
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําปี 2564

วันที่ ๒๙ กันยายน 2564 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

……………………………………………
*********************

ผู้มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะผู้บริหาร

พนักงานเทศบาล/ประชาชน
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 นางภานุชนารถ จิตรพิมาย หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ภานุชนารถ จิตรพิมาย
2 นางระวิวรรณ เขตคาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระวิวรรณ เขตคาม
๓ นายประวิทย์ หาญณะรงค์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ประวิทย์ หาญณะรงค์
๔ นางสาววิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข วิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์
๕ นางสาวจิรปรียา รั้งกระโทก ผู้อํานวยการกองคลัง จิรปรียา รั้งกระโทก

/เริ่มประชุม.......................

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

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
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายธนสร สารนอก - เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อม
เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญนั่งบัลลังก์เพ่ือเป็นประธานในท่ีประชุม
นายรวม บุญเที่ยง - กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ
ประธานสภาเทศบาล สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําปี พ.ศ. 256๔ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม รวมท้ังสิ้น ๑๒ ท่าน
ประธานสภาเทศบาล ๑. นายอําเภอโนนแดง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เม่ือวันที่ ๙ กันยายน 256๔ และ
เทศบาลตําบลโนนแดงได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน 256๔ เรียบร้อยแล้ว

๒.นายอําเภอโนนแดง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
โนนแดง เรื่อง การกํากับดูแลตลาดสดเทศบาล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔
เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน 256๔ และเทศบาลตําบลโนนแดง ได้ประกาศใช้
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การกํากับดูแลตลาดสดเทศบาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน 256๔ เรียบร้อยแล้ว

๓.ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมครั้งท่ี ๒ พ.ศ. 256๔ ซ่ึงเทศบาลตําบลโนนแดง ได้ประกาศใช้
เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ท่ีประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. 256๔ เม่ือวันที่ ๑๖ กันยายน 256๔

นายรวม บุญเที่ยง - รายงานการประชุมได้ส่งให้กับสมาชิกฯ ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ

ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําปี พ.ศ. 256๔ เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน 256๔
โปรดยกมือข้ึน
-สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ ๑๒ เสียง
-สมาชิกสภาเทศบาล ไม่เห็นชอบ..-...เสียง
-งดออกเสียง...-...เสียง

มติท่ีประชุม -รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระ ท่ี ๓ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การกําจัด
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระที่ ๒ และวาระท่ี ๓

นายรวม บุญเที่ยง - ตามมติท่ีประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําปี พ.ศ.2564
ประธานสภาเทศบาล เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน 2564 ได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล

โนนแดง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ และได้กําหนด
/วันแปรญัตติ...
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วันแปรญัตติร่างเทศบัญญัติดังกล่าวไว้ จํานวน ๓ วัน คือวันท่ี 1๗-๒๐– ๒๑
กันยายน 2564 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
-กระผมได้ดําเนินการจัดส่งร่างเทศบัญญัติ ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติฯ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯโดยละเอียด
และประธานคณะกรรมแปรญัตติฯ ได้นัดคณะกรรมการฯ ประชุมในวันท่ี
๒๒ กันยายน 2564 เวลา ๐๙.๐๐ น. และประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติฯ ได้จัดส่งรายงานผลการตรวจร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
โนนแดง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กระผม และกระผม
ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบ พร้อมทั้งได้ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาแล้ว
-ขอเชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ อ่านบันทึก
การตรวจร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ ให้สมาชิกสภาทราบ ขอเชิญครับ

นายประสิทธิ์ จํานงนอก - กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
เลขานุการคณะกรรมการ -บันทึกผลการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง
แปรญัตติฯ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดงในคราวประชุมสภาเทศบาลฯ
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ประจําปี พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน 2564 สภา
เทศบาลตําบลโนนแดงได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนน
แดง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ และสภาเทศบาลตําบล
โนนแดง ได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้คณะกรรมการแปรญัตติ โดยกําหนดเวลา
ยื่นเสนอคําแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 1๗ - ๒๐ - ๒๑ กันยายน
2564 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลโนนแดง
เม่ือครบกําหนดแล้วไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยื่นขอเสนอคําแปรญัตติ

ประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ได้นัดประชุมคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ เพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง เร่ือง

การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมีผลการพิจารณา ดังนี้

๑. ชื่อร่างเทศบัญญัติ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๒. หลักการ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๓. เหตุผล ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๔. รายละเอียด ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาทีละข้อ ทีละหน้า อย่างละเอียด

แล้ว จึงมีมติให้คงร่างเดิมของเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การกําจัด

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ ทุกประการ และให้นําเสนอต่อประธานสภา

เทศบาลตําบลโนนแดง เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ พิจารณาให้ความเห็น

ชอบต่อไป

(ลงชื่อ) ( นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง )

ประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

/นายรวม.........
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นายรวม บุญเที่ยง -ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง
ประธานสภาเทศบาล เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ ได้รายงานการพิจารณาร่าง

เทศบัญญัติฯ ในวาระท่ีสอง (ข้ันตอนการแปรญัตติ) โดยมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ให้คงร่างเดิมไว้
-ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยืนตามร่างเดิม เม่ือเป็นดังนี้
ผมจะขอถามมติท่ีประชุมนะครับ
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระท่ี ๒
กรุณายกมือขึ้นครับ
-สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ ๑๒ เสียง

ไม่เห็นชอบ...-...เสียง งดออกเสียง...-..เสียง
ท่ีประชุม -เป็นอันว่าท่ีประชุม เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง

เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระท่ี 2
ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง

นายรวม บุญเที่ยง -ตามระเบียบข้อ ๕๒ เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระท่ี ๓
ประธานสภาเทศบาล ไม่มีการอภิปราย ให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ลงมติว่าจะตราเป็นร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ หรือไม่
-สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ กรุณายกมือขึ้น
-ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ๑๒ เสียง
-ไม่ให้ตราเป็นเทศบัญญัต.ิ.-..เสียง -งดออกเสียง..-..เสียง

ท่ีประชุม -เป็นอันว่าท่ีประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔
ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งท่ี 7 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
256๔

นายรวม บุญเที่ยง - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เสนอญัตติ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ข้าพเจ้า นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งท่ี ๗ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ซ่ึงจากการตรวจสอบรายงานสถานะการคลังของเทศบาลตําบลโนนแดง
พบว่ามีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการดําเนินงานของเทศบาลฯ อยู่จํานวนหนึ่ง
จึงมีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ดังนี้

/ (๑) สํานัก...
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(๑) สํานักปลัดเทศบาล ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จํานวน ๓ รายการเป็นเงิน ๗๒,๐๐๐.-บาท ดังนี้

๑.๑) จัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน ๒๐ ตัว เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๒)จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จํานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน๑๒,๐๐๐บาท
๑.๓) จัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน จํานวน ๑ เครื่อง

เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒) กองคลัง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

จํานวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๔๗,๕๐๐.-บาท ดังนี้
๒.๑) จัดซ้ือเก้าอ้ีสํานักงาน แบบมีพนักพิง จํานวน ๔ ตัวๆละ ๔,๕๐๐ บาท

เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.-บาท
๒.๒) จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงานจํานวน ๑ เครื่อง

เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐บาท
๒.๓)จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ ขนาด๘๐๐VA จํานวน ๕ เครื่อง เป็นเงิน๑๒,๕๐๐บาท
(๓) กองการศึกษา ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

จํานวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๙๓,๔๐๐ บาท ดังนี้
๓.๑) จัดซ้ือโต๊ะนักบริหารงานระดับต้น(ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง6๐ซม.ยาว15๐ซม.

สูง ๗๕ ซม.) จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน ๙,๕๐๐.-บาท
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง)

๓.๒) จัดซ้ือเก้าอ้ีนักบริหารงานระดับต้น จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน ๓,๕๐๐.-บาท
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง)

๓.๓) จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงานจํานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐.-บาท (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง)

๓.๔) จัดซ้ือถังน้ํา แบบสแตนเลส ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร จํานวน 1 ถัง
เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท (โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง)

๓.๕) จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐.-บาท (โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง)

๓.๖) จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน ๕,๔๐๐.-บาท (โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง)

๓.๗) จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐.-บาท คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

๓.๘) จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2เครื่องๆละ 2,500 บาท
เป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท

(๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๒,๔๑๐,๐๐๐ บาท คือ

๔.๑) จัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายจํานวน ๑ คันเป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท
๔.2) จัดซ้ือเตาเผาขยะ จํานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑0,000.- บาท

/(๕) กองช่าง....



-๖-

(๕) กองช่าง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จํานวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๓๙๔,๐๐๐.-บาท คือ

๕.1) จัดซ้ือเครื่องเจีย ขนาด ๔ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕,๐00.- บาท
๕.๒) จัดซ้ือเครื่องสว่าน แบบโรตารี่ จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน ๘,000.- บาท
๕.๓) โครงการปรับปรุงประตูทางเข้าสํานักงานเทศบาลตําบลโนนแดง

เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท
๕.๔) โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง

หมู่ที่ ๑ ตําบลโนนแดง เป็นเงิน ๓๕๑,๐๐๐.-บาท
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าท่ีถูกต้องตามระเบียบฯ
สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ
จึงมีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน ๒๐ รายการ เป็นเงิน ๓,
๐๑๖,๙๐๐.-บาท ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒๐ รายการ เป็นเงิน ๓,๐๑๖,๙๐๐ บาท
๑.)สํานักปลัดเทศบาล ๓ รายการ เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย

1.1) โต๊ะพับอเนกประสงค์ ๒๐ ตัว เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน 1 คู่รายการ
รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑.แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ตั้ งไว้ ๑๐0,000.- บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๐.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๑๐๐,
๐๐๐.- บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี ๕๐,000.- บาท
คงเหลือหลังโอน ๕๐,๐๐๐.- บาท

๑.แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารท่ัวไป
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน
รายการ เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์
ขนาด 120x60x72 ซม. หน้าโต๊ะผลิตจาก
พลาสติก HDPE โครงสร้างขาเหล็กทําจาก
เหล็กกล้าเกรดA พ่นกันสนิม พับเก็บได้
จํานวน 20 ตัว ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๕0,0๐๐.-บาท คงเหลือหลังโอน
๕0,0๐๐.-บาท

1.2) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท จํานวน 1 คู่รายการ
รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑.แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป
งบ ดําเนินงาน

๑.แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารท่ัวไป
งบ ลงทุน

/รายการลด....
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รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ต้ังไว้ ๑๐0,000.- บาท โอน
ลดแล้ว ๕๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.- บาท
คงเหลือก่อนโอน ๕๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้ ๑๒,000.- บาท คงเหลือหลังโอน
๓๘,๐๐๐.- บาท

หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า
แบบล้อจักรยาน เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น
เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า (ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) จํานวน ๑ เคร่ือง ขอ
โอนตั้ ง จ่ า ยร ายการ ให ม่ ๑๒ ,0๐๐ .-บาท
คงเหลือหลังโอน ๑๒,0๐๐.-บาท

1.3) เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน 1 คู่รายการ
รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑.แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ต้ังไว้ ๑๐0,000.- บาท โอน
ลดแล้ว ๖๒,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.- บาท
คงเหลือก่อนโอน ๓๘,๐๐๐.- บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้ ๑๐,000.- บาท คงเหลือหลังโอน
๒๘,๐๐๐.- บาท

๑.แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารท่ัวไป
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ําได้ ๑,๐๐๐
ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) จํานวน ๑ เครื่อง ขอโอน
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ๑๐,0๐๐.-บาท คงเหลือ
หลังโอน ๑๐,0๐๐.-บาท

๒.)กองคลัง ๓ รายการ เป็นเงิน ๔๗,๕๐๐.-บาท ประกอบด้วย

2.๑) เก้าอ้ีสํานักงานแบบมีพนักพิง ๔ ตัว เป็นเงิน ๑๘,๐00.- บาท จํานวน 1 คู่รายการ
รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง, ค่าเช่าที่พัก, ค่าพาหนะ
ฯลฯ สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1๐0,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว

1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ี
สํานักงานแบบมีพนักพิง จํานวน 4 ตัวๆละ
๔,๕๐๐.-บาท ขอโอนต้ังจ่ายรายการใหม่
๑๘,๐๐๐.-บาท คงเหลือหลังโอน
๑๘,๐๐๐.-บาท

/รายการลด....



-๘-
รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๖๙,๑๑๕.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๓๐,๘๘๕.- บาท
ขอโอนลดคร้ังน้ี ๑๘,๐00.- บาท คงเหลือหลังโอน
๑๒,๘๘๕.- บาท

2.๒) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐บาท
จํานวน ๒ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )
1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไ ป ร า ช ก า ร ใ น ร า ช อ า ณ า จั ก ร แ ล ะ น อ ก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง, ค่าเช่าท่ี
พัก, ค่าพาหนะฯลฯ สําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1๐
0,000.- บาท โอนลดแล้ว ๑๘,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๖๙,๑๑๕.- บาท คงเหลือก่อนโอน
๑๒,๘๘๕.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๑๒,๐00.-
บาท คงเหลือหลังโอน ๘๘๕.- บาท

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ขอโอนตั้ง
จ่ายรายการใหม่ 12,000 บาท คงเหลือหลัง
โอน ๑๒,๐๐๐.-บาท

๒. แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าวัสดุ
ประเภท วัสดุสํานักงาน
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเขียนแบบ
พิมพ์ สมุดบัญชี ใบเสร็จรับเงิน กระดาษโรเนียว
กระดาษไข ปากกาปากกาฯลฯ ต้ังไว้ ๖๕,000.-
บาท โอนลดแล้ว ๑๘,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว
๒๗,๗๔๙.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๓๗,๒๕๑.-
บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๕,๐00.- บาท คงเหลือ
หลังโอน ๓๒,๒๕๑.- บาท

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ร า ย ก า ร เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จั ด ซ้ื อ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ยอดคงเหลือ
ก่อนโอน ๑๒,๐๐๐.-บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
๕,000 บาท คงเหลือหลังโอน
๑๗,๐๐๐.-บาท

๒.๓) เครื่องสํารอง...



-๙-

๒.๓) เครื่องสํารองไฟขนาด ๘๐๐ VA ๕เครื่องเป็นเงิน ๑๒,๕๐๐ บาท จํานวน 1 คู่รายการ
รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑.แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบ งบดําเนินงาน
หมวด ค่าวัสดุ
ประเภท วัสดุสํานักงาน
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ สมุดบัญชี ใบเสร็จรับเงิน กระดาษโรเนียว
กระดาษไข ปากกาปากกาฯลฯ ตั้งไว้ ๖๕,๐๐๐.-
บาท โอนลดแล้ว ๕,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว
๒๗,๗๔๙.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๓๒,๒๕๑.-
บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๑๒,๕๐๐.-บาท คงเหลือ
หลังโอน ๑๙,๗๕๑.-บาท

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 5 เครื่อง คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน พฤษภาคม
2563 ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 12,500
บาท คงเหลือหลังโอน ๑๒,๕๐๐.-บาท

๓.)กองการศึกษา ๘ รายการ เป็นเงิน ๙๓,๔๐๐.-บาท ประกอบด้วย

๓.๑) โต๊ะนักบริหารงานระดับต้น 1 ตัว เป็นเงิน ๙,๕๐๐.-บาท

(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง) จํานวน ๑ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )
1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารท่ัวไป
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่า
เช่าท่ีพัก และอ่ืนๆ ของคณะผู้บริหารท้องถ่ิน
คณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับคําส่ังให้
เดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 1๕๐,๐๐๐.- บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๔๗,๗๙๐.- บาท คงเหลือก่อนโอน
๑๐๒,๒๑๐.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๙,๕๐๐.-
บาท คงเหลือหลังโอน ๙๒,๗๑๐.-บาท

แผนงาน การศึกษา
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะนัก
บริหารงานระดับต้น (ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง
6๐ ซม. ยาว 15๐ ซม. สูง ๗๕ ซม.) จํานวน
1 ตัว (รร.อนุบาลฯ)ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่
ครั้งนี้ 9,5๐๐.-บาท
คงเหลือหลังโอน 9,5๐๐.-บาท

/๓.๒) เก้าอ้ี...



-๑๐-
๓.๒) เก้าอ้ีนักบริหารงานระดับต้น 1 ตัว เป็นเงิน ๓,๕๐๐.-บาท

(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง) จํานวน ๑ คู่รายการ
รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารท่ัวไป
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่า
เช่าท่ีพัก และอ่ืนๆ ของคณะผู้บริหารท้องถ่ิน
คณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับคําส่ังให้
เดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 1๕๐,๐๐๐.- บาท โอน
ลดแล้ว ๙,๕๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๗,๗๙๐.-
บาท คงเหลือก่อนโอน ๙๒,๗๑๐.- บาท ขอโอน
ลดครั้งนี้ ๓,๕๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน
๘๙,๒๑๐.-บาท

แผนงาน การศึกษา
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีนัก
บริหารงานระดับต้น จํานวน 1 ตัว (รร.
อนุบาลฯ)ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้
๓,5๐๐.-บาท คงเหลือหลังโอน ๓,5๐๐.-บาท

๓.๓) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงาน 1 เครื่อง
เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐.-บาท (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง) จํานวน ๑ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )
1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารท่ัวไป
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่า
เช่าท่ีพัก และอ่ืนๆ ของคณะผู้บริหารท้องถ่ิน
คณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับคําส่ังให้
เดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 1๕๐,๐๐๐.- บาท โอน
ลดแล้ว ๑๓,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๗,๗๙๐.-
บาท คงเหลือก่อนโอน ๘๙,๒๑๐.- บาท ขอโอน
ลดครั้งนี้ ๑๖,๐๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน
๗๓,๒๑๐.-บาท

แผนงาน การศึกษา
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง (รร.อนุบาลฯ) คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ ๑๖,๐๐๐.-
บาท คงเหลือหลังโอน ๑๖,๐๐๐.-บาท

/๓.๔) ถังน้ํา....



-๑๑-
๓.๔) ถังน้ํา แบบสแตนเลส ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร 1 ถัง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท

(โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง) จํานวน ๑ คู่รายการ
รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารท่ัวไป
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่า
เช่าท่ีพัก และอ่ืนๆ ของคณะผู้บริหารท้องถ่ิน
คณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับคําส่ังให้
เดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 1๕๐,๐๐๐.- บาท โอน
ลดแล้ว ๒๙,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๗,๗๙๐
.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๗๓,๒๑๐.- บาท ขอ
โอนลดครั้งนี้ ๑๕,๐๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน
๕๘,๒๑๐.-บาท

แผนงาน การศึกษา
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถังน้ํา แบบส
แตนเลส ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร จํานวน 1
ถัง (รร.เทศบาลฯ)
ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ ๑๕,๐๐๐.-
บาท คงเหลือหลังโอน ๑๕,๐๐๐.-บาท

๓.๕) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐.-บาท (โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง) จํานวน ๑ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )
1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารท่ัวไป
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่า
เช่าท่ีพัก และอ่ืนๆ ของคณะผู้บริหารท้องถ่ิน
คณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับคําส่ังให้
เดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 1๕๐,๐๐๐.- บาท โอน
ลดแล้ว ๔๔,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๗,๗๙๐
.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๕๘,๒๑๐.- บาท ขอ
โอนลดครั้งนี้ ๑๖,๐๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน
๔๒,๒๑๐.-บาท

แผนงาน การศึกษา
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง (รร.เทศบาลฯ) คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ ๑๖,๐๐๐.-
บาท คงเหลือหลังโอน ๑๖,๐๐๐.-บาท

/๓.๖) อุปกรณ์...



-๑๒-
๓.๖) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน ๕,๔๐๐.-บาท (โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง) จํานวน ๑ คู่รายการ
รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารท่ัวไป
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่า
เช่าท่ีพัก และอ่ืนๆ ของคณะผู้บริหารท้องถ่ิน
คณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับคําส่ังให้
เดินทางไปราชการ ตั้งไว้
1๕๐,๐๐๐.- บาท โอนลดแล้ว ๖๐,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๔๗,๗๙๐.- บาท คงเหลือก่อนโอน
๔๒,๒๑๐.- บาท ขอโอนลดคร้ังนี้ ๕,๔๐๐.-
บาท คงเหลือหลังโอน ๓๖,๘๑๐.-บาท

แผนงาน การศึกษา
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง
(รร.เทศบาลฯ) คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ ๕,๔๐๐.-
บาท คงเหลือหลังโอน ๕,๔๐๐.-บาท

๓.๗) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล 1 ชุดเป็นเงิน ๒๓,๐๐๐.-บาท
จํานวน ๑ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )
1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารท่ัวไป
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่า
เช่าท่ีพัก และอ่ืนๆ ของคณะผู้บริหารท้องถ่ิน
คณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับคําส่ังให้
เดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 1๕๐,๐๐๐.- บาท โอน
ลดแล้ว ๖๕,๔๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๗,๗๙๐
.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๓๖,๘๑๐.- บาท ขอ
โอนลดครั้งนี้ ๒๓,๐๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน
๑๓,๘๑๐.-บาท

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 ชุด คุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ ๒๓,๐๐๐.-
บาท คงเหลือหลังโอน ๒๓,๐๐๐.-บาท

/๓.๘) เครื่องสํารอง..



-๑๓-
๓.๘) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2 เครื่อง เป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท

จํานวน ๑ คู่รายการ
รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารท่ัวไป
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่า
เช่าท่ีพัก และอ่ืนๆ ของคณะผู้บริหารท้องถ่ิน
คณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับคําส่ังให้
เดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 1๕๐,๐๐๐.- บาท โอน
ลดแล้ว ๘๘,๔๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๗,๗๙๐
.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๑๓,๘๑๐.- บาท ขอ
โอนลดครั้งนี้ ๕,๐๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน
๘,๘๑๐.-บาท

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องสํารอง
ไฟฟ้าขนาด ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 2,500 บาทคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ ๕,๐๐๐.-
บาท คงเหลือหลังโอน ๕,๐๐๐.-บาท

๔.) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ๒ รายการ เป็นเงิน ๒,๔๑๐,๐๐๐.-บาท
๔.๑) รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาทจํานวน ๒๓ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )
1. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้าถนน
งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
จากหนองช่องแมวถึงสระน้ําของนายลี สิงห์สี
ดา หมู่ท่ี 3 ชุมชนเต็งสูง ตําบลโนนแดง อําเภอ
โ น น แ ด ง จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า ข น า ด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 392.00 เมตร หนา 0.
10 เ ม ต ร พื้ น ที่ ก่ อ ส ร้ า ง ไ ม่ น้ อ ย
กว่า 1,960 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาล
กําหนด) ตั้งไว้ ๖๖๔,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว
0.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๖๖๔,๐๐๐.- บาท
ขอโอนลดคร้ังนี้ ๖๖0,000.- บาท คงเหลือหลัง
โอน ๔,๐๐๐.- บาท

1. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์
จํานวน 1 คัน ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๖๖0,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๖๖0,000.- บาท

/รายการลด...



-๑๔-
รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๒. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้าถนน
งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่นถนนลูกรัง,ถนนหินคลุก,
ถนน คสล.,อาคารสถานที่และอื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สิน
ของเทศบาลฯ ที่อาจชํารุดระหว่างปี ต้ังไว้ ๑๐๐,
๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๗,๑๙0.- บาท คงเหลือ
ก่อนโอน ๗๒,๘๑๐.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๗
0,000.- บาท คงเหลือหลังโอน ๒,๘๑๐.- บาท

๒. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170
กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน ยอดคงเหลือก่อน
โอน ๖๖0,000.- บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
๗0,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๗๓0,000.- บาท

๓. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าวัสดุ
ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
เ ช่ น นํ้ า มั น เ บ น ซิ น นํ้ า มั น ดี เ ซ ล นํ้ า มั น จ า ร
บี นํ้ามันเคร่ืองนํ้ามันไฮโดรลิคฯลฯ ต้ังไว้ ๓๒๔,๐๐๐
.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๙๖,๗0๙.๕๐ บาท คงเหลือ
ก่อนโอน ๑๒๗,๒๙๐.๕๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้
๑๐0,000.- บาท คงเหลือหลังโอน ๒๗,๒๙๐.๕๐.-
บาท

๓. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170
กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน ยอดคงเหลือก่อน
โอน๗๓0,000.- บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
๑๐๐,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๘๓0,000.- บาท

๔. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ร า ยก า ร เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษ าห รื อ
ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ซ่ึงอาจชํารุดระหว่าง
ปี เ ช่น รถบรรทุ กขยะมู ลฝอย รถ ดันห น้าขุ ด
หลัง รถเข็นขยะมูลฝอยเครื่องตัดหญ้า เคร่ืองพ่น
หมอกควัน กําจัดยุ ง และครุภัณฑ์ อ่ืนๆ ท่ี เป็น
ทรัพย์สินของเทศบาลฯ ต้ังไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๓๐,๐๐0.- บาท คงเหลือก่อนโอน
๗๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดครั้งน้ี ๖0,000.- บาท
คงเหลือหลังโอน ๑๐,๐๐๐.- บาท

๔. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170
กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน ยอดคงเหลือก่อน
โอน ๘๓0,000.- บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
๖๐,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๘๙0,000.- บาท



-๑๕-
รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๕. แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่าย
แล้ว 0.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐.-
บาท ขอโอนลดครั้งน้ี ๙0,000.- บาท คงเหลือ
หลังโอน ๑๐,๐๐๐.- บาท

๕. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์
จํานวน 1 คัน ยอดคงเหลือก่อนโอน
๘๙0,000.- บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
๙๐,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๙๘0,000.- บาท

๖ . แผน ง า น กา รศ าสน า วัฒนธ รรม และ
นันทนาการ
งาน กีฬาและนันทนาการ
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาเช่ือม
ความสามัคคีระหว่างชุมชนภายในเขตเทศบาล
ตํ าบลโนนแดง ตั้ ง ไ ว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
เบิกจ่ายแล้ว 0.- บาท คงเหลือก่อนโอน
๑๐๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดครั้งน้ี ๙๙,000.-
บาท คงเหลือหลังโอน ๑,๐๐๐.- บาท

๖. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์
จํานวน 1 คัน ยอดคงเหลือก่อนโอน
๙๘0,000.- บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
๙๙,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๑,๐๗๙,000.- บาท

๗ . แผน ง า น กา รศ าสน า วัฒนธ รรม และ
นันทนาการ
งาน กีฬาและนันทนาการ
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตําบลโนนแดง ตั้งไว้
๑๕๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๖,๘๖0.-
บาท คงเหลือก่อนโอน ๔๓,๑๔๐.- บาท ขอ
โอนลดครั้งนี้ ๔๓,000.- บาท คงเหลือหลัง
โอน ๑๔๐.- บาท

๗. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์
จํานวน 1 คัน ยอดคงเหลือก่อนโอน
๑,๐๗๙,000- บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
๔๓,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๑,๑๒๒,000.- บาท

/รายการลด...



-๑๖-
รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๘ . แผน ง า น กา รศ าสน า วัฒนธ รรม และ
นันทนาการ
งาน กีฬาและนันทนาการ
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาลตําบลโนนแดง
ต้ังไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 0.- บาท
คงเหลือก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้ ๙๙,000.- บาท คงเหลือหลังโอน
๑,๐๐๐.- บาท

๘. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์
จํานวน 1 คัน ยอดคงเหลือก่อนโอน
๑,๑๒๒,000.-บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
๙๙,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๑,๒๒๑,000.- บาท

๙ . แผน ง า น กา รศ าสน า วัฒนธ รรม และ
นันทนาการ
งาน กีฬาและนันทนาการ
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาสําหรับศูนย์เยาวชน ตั้งไว้
๕๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 0.- บาท คงเหลือ
ก่อนโอน ๕๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดครั้งน้ี
๔๙,000.- บาท คงเหลือหลังโอน
๑,๐๐๐.- บาท

๙. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์
จํานวน 1 คัน ยอดคงเหลือก่อนโอน
๑,๒๒๑,000.-บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
๔๙,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๑,๒๗๐,000.- บาท

๑๐ . แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๓๔,๐๐0.- บาท คงเหลือก่อนโอน
๖๖,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๖๐,000.-
บาท คงเหลือหลังโอน ๖,๐๐๐.- บาท

๑๐. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์
จํานวน 1 คัน ยอดคงเหลือก่อนโอน
๑,๒๗๐,000.-บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
๖๐,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๑,๓๓๐,000.- บาท

/รายการลด...



-๑๗-
รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑๑ . แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ ต้ังไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท
เบิกจ่ายแล้ว 0.- บาท คงเหลือก่อนโอน
๕๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้
๔๙,000.- บาท คงเหลือหลังโอน
๑,๐๐๐.- บาท

๑๑. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์
จํานวน 1 คัน ยอดคงเหลือก่อนโอน
๑,๓๓๐,000.-บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
๔๙,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๑,๓๗๙,000.- บาท

๑๒. แผนงาน การศึกษา
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท. ต้ังไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท
เบิกจ่ายแล้ว 0.- บาท คงเหลือก่อนโอน
๕๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้
๔๙,000.- บาท คงเหลือหลังโอน ๑,๐๐๐.-
บาท

๑๒. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์
จํานวน 1 คัน ยอดคงเหลือก่อนโอน
๑,๓๗๙,000.-บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
๔๙,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๑,๔๒๘,000.- บาท

๑๓. แผนงาน การศึกษา
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมให้
นั ก เ รี ยนและคณะค รู เ ข้ า ร่ วมแ ข่ งขั นทา ง
วิชาการ กีฬาและทักษะอื่นๆ (ร.ร.อนุบาลฯ) ต้ัง
ไว้ ๖๐,๐๐๐.- บาท เบิก จ่ายแล้ว 0.- บาท
คงเหลือก่อนโอน ๖๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้ ๕๙,000.- บาท คงเหลือหลังโอน
๑,๐๐๐.- บาท

๑๓. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์
จํานวน 1 คัน ยอดคงเหลือก่อนโอน
๑,๔๒๘,000.-บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
๕๙,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๑,๔๘๗,000.- บาท

/รายการลด...



-๑๘-
รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑๔. แผนงาน การศึกษา
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพื่ อ เป็นค่ า ใช้ จ่ าย ในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน ต้ังไว้ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐,๐๐0.- บาท คงเหลือก่อน
โอน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดครั้ งนี้
๙๙,000.- บาท คงเหลือหลังโอน ๑,๐๐๐.-
บาท

๑๔. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์
จํานวน 1 คัน ยอดคงเหลือก่อนโอน
๑,๔๘๗,000.-บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
๙๙,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๑,๕๘๖,000.- บาท

๑๕. แผนงาน การศึกษา
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๕๐,๐๐0.- บาท คงเหลือก่อนโอน
๕๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี ๔๙,000.-
บาท คงเหลือหลังโอน ๑,๐๐๐.- บาท

๑๕. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์
จํานวน 1 คัน ยอดคงเหลือก่อนโอน
๑,๕๘๖,000.-บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
๔๙,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๑,๖๓๕,000.- บาท

๑๖. แผนงาน การศึกษา
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน (ค่า
ปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเ รียนยากจน) (ร .ร.
เทศบาลฯ) ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว
๑๘,๐๐0.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๖๒,๐๐๐.-
บาท ขอโอนลดครั้ งนี้ ๖๐,000.- บาท
คงเหลือหลังโอน ๒,๐๐๐.- บาท

๑๖. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์
จํานวน 1 คัน ยอดคงเหลือก่อนโอน
๑,๖๓๕,000.-บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
๖๐,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๑,๖๙๕,000.- บาท

/รายการลด...



-๑๙-
รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๑๗. แผนงาน การศึกษา
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ ๑,๔๘๑,๗๘๐
.-บาท เบิ ก จ่ า ยแ ล้ ว ๑ ,๒๖๓ ,๘๔๕ .- บาท
คงเหลือก่อนโอน ๒๑๗,๙๓๕.- บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้ ๒๑๐,000.- บาท คงเหลือหลังโอน
๗,๙๓๕.- บาท

๑๗. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์
จํานวน 1 คัน ยอดคงเหลือก่อนโอน
๑,๖๙๕,000.-บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
๒๑๐,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๑,๙๐๕,000.- บาท

๑๘. แผนงาน การศึกษา
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการส่งเสริมให้นักเรียนและคณะครูเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ กีฬา และทักษะอื่นๆ
(รร.เทศบาลฯ) ต้ังไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย
แล้ว ๖๐,๐๐๐- บาท คงเหลือก่อนโอน
๔๐,๐๐๐.- บาทขอโอนลดครั้ ง น้ี๓๐,000.-
บาท คงเหลือหลังโอน ๑๐,๐๐๐.- บาท

๑๘. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์
จํานวน 1 คัน ยอดคงเหลือก่อนโอน
๑,๙๐๕,000.-บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
๓๐,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๑,๙๓๕,000.- บาท

๑๙. แผนงาน การศึกษา
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้
๑,๕๔๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๗๖,๐๐๐-
บาท คงเหลือก่อนโอน ๖๔,๐๐๐.- บาท ขอ
โอนลดคร้ังนี้ ๖๓,000.- บาท คงเหลือหลัง
โอน ๑,๐๐๐.- บาท

๑๙. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์
จํานวน 1 คัน ยอดคงเหลือก่อนโอน
๑,๙๓๕,000.-บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้

๖๓,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๑,๙๙๘,000.- บาท

/รายการลด...



-๒๐-
รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๒๐. แผนงาน การศึกษา
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมไอเย็นมีช่อง
จ่ายลม ขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 ซม. ตัวเคร่ือง
ไม่น้อยกว่า80x50x130 ซม. จํานวน 2 เคร่ือง
ต้ังไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๐- บาท
คงเหลือก่อนโอน
๕๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๔๙,000.-
บาท คงเหลือหลังโอน ๑,๐๐๐.- บาท

๒๐. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์
จํานวน 1 คัน ยอดคงเหลือก่อนโอน
๑,๙๙๘,000.-บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
๔๙,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๒,๐๔๗,000.- บาท

๒๑. แผนงาน การศึกษา
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ของ
โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง ตั้งไว้
๑๕๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๐- บาท คงเหลือ
ก่อนโอน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี
๑๔๕,000.- บาท คงเหลือหลังโอน
๕,๐๐๐.- บาท

๒๑. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์
จํานวน 1 คัน ยอดคงเหลือก่อนโอน
๒,๐๔๗,000.-บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
๑๔๕,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๒,๑๙๒,000.- บาท

๒๒. แผนงาน การศึกษา
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง ต้ังไว้
๑๕๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๐- บาท คงเหลือ
ก่อนโอน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดครั้งน้ี
๑๔๕,000.- บาท คงเหลือหลังโอน
๕,๐๐๐.- บาท

๒๒. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์
จํานวน 1 คัน ยอดคงเหลือก่อนโอน
๒,๑๙๒,000.-บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
๑๔๕,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๒,๓๓๗,000.- บาท

/รายการลด...



-๒๑-
รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

๒๓. แผนงาน การศึกษา
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบ เงินอุดหนุน
หมวด เงินอุดหนุน
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน
ชุมชนโนนแดง ต้ังไว้ ๑ ,๗๙๒,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๑,๗๒๘,๐๐๐- บาท คงเหลือก่อน
โอน ๖๔,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้
๖๓,000.- บาท คงเหลือหลังโอน
๑,๐๐๐.- บาท

๒๓. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์
จํานวน 1 คัน ยอดคงเหลือก่อนโอน
๒,๓๓๗,000.-บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
๖๓,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๒,๔๐๐,000.- บาท

๔.2) เตาเผาขยะ ๑ ชุด เป็นเงิน ๑0,000.- บาท จํานวน ๑ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )
1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารท่ัวไป
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงก
รณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้ังไว้ 4๐,๐00.-
บาท เบิกจ่ายแล้ว 0.- บาท คงเหลือก่อนโอน
๔๐,๐00.- บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี ๑0,000.-
บาท คงเหลือหลังโอน ๓๐,๐00.- บาท

1. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืน
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาเผาขยะ
รู ปทรงกลมแบบไ ม่มี ปล่ อ งควั น ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร ความสูง 1
เมตร จํานวน 1 ใบ
ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ๑๐,000.-บาท
คงเหลือหลังโอน ๑0,000.- บาท

๕.) กองช่าง ๔ รายการ เป็นเงิน ๓๙๔,๐๐๐.-บาท
๕.1) เครื่องเจีย ขนาด ๔ นิ้ว ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕,๐00.- บาท จํานวน ๑ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )
1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารท่ัวไป
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าวัสดุ
ประเภท วัสดุสํานักงาน

1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน

/รายการโอนลด...



-๒๒-

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )
ร า ย ก า ร เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ก ร ะ ด าษ ถ่ า ย
เอกสาร, กระดาษไข, หมึก, ดินสอ, ปากกา,
ย า ง ล บ , แ ฟ้ ม , ธ ง ช า ติ , ต ร า ย า ง , เ ก้ า อ้ี
พลาสติก, ค่านํ้าด่ืมสําหรับบริการประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการรวมถึงกิจกรรมต่างๆของเทศบาล
และวัสดุสํานักงานอ่ืนๆ ตั้งไว้ ๑๘๕,๐00.- บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๙,๖๑๑.- บาท คงเหลือก่อนโอน
๕๕,๓๘๙.- บาท ขอโอนลดคร้ังนี้ ๕,000.-
บาท คงเหลือหลังโอน ๕๐,๓๘๙.- บาท

รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเจีย ขนาด
4 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง ขอโอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ ๑๐,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๑0,000.- บาท

๕.๒) เครื่องสว่าน แบบโรตารี่ 1 เครื่อง เป็นเงิน ๘,000.- บาท จํานวน ๑ คู่รายการ
รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )

1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารท่ัวไป
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าวัสดุ
ประเภท วัสดุสํานักงาน
ร า ย ก า ร เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ก ร ะ ด าษ ถ่ า ย
เอกสาร, กระดาษไข, หมึก, ดินสอ, ปากกา,
ย า ง ล บ , แ ฟ้ ม , ธ ง ช า ติ , ต ร า ย า ง , เ ก้ า อ้ี
พลาสติก, ค่านํ้าด่ืมสําหรับบริการประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการรวมถึงกิจกรรมต่างๆของเทศบาล
และวัสดุสํานักงานอ่ืนๆ ตั้งไว้ ๑๘๕,๐00.- บาท
โอนลดแล้ว ๕,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว
๑๒๙,๖๑๑.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๕๐,๓๘๙.-
บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๘,000.- บาท คงเหลือ
หลังโอน ๔๒,๓๘๙.- บาท

1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสว่าน
แบบโรตารี่ จํานวน 1 เครื่อง ขอโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ ๘,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๘,000.- บาท

/๕.๓) โครงการ....



-๒๓-

๕.๓) โครงการปรับปรุงประตูทางเข้าสํานักงานเทศบาลตําบลโนนแดง
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท จํานวน ๒ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )
1แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าวัสดุ
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเข่ง ไม้
กวาด มีด แปรง
ท่ีตักขยะมูลฝอย บุ้งกี๋ ผงซักฟอก น้ํายาล้าง
จาน น้ํายาดับกลิ่น ใบมีดเครื่องตัดหญ้า แกน
เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ
ตั้งไว้ ๗๕,๐00.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๑,๗๙๖.-
บาท คงเหลือก่อนโอน ๒๓,๒๐๔.- บาท ขอ
โอนลดครั้งนี้ ๒๐,000.- บาท คงเหลือหลังโอน
๓,๒๐๔.- บาท

1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุง
ประตูทางเข้าสํานักงานเทศบาลตําบลโนนแดง
แบบประตูบานเล่ือน ขนาดกว้าง 0.75 เมตร
สูง 2 เมตร จํานวน 4 บาน กระจกหนา 6
มิลลิเมตร อลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.5
มิลลิเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) ขอโอน
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ๒๐,000.-บาท
คงเหลือหลังโอน ๒๐,000.- บาท

๒.แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าวัสดุ
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออะไหล่รถขนขยะ
มูลฝอย รถดันหน้าขุดหลัง รถเข็นขยะมูล
ฝอย เครื่องตัดหญ้า เช่น ยางนอก, ยางใน ,
แบตเตอร์รี่, น๊อต, หัวเทียน, แกนเครื่องตัดหญ้า
และอ่ืนๆ ตั้งไว้ ๓๐,๐00.- บาท เบิกจ่ายแล้ว
๑๔,๒๘๐.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๑๕,๗๒๐.-
บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๑๐,000.- บาท คงเหลือ
หลังโอน ๕,๗๒๐.- บาท

๒. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุง
ประตูทางเข้าสํานักงานเทศบาลตําบลโนนแดง
แบบประตูบานเล่ือน ขนาดกว้าง 0.75 เมตร
สูง 2 เมตร จํานวน 4 บาน กระจกหนา 6
มิลลิเมตร อลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.5
มิลลิเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) ยอด
คงเหลือก่อนโอน ๒๐,000.- บาท ขอโอนเพิ่ม
ครั้งนี้ ๑๐,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
๓๐,000.- บาท

/๕.๔) โครงการ...
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๕.๔) โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง หมู่ที่ ๑ ตําบลโนนแดง
เป็นเงิน ๓๕๑,๐๐๐.-บาท จํานวน ๒ คู่รายการ

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ( + )
1.แผนงาน งบกลาง
งาน งบกลาง
งบ งบกลาง
หมวด งบกลาง
ประเภท เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการประปา
รายการ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา เทศบาลตําบลโนน
แดง ตั้งไว้ ๖๖๘,๑๖0.- บาท เบิกจ่ายแล้ว
๔๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๒๖๘,๑๖๐
.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้
๒๖๐,000.- บาท คงเหลือหลังโอน
๘,๑๖๐.- บาท

1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุง
ร้ัวโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง
แบบรั้วเหล็กดัด จํานวน 50 ช่อง และประตู
ทางเข้า 2 ชุด (ตามแบบเทศบาลกําหนด) ขอ
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ๒๖๐,000.-บาท
คงเหลือหลังโอน ๒๖๐,000.- บาท

๒.แผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน
งบ ดําเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก อปพร.
เทศบาลตําบลโนนแดง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐0.-
บาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.- บาท คงเหลือก่อนโอน
๑๐๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๙๑,000.-
บาท คงเหลือหลังโอน ๙,๐๐๐.- บาท

๒. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ ลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
รายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุง
ร้ัวโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง
แบบรั้วเหล็กดัด จํานวน 50 ช่อง และประตู
ทางเข้า 2 ชุด (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
ยอดคงเหลือก่อนโอน ๒๖๐,000.- บาท ขอ
โอนเพิ่มครั้งน้ี ๙๑,000.-บาท คงเหลือหลัง
โอน ๓๕๑,000.- บาท

ขอได้โปรดนําเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ครั้งท่ี ๗ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ ผู้เสนอ
(นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์)
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

/นายรวม บุญเที่ยง..
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นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี)
ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม

-สมาชิกท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ
- อนุมัติ ๑๒ เสียง - ไม่อนุมัติ...-...เสียง - งดออกเสียง...-...เสียง

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลโนนแดง อนุมัติจํานวน ๑๒ เสียง

ระเบียบวาระ ท่ี 5 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

นายรวม บุญเที่ยง - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เสนอญัตติ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ - เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ข้าพเจ้า นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามท่ีเทศบาลตําบลโนนแดงได้
ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จํานวน
๕๖,๑๓๙,๑๖๐.-บาทไว้นั้น ซ่ึงจากการตรวจสอบพบว่าเทศบาลฯ ยังมีโครงการที่
ยังไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔เทศบาลฯ
จึงมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซ่ึงตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

ดังนั้น เทศบาลตําบลโนนแดง จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ยัง
ไม่ได้ก่อหน้ีผูกพันรวมจํานวนท้ังสิ้น ๒๐ รายการ เป็นเงิน ๓,๐๑๖,๙๐๐.-บาท
ตามรายละเอียดดังนี้

(๑) สํานักปลัดเทศบาล จํานวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐.-บาท ดังนี้
๑.๑) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด
120x60x72 ซม. หน้าโต๊ะผลิตจากพลาสติก HDPE โครงสร้างขาเหล็กทําจาก
เหล็กกล้าเกรดA พ่นกันสนิม พับเก็บได้ จํานวน 20 ตัว เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๒) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้า แบบล้อ
จักรยาน เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า (ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)์ จํานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

/๑.๓) แผนงาน...
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๑.๓) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง
เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ําได้ ๑,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า (ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)์ จํานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

(๒) กองคลัง จํานวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๔๗,๕๐๐.-บาท ดังนี้

๒.๑) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง
จํานวน 4 ตัวๆละ ๔,๕๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.-บาท

๒.๒) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In
One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๑๗,
๐๐๐บาท

๒.๓) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 5 เครื่อง คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน ๑๒,๕๐๐ บาท

(๓) กองการศึกษา จํานวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๙๓,๔๐๐ บาท ดังนี้

๓.๑) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะนัก
บริหารงานระดับต้น (ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 6๐ ซม. ยาว 15๐ ซม. สูง ๗๕ ซม
.) จํานวน 1 ตัว (รร.อนุบาลฯ) เป็นเงิน ๙,๕๐๐.-บาท

๓.๒) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีนัก
บริหารงานระดับต้น จํานวน 1 ตัว (รร.อนุบาลฯ) เป็นเงิน ๓,๕๐๐.-บาท

๓.๓) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงานจํานวน 1 เครื่อง (รร.อนุบาลฯ)
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐.-บาท

๓.๔) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถังน้ํา
แบบสแตนเลส ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร จํานวน 1 ถัง (รร.เทศบาลฯ) เป็นเงิน
๑๕,๐๐๐.-บาท

/ ๓.๕) แผนงาน...
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๓.๕) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง (รร.เทศบาลฯ)
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐.-บาท

๓.๖) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์
กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง (รร.
เทศบาลฯ) คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๕,๔๐๐.-บาท
๓.๗) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 ชุด คุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐.-บาท
๓.๘) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องสํารอง
ไฟฟ้าขนาด ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท

(๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๒,๔๑๐,
๐๐๐ บาท ดังนี้

๔.๑) แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน
จํานวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท

๔.2) แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเตาเผาขยะ รูปทรง
กลมแบบไม่มีปล่องควัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร ความสูง 1 เมตร
จํานวน 1 ใบ เป็นเงิน ๑0,000.- บาท

(๕) กองช่าง จํานวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๓๙๔,๐๐๐.-บาท ดังนี้

๕.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเ
จียขนาด 4 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน ๕,๐00.- บาท

/๕.๒) แผนงาน...
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๕.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสว่าน
แบบโรตารี่ จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน ๘,000.- บาท

๕.๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงประตูทางเข้าสํานักงานเทศบาล
ตําบลโนนแดง แบบประตูบานเลื่อน ขนาดกว้าง 0.75 เมตร สูง 2 เมตร
จํานวน 4 บาน กระจกหนา 6 มิลลิเมตร อลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.5
มิลลิเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท

๕.๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลโนนแดง แบบรั้วเหล็กดัด จํานวน 50 ช่อง และประตูทางเข้า 2 ชุด (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด) เป็นเงิน ๓๕๑,๐๐๐.-บาท

ขอได้โปรดนําเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน จํานวน ๒๐ รายการ เป็นเงิน ๓,๐๑๖,๙๐๐.-บาท ต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลตําบลโนนแดง เพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ ผู้เสนอ

(นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์)
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี)
ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม

-สมาชิกท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ
- อนุมัติ ๑๒ เสียง - ไม่อนุมัติ..-..เสียง - งดออกเสียง...-...เสียง

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลโนนแดง อนุมัติจํานวน ๑๒ เสียง

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
นายรวม บุญเที่ยง - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เสนอญัตติ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ -เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ข้าพเจ้า นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
จํานวน ๒๐ โครงการ ประกอบด้วย ๑.)ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้าง
ถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลตําบลโนนแดง เนื่องจากถนนเดิมเกิดการชํารุดตาม

/กาลเวลาและ
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กาลเวลาและจากการใช้งาน ทําให้ประชาชนท่ีสัญจรไปมาไม่สะดวกปลอดภัย
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนได้ ๒.)ดําเนินการก่อสร้างรางระบายน้ําเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก กําจัดแหล่งเพาะพันธ์
ยุงลายสร้างสุขอนามัยความปลอดภัยในชุมชน ๓.)ดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
โซล่าเซลล์ในเขตเทศบาลตําบลโนนแดง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน และ๔.)ก่อสร้างกันสาดตลาดสดเทศบาลตําบลโนนแดง เพ่ือ
อํานวยความสะดวกปลอดภัยให้กับพ่อค้าแม่ค้าประชาชนผู้มาใช้บริการตลาดสด
มีพื้นท่ีใช้สอยถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลเป็นตลาดสดน่าซ้ือ

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.
ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

“ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด

(๒)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป หาก
ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว”

ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ่ายขาดเงิน
สะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว ซึ่งในปัจจุบันเทศบาล
ตําบลโนนแดง มีเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔
จํานวน ๑๓,๗๙๙,๙๘๖.๐๒ บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเก้าร้อย
แปดสิบหกบาทสองสตางค)์ และได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว ซึ่งโครงการที่จะขอ
ดําเนินการจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวได้ประมาณการราคาไว้แล้ว จํานวน ๒๐
โครงการ เป็นเงินจํานวน ๕,๓๑๒,๕๐๐ บาท ตามรายละเอียดดังนี้

/๑.) โครงการ...



-๓๐-

๑.) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายเอกพจน์ เขียวโพธิ์ หมู่ที่๑๐
ตําบลโนนแดง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1๐๐ เมตร หนา 0.10 เมตร
พื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
งบประมาณ ๑๔๑,๐๐๐ บาท

๒.) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางวิมล เพ็ชรนอก หมู่ที่๑๓ ตําบล
โนนแดง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๖0 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) งบประมาณ
๔๓๐,๐๐๐ บาท
๓.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสด มีระหันนอก
หมู่ที่ 1 ตําบลโนนแดง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.1๕
เมตร พื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
งบประมาณ ๑๒๑,๐๐๐ บาท
๔.) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานางจํารัส กล้าหาญ หมู่ที่ 10
ตําบลโนนแดง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.10 เมตร
พื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท

๕.) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ่อปลานางโฉม ถึงลําสะแทด หมู่ที่ 13
ตําบลโนนแดง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.10 เมตร
พื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
งบประมาณ ๑๗๒,๕๐๐ บาท

๖.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญมี ผินพิมาย หมู่ที่
13 ตําบลโนนแดง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 320ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท

๗.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุเนตร นาคนอก หมู่ที่
10 ตําบลโนนแดง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15
เมตร พื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 532 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
งบประมาณ ๓๕๕,๐๐๐ บาท

๘.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสายชล นาคนอก ถึง
บ้านนางสุเนตร นาคนอก หมู่ที่ 1 ตําบลโนนแดง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 332 ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด) งบประมาณ ๒๓๒,๐๐๐ บาท

๙.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุทัย คอกกลาง หมู่ที่
15 ตําบลโนนแดง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

/๑๐.) โครงการ...



-๓๑-

๑๐.) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 3 ตําบล
โนนแดง ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.1๕ เมตร (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด) งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท

๑๑.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.สายบ้านนายบัว คําภูเมือง หมู่ที่ 13
ตําบลโนนแดง ปากรางกว้าง 0.30 เมตร ยาว 205 เมตร ลึก 0.30 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด) งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท

๑๒.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. สายบ้านนางเช้า อุ่นจางวาง หมู่ที่ 4
ตําบลโนนแดง ปากรางกว้าง 0.30 เมตร ยาว 117 เมตร ลึก 0.30 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด) งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๑๓.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.สายบ้านนางติ๋ม ประพาน หมู่ที่ 1
ตําบลโนนแดง ปากรางกว้าง 0.30 เมตร ยาว 36 เมตร ลึก 0.30 เมตร
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๑๔.) โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ในเขตเทศบาลตําบลโนนแดง จํานวน ๑๕
จุดๆละ ๑๒,๐๐๐ บาท (บริเวณหมู่ที่ ๑ = ๒ จุด , หมู่ที่ ๓ = ๓ จุด ,หมู่ที่ ๔ =
๓ จุด ,หมู่ที่ ๑๐ = ๑ จุด ,หมู่ที่ ๑๑ = ๒ จุด ,หมู่ที่ ๑๒ = ๒ จุด ,หมู่ที่ ๑๓ = ๒
จุด) งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

๑๕.) โครงการขุดลอกบ่อแดง หมู่ที่ 4 ตําบลโนนแดง ขนาดกว้าง 25.00 เมตร
ยาว 50 เมตร ลึกจากเดิมเฉล่ีย 2.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๑๖.) โครงการขุดลอกบ่อบําบัดน้ําเสีย หมู่ที่ 1 ตําบลโนนแดง ขนาดกว้าง ๑๓
เมตร ยาว ๔๑๒ เมตร ลึกเฉล่ีย 2.๕0 เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
งบประมาณ ๔๔๗,๐๐๐ บาท

๑๗.) โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ตําบลโนนแดง ขนาด
กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๕๙ เมตร พื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๙๐ ตารางเมตร
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) งบประมาณ ๓๔๖,๐๐๐ บาท

๑๘.) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเต็งสูง ม.๓-บ้านหนองโ
จด ม.๑๓ ต.โนนแดง อ.โนนแดง ผิวจราจรกว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๑๗5 เมตร
หนา 0.๐5 เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) งบประมาณ ๔๓๘,๐๐๐ บาท

๑๙.) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองโจด ม.๑๓-บ้าน
หัวโคก ม.๔ ต.โนนแดง อ.โนนแดง ผิวจราจรกว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๒๐ เมตร
หนา 0.๐5 เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

๒๐.) โครงการก่อสร้างกันสาดตลาดสดเทศบาลตําบลโนนแดง หมู่ที่ 15 ตําบล
โนนแดง ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

/ขอได้โปรดนํา...



-๓๒-

ขอได้โปรดนําเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ ผู้เสนอ

(นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์)
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอุดร พลนอก - กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายอุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ตามท่ีท่าน

นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ท่านได้ยื่นญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวงเงิน ๕,๓๑๒,๕๐๐ บาท ซ่ึงมีโครงการ
รองรับจํานวน ๒๐ โครงการ โครงการต่างๆที่ได้ขออนุมัตินี้ ซ่ึงมีหลายโครงการที่
เหมาะสมและมีบางโครงการที่อาจจะไม่เหมาะสมในการใช้จ่ายเงินสะสมนี้ เง่ือนไข
ท่ีสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้คือ มีเงื่อนไขว่าจะกระทําเพื่อบรรเทาช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชน ผมคิดว่าโครงการท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะทําในเวลานี้คือ โครงการท่ี ๖
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญมี ผินพิมาย หมู่ที่ 13
ตําบลโนนแดง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 320ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท ทําไมผมถึงพูดว่าอาจจะไม่เหมาะสม ณ เวลานี้
เพราะสถานการณ์ ณ เวลานี้ เนื่องจากประชาชนยังรอรับการแก้ไขปัญหาจาก
เทศบาล ในหลายๆ โครงการ ซ่ึงนายบุญมี ผินพิมาย เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตราที่ ๑๘ ทวิ สมาชิกสภาเทศบาล ต้องไม่มีส่วนได้เสียไม่
ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในสัญญาท่ีเทศบาลกระทําหรือกิจการท่ีกระทําให้แก่
เทศบาลนั้นหรือเทศบาลนั้นจะกระทํา ซ่ึงเราพร้อมหรือยังท่ีจะดําเนินการโครงการ
นี้ ประชาชนท่ีรอให้เราแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนก็มีเยอะ ถนนเส้นนี้ใช้
งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาทแต่ถ้าพี่น้องประชาชนจะมีส่วนร่วมในการใช้ถนนมาก
น้อยเพียงใด แผนชุมชนท่ีประชาชนผู้นําชุมชนได้ทําประชาคมเรียงลําดับมาตาม
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง เพื่อให้เทศบาลเข้าไปดําเนินการแก้ไข และผม
ขอเสนอให้แยกประเด็นในการลงมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง - กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ผมขออภิปราย

เพิ่มเติมในประเด็นท่ีท่านอุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงท่ีได้
อภิปรายเมื่อสักครู่ เกี่ยวกับญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ ตามโครงการต่างๆ ท่ีเสนอไปแล้วนั้น ตามท่ีผมได้พิจารณาโครงการท่ี
๖ ได้มีประชาชนอาศัยอยู่หลายครอบครัว ท้ังผู้สูงอายุและเด็กที่ต้องใช้ถนนเส้นนั้น

/ในการสัญจร...



-๓๓-

ในการสัญจรได้สะดวก ซ่ึงผมมองว่าเห็นควรที่จะดําเนินการโครงการนี้เพื่อ
ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเนื่องจากมีหลายครอบครัวหรือหลายครัวเรื่อนท่ีต้อง
ได้ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้เนื่องจากผ่านท่ีดินของประชาชนรายอื่นด้วย และอีก
อย่างชื่อโครงการท่ีทําอาจคิดว่าจะเป็นชื่อเฉพาะบุคคลแต่จริงๆแล้วเป็นเพ่ียงชื่อ
ถนนที่ทําให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าโครงการอยู่ตรงไหน และผมก็ขอสนับสนุน
โครงการนี้ ขอบคุณครับ

นายอุดร พลนอก - กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายอุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ผมขออนุญาตชี้แจง

ในส่วนของท่าน สท.สมพงศ์ พิมพ์กลาง อภิปรายมาเม่ือสักครู่นี้นะครับว่า มี
บ้านเรือนอยู่หลายหลังคาเรือน ท่ีจริงมีเพียงหลังคาเรือนเดียวนะครับไม่ใช่หลาย
หลังคาเรือน มีเพียงบ้านท่าน สท.บุญมี ผินพิมาย เพียงหลังเดียว การสัญจรที่
ประชาชนจะมีส่วนร่วมของถนนเส้นนี้คงไม่เยอะมาก มีเพียงบ้านหลังเดียวเข้า
ออกเป็นประจํา แต่ที่ผมอภิปรายคือ เราควรมองถึงความเหมาะสมแค่นั้นเองครับ
ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญมี ผินพิมาย - กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายบุญมี ผินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ผมขอเรียนว่าท่ี

คณะผู้บริหารได้ยื่นญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ในส่วนของโครงการท่ี ๖ นั้น ในฐานะท่ีกระผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลโนนแดง ก็มองเห็นปัญหาความเดือดร้อนบริเวณถนนเส้นนั้น ซ่ึงเป็นหลุ่ม
เป็นบ่อ เวลาฝนตกน้ําท่วมขัง สัญจรลําบาก ผมเป็นสมาชิกสภามาประมาณสิบกว่า
ปีแล้วถนนเส้นนี้ไม่ได้รับการดูแลท่านสมาชิกสามารถไปดูได้ ถนนเป็นหลุ่มเป็นบ่อ
บางครั้งผมต้องใช้เงินส่วนตัวซื้อหินคลุกมาลงหมดไปหลายสิบคิวเพื่อแก้ไขเบื้องต้น
แต่ก็เป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ ในครั้งท่ีท่านอุดร พลนอก ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี ได้มีการจัดทําถนนทางไปบ้านพ่อของท่านท่ีมีอยู่หลังเดียวยาว
มากกว่านี้แต่ก็ผ่านท่ีของพ่ีน้องประชาชนหลายคน เราก็ยังไม่มีใครคัดค้าน เพราะ
เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ

ขอเชิญครับ
นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ - กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง กระผม นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ตามท่ีท่าน

อุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ได้อภิปรายถึงความเหมาะสมใน
การใช้งบประมาณและจะขอแยกในการลงมติ ซ่ึงประเด็นนี้จะเก่ียวเนื่องกับข้อ
กฎหมาย ซ่ึงผมขอนําเรียนว่าในส่วนของเราท่ีจะใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินนั้น
เราได้พิจารณาผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาและ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลโนนแดงแล้ว ซ่ึงมีท้ังในส่วนของผู้นําชุมชน

/ มีทั้งหัวหน้า.....



-๓๔-
มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีความรู้ความสามารถ ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลโนนแดง แล้วเราได้นําแผนเหล่านี้มาดําเนินการจัดทํางบประมาณ
ในส่วนของประเด็นข้อกฎหมายนั้นก็อยากให้ฝ่ายเลขานุการสภาได้ชี้แจง เพื่อความ
ชัดเจนและดําเนินการได้ถูกต้อง ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง - ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงข้อกฎหมายครับ
ประธานสภาเทศบาล

นายธนสร สารนอก - กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล สําหรับประเด็นคําถามตามมาตรา ๑๘ ทวิ คือกรณีมีส่วนได้เสียก็คือ การทําสัญญา

กับเทศบาล คือตัวบุคคลนั้นไปทําสัญญากับเทศบาลไม่เกี่ยวกับทางสาธารณะ ถนน
ทางเข้าบ้านนายบุญมี ผินพิมาย เป็นทางสาธารณะ เพราะฉะนั้นจะไม่เก่ียวกับตัว
นายบุญมี ผินพิมายเลย แต่ถ้านายบุญมี ผินพิมายมาทําสัญญาสร้างถนนสายนี้กับ
ทางเทศบาล นายบุญมี ผินพิมายจะมีส่วนได้เสียกับทางเทศบาลทันที ตอนนี้ทาง
เทศบาลทําโครงการเข้าไป เทศบาลจะทําสัญญากับใครยังไม่รู้ผู้รับจ้างเป็นใครยัง
ไม่รู้ ซ่ึงไม่น่าจะใช่นายบุญมี ผินพิมาย เนื่องจากไม่มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง จึงถือ
ว่านายบุญมีผิน พิมาย ไม่มีส่วนได้เสีย ส่วนถนนสายนี้เป็นทางสาธารณะที่เทศบาล
ดูแลและถือว่าประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโนนแดงได้ใช้ประโยชน์ ประเด็นท่ี
สอง ถามว่าญัตติจ่ายขาดเงินสะสมแยกลงมติเป็นรายโครงการได้หรือไม่ ไม่ได้ครับ
เพราะญัตติหนึ่งจะอนุมัติหรือเห็นชอบจะต้องอนุมัติหรือเห็นชอบท้ังญัตติ ไม่
สามารถแยกลงมติเป็นรายโครงการได้ เพราะฉะนั้นการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมใน
ครั้งนี้ถ้าท่านอนุมัติก็อนุมัติท้ังญัตติถ้าไม่อนุมัติก็ไม่อนุมัติและตกไปท้ังญัตติ
ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอุดร พลนอก - กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายอุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ขออนุญาตเรียน

ถามท่านเลขานุการสภาฯ ครับ ว่าถ้าไม่ใช่ทางสาธารณะแต่เป็นถนนส่วนบุคคลเรา
สามารถนําโครงการไปทําได้หรือไม่ครับ ประเด็นท่ีสอง คําว่าถนนสาธารณะ
หมายความว่าอย่างไร ขอบคุณครับ

นายธนสร สารนอก - กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล ถ้าเป็นถนนส่วนบุคคลเราไม่สามารถไปทําอะไรได้เลย มีกรณีหลายกรณีท่ี

ประชาชนยกท่ีดินให้เป็นทางสาธารณะ ทางสาธารณะ คือ เป็นทางท่ีประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน แม้จะเข้าไปในท่ีดินของใครก็ตามแต่ได้ยกที่ดินนั้นให้ทาง
เทศบาลโดยกันท่ีไว้ ก็ถือเป็นทางสาธารณะ โดยทํานิติกรรมไว้ที่สํานักงานที่ดิน ใน
โฉนดก็จะเขียนไว้ว่าทางสาธารณะ ถ้าแม้จะมีคนสัญจรหรือไม่แต่ได้กันท่ีไว้เป็นทาง
สาธารณะ ก็ถือว่าเป็นทางสาธารณะ ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ

ขอเชิญครับ

/นายธีรพงษ์....



-๓๕-
นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ - กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง กระผม นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง จากท่ีเราได้ฟัง

สมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายผมเห็นด้วยเพ่ือประโยชน์ของพี่น้องในเขตเทศบาล
ตําบลโนนแดง และขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงข้อกฎหมายให้
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้มีความเข้าใจ ท่านจะได้ม่ันใจได้ว่าท่านจะใช้สิทธ์ิ
อย่างไรในการลงมติเห็นชอบในเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อประโยชน์ของพี่
น้องประชาชนและเป็นไปตามกฎหมาย ผมก็อยากจะนําเรียนเพ่ิมเติมว่าถนนเส้นนี้
เป็นถนนสาธารณะใช้สัญจรมาไม่น้อยกว่าสามสิบปี ซ่ึงก็มีที่ดินข้างเคียงท่ีสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อีกหลายคน และก็เป็นไปตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลโนนแดงได้ให้ความเห็นชอบและเรา
สามารถนําโครงการในแผนมาจัดทําโครงการได้เพื่อประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน
ผมก็อยากให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง - กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ผมมองว่ามี

บางโครงการท่ียังไม่จําเป็นเร่งด่วน เราทําแผนเข้าไปเรียงลําดับความสําคัญของแต่
ละหมู่บ้านก็น่าที่จะดําเนินการก่อนแสดงว่าเขาเห็นความจําเป็นเร่งด่วนยกตัวอย่าง
น้ําท่ีท่วมอยู่ตอนนี้ บริเวณบ้านของนางเงิน บ้านเต็งสูง ก็เป็นปัญหาอยู่ตลอดไม่รู้
ว่าจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเม่ือไหร่ เราน่าจะทําก่อนหรือแก้ไขปัญหาก่อน ซ่ึงเรา
แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการนําเครื่องสูบน้ําไปสูบน้ําออก อยากให้มีการแก้ไขเป็น
รูปธรรมนํามาแก้ไขปัญหา ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ

ขอเชิญครับ
นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ - กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง กระผม นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ในส่วนของ

ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเราคงจะอภิปรายครอบคลุมทุกประเด็นแล้ว ผม
ขอชี้แจงในส่วนของท่านยุทธพงษ์ ญาติกลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
ได้กล่าวถึงถนนบริเวณบ้านยายเงิน ซ่ึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ ซ่ึง
ผมก็เห็นด้วยเนื่องจากผมเองก็ลงไปดูและทราบถึงปัญหาและเข้าไปแก้ไขให้
เบื้องต้นเช่นกัน ผมขอนําเรียนว่า ด้วยสภาพพื้นท่ีมีความแตกต่าง ถนนซอยบ้าน
ยายเงินจะต่ํากว่าทางหลวงแผ่นดินหรือถนนเจนจบทิศมาก ถ้าเรายกระดับถนน
ข้ึนมาน้ําจะไม่ท่วมถนนแต่ท่วมบ้านยายเงินแทน ซ่ึงถ้าเราใช้งบประมาณแก้ไข
ตอนนี้กลายเป็นว่าพี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนมากกว่าเดิม แต่ฝ่ายบริหารก็ไม่ได้
ปล่อยปละละเลยเนื่องจากฝ่ายบริหารทราบมาว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นี้ กรม
ทางหลวง ได้อนุมัติเงินงบประมาณท่ีจะปรับปรุงถนนเจนจบทิศ จะมีจุดกลับรถ
เพิ่ม มีเกาะกลางถนน หรือรูปแบบใดยังไม่ชัดเจน ซ่ึงก่อนทําการก่อสร้างคงมีการ
ทําประชาวิจารณ์ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ซ่ึงปัญหาความเดือนร้อน

/เรื่องน้ําท่วมขัง...



-๓๖-
เรื่องน้ําท่วมขังบริเวณต่างๆ เราก็ได้ประสานกับหมวดการทาง ซ่ึงจะมีการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ําขนาดใหญ่เพื่อท่ีจะผันน้ํา ให้ลงไปท่ีสามแยกชลประทานเช่ือมกับ
คลองส่งน้ําอยู่แล้ว เราก็จะแก้ปัญหาได้ ท่ีเรายังไม่ดําเนินการในส่วนของซอยบ้าน
ยายเงินเนื่องจากเราต้องการให้ทางหลวงได้ปรับปรุงถนนให้มีความชัดเจนก่อนว่า
จะระบายน้ําไปในทิศทางใด เพราะบริเวณนั้นเป็นท่ีของเอกชนท้ังหมด ถมท่ีรอบ
บ้านยายเงิน ซ่ึงถ้าเราจะแก้ก็ต้องดูว่าเราจะระบายน้ําอย่างไร ทางผู้บริหารก็จะรับ
ปัญหานี้ไว้เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มี
ประธานสภาเทศบาล กระผมขอมติท่ีประชุม

-สมาชิกท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ
- อนุมัติ ๑๒ เสียง - ไม่อนุมัติ..-..เสียง - งดออกเสียง..-..เสียง

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลโนนแดง อนุมัติจํานวน ๑๒ เสียง
ระเบียบวาระท่ี ๗ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กองการประปา ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 256๔

นายรวม บุญเที่ยง - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เสนอญัตติ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ - เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ข้าพเจ้า นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กองการประปา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖4 จํานวน ๓ โครงการคือ
1. โครงการวางท่อประปาสายบ้านนายสมโภชน์ พานิชย์นอก หมู่ท่ี 11 ตําบล
โนนแดง ขนาดท่อ pvc Ø 55 มม. ช้ัน 13.5 ยาว 300 เมตร งบประมาณ
66,000 บาท
2. โครงการวางท่อประปาสายบ้านนายทศพล พานิชย์นอก หมู่ที่ 11 ตําบล
โนนแดง ขนาดท่อ pvc Ø 55 มม. ช้ัน 13.5 ยาว 250 เมตร งบประมาณ
50,000 บาท
3 .โครงการวางท่อประปาสายบ้านนางโปย มาศรี ถึงบ้านนายช่ืน เงินโพธ์ิ หมู่ที่
1 ตําบลโนนแดง ขนาดท่อ pvc Ø 55 มม. ช้ัน 13.5 ยาว 129 เมตร
งบประมาณ 40,000 บาท

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.
ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินฯ

ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ่ายขาดเงิน
สะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว ซึ่งในปัจจุบันเทศบาล
ฯ มีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้ได้ ณ วันท่ี 22 กันยายน ๒๕๖๔ จํานวน
2,455,399.78 บาท และได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กร

/ปกครองส่วน...



-๓๗-
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว ซ่ึงโครงการท่ีจะขอ
ดําเนินการจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวได้ประมาณการราคาไว้แล้ว จํานวน ๓
โครงการ เป็นเงินจํานวน 156,000 บาท รายละเอียดตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น

ขอได้โปรดนําเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กองการประปา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เพ่ือ
พิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ ผู้เสนอ

(นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์)
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี)
ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม

-สมาชิกท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ
- อนุมัติ ๑๒ เสียง - ไม่อนุมัติ...-...เสียง - งดออกเสียง...-..เสียง

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลโนนแดง อนุมัติจํานวน ๑๒ เสียง

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนนอกจากวาระการประชุม
ประธานสภาเทศบาล ท่ีจะเสนอที่ประชุม ขอเชิญครับ
นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก - กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ผมอยาก

ปรึกษาท่านประธานสภาและท่านนายกเทศมนตรี เรื่อง น้ําบริเวณฝายตลาดน้อย
ซ่ึงตอนนี้น้ําเยอะมาก อยากให้ทางเทศบาลประสานกับทางท่านประธานชุมชน
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นําประชาชนทั้ง ๘ หมู่บ้าน ทําความสะอาดคลองตลาดน้อยถึง
ตลาดใหญ่ ตอนนี้จอกแหนเยอะมากกลัวไปอุดตันทางน้ําทําให้น้ําไหลไม่สะดวก
ตอนนี้มวลน้ําด้านบนกําลังมากลัวว่าน้ําจะไหลไม่ทันทําให้น้ําท่วมไร่นาพ่ีน้อง
ประชาชน ความเดือดร้อนก็จะเกิดข้ึน ขอบคุณครับ

นางพนิดา คําภีระ - กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางพนิดา คําภีระ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ขอสอบถามเรื่องกรณี

ไฟไหม้บ้านนางมุ้ง สําโรง ท่ีหมู่บ้านหัวโคก หมู่ ๔ ซ่ึงหลังจากเกิดเหตุได้เข้าไป
เยี่ยม ชาวบ้านใกล้เคียงบอกว่าไฟไหม้บ้านแต่ไม่มีรถดับเพลิงไปช่วย ชาวบ้าน
ช่วยกันดับเอง อยากจะขอคําอธิบายจากผู้บริหารเนื่องจากชาวบ้านสอบถามมา
ขอบคุณคะ

นายติม ปักนอก - กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี กระผม นายติม ปักนอก รองนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ตามท่ีท่านสมาชิกสภา

สอบถามในเรื่องเหตุไฟไหม้บ้านนางมุ้ง ผมขอชี้แจงว่า ผมได้รับโทรศัพท์จาก
ชาวบ้าน สาเหตุของการเกิดไฟไหม้อาจเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร เนื่องจากประชาชน

/ได้ช่วยกันดับไฟ....



-๓๘-
ได้ช่วยกันดับไฟเสร็จแล้วเขาถึงได้โทรหาผมประมาณส่ีทุ่มกว่า ผมก็ได้ออกไป
ช่วยเหลือเบื้องต้น สอบถามก็ทราบว่าในตอนแรกชาวบ้านไม่ได้โทรหาใคร ทุกคน
ตกใจรีบช่วยกันดับไฟจนเสร็จ ผมก็ได้อธิบายให้ฟังว่าถ้าเกิดเหตุลักษณะนี้ให้ตั้งสติ
แล้วโทรหาดับเพลิง ผมก็ขอช้ีแจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก - กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ผมขอ

เพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่ง เนื่องจากไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย ๗ มีอยู่หลอดหนึ่งไม่ติด
ซ่ึงชาวบ้านฝากมา ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง ขอเชิญครับ
นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ - กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง กระผม นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ผมขอชี้แจงใน

ส่วนของท่านสุรัตน์ แก้วด่านจาก เรื่องการทําความสะอาดบริเวณฝายน้ําล้นตลาด
น้อย เพื่อเปิดทางระบายน้ํา เนื่องจากช่วงนี้มีพายุเข้ามาในประเทศไทย จึงมีมวล
น้ําจํานวนมากท่ีจะลงมาสู่พื้นท่ีตําบลโนนแดงเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อนาข้าวของ
พี่น้องประชาชน ทางฝ่ายบริหารเองก็ให้ความสําคัญและจะลงไปตรวจสอบเพื่อหา
แนวทางแก้ไขช่วยเหลือทําความสะอาดเพื่อการระบายน้ําให้ได้เร็วขึ้น ส่วน
แนวทางในการดําเนินการนั้นต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์บางทีการใช้คนกับปริมาณ
วัชพืชจํานวนมากอาจจะไม่ได้ผลหรือจะช้า เราอาจจะใช้เครื่องจักรเพ่ือให้ทัน
เหตุการณ์และแก้ไขปัญหาได้เร็วข้ึน ในส่วนของเรื่องไฟฟ้าสาธารณะนั้น อยากนํา
เรียนท่ีประชุมว่าท่านไม่ต้องรอให้ถึงประชุมสภาแล้วค่อยแจ้งผมนะครับ เนื่องจาก
ปีหนึ่งเรามีสมัยประชุมสี่สมัย ถ้าท่านรอจะนานไป ท่านสามารถแจ้งทางเทศบาลได้
เลยเราจะได้รีบดําเนินการให้ได้เร็วข้ึน และผมขอเพ่ิมเติมในส่วนเรื่องกรณีเกิดไฟ
ไหม้บ้านนางมุ้งนั้น ผมก็ได้ออกไปดูท่ีเกิดเหตุกับหัวหน้างานป้องกันฯ และได้
สอบถามรายละเอียดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซ่ึงช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ประมาณสี่ทุ่ม
ตามท่ีท่านรองนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจง ซ่ึงก็มีท่านรองติม ปักนอกและผู้อํานวยการ
กองช่างได้ไปช่วยเหลือชาวบ้าน แต่สิ่งที่เขาดําเนินการก่อนก็คือเม่ือไฟยังลุกลามไม่
มากเขาก็ช่วยกันดับจนสามารถระงับเหตุได้แล้ว ผมก็ได้สอบถามท่านรอง
นายกเทศมนตรีว่าเกิดเหตุการณ์ทําไมไม่แจ้งรถดับเพลิงในขณะท่ีเกิดเหตุ ท่านได้
ชี้แจงว่า สามารถระงับเหตุได้แล้วเลยไม่ได้แจ้งทางเทศบาล สาเหตุท่ีรถดับเพลิงไม่
ออกไปก็เนื่องมาจากสามารถระงับเหตุได้แล้ว อยากให้สื่อสารให้เข้าใจว่าไม่ใช่
เทศบาลไม่ออกไปช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน แต่ว่าสามารถระงับเหตุได้ก่อนแล้ว
ซ่ึงผมก็ได้ไปตรวจสอบพร้อมหัวหน้างานป้องกันฯ ถ่ายรูปประเมินความเสียหาย
และได้ช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นและก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มสตรีแม่บ้านที่ได้
ช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นกัน ในส่วนของความเสียหายเทศบาลก็มีงบประมาณในการ
ดูแลช่วยเหลือเยียวยาพ่ีน้องเราตามระเบียบต่อไปอยู่แล้ว ขอบคุณครับ

/นายรวม บุญเที่ยง....
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