0,000.- บาท

๔.๒) โต๊ะทาํงาน จาํนวน ๑ ตวั เป็นเงิน ๘,๐๐๐.-บาท จํานวน ๑ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

1. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
ร า ย ก า ร เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จ้ า ง เ ห ม า

บริการ ดัน ขุด ฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณท่ีทิ้ง

ขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ และเพ่ือจ่ายเป็น

ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไปปฏิบัติหน้าท่ีดูแลรักษา

ความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนภายในเขต

เทศบาลตําบลโนนแดงและปฏิบัติหน้าที่อื่นอัน

เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลโนนแดง ตั้งไว้

๔๒๙,๐๐๐.- บาท โอนลดแล้ว ๑๖๒,๐๐๐.-

บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๔,๐๐0.- บาท คงเหลือ

ก่อนโอน ๑๙๓,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้

๘,000.- บาท คงเหลือหลังโอน ๑๘๕,๐๐๐.-

บาท

1. แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน
เหล็ก ขนาดกว้าง ๖๖.๙๐ ซม. ยาว ๑๓๘.
๑๐ ซม. สูง ๗๕ ซม. จํานวน 1 ตัว ขอโอน
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ๘,000.-บาท คงเหลือ
หลังโอน ๘,000.- บาท

๔.๓)เก้าอ้ีสํานักงาน...



-๑๔-

๔.๓) เก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๓,๕๐๐.-บาท จํานวน ๑ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

1. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
ร า ย ก า ร เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จ้ า ง เ ห ม า

บริการ ดัน ขุด ฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณท่ีทิ้ง

ขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ และเพ่ือจ่ายเป็น

ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไปปฏิบัติหน้าท่ีดูแลรักษา

ความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนภายในเขต

เทศบาลตําบลโนนแดงและปฏิบัติหน้าที่อื่นอัน

เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลโนนแดง ตั้งไว้

๔๒๙,๐๐๐.- บาท โอนลดแล้ว ๑๗๐,๐๐๐.-

บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๔,๐๐0.- บาท คงเหลือ

ก่อนโอน ๑๘๕,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้

๓,๕00.- บาท คงเหลือหลังโอน ๑๘๑,๕๐๐.-

บาท

1. แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีสํานักงาน
แบบมีล้อเล่ือน มีพนักพิงและมีที่ท้าวแขน
จํานวน 1 ตัว ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๓,๕00.-บาท คงเหลือหลังโอน ๓,๕00.-
บาท

๔.๔) โต๊ะไม้วางคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๑,๕๐๐.- บาท จํานวน ๑ คู่

รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

1. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
ร า ย ก า ร เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จ้ า ง เ ห ม า

บริการ ดัน ขุด ฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณท่ีทิ้ง

ขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ และเพ่ือจ่ายเป็น

1. แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะไม้วาง
คอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง ๕๐ ซม. ยาว ๘๐
ซม. สูง ๗๕ ซม. จํานวน 1 ตัว ขอโอนตั้ง

/รายการโอนลด...



-๑๕-

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไปปฏิบัติหน้าท่ีดูแลรักษา

ความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนภายในเขต

เทศบาลตําบลโนนแดงและปฏิบัติหน้าที่อื่นอัน

เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลโนนแดง ตั้งไว้

๔๒๙,๐๐๐.- บาท โอนลดแล้ว ๑๗๓,๕๐๐.-

บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๔,๐๐0.- บาท คงเหลือ

ก่อนโอน ๑๘๑,๕๐๐.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้

๑,๕00.- บาท คงเหลือหลังโอน ๑๘๐,๐๐๐.-

บาท

จ่ายรายการใหม่ ๑,๕00.-บาท คงเหลือหลัง
โอน ๑,๕00.- บาท

๔.๕) เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ (Ink Tank Printer) จํานวน ๑ เครื่อง

เป็นเงิน ๗,๕๐๐.-บาท จํานวน ๑ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

1. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
ร า ย ก า ร เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จ้ า ง เ ห ม า

บริการ ดัน ขุด ฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณท่ีทิ้ง

ขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ และเพ่ือจ่ายเป็น

ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไปปฏิบัติหน้าท่ีดูแลรักษา

ความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนภายในเขต

เทศบาลตําบลโนนแดงและปฏิบัติหน้าที่อื่นอัน

เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลโนนแดง ตั้งไว้

๔๒๙,๐๐๐.- บาท โอนลดแล้ว ๑๗๕,๐๐๐.-

บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๔,๐๐0.- บาท คงเหลือ

ก่อนโอน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้

๗,๕00.- บาท คงเหลือหลังโอน ๑๗๒,๕๐๐.-

บาท

1. แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ป ร ะ เ ภ ท ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ห รื อ
อิเล็กทรอนิกส์
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ปริ้น
เตอร์ แบบเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จํานวน 1 เคร่ือง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม
๒๕๖๔ ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๗,๕00.-บาท คงเหลือหลังโอน ๗,๕00.-
บาท

/๕.)กองการศึกษา...



-๑๖-

๕.)กองการศึกษา ๙ รายการ เป็นเงิน ๔,๒๒๘,๕๐๐.-บาท ประกอบด้วย

๕.๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 ชุด

เป็นเงิน 23,000 บาทจํานวน 2 คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑.แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

งาน กีฬาและนันทนาการ

งบ ดําเนินงาน

หมวด ค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการ

แข่งขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาลตําบลโนนแดง

ตั้งไว้ 20,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว ๐ บาท

คงเหลือก่อนโอน 20,000 บาท ขอโอนลดครั้ง

นี้ 20,000 บาท คงเหลือหลังโอน ๐.-บาท

๑.แผนงาน การศึกษา

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ป ร ะ เ ภ ท ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ห รื อ
อิเล็กทรอนิกส์
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่อง

คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน

ประมวลผล จํานวน 1 ชุด คุณลักษณะตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็น

เงิน 23,000 บาท คุณลักษณะตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน

ธันวาคม ๒๕๖4ประกาศ ณ วันท่ี 30

ธันวาคม ๒๕๖4ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ครั้งนี้ 20,0๐๐.-บาท คงเหลือหลังโอน

20,0๐๐.-บาท

๒.แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

งาน กีฬาและนันทนาการ

งบ ดําเนินงาน

หมวด ค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

๒.แผนงาน การศึกษา

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ป ร ะ เ ภ ท ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ห รื อ
อิเล็กทรอนิกส์
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่อง

/รายการโอนลด...



-๑๗-

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ตั้งไว้ ๑๐,000 บาท โอนลดแล้ว ๗,๐๐๐ บาท

คงเหลือก่อนโอน 3,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้

3,000บาท คงเหลือหลังโอน ๐.-บาท

คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน

ประมวลผล จํานวน 1 ชุด คุณลักษณะตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็น

เงิน 23,000 บาท คุณลักษณะตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน

ธันวาคม ๒๕๖4

ประกาศ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม ๒๕๖4 ยอด

คงเหลือก่อนโอน 2๐,0๐๐.-บาท ขอโอนตั้ง

จ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 3,0๐๐.-บาท

คงเหลือหลังโอน 23,0๐๐.-บาท

๕.๒) เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน ๒,๕00.- บาท

จํานวน ๑ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑.แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเ ก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.

สธ.) ตั้งไว้ 15,000.-บาท เบิกจ่ายแล้ว

0.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๑๕,๐00.- บาท ขอ

โอนลดคร้ังนี้ 2,500.- บาท คงเหลือหลังโอน

12,500.- บาท

๑.แผนงาน การศึกษา

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ป ร ะ เ ภ ท ค รุ ภั ณฑ์ ค อ มพิ ว เ ต อ ร์ ห รื อ
อิเล็กทรอนิกส์
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องสํารอง

ไฟฟ้าขนาด ขนาด 800 VA จํานวน 1

เครื่อง

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 2,5๐๐.-

บาท คงเหลือหลังโอน 2,5๐๐.-บาท

/๕.๓)เครื่องพิมพ์...



-๑๘-

๕.๓) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Thank

Printer) จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,5๐๐ บาท จํานวน ๑ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑.แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเ ก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.

สธ.) ตั้งไว้ 15,000.-บาท โอนลดแล้ว ๒,๕๐๐

.-บาท คงเหลือก่อนโอน 12,500.- บาท ขอ

โอนลดคร้ังนี้ 7,500.- บาท คงเหลือหลังโอน

5,000.- บาท

๑.แผนงาน การศึกษา

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ป ร ะ เ ภ ท ค รุ ภั ณฑ์ ค อ มพิ ว เ ต อ ร์ ห รื อ
อิเล็กทรอนิกส์
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์

Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ์ (Ink Thank Printer) จํานวน 1

เครื่อง คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม

๒๕๖4ประกาศ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม ๒๕๖4

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 7,5๐๐.-

บาท คงเหลือหลังโอน 7,5๐๐.-บาท

๕.4) โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500 บาท จํานวน ๑ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑.แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ

.) ตั้งไว้ 15,000.-บาท โอนลดแล้ว ๑๐,๐๐๐ บาท

คงเหลือก่อนโอน 5,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้

2,500.- บาท คงเหลือหลังโอน 2,500.- บาท

๑.แผนงาน การศึกษา

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะ

คอมพิวเตอร์ ขนาด 150 ซม. x 60 ซม.

x 75 ซม. จํานวน 1 ตัว

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้

2,500.- บาท คงเหลือหลังโอน

2,500.- บาท

/๕.๕)จัดซ้ือผ้าม่าน...



-๑๙-

๕.๕) จัดซ้ือผ้าม่าน (โรงเรียนเทศบาลฯ) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท

จํานวน ๑ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑.แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน กีฬาและนันทนาการ
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเ ก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาสําหรับศูนย์เยาวชน ตั้งไว้
50,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 0.- บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 50,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้
50,000.- บาท คงเหลือหลังโอน 0.- บาท

๑.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือม่านห้อง

ประชุม (พร้อมติดตั้ง) ของ ร.ร.เทศบาลฯ

ขนาดหน้าต่างกว้าง ๓.๖๕ เมตร ยาว ๒.

๒๐ เมตร จํานวน ๔ ช่อง ขนาดกว้าง ๒.๙๕

เมตร ยาว ๒.๒๐ เมตร จํานวน ๑ ช่อง

ขนาดประต๑ู กว้าง ๓.๖๗ เมตร สูง ๒.๘๐

เมตร และขนาดประตู๒ กว้าง ๓.๖๔ เมตร

สูง ๒.๘๐ เมตร ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ครั้งนี้ 50,000.-บาท คงเหลือหลังโอน

50,000.-บาท

๕.๖) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลโนนแดง เป็นเงิน 379,000.- บาท จํานวน ๑๑ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑.แผนงาน การศึกษา
งาน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
งบ บุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่น

รายการ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง

เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกอง

การศึกษาจํานวน 3 อัตรา ตามตําแหน่งและ

๑.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าปรับปรุงและสิ่งก่อสร้าง
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม

หลังคาอาคารเรียน 2 โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลโนนแดง พื้นท่ี 1,140 ตร.ม.

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)ขอโอนตั้งจ่าย

/รายการโอนลด...



-๒๐-

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

อัตราท่ี ก.ท.กําหนด ตั้งไว้ 950,780 บาท

โอนลดแล้ว ๔๐๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว

๔๒๕,๙๔๐ บาท คงเหลือก่อนโอน

121,840.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 121,0๐๐

.-บาท คงเหลือหลังโอน 840.-บาท

รายการใหม่คร้ังนี้ 121,0๐๐.-บาท

คงเหลือหลังโอน 121,0๐๐.-บาท

๒.แผนงาน การศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา
งบ บุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ประเภท เงินประจําตําแหน่ง
รายการ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน
ของข้าราชการและพนักงานเทศบาล ท่ีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
การศึกษา ระดับต้น อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท ตั้งไว้ 63,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๔๒,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน
21,000.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 21,000 -
บาท คงเหลือหลังโอน 0.-บาท

๒.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าปรับปรุงและสิ่งก่อสร้าง
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม

หลังคาอาคารเรียน 2 โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลโนนแดง พื้นท่ี 1,140 ตร.ม.

ยอดคงเหลือก่อนโอน ๑๒๑,๐๐๐ บาท

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 21,0๐๐

.-บาท คงเหลือหลังโอน 142,0๐๐.-บาท

๓.แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเ ก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้ง
ไว้ 35,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 24,549.-
บาท คงเหลือก่อนโอน 9,267.- บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้ 9,000.- บาท คงเหลือหลังโอน 267.-
บาท

๓.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าปรับปรุงและสิ่งก่อสร้าง
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม

หลังคาอาคารเรียน 2 โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลโนนแดง พื้นท่ี 1,140 ตร.ม.

ยอดคงเหลือก่อนโอน ๑๔๒,๐๐๐ บาท

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 9,0๐๐.-

บาท คงเหลือหลังโอน 151,0๐๐.-บาท

/รายการโอนลด...



-๒๑-

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๔.แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเ ก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน

ยาเสพติดในสถานศึกษาในการพัฒนา

เจ้าหน้าที่ อปท. ละ 1 คนตั้งไว้ 3,000.- บาท

เบิกจ่ายแล้ว 0.- บาท คงเหลือก่อนโอน

3,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 3,000.- บาท

คงเหลือหลังโอน 0.- บาท

๔.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าปรับปรุงและสิ่งก่อสร้าง
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม

หลังคาอาคารเรียน 2 โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลโนนแดง พื้นท่ี 1,140 ตร.ม.

ยอดคงเหลือก่อนโอน ๑๕๑,๐๐๐ บาท

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 3,0๐๐.-

บาท คงเหลือหลังโอน 154,0๐๐.-บาท

๕.แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
รายการ เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง ฯลฯ ท่ีได้รับคําส่ังให้เดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ 25,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 17,600.-
บาท คงเหลือก่อนโอน 7,400.- บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้ 7,000.- บาท คงเหลือหลังโอน 400.-
บาท

๕.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าปรับปรุงและสิ่งก่อสร้าง
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม

หลังคาอาคารเรียน 2 โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลโนนแดง พื้นท่ี 1,140 ตร.ม.

ยอดคงเหลือก่อนโอน ๑๕๔,๐๐๐ บาท

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 7,0๐๐.-

บาท คงเหลือหลังโอน 161,0๐๐.-บาท

๖.แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเ ก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวัน

๖.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าปรับปรุงและสิ่งก่อสร้าง
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม

/รายการโอนลด...



-๒๒-

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

เด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 70,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว
0.- บาท คงเหลือก่อนโอน 70,000.- บาท
ขอโอนลดครั้งนี้ 70,000.- บาท
คงเหลือหลังโอน 0.- บาท

หลังคาอาคารเรียน 2 โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลโนนแดง พื้นท่ี 1,140 ตร.ม.

ยอดคงเหลือก่อนโอน ๑๖๑,๐๐๐ บาท

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 70,0๐๐

.-บาท คงเหลือหลังโอน 231,0๐๐.-บาท

๗.แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าวัสดุ
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่รถยนต์ฯลฯ

เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ รวมถึงการ

ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เบิกจ่าย

แล้ว 0.- บาท คงเหลือก่อนโอน 20,000.- บาท

ขอโอนลดครั้งนี้ 20,000.-บาท คงเหลือหลัง

โอน 0.-บาท

๗.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าปรับปรุงและสิ่งก่อสร้าง
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม

หลังคาอาคารเรียน 2 โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลโนนแดง พื้นท่ี 1,140 ตร.ม.

ยอดคงเหลือก่อนโอน ๒๓๑,๐๐๐ บาท

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 20,0๐๐.-

บาท คงเหลือหลังโอน 251,0๐๐.-บาท

๘.แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น เช่น รถบรร
ทุโดยสาร, เครื่องคอมพิวเตอร,์ เครื่องถ่าย
เอกสาร, เครื่องปริ้นเตอร์ ตู้เย็น,
โทรทัศน์และอื่นๆ ของกองการศึกษา ตั้งไว้
40,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 0.- บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 40,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้
40,000.- บาท คงเหลือหลังโอน 0.- บาท

๘.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าปรับปรุงและสิ่งก่อสร้าง
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม

หลังคาอาคารเรียน 2 โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลโนนแดง พื้นท่ี 1,140 ตร.ม.

ยอดคงเหลือก่อนโอน ๒๕๑,๐๐๐ บาท

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 40,0๐๐

.-บาท คงเหลือหลังโอน 291,0๐๐.-บาท

/รายการโอนลด...



-๒๓-

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๙.แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน กีฬาและนันทนาการ
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเ ก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาเชื่อม
ความสามัคคีระหว่างชุมชนภายในเขตเทศบาล
ตําบลโนนแดง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เบิกจ่าย
แล้ว 0.- บาท คงเหลือก่อนโอน 20,000.-
บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 20,000.- บาท
คงเหลือหลังโอน 0.- บาท

๙.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าปรับปรุงและสิ่งก่อสร้าง
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม

หลังคาอาคารเรียน 2 โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลโนนแดง พื้นท่ี 1,140 ตร.ม.

ยอดคงเหลือก่อนโอน ๒๙๑,๐๐๐ บาท

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 20,0๐๐

.-บาท คงเหลือหลังโอน 311,0๐๐.-บาท

๑๐.แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน กีฬาและนันทนาการ
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเ ก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาต้าน
ยาเสพติดเทศบาลตําบลโนนแดง ตั้งไว้
20,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 0.- บาท
คงเหลือก่อนโอน 20,000.- บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้ 20,000.- บาท คงเหลือหลังโอน 0 บาท

๑๐.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าปรับปรุงและสิ่งก่อสร้าง
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม

หลังคาอาคารเรียน 2 โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลโนนแดง พื้นท่ี 1,140 ตร.ม.

ยอดคงเหลือก่อนโอน ๓๑๑,๐๐๐ บาท

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 20,0๐๐.-

บาท คงเหลือหลังโอน 331,0๐๐.-บาท

๑๑.แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเ ก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 70,000.- บาท

๑๑.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าปรับปรุงและสิ่งก่อสร้าง
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม

หลังคาอาคารเรียน 2 โรงเรียนอนุบาล

/รายการโอนลด...



-๒๔-

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

เบิกจ่ายแล้ว 22,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน
48,000.- บาท
ขอโอนลดครั้งนี้ 48,000.- บาท คงเหลือหลัง
โอน 0 บาท

เทศบาลตําบลโนนแดง พื้นท่ี 1,140 ตร.ม.

ยอดคงเหลือก่อนโอน ๓๓๑,๐๐๐ บาท

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 48,0๐๐

.-บาท คงเหลือหลังโอน 379,0๐๐.-บาท

๕.๗) โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง

เป็นเงิน 1,000,000.- บาท จํานวน ๗ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑.แผนงาน การศึกษา
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบ บุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น
รายการ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาครู พร้อม

ท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งไว้ 7,301,160.-

บาท โอนลดแล้ว ๒๑๒,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย

แล้ว 6,๘๓๒,๖80.- บาท คงเหลือก่อนโอน

256,480.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 256,000.-

บาท คงเหลือหลังโอน 480.- บาท

๑.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโดม

อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง

ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้

256,000.-บาท คงเหลือหลังโอน

256,000.-บาท

๒.แผนงาน การศึกษา
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบ บุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ประเภท เงินวิทยฐานะ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงาน

ครูเทศบาล ตั้งไว้ 1,012,200.- บาท

เบิกจ่ายแล้ว 8๗๘,๓18.- บาท คงเหลือก่อนโอน

133,882.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 133,000.-

บาท คงเหลือหลังโอน 882.- บาท

๒.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโดม

อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง

ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) ยอดคงเหลือก่อน

/รายการโอนลด...



-๒๕-

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

โอน ๒๕๖,๐๐๐ บาท ขอโอนตั้งจ่ายรายการ

ใหม่คร้ังนี้ 133,000.-บาท คงเหลือหลัง

โอน 389,000.-บาท

๓.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ดําเนินงาน

หมวด ค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันแห่ง

ความสําเร็จ (โรงเรียนเทศบาล) ตั้ง

ไว้ 20,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐,๐๐๐

บาท คงเหลือก่อนโอน 10,000 บาท

ขอโอนลดครั้งนี้ 10,000 -บาท คงเหลือหลัง

โอน ๐.-บาท

๓.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโดม

อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง

ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

ยอดคงเหลือก่อนโอน ๓๘๙,๐๐๐ บาท

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 10,000.-

บาท คงเหลือหลังโอน 399,000.-บาท

๔.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ดําเนินงาน

หมวด ค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม

กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 50,000 บาท คงเหลือก่อนโอน

50,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 50,000 -บาท

คงเหลือหลังโอน ๐.-บาท

๔.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโดม

อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง

ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

ยอดคงเหลือก่อนโอน ๓๙๙,๐๐๐ บาท

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 50,000.-

บาท คงเหลือหลังโอน 449,000.-บาท

/รายการโอนลด...



-๒๖-

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๕.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ดําเนินงาน

หมวด ค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ดังนี้

(๑) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด

โรงเรียน (รร.อนุบาลฯ) 100,000 บาท

(2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด

โรงเรียน

(รร.เทศบาลฯ) ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เบิกจ่ายแล้ว ๐.-บาท คงเหลือก่อนโอน

๒00,000.-บาท

ขอโอนลดครั้งนี้ ๒00,0๐๐.-บาท คงเหลือหลัง

โอน ๐.-บาท

๕.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโดม

อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง

ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) ยอดคงเหลือก่อน

โอน ๔๔๙,๐๐๐ บาทขอโอนตั้งจ่ายรายการ

ใหม่คร้ังนี้ ๒00,000.-บาท

คงเหลือหลังโอน ๖49,000.-บาท

๖.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ดําเนินงาน

หมวด ค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการดําเนิน

๖.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโดม

อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง

ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) ยอดคงเหลือก่อน

/รายการโอนลด...



-๒๗-

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือ

เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ

นักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้

1,481,780 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,316,483.-

บาท คงเหลือก่อนโอน 165,297.-บาท

ขอโอนลดครั้งนี้ ๑6๕,๐๐๐.-บาท คงเหลือหลัง

โอน 297.-บาท

โอน ๖๔๙,๐๐๐ บาท ขอโอนตั้งจ่ายรายการ

ใหม่คร้ังนี้ 165,000.-บาท

คงเหลือหลังโอน 814,000.-บาท

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๗.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ดําเนินงาน

หมวด ค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน

อาหารกลางวันตั้งไว้ 1,540,000 บาท เบิกจ่าย

แล้ว 1,353,138.-บาท คงเหลือก่อนโอน

186,862.-บาท

ขอโอนลดครั้งนี้ 186,0๐๐.-บาท

คงเหลือหลังโอน 862.-บาท

๗.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโดม

อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง

ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) ยอดคงเหลือก่อน

โอน ๘๑๔,๐๐๐ บาทขอโอนตั้งจ่ายรายการ

ใหม่คร้ังนี้ 186,000.-บาท

คงเหลือหลังโอน 1,000,000.-บาท

/๕.๘)โครงการปรับปรุง...



-๒๘-

๕.๘) โครงการปรับปรุงพื้นโรงอาหารของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง

เป็นเงิน 364,000.-บาท จํานวน ๓ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ดําเนินงาน

หมวด ค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายการ โครงการส่งเสริมให้นักเรียนและคณะ

ครู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับภาคและ

ระดับประเทศ ตั้งไว้ 50,000 บาท เบิกจ่าย

แล้ว 0.-บาท คงเหลือก่อนโอน 50,000 .-

บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 50,000.-บาท

คงเหลือหลังโอน 0.-บาท

๑.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ

ปรับปรุงพื้นโรงอาหารของโรงเรียนเทศบาล

ตําบลโนนแดง พื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๐๗

ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 50,000.-

บาท คงเหลือหลังโอน 50,000.-บาท

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๒.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ดําเนินงาน

หมวด ค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ

จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ

พัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

แยกเป็น

๒.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ

ปรับปรุงพื้นโรงอาหารของโรงเรียนเทศบาล

ตําบลโนนแดง พื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๐๗

ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) ยอด

คงเหลือก่อนโอน ๕๐,๐๐๐ บาท ขอโอนตั้ง

จ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ ๓๐0,000.-บาท

คงเหลือหลังโอน ๓๕0,000.-บาท

/รายการโอนลด...



-๒๙-

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

(๑ )เพื่ อ เ ป็นค่ า ใช้ จ่ ายในการพัฒนาการ จัด

การศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนา

ท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนเทศบาลฯ

๒๐๐,๐๐๐ บาท

(๒ )เพื่ อ เ ป็นค่ า ใช้ จ่ ายในการพัฒนาการ จัด

การศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนา

ท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนอนุบาลฯ

๑๐๐,๐๐๐ บาท

เบิกจ่ายแล้ว 0.- บาท คงเหลือก่อนโอน

๓๐0,0๐๐.-บาท

ขอโอนลดครั้งนี้ ๓๐0,000.-บาท คงเหลือหลัง

โอน ๐บาท

๓.แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้าง
งบ บุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น
รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล

ตั้งไว้ 375,600.- บาท เบิกจ่ายแล้ว

244,300.- บาท คงเหลือก่อนโอน 14,900.-

บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 14,000.- บาท

คงเหลือหลังโอน 900.- บาท

๓.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ

ปรับปรุงพื้นโรงอาหารของโรงเรียนเทศบาล

ตําบลโนนแดง พื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๐๗

ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) ยอด

คงเหลือก่อนโอน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 14,000.-

บาท คงเหลือหลังโอน 364,000.-บาท

/๕.๙)โครงการก่อสร้าง...



-๓๐-

๕.๙) โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง

เป็นเงิน 2,400,000.- บาท จํานวน ๑๙ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑.แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบ บุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น
รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล

ตั้งไว้ 3,019,560.- บาท เบิกจ่ายแล้ว

233,040.- บาท คงเหลือก่อนโอน

315,890.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 315,000.-

บาท คงเหลือหลังโอน 890.- บาท

๑.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้ว

โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง ขนาดรั้วสูง

๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ครั้งนี้ 315,000.-บาท คงเหลือหลังโอน

315,000.-บาท

๒.แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเ ก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและสัมมนาตาม
แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคคลกร
ท้ อ ง ถ่ิ น ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง
ท้องถิ่น สํ านักงานท้องถิ่นจั งหวัดและตาม
โครงการของสถาบันอื่ น ๆ ตามคํ าสั่ งและ
ระเบียบของทางราชการสํ าห รับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างต้ังไว้
90,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 13,400.- บาท
คงเหลือก่อนโอน 76,600.- บาท ขอโอนลด
ครั้ ง น้ี 67,000.- บาท คง เห ลือห ลัง โอน
9,600.- บาท

๒.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้ว

โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง ขนาดรั้วสูง

๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด)

ยอดคงเหลือก่อนโอน ๓๑๕,๐๐๐ บาท

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 67,000.-

บาท คงเหลือหลังโอน 382,000.-บาท

/รายการโอนลด...



-๓๑-

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๓.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ดําเนินงาน

หมวด ค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ข้าราชการครูในสังกัด อปท. ตั้ง

ไว้ 57,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 27,000.-บาท

คงเหลือก่อนโอน 30,000 บาท ขอโอนลดครั้ง

นี้ 30,000 -บาท คงเหลือหลังโอน๐.-บาท

๓.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้ว

โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง ขนาดรั้วสูง

๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด)

ยอดคงเหลือก่อนโอน ๓๘๒,๐๐๐ บาท

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 30,000.-

บาท คงเหลือหลังโอน 412,000.-บาท

๔.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ดําเนินงาน

หมวด ค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ในโรงเรียน ตั้ง

ไว้ 100,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 0.-บาท

คงเหลือก่อนโอน 100,000 บาท

ขอโอนลดครั้งนี้ 100,000 -บาท

คงเหลือหลังโอน ๐.-บาท

๔.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้ว

โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง ขนาดรั้วสูง

๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) ยอดคงเหลือก่อนโอน

๔๑๒,๐๐๐ บาท ขอโอนตั้งจ่ายรายการ

ใหม่คร้ังนี้ 100,000.-บาท คงเหลือหลัง

โอน 512,000.-บาท

๕.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ดําเนินงาน

หมวด ค่าใช้สอย

๕.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

/รายการโอนลด...



-๓๒-

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษาโครงการส่งเสริมระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน สําหรับส่งเสริมศักยภาพการ

จัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)

ตั้งไว้ 60,000.-บาท เบิกจ่าย

แล้ว 8,000 บาท คงเหลือก่อนโอน

52,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 52,000 -บาท

คงเหลือหลังโอน ๐.-บาท

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้ว

โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง ขนาดรั้วสูง

๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด)

ยอดคงเหลือก่อนโอน ๕๑๒,๐๐๐ บาท

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 52,000.-

บาท คงเหลือหลังโอน 564,000.-บาท

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๖.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าปรับปรุงและสิ่งก่อสร้าง
รายการ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารเรียน และอาคารประกอบ (รร.เทศบาล

ฯ) 150,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 0.-บาท

คงเหลือก่อนโอน 150,000 บาท ขอโอนลด

ครั้งนี้ 150,000-บาท

คงเหลือหลังโอน ๐.-บาท

๖.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้ว

โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง ขนาดรั้วสูง

๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด)

ยอดคงเหลือก่อนโอน ๕๖๔,๐๐๐ บาท

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้

150,000.-บาท คงเหลือหลังโอน

714,000.-บาท

๗.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

๗.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

/รายการโอนลด...



-๓๓-

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

รายการ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารเรียน และอาคารประกอบ (รร.อนุบาล

ฯ) 150,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 0.-บาท

คงเหลือก่อนโอน 150,000 บาท

ขอโอนลดครั้งนี้ 150,000-บาท

คงเหลือหลังโอน ๐.-บาท

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้ว

โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง ขนาดรั้วสูง

๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) ยอดคงเหลือก่อนโอน

๗๑๔,๐๐๐ บาท ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ครั้งนี้ 150,000.-บาท คงเหลือหลังโอน

864,000.-บาท

๘.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ เงินอุดหนุน

หมวด เงินอุดหนุน

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รายการ เงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหาร

กลางวันนักเรียนโรงเรียนชุมชนโนนแดง ตั้งไว้

1,848,000.-บาท

เบิกจ่ายแล้ว 1,774,500 บาท

คงเหลือก่อนโอน 73,500 บาท

ขอโอนลดครั้งนี้ 73,000 -บาท

คงเหลือหลังโอน 500.-บาท

๘.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้ว

โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง ขนาดรั้วสูง

๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด)

ยอดคงเหลือก่อนโอน ๘๖๔,๐๐๐ บาท

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 73,000.-

บาท คงเหลือหลังโอน 937,000.-บาท

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๙.แผนงาน สาธารณสุข

งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบ ลงทุน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวัง

ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-

19) ตั้งไว้ 200,000.-บาท

๙.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้ว

โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง ขนาดรั้วสูง

๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) ยอดคงเหลือก่อนโอน

/รายการโอนลด...



-๓๔-

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

โอนลดแล้ว 128,000.-บาท

คงเหลือก่อนโอน 72,000 บาท ขอโอนลดครั้ง

นี้ 72,000-บาท คงเหลือหลังโอน ๐.-บาท

๙๓๗,๐๐๐ บาท ขอโอนตั้งจ่ายรายการ

ใหม่คร้ังนี้ 72,000.-บาท คงเหลือหลังโอน

1,009,000.-บาท

๑๐.แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบ บุคลากร
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
รายการ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพ

ชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงาน

ท่ัวไปและตําแหน่งพนักประจํารถขยะ ตั้งไว้

156,000.-บาท โอนเพิ่ม 152,000.-บาท

เบิกจ่ายแล้ว 208,000.-บาท

คงเหลือก่อนโอน 81,000 บาท

ขอโอนลดครั้งนี้ 81,000-บาท คงเหลือหลัง

โอน ๐.-บาท

๑๐.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้ว

โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง ขนาดรั้วสูง

๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) ยอดคงเหลือก่อนโอน

1,009,000.-บาท ขอโอนตั้งจ่ายรายการ

ใหม่คร้ังนี้ 81,000.-บาท คงเหลือหลังโอน

1,090,000.-บาท

๑๑.แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา

บริการ ดัน ขุด ฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณท่ีทิ้ง

ขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ และเพ่ือจ่ายเป็น

ค่าจ้างเหมาบริการท่ัวไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษา

ความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนภายในเขต

เทศบาลตําบลโนนแดงและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นอัน

เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลโนนแดง ตั้งไว้

429,00๐ บาท โอนลด 152,000บาท

๑๑.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้ว

โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง ขนาดรั้วสูง

๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) ยอดคงเหลือก่อนโอน

1,09๐,000.-บาท ขอโอนตั้งจ่ายรายการ

ใหม่คร้ังนี้ 172,000.-บาท

คงเหลือหลังโอน 1,262,000.-บาท

/รายการโอนลด...



-๓๕-

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

เบิกจ่ายแล้ว 74,000.-บาท

คงเหลือก่อนโอน ๒๐๓,๐00 บาท

ขอโอนลดครั้งนี้ 172,000-บาท

คงเหลือหลังโอน ๓๑,๐00.-บาท

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑๒.แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือ

ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ซ่ึงอาจชํารุดระหว่าง

ปี ตั้งไว้ 100,000.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 0.-บาท

คงเหลือก่อนโอน 100,000 บาท

ขอโอนลดครั้งนี้ 100,000-บาท คงเหลือหลัง

โอน ๐.-บาท

๑๒.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้ว

โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง ขนาดรั้วสูง

๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) ยอดคงเหลือก่อนโอน

1,262,000.-บาท ขอโอนตั้งจ่ายรายการ

ใหม่คร้ังนี้ 100,000.-บาท

คงเหลือหลังโอน 1,362,000.-บาท

๑๓.แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายเด็ก

และเยาวชน “คนรักดี” ตั้งไว้ 50,000.-บาท

เบิกจ่ายแล้ว 0.-บาท

คงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท

ขอโอนลดครั้งนี้ 50,000-บาท คงเหลือหลัง

โอน ๐.-บาท

๑๓.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้ว

โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง ขนาดรั้วสูง

๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด)

ยอดคงเหลือก่อนโอน 1,๓62,000.-บาท

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 50,000.-

บาท คงเหลือหลังโอน 1,412,000.-บาท

/รายการโอนลด...



-๓๖-

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑๔.แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน บริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา
งบ บุคลากร
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น
รายการ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ตั้งไว้ 706,880.- บาท โอนลด 90,000.-บาท
เบิกจ่ายแล้ว 5๕๓,๓๘0.- บาท คงเหลือก่อนโอน
63,500.- บาท
ขอโอนลดครั้งนี้ 63,000.- บาท
คงเหลือหลังโอน 500.- บาท

๑๔.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้ว

โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง ขนาดรั้วสูง

๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) ยอดคงเหลือก่อนโอน

1,๔๑2,000.-บาท

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 63,000.-

บาท คงเหลือหลังโอน 1,475,000.-บาท

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑๕.แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้าง

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จากบ้านนายบัว คําภูเมือง ถึง คสล.
หลังโรงเรียนชุมชนโนนแดง หมู่ที่ 13 ตําบลโนน
แดง
ตั้งไว้ 500,000.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 0.-บาท

คงเหลือก่อนโอน 500,000 บาท

ขอโอนลดครั้งนี้ 500,000-บาท คงเหลือหลัง

โอน๐.-บาท

๑๕.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้ว

โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง ขนาดรั้วสูง

๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) ยอดคงเหลือก่อนโอน

1,๔๗๕,000.-บาท ขอโอนตั้งจ่ายรายการ

ใหม่คร้ังนี้ 500,000.-บาท

คงเหลือหลังโอน 1,975,000.-บาท

๑๖.แผนงาน การเกษตร

งาน ส่งเสริมการเกษตร

งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย

๑๖.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

/รายการโอนลด...



-๓๗-

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม

การผลิตข้าวพันธุ์ดีและมีคุณภาพ

ตั้งไว้ 100,000.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 0.-บาท

คงเหลือก่อนโอน 100,000 บาท

ขอโอนลดครั้งนี้ 100,000-บาท คงเหลือหลัง

โอน ๐.-บาท

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้ว

โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง ขนาดรั้วสูง

๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด) ยอดคงเหลือก่อนโอน

1,๙๗๕,000.-บาท ขอโอนตั้งจ่ายรายการ

ใหม่คร้ังนี้ 100,000.-บาท

คงเหลือหลังโอน 2,075,000.-บาท

๑๗.แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารท่ัวไป
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ตั้งไว้ 100,000.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 14,932.-

บาท

คงเหลือก่อนโอน 85,068 บาท

ขอโอนลดครั้งนี้ 85,000-บาท คงเหลือหลัง

โอน 68 บาท

๑๗.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้ว

โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง ขนาดรั้วสูง

๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด)

ยอดคงเหลือก่อนโอน 2,075,000.-บาท

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 85,000.-

บาท คงเหลือหลังโอน 2,160,000.-บาท

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑๘.แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้าง

งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าวัสดุ
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า เบรกเก
อ ร์ ป ล๊ั ก ไ ฟ ฟ้ า ส า ย ไ ฟ ฟ้ า ส วิ ท ซ์
ไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ บาลาส และวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุอื่นๆ ตั้งไว้ 50,000.-บาท

๑๘.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้ว

โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง ขนาดรั้วสูง

๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด)

/รายการโอนลด...



-๓๘-

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

โอนลด 10,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 0.-บาท
คงเหลือก่อนโอน 40,000 บาท

ขอโอนลดครั้งนี้ 40,000-บาท คงเหลือหลัง

โอน ๐.-บาท

ยอดคงเหลือก่อนโอน 2,160,000.-บาท

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ 40,000.-

บาท คงเหลือหลังโอน 2,200,000.-บาท

๑๙.แผนงาน งบกลาง
งาน งบกลาง
งบ งบกลาง
หมวด งบกลาง
ประเภท เงินสํารองจ่าย
รายการ เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณี
ฉุกเฉินเร่งด่วน หรือจําเป็นต้องรีบดําเนินการ
หรือช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
หรือกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
ตั้งไว้ 556,660.-บาท เบิกจ่ายแล้ว

287,516.-บาท

คงเหลือก่อนโอน 269,144 บาท

ขอโอนลดครั้งนี้ 200,000-บาท

คงเหลือหลังโอน 69,144 บาท

๑๙.แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้ว

โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง ขนาดรั้วสูง

๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด)

ยอดคงเหลือก่อนโอน 2,๒๐0,000.-บาท

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้

200,000.-บาท คงเหลือหลังโอน

2,400,000.-บาท

ขอได้โปรดนําเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คร้ังที่ ๑๐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ ผู้เสนอ

(นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์)

นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี)

ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม

-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ

- อนุมัติ ๑๒ เสียง - ไม่อนุมัติ - เสียง - งดออกเสียง - เสียง

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลโนนแดง อนุมัติจํานวน ๑๒ เสียง

/ระเบียบวาระท่ี ๕...



-๓๙-

ระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕

นายรวม บุญเที่ยง - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เสนอญัตติ ขอเชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ -เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง -เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ข้าพเจ้า (นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์) นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ขอเสนอ

ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามท่ีเทศบาลตําบลโนนแดงได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จํานวน ๕๖,๐๕๓,๙๒๐.-บาทไว้นั้น จากการ

ตรวจสอบพบว่าเทศบาลฯ ยังมีโครงการท่ียังไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน

เดือน กันยายน ๒๕๖๕ เทศบาลฯ จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗

และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และส่ิงก่อสร้างยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันไปอีก ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

ดังนั้น เทศบาลตําบลโนนแดง จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่า

ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันรวม

จํานวนท้ังสิ้น ๒๔ รายการ เป็นเงิน ๔,๗๕๐,๐๐๐.-บาท ตามรายละเอียดดังนี้

(๑) สํานักปลัดเทศบาล จํานวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๔๖๕,๐๐๐.-บาท ดังนี้

๑.๑)แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่า

ติดต้ัง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 8 เคร่ือง(ตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม2564) เป็นเงิน ๓๖๔,๐๐๐ บาท

/๑.๒)แผนงานบริหาร...



-๔๐-

๑.๒) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่า

ติดตั้ง) แบบติดผนังขนาด ๑๘,000บีทียู จํานวน ๒ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

สํานักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2564) เป็นเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท

๑.๓) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นตู้บานเลื่อนแบบกระจก ขนาด กว้าง 40 ซม.

ยาว 115 ซม. สูง 85 ซม. จํานวน 4 หลัง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๑.๔) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑส์ํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ี

สํานักงาน จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท

๑.๕) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว

เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท

๑.๖) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว

เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

๑.๗) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์

All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

ประกาศ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท

(๒) กองคลัง จํานวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.-บาท ดังนี้

๒.๑) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน ๑ เคร่ือง (ตามคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔)

เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐บาท

(๓) กองช่าง จํานวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๔,๐๐๐.-บาท ดังนี้

๓.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (ขนาดใหญ่)
กว้าง ๐.๖ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร สูง ๐.๗๕ เมตร จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๓,๐00.- บาท

/๓.๒)แผนงานอุตสาหกรรม...



-๔๑-

๓.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (ขนาดเล็ก)
กว้าง ๐.๔๕ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๗๕ เมตร จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๑,000.- บาท

(๔) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จํานวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๓๐,๕๐๐.บาท ดังนี้

๔.๑) แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
ขนาดกว้าง ๙๐ ซม. ลึก ๔๕ ซม. สูง ๑๘๐ ซม. จํานวน 1 หลัง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท

๔.2) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดกว้าง
๖๖.๙๐ ซม. ยาว ๑๓๘.๑๐ ซม. สูง ๗๕ ซม. จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน ๘,000.- บาท

๔.๓) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน แบบมีล้อเลื่อน

มีพนักพิงและมีที่ท้าวแขน จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน ๓,๕00.- บาท

๔.๔) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะไม้วางคอมพิวเตอร์ ขนาด

กว้าง ๕๐ ซม. ยาว ๘๐ ซม. สูง ๗๕ ซม. จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน ๑,๕00.- บาท

๔.๕) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์ปร้ินเตอร์ แบบเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เคร่ือง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗,๕00.- บาท

(๕) กองการศึกษา จํานวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๔,๒๒๘,๕๐๐ บาท ดังนี้

๕.๑) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่อง

คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 ชุด คุณลักษณะตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเงิน 23,000 บาท คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖4

ประกาศ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม ๒๕๖4

๕.๒) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่อง

สํารองไฟฟ้าขนาด ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน ๒,๕00.- บาท

/๕.๓)แผนงานการศึกษา...
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๕.๓) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์

Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Thank Printer) จํานวน 1

เคร่ือง คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖4 ประกาศ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม ๒๕๖4

เป็นเงิน ๗,๕๐๐.-บาท

๕.๔) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์

ขนาด 150 ซม. x 60 ซม. x 75 ซม. จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๒,๕๐๐.-บาท

๕.๕) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อม่านห้องประชุม (พร้อม

ติดต้ัง)ของ ร.ร.เทศบาลฯ ขนาดหน้าต่างกว้าง ๓.๖๕ เมตร ยาว ๒.๒๐ เมตร จํานวน ๔ ช่อง

ขนาดกว้าง ๒.๙๕ เมตร ยาว ๒.๒๐ เมตร จํานวน ๑ ช่อง ขนาดประตู๑ กว้าง ๓.๖๗ เมตร

สูง ๒.๘๐ เมตร และขนาดประตู๒ กว้าง ๓.๖๔ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร

เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท

๕.๖) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง พื้นที่ 1,140 ตร.ม.
(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 379,000.- บาท

๕.๗) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโดม
อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

๕.๘) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการปรับปรุงพื้นโรงอาหารของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง พื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า
๕๐๗ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) เป็นเงิน 364,000.-บาท

๓.๙) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง ขนาดร้ัวสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท

/ขอได้โปรด...
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ขอได้โปรดนําเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๒๔

รายการ เป็นเงิน ๔,๗๕๐,๐๐๐.-บาทต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดงเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ ผู้เสนอ

(นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์)

นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี)

ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม

-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ

- อนุมัติ ๑๒ เสียง - ไม่อนุมัติ - เสียง - งดออกเสียง - เสียง

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลโนนแดง อนุมัติจํานวน ๑๒ เสียง

ระเบียบวาระท่ี ๖ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕

นายรวม บุญเที่ยง - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เสนอญัตติ ขอเชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ -เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ข้าพเจ้า นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ขอเสนอญัตติ

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จํานวน ๖ โครงการ ซึ่งมี

ความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด ผิวจราจรที่เป็นหลุมเป็นบ่อ

อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวกปลอดภัย และดําเนินการ

ก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ําทางการเกษตร และการระบายน้ํา

ท่วมขังภายในเขตเทศบาลตําบลโนนแดงได้ไหลลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘๙ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

/การตรวจเงินของ...
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การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ “ข้อ๘๙ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เง่ือนไข
ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซ่ึงเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้อง

เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด

(๒)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

ประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ

กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน

(๔)เม่ือได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง

ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป หากไม่ดําเนินการ

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”

ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลตําบลโนนแดงมีเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้ ณ วันที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๖๕ จํานวน ๑๐,๘๗๗,๖๖๖.๒๐ บาท (สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
หกสิบหกบาทย่ีสิบสตางค์) และได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว และโครงการที่จะขอดําเนินการจ่ายขาดเงินสะสม
ดังกล่าวได้ประมาณการราคาไว้แล้วจํานวน ๖ โครงการ เป็นเงินจํานวน ๖,๒๗๘,๐๐๐ บาท
ตามรายละเอียดดังนี้

๑.) โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต จากบ้านใหม่ศรีประทานถึงลําห้วยเจียบ

หมู่ท่ี ๑๑ ตําบลโนนแดง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลอง

ดาดคอนกรีต จากบ้านใหม่ศรีประทานถึงลําห้วยเจียบ หมู่ที่ ๑๑ ปากคลองกว้าง ๗.๐๐ เมตร

ยาว ๑,๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

งบประมาณ ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๒.) โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หน้าโรงเรียนภู่วิทยาถึงด้านหน้าการประปาฯ หมู่

ที่ ๔ ตําบลโนนแดง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่า

ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่

/ทาง คสล.....
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ทาง คสล. หน้าโรงเรียนภู่วิทยาถึงด้านหน้าการประปาฯ หมู่ที่ ๔ ระยะทางยาว ๒๖๑ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสวนนายบุญส่ง ด่านกลาง

หมู่ที่ ๑๐ ตําบลโนนแดง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสวนนายบุญส่ง ด่านกลาง หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง

4.00 เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา 0.1๕ เมตร พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓40 ตารางเมตร

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) งบประมาณ ๑๗๖,๐๐๐ บาท

๔.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสด มีระหันนอก หมู่ท่ี ๑

ตําบลโนนแดง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบ้านนายสด มีระหันนอก หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕0 เมตร ยาว ๔๖

เมตร หนา 0.1๕ เมตร พื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๑ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาล

กําหนด) งบประมาณ ๑๓๖,๐๐๐ บาท

๕.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐

พรรษา หมู่ที่ 3 ตําบลโนนแดง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หมู่ที่ 3 ผิวจราจร

กว้าง ๒.00 เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา 0.1๒ เมตร พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6๔๐ ตาราง

เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) งบประมาณ ๔๐๖,๐๐๐ บาท

๖.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอุทัย คอกกลาง หมู่ที่1๕

ตําบลโนนแดง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบ้านนายอุทัย คอกกลาง หมู่ท่ี 1๕ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕0 เมตร ยาว ๕0

เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑2๕ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาล

กําหนด) งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท

ขอได้โปรดนําเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕
ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เพื่อพิจารณาต่อไป

/ขอแสดงความนับถือ....



-๔๖-

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ ผู้เสนอ

(นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์)
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านอุดร พลนอก ครับ

นายอุดร พลนอก -เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

กระผม นายอุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

-ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ได้ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน ๖,๒๗๘,๐๐๐ บาท ซ่ึงโครงการท้ังหมดท่ี

ท่านเสนอญัตติมา ผมเห็นด้วยนะครับว่ามันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน แต่โครงการท่ี ๑

เป็นโครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินซ่ึงเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล ซ่ึงใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ท่ีเกินศักยภาพของเทศบาล ท่ีผมดูความยาวประมาณ ๑,๐๐๐เมตร

งบประมาณตั้งไว้ประมาณหนึ่งล้านห้าแสนบาท แต่ความยาวในญัตติที่เสนอมาในวันนี้

ยาว ๑,๑๔๐ เมตร จะเกินมาประมาณ ๑๔๐ เมตร แต่ใช้งบประมาณ ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท

ผมสงสัยว่า ความยาวเกินมาแค่ ๑๔๐ เมตร แต่งบประมาณเกินมาประมาณสองล้านบาท

ขอให้ท่านท่ีเสนอญัตติอธิบายด้วยนะครับ โครงการท่ี ๒ โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หน้า

โรงเรียนภู่วิทยาถึงด้านหน้าการประปาฯ หมู่ที่ ๔ ท่านก็บอกระยะทางความยาว ๒๖๑ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร แต่ความกว้างท่านไม่ระบุว่ากว้างเท่าไหร่งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการผมว่าตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน แต่การใช้งบประมาณขอจ่าย

ขาดเงินสะสม ผมว่าบางโครงการท่านผู้บริหารน่าจะหยิบยกโครงการท่ีพี่น้องประชาชนได้รับ

ความเดือดร้อนในปัจจุบันที่เป็นปัญหาเร่งด่วนน่าจะนํางบประมาณตรงนี้มาจัดใส่โครงการท่ีพี่

น้องเดือดร้อนจริงๆ ก่อน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น ผมยกตัวอย่างเช่นโครงการน้ําท่วม

ถนนจากบ้านนางเนย ขุนทอง ท่ีมันท่วมอยู่ปัจจุบันแล้วงานป้องกันก็ไปสูบเป็นประจําซ่ึงเป็น

การแก้ไขเฉพาะหน้า ท้ังๆท่ีเรายังมีเงินอยู่เราน่าจะเอาโครงการนี้ใส่ลงไป ผมเคยคุยกับช่างว่า

เราควรทํารางระบายน้ํามาร่วมกันทางบ้านนางน้อย มันก็จบ เพราะว่าเราน่าจะคิดถึงปัญหาที่

มันเกิดในชุมชนในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่แล้วปัญหาตรงนี้ เราน่าจะใช้เม็ดเงินตรงนี้แล้วเอา

โครงการไปใส่ ชาวบ้านเขาเดือดร้อนในการสัญจรเข้าออกถนน ชาวบ้านลําบาก แต่โครงการท่ี

ท่านเสนอญัตติมาถามว่ามันดีไหม มันก็ดี แต่ถามว่าจําเป็นเร่งด่วนหรือไม่ ณ ตอนนี้ เราก็ต้อง

ประเมินอีกครั้งหนึ่ง แต่โครงการท่ีท่านใส่ลงไปอาจจะเป็นโครงการท่ีแก้ปัญหาระยะยาว ผมก็

ฝากท่านผู้บริหารด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

/นายรวม บุญเที่ยง...



-๔๗-

นายรวม บุญเที่ยง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดงช้ีแจงครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ -เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ท่านอุดร พลนอก ได้นําเรียนท่ีประชุมเรื่องของ

ความจําเป็นท่ีทางฝ่ายบริหารเสนอโครงการต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง โครงการ

ท่ี ๑ ท่านว่ายังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนแต่ท่านก็ยังพูดถึงการวางแผนปัญหาระยะยาว ฉะนั้น

ผมก็ใช้คําพูดของท่านว่าเป็นเรื่องของการวางแผนระยะยาวเพื่อป้องกันเรื่องน้ําท่วมและ

สามารถระบายน้ําเพ่ือการเกษตรได้ ฉะนั้นถือเป็นการวางระยะยาวของเทศบาลนะครับ และ

การดําเนินงานก็ต้องดูแผนพัฒนาของเทศบาลด้วยซ่ึงมีในแผนและไม่เกินศักยภาพท่ีเทศบาล

จะสามารถดําเนินการได้ ทางฝ่ายบริหารเสนอโครงการนี้เพ่ือจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือพัฒนา

ให้กับพ่ีน้องของเราต่อไป เพราะพี่น้องของเราส่วนใหญ่ทําการเกษตรคือทํานาเป็นหลัก เพื่อ

เป็นการส่งเสริมอาชีพ โครงการท่ี ๒ ในเรื่องของโครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. หน้าโรงเรียน

ภู่วิทยาต้องนําเรียนท่ีประชุมดังนี้นะครับ การท่ีเราไม่ใส่ความกว้างเนื่องจากว่าความกว้างแต่

ละระยะไม่เท่ากัน ฉะนั้นทางกองช่างไปสํารวจก็เลยใส่ระยะความยาวและวัดปริมาณพื้นท่ีเป็น

ตารางเมตรเพื่อนําเรียนให้ท่ีประชุมทราบซ่ึงเราใช้ตารางเมตรในการกําหนดราคา ฉะนั้นใน

ส่วนที่ท่านมองว่าในส่วนของงบประมาณ ทําไมราคาเพิ่มข้ึน ตรงนี้นําเรียนว่าทางฝ่ายบริหาร

เองท้ังท่านปลัดและกองช่างรวมท้ังนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้พูดคุยกันและสอบถาม

ทางกองช่างว่าสํารวจแล้วคํานวณปริมาณงานแล้วในราคาที่สูงกว่าซ่ึงเราเป็นห่วงในเรื่องของ

การใช้งบประมาณแต่ช่างบอกว่าตอนที่เราทําแผนพัฒนาเป็นแผนท่ีเราทํามาก่อนแต่เม่ือ

ปัจจุบันเราต้องใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเป็นราคาปัจจุบัน ฉะนั้นเป็นราคาท่ีสูงข้ึนซึ่งทางกอง

ช่างได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว สามารถท่ีจะช้ีแจงในเรื่องของการใช้งบประมาณได้ ซ่ึงฝ่าย

ผู้บริหาร ปลัดและกองช่าง ได้พิจารณาเพ่ือให้เกิดประโยชน์และเป็นการใช้งบประมาณท่ี

ถูกต้อง ซ่ึงอยู่ในราคากลางที่กองช่างได้ประมาณการราคาตามท่ีพาณิชย์จังหวัดกําหนดในปีท่ี

คํานวณ ส่วนที่ทางท่านสมาชิกสภาเทศบาลนําเรียนว่าการแก้ไขปัญหาในเร่ืองของความเร่ง

ด่วน ความจําเป็น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซ่ึงทางเทศบาลและฝ่ายบริหารเองไม่ได้นิ่งดูดาย ใน

ส่วนของแผนงานเฉพาะหน้าซ่ึงเราแก้ไขอยู่แล้วโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมให้กับพี่น้อง

ของเรา งานป้องกันก็ออกไปสูบน้ําทุกวัน แต่เราสามารถแก้ไขได้ในส่วนของชุมชนหนองโจด

โดยการได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าของท่ีดินเอกชนให้เราสามารถขุดร่องระบายน้ําและก็

วางท่อเป็นการช่ัวคราว เราก็ลดในเรื่องของการเข้าไปสูบน้ํา งานป้องกันก็สามารถไป

ดําเนินการท่ีอื่นได้ ในส่วนของชุมชนบุตาคงซ่ึงเดิมเราเคยวางท่อระบายน้ําไว้ และผ่านท่ี

เอกชน ถ้าเอกชนไม่ไปปิดทางน้ํา น้ําก็สามารถระบายได้ ไม่ท่วมขัง แต่เนื่องจากทางเอกชนมี

/ความจําเป็นต้อง...



-๔๘-

ความจําเป็นต้องปิดทางระบายน้ําในพ้ืนที่ของเขา ทางเทศบาลก็ไม่สามารถไปดําเนินการได้

ซ่ึงเราก็แก้ด้วยการขุดลอกและวางท่อเชื่อมช่ัวคราว เพื่อให้น้ําสามารถระบายได้ โดยไม่ต้องไป

สูบน้ําเป็นประจํา ก็สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ และก็ไม่ต้องให้พี่น้องท้ังสอง

ฝั่งต้องมาเดือดร้อนต้องมาพูดคุยกัน ซ่ึงเราดําเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์และในส่วนของท่ี

ท่านบอกทําไมถนนคอนกรีตบ้านนางเนย ขุนทอง ท่ีมีน้ําท่วมขังอยู่แล้วเทศบาลทําไมไม่ใส่ใน

โครงการ เนื่องจากว่ายังไม่มีแผนไม่มีอยู่ในแผนพัฒนา ฉะนั้นในเมื่อไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาจึงไม่

สามารถจัดงบประมาณในการดําเนินการได้ จึงนําเรียนว่าฝ่ายบริหารเองมีความประสงค์ท่ีจะ

ปรับปรุงเพิ่มเติมแผนเพื่อท่ีจะแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที ดังนั้นสิ่งใด

ท่ีท่านมองเห็นว่าจะเกิดการพัฒนาในอนาคตและก็เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้อง

ประชาชนท่านสามารถเตรียมแผนได้ เราจะได้ดําเนินการปรับปรุงแผน เม่ือเราปรับปรุงแผน

ตามท่ีต้องการแล้ว ฝ่ายบริหารก็ยินดีท่ีจะจัดหางบประมาณในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องเรา

ต่อไป เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องได้ตรงกับที่กําหนดในแผน ก็ขอนํา

เรียนต่อท่ีประชุมได้รับทราบตามนี้ครับ ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ

ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม

-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ

- อนุมัติ ๑๒ เสียง - ไม่อนุมัติ - เสียง - งดออกเสียง - เสียง

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลโนนแดง อนุมัติจํานวน ๑๒ เสียง

ระเบียบวาระท่ี ๗ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม งบเฉพาะการกิจการประปา

ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 256๕

นายรวม บุญเที่ยง - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เสนอญัตติ ขอเชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ -เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม งบเฉพาะการกิจการประปา ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ข้าพเจ้า นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ขอเสนอญัตติ

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม งบเฉพาะการกิจการประปา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จํานวน ๑ โครงการคือ โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ํา การประปาเทศบาลตําบลโนนแดง

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กองการประปาได้ดําเนินการตรวจสอบระบบ

/การประปา...



-๔๙-

การประปา พบว่ากรวดและทรายกรองของระบบประปาซ่ึงใช้งานมานานหลายปีมีการ

เสื่อมคุณภาพ ส่งผลให้การผลิตน้ําประปาในบางครั้งไม่ได้มาตรฐานสําหรับบริการ

ประชาชนผูใ้ชน้ํ้าในเขตเทศบาลตาํบลโนนแดงดังน้ันกองการประปาเทศบาลตําบลโนนแดง

จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการปรับปรุงระบบกรองน้ําการประปาของเทศบาลฯ ให้อยู่

ในสภาพพร้อมใช้งานและได้รับการดูแลบํารุงรักษา เพื่อให้สามารถผลิตนํ้าประปาท่ีสะอาดได้

มาตรฐานสําหรับการอุปโภค บริโภคแก่ประชาชนผู้ใช้น้ําในเขตเทศบาลตําบลโนนแดง

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘๙ ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ “ข้อ๘๙ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เง่ือนไข

ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซ่ึงเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้อง

เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

ประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ

กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน

(๔)เม่ือได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง

ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป หากไม่ดําเนินการ

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการ

คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”

/ซ่ึงในปัจจุบัน...



-๕๐-

ซึ่งในปัจจุบันกิจการประปา เทศบาลตําบลโนนแดง มีเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้

ได้ ณ วันที่ 2๐ กันยายน ๒๕๖๕ จํานวน 2,๓๖๘,๑๗๑.๒7 บาท และได้ส่งเงินสมทบ

กองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว ซ่ึง

โครงการที่จะขอดําเนินการจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวได้ประมาณการราคาไว้แล้ว จํานวน ๑

โครงการ เป็นเงินจํานวน 1๔๘,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ํา การประปา

เทศบาลตําบลโนนแดง ปริมาณงาน เปล่ียนกรวดและทรายกรอง ขนาด ๔.๒ เมตร x ๑.๒

เมตร จํานวน ๒ บ่อ พร้อมถังบรรจุสารเคมีจํานวน ๔ ถัง (ตามแบบเทศบาลกําหนด) เป็น

เงิน ๑๔๘,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒

ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ โครงสร้างพื้นฐาน ลําดับท่ี ๓๕ หน้า ๒๔)

ขอได้โปรดนําเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม งบเฉพาะการกิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เพ่ือพิจารณา

ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ ผู้เสนอ

(นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์)

นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านอุดร พลนอก ครับ

นายอุดร พลนอก -กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายอุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ได้เสนอญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสม งบเฉพาะการ

กิจการประปา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซ่ึงเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบกรองน้ํา

จํานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๔๘,๐๐๐ บาท ปรับปรุงระบบกรองน้ํา จํานวน ๒ บ่อ

พร้อมถังบรรจุสารเคมีจํานวน ๔ ถัง ซ่ึงทั้ง ๒ อย่างเก่ียวกับการผลิตน้ําประปาโดยตรง ผมก็

เห็นด้วยนะครับ การผลิตน้ําประปาให้ได้มาตรฐานและสะอาดตามท่ีได้เสนอมามีน้ําคุณภาพดี

ผมก็เห็นด้วยแต่ถ้าระบบการวางท่อประปาท่อสูบน้ํายังไม่ดีก็ส่งผลกระทบเหมือนกันนะครับ

ผมอยากเสนออย่างนี้นะครับ หลังจากที่เราทําตรงนี้เสร็จเรียบร้อย ประปาประสบปัญหาอะไร

เม่ือสองเดือนที่ผ่านมาคือท่อประปาแตกและเกิดการซ่อมหลายจุดผลกระทบเกิดจากการวาง

/ท่อส่งน้ําของ...



-๕๑-

ท่อส่งน้ําของทางหลวง สิ่งท่ีเราได้คือการซ่อมแซมท่อเมนส์ใหญ่ ผมว่าเราซ่อมเหมือนท่ีท่าน

นายกว่าคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือหน้างาน แต่ตอนนี้หน้างานท่ีเราทําไปอาจจะชํารุด

อนาคตต่อไปคือจีโบรัดมันอาจจะหลุดท่ีจะหัก พอเกิดชํารุด หัก ท่อประปาก็ต้องแตก

น้ําประปาก็ไม่ไหล ถ้าเราจะซ่อมแซมอาจจะซ่อมทันทีไม่ได้เนื่องจากท่ออาจอยู่ลึก ประมาณ

๒ เมตร และก็ต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือมาขุดทําให้เสียเวลาในการต่อและต่อยาก อนาคต

ต่อไปต้องหลุดแน่นอน ผมถึงอยากให้วางท่อเมนส์ใหม่ท้ังสองทางพร้อมท้ังวางระบบประปา

วางเป็นจุดว่าจะใส่ประตูระบายน้ําตรงไหน ประตูปิดเปิดน้ําตรงไหนทําเป็นระบบ ตรงนี้ผม

อยากให้ทําครับ เพราะว่าประปาของเราพี่น้องประชาชนใช้มากและสิ่งจําเป็นมากคือน้ํา

ขอให้พิจารณาด้วยนะครับ เราจะทําช่วงไหนเวลาไหน ขอบคุณมากครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย อีกหรือไม่ครับ

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดงช้ีแจงครับ

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ -เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ท่านอุดร พลนอก ได้นําเรียนในเรื่องของการ

ปรับปรุงระบบน้ําประปาของเทศบาลตําบลโนนแดงให้มีคุณภาพ ซ่ึงผมทราบว่าเราได้เคยนํา

เรื่องนี้ออกมาคุยกันในการก่อสร้างถนนสี่เลนในเขตเทศบาลตําบลโนนแดงเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เราก็จะมีการดําเนินการในการจัดทําแผนพัฒนาในเรื่องของปรับปรุงระบบประปาให้มี

มาตรฐานเพื่อท่ีจะให้เกิดน้ําประปาที่มีคุณภาพและก็วางแผนในเรื่องของการกําหนดประตูปิด

เปิดน้ําเมื่อมีท่อประปาเสียหายเราอาจจะไม่ต้องปิดน้ําท้ังระบบเรื่องนี้จะต้องมีการวางแผน

และไปสํารวจและศึกษาว่าเราควรจะทําอย่างไรให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดและจัดทําเป็น

โครงการในแผนพัฒนาเพ่ือจัดหาเงินงบประมาณในการดําเนินการต่อไป ซ่ึงคิดว่าทุกคนคงจะ

เห็นด้วยเพ่ือประโยชน์ในเรื่องของการใช้น้ํา ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย อีกหรือไม่ครับ

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม

-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ

- อนุมัติ ๑๒ เสียง - ไม่อนุมัติ - เสียง

- งดออกเสียง - เสียง

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลโนนแดง อนุมัติจํานวน ๑๒ เสียง

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่อง อื่นๆ (ถ้าม)ี

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนนอกจากวาระการประชุม

ประธานสภาเทศบาล ท่ีจะเสนอที่ประชุม ขอเชิญครับ ขอเชิญท่านพนิดา คําภีระ ครับ

/นางพนิดา...
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นางพนิดา คําภีระ -กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางพนิดา คําภีระ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ดิฉันได้ไปเห็นท่อระบายน้ําที่ฝาปิดมันแตกชํารุดหลายท่ี อยากจะขอให้ท่านผู้บริหารได้สํารวจ

และแก้ไขให้ด้วย ยกตัวอย่างเช่นบริเวณข้างโรงเรียนชุมชนโนนแดง พอดีไปเห็นฝาท่อระบาย

น้ําแตกและตกลงไปในรางทําให้น้ําไหลไม่สะดวกและมีเด็กไปนั่งเอาขาหย่อนกลัวว่าเด็กจะตก

ลงไปนะคะ และมีบริเวณซอยข้างบ้านนายแสวง มันกว้างกลัวเด็กขี่มอเตอร์ไซด์จะตกลงไป

ขอให้ท่านผู้บริหารได้สํารวจและช่วยซ่อมแซมด้วยคะ ขอบคุณคะ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสุรัตน์ แก้วด่านจากครับ

นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก -กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

วันนี้ผมจะนําเรียนท่าน ๒ เรื่อง คือ เรื่องต้นไม้ท่ีอยู่ริมทางเสาไฟฟ้าก่อนจะถึงหน้าโรงเรียน

อนุบาล ผมว่าต้นไม้ต้นนั้นหากมีก่ิงหักตกลงมาจะเกิดอันตรายผู้สัญจรไปมาในซอย ๙ ผม

อยากให้มีการประสานงานกับการไฟฟ้าเพื่อมาดําเนินการ และเรื่องที่ ๒ ในตลาดหมู่ ๑๕

ตรงหน้าบ้าน ป.เจริญ มีดินทรุดลงลึกประมาณ ๒-๓ เมตร ซ่ึงอยู่ในเขตของกรมทางหลวง แต่

ว่าขอให้ท่านประธานพิจารณาช่วยประสานงานให้หน่อย เนื่องจากเป็นหลุมกว้างลึกอาจเกิด

อันตรายได้ ขอขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออไรอีกหรือไม่ครับ

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดงช้ีแจงครับ

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ -เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ท่านพนิดา คําภีระ ได้นําเรียนในเรื่องของฝาท่อ

ระบายน้ําท่ีมีการชํารุดอาจทําให้พี่น้องประชาชนได้รับในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุและเกิด

การบาดเจ็บได้ ในเรื่องนี้ทางเทศบาลก็จะสํารวจและดําเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ

ดีและใช้งานได้ แต่ถ้าเป็นเฉพาะจุดก็สามารถแก้ไขได้แต่ถ้าเป็นเยอะๆ เราก็คงจะต้องจัดทํา

เป็นโครงการและก็ทําฝาปิดจะทําให้มีความปลอดภัยมากข้ึน ก็ยินดีรับไปดําเนินการ และ

ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ท่านสุรัตน์ แก้วด่านจาก ได้นําเรียนในเรื่องของ

ต้นไม้ซ่ึงอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลอันนี้ผมคงต้องให้งานป้องกันไปดูว่าต้นไม้อยู่ในเขต

ทางของเราไหมหรืออยู่ในเขตของเอกชน ถ้าอยู่ในเขตของเอกชนเราคงต้องประสานให้เขา

ช่วยตัดและทางเทศบาลก็จะให้ความร่วมมือกับเอกชนในการดูแลต้นไม้ไม่ให้เกิดผลกระทบใน

เรื่องของการจราจรและเกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนและในส่วนของท่ีท่านนําเรียนในเรื่อง

ของเป็นหลุมเป็นบ่อแถวบ้าน ป.เจริญ ซ่ึงมันเป็นอยู่ ๒ จุด จุดหนึ่งอยู่หน้าบ้าน ป.เจริญ ซ่ึง

/มันจะมีดิน...
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มันจะมีดินยุบเป็นบ่อและพังและหมวดการทางมาดําเนินการแก้ไขให้ แต่ถ้ามันทรุดอีกก็คง

ต้องให้ผู้รับเหมาเป็นผู้ดูแล และอีกจุดคือจุดร้านมีชัยลักษณะเหมือนกันตรงนี้เราคงจะ

ประสานกับหมวดการทางโนนแดงแลผู้รับจ้างให้ดําเนินการแก้ไขต่อไป ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออไรอีกหรือไม่ครับ

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีก กระผมขอปิดการประชุมครับ

ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นายภาณุชนารถ จิตรพิมาย)
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)................................................เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
(นายธนสร สารนอก)

ปลัดเทศบาลตําบลโนนแดง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอุดร พลนอก)

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญมี ผินพิมาย)

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ/เลขานุการ
(นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง)

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

/สภาเทศบาล...
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สภาเทศบาลตําบลโนนแดง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําปี พ.ศ.
256๕ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕
เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).......................................................
(นายรวม บุญเที่ยง)

ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
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