
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 
สมัยวิสามัญ สมัยทีส่าม ครั้งที่ 2/๒๕61 

วันอังคารที ่25 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 

*************************************** 
ผู้มาประชุม 
๑.  นายประสงค์   จันต๊ะกอง ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 
๒.  นายปิยะ  ทรงสุภา  ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 
๓.  นายพิชัย    อินต๊ะ  ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี 
4.  นายวิรัตน ์  ปัญเจริญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
5.  นายนิกร  จันต๊ะก๋อง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี   
6.  นายสมพล  ศรีฝั้น  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
7.  นายสมศักดิ ์  ปัญเจริญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
8.  นายกฤศ  แก้วมา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
9. นายวิทยา  เมืองลือ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 

          พ้นสมาชิกภาพ 

1. นายสมบูรณ์  บุญชู  เสียชีวิต 
2. นายปริญญา  ศิริอ้าย  ลาออก 

ขาด -ไม่มี- 
ลา นางศรีนวล สุภาวัฒน ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี  ลาไปต่างประเทศ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายสัญญา  พรหมศาสตร์  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสารภ ี
๒. นายศุภกร  สุวรรณมณ ี  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
3. นางเตือนใจ  สุรินทรามนต์  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
4. นายปริญญา  ศิริอ้าย   ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
5. นายวิโรจน ์  เลาหกุล   ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
6. นางขนิษฐา  พุ่มประทีป  ต าแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นายนิพนธ์    กันทาใจ   ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง 
8. นางสาวปารชญา มาแก้ว   ต าแหน่ง ผอ.กองคลัง 
9. นางสาวพลับพลึง  ไชยเมธา  ต าแหน่ง ผอ.กองการศึกษา 
10. สิบเอกวิมล  รู้ท านอง   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
11. นางสาวพัชรินทร์ เรือนชื่น   ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายอภิชาติ  เทพชา   ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลสารภี 
  

/เริ่มประชุม….. 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

  เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. นายพิชัย  อินต๊ะ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี ได้ตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ เพ่ือตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาล
อยู่ในต าแหน่ง ๑0 คน เข้าร่วมประชุม 9 คน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯเข้าห้อง
ประชุมและเชิญประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  - สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาลฯ           คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
                                        วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 2/๒๕61 กระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   1.1 เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายอ าเภอสารภีได้ลงนามในเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 

เรียบร้อยแล้ว และเทศบาลต าบลสารภี ได้ประกาศใช้ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 เมื่อวันที่          
13 กันยายน 2561 จึงขอรายงานการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สภาเทศบาลต าบลสารภี  
ได้รับทราบโดยทั่วกัน   

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบ 

1.2 เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองของเทศบาลต าบลสารภีในด้านการกระจาย
อ านาจ ประจ าปี พ.ศ. 2560  

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีส านักงานปลัด ส านักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งเรื่องการประเมินผล 
ประธานสภาเทศบาลฯ การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเปูาหมายขั้นต่ ามาตรฐาน 

การจัดบริการสาธารณะของเทศบาล โดยขอความร่วมมือเทศบาล
ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง และด าเนินการบันทึก
ข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล จ านวน 2 แบบ ได้แก่ แบบเทศบาล 1 
และแบบเทศบาล 2-1 ถึง 2-6 ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์    
ชี้วัดและค่าเปูาหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลสารภีจึงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินตนเอง ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสารภีที่ 836/2561 ลงวันที่ 22 
สิงหาคม 2561 และบัดนี้คณะกรรมการฯ ผู้รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล 

 
การจัดบริการ... 
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การจัดบริการสาธารณะ ทั้ง 8 ด้าน ได้ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ประเมินตนเองและด าเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการด าเนินการให้ที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลสารภีได้รับทราบ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยวิสามัญ  
สมัยที ่3 ครั้งที่ 1/๒๕61 เม่ือวันที่  14 กันยายน 2561 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านได้ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ            สมัยวิสามัญ สมัยที ่3 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561  

ครั้งที่ผ่านมา ซึ่ งได้ส าเนาให้ท่านสมาชิกฯล่วงหน้าไปแล้ว ทุกหน้า         
ทุกตัวอักษรว่ามีข้อความใดที่จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากที่ประชุมไม่มี
ผู้ใดจะแก้ไขข้อความในบันทึกประชุมครั้งที่ผ่านมา กระผมใคร่ขอมติ        
ที่ประชุมแห่งนี้ว่า ท่านผู้ใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
สารภี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 
2561 ที่ผ่านมา โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 8 ท่าน) ท่านผู้ใดไม่รับรอง
รายงานการประชุม โปรดยกมือครับ (ไม่มี)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
สารภี สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1/๒๕61  
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

    1.นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตติที่เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

3.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลต าบลสารภี 
งบประมาณ 266,000 บาท (สองแสนหกหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง -ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลสารภีไดเ้สนอญัตติขอความเห็นชอบขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 ในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาล
ต าบลสารภี งบประมาณ 266,000 บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันบาท
ถ้วน) จึงขอเชิญท่านนายกฯได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
 

 
นายสัญญา... 
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นายสัญญา พรหมศาสตร์ -ด้วย งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้มีบันทึกข้อความที่ ชม 56102/8 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 รายงานว่า ตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลต าบลสารภี งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท 
โดยเทศบาลต าบลสารภีได้ท าสัญญาจ้าง เลขที่ 12/2560 ลงวันที่ 22 
สิงหาคม 2560 จัดจ้างนายยอดเพชร มรรคผล ด าเนินการตามโครงการ
ดังกล่าว โดยมีระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ถึง
วันที่ 19 มกราคม 2561 ค่าจ้าง 266,000 บาท (สองแสนหกหมื่น    
หกพันบาทถ้วน) ซึ่งกองคลังได้ขออนุมัติกันเงินต่อผู้บริหาร เมื่อวันที่      
29 กันยายน 2560 แต่เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ส่งมอบซึ่งมีปริมาณมาก จึงไม่สามารถ
ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาได้ทันภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในโครงการดังกล่าว
ออกไปอีกไม่เกินหกเดือนตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
ข้อ 57 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี   
โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้
ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

หากการด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน  

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถามและอภิปรายเพ่ิมเติม 

อีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผู้ ใดอภิปรายหรือซักถาม กระผมจะขอมติ          
ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลต าบลสารภี งบประมาณ 266,000 บาท 
(สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 8 ท่าน) ท่าน
ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)  
 เป็นอันว่า สภาแห่งนี้อนุมัติให้ขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในโครงการดังกล่าวนะครับ 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุมฯ -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลต าบลสารภี งบประมาณ 266,000 บาท 
(สองแสนหกหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์ จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 4 โครงการ 

3.2.1 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 1 (บ้านสารภี) หมู่ที่ 2 
งบประมาณ 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติยกเลิก 
ประธานสภาเทศบาลฯ             โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ในโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 1 (บ้านสารภี) 
หมู่ที่ 2 งบประมาณ 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)      
จึงขอท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย กองช่าง ได้มีบันทึกข้อความที่ ชม 56103/475 ลงวันที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี  10 กันยายน 2561 รายงานว่า จากการตรวจสอบโครงการพบว่าโครงการ

ซ่อมแซมถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 1 (บ้านสารภี) หมู่ที่ 2 งบประมาณ 
170,000 บาท(หนึ่ งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) มีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงลักษณะการก่อสร้างโครงการเดิม จึงได้มีบันทึกข้อความที่ ชม 
56103/438 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และมีการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) และ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 20 ,21 จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ
ยกเลิกการด าเนินโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  และพิจารณาขออนุมัติยกเลิกโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 
(Overlay) ซอย 1 (บ้านสารภี) หมู่ที่ 2 งบประมาณ 170,000 บาท 
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถามและ
อภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภา... 
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ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง ๑0 คน อยู่ในทีป่ระชุม 9 คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมติใน

ที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบอนุมัติ ให้ยกเลิกโครงการในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 1 (บ้านสารภี) หมู่ที่ 2 งบประมาณ 
170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 
8 ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  (ไม่มี) 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้ยกเลิกโครงการในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการ
ซ่อมแซมถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 1 (บ้านสารภี) หมู่ที่ 2 
งบประมาณ 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน)  
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.2.2 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมปรับปรุงหลังท่อด้วยหินคลุก        
ล าเหมืองสาธารณประโยชน์ข้างบ้านนายสุทธิพงษ์  ศรีเรือง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 270,000 บาท      
(สองแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติยกเลิก 
ประธานสภาเทศบาลฯ             โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ในโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมปรับปรุงหลังท่อด้วย   
หินคลุกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ข้างบ้านนายสุทธิพงษ์ ศรีเรือง หมู่ที่ 7 
งบประมาณ 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)จึงขอท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย กองช่าง ได้มีบันทึกข้อความที่ ชม 56103/475 ลงวันที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี  10 กันยายน 2561 รายงานว่า ได้รับหนังสือลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 

จากนายธวัชชัย มณีโชติ ว่ามีความประสงค์ขอยกเลิกการด าเนินโครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมปรับปรุงหลังท่อด้วยหินคลุกล าเหมือง
สาธารณประโยชน์ข้างบ้านนายสุทธิพงษ์ ศรีเรือง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 
270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพราะชุมชนไม่มีความ
ต้องการให้ด าเนินการเนื่องจากไม่มีผู้ใช้ประโยชน์เพราะไม่มีผู้อยู่อาศัย
บริเวณละแวกดังกล่าว  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติยกเลิกการด าเนิน
โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  

ดังนั้น... 
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ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้

ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  และพิจารณาขออนุมัติยกเลิกโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อม
ปรับปรุงหลังท่อด้วยหินคลุกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ข้างบ้าน        
นายสุทธิพงษ์ ศรีเรือง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 270,000 บาท (สองแสน   
เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง ๑0 คน อยู่ในทีป่ระชุม 9 คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมติใน

ที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบอนุมัติ ให้ยกเลิกโครงการในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้าง
วางท่ อระบายน้ าพร้ อมปรั บปรุ งหลั งท่อด้ วยหินคลุก  ล า เหมื อง
สาธารณประโยชน์ข้างบ้านนายสุทธิพงษ์ ศรีเรือง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 
270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 8 
ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้ยกเลิกโครงการในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมปรั บปรุ งหลั งท่อด้ วยหินคลุกล า เหมือง
สาธารณประโยชน์ข้างบ้านนายสุทธิพงษ์ ศรีเรือง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 
270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.2.3 โครงการก่อสร้างถนนปากทางเข้าหมู่บ้านสันกับตองเหนือ หมู่ที่ 8    
(ทางลงซุปเปอร์ไฮเวย์) งบประมาณ 450,000 บาท (สี่แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติยกเลิก 
ประธานสภาเทศบาลฯ             โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ในโครงการก่อสร้างถนนปากทางเข้าหมู่บ้านสันกับตองเหนือ หมู่ที่ 
8 (ทางลงซุปเปอร์ไฮเวย์) งบประมาณ 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) จึงขอท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ 

นายสัญญา... 
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นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย กองช่าง ได้มีบันทึกข้อความที่ ชม 56103/475  
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี  ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 รายงานว่า จากการตรวจสอบโครงการพบว่า

โครงการก่อสร้างถนนปากทางเข้าหมู่บ้านสันกับตองเหนือ หมู่ที่ 8 (ทางลง
ซุปเปอร์ไฮเวย์) งบประมาณ 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)    
มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะการก่อสร้างโครงการเดิม จึงได้     
มีบันทึกข้อความที่ ชม 56103/438 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และ  
มีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  3) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  3) หน้า 20 ,21 จึงมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติยกเลิกการด าเนินโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  และพิจารณาขออนุมัติยกเลิกโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนปากทางเข้า
หมู่บ้านสันกับตองเหนือ หมู่ที่ 8 (ทางลงซุปเปอร์ไฮเวย์) งบประมาณ 
450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะ
ซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง ๑0 คน อยู่ในทีป่ระชุม 9 คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมติใน

ที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบอนุมัติ ให้ยกเลิกโครงการในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้าง
ถนนปากทางเข้าหมู่บ้านสันกับตองเหนือ หมู่ที่ 8 (ทางลงซุปเปอร์ไฮเวย์) 
งบประมาณ 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ   
(มีผู้ยกมือ 8 ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้ยกเลิกโครงการในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้าง
ถนนปากทางเข้าหมู่บ้านสันกับตองเหนือ หมู่ที่ 8 (ทางลงซุปเปอร์
ไฮเวย์) งบประมาณ 450,000 บาท (สี่แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.2.4โครงการ... 
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3.2.4 โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมืองสาธารณประโยชน์       
บ้านนายทวี เกตุย้อย หมู่ที่ 8 งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติยกเลิก 
ประธานสภาเทศบาลฯ             โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ในโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริ มเหล็กล าเหมือง
สาธารณประโยชน์บ้านนายทวี เกตุย้อย หมู่ที่ 8 งบประมาณ 300,000 
บาท (สามแสนบาทถ้วน)จึงขอท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้ชี้แจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย กองช่าง ได้มีบันทึกข้อความที่ ชม 56103/475  
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี  ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 รายงานว่า ได้รับหนังสือลงวันที่ 8 สิงหาคม 

2561 จากนายวิโรจน์ ทรวงค า ว่ามีความประสงค์ขอยกเลิกการด าเนิน
โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมืองสาธารณประโยชน์
บ้านนายทวี เกตุย้อย หมู่ที่ 8 งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาท
ถ้วน) เพราะชุมชนเห็นว่าทางเข้าหมู่บ้านถนนพังเสียหาย  จึงมีความจ าเป็น
ให้เทศบาลน างบประมาณจากโครงการดังกล่าวน าไปด าเนินการซ่อมแซม
ถนนทางเข้าหมู่บ้านที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนมากกว่า จึงมีความจ าเป็นต้อง
ขออนุมัติยกเลิกการด าเนินโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
รว่มกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  และพิจารณาขออนุมัติยกเลิกโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กล า เหมืองสาธารณประโยชน์บ้ านนายทวี  เกตุย้อย หมู่ที่  8 
งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใด
จะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง ๑0 คน อยู่ในทีป่ระชุม 9 คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมติใน

ที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบอนุมัติ ให้ยกเลิกโครงการในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้าง
วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมืองสาธารณประโยชน์บ้านนายทวี เกตุย้อย 
หมู่ที่ 8 งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)โปรดยกมือครับ   
(มีผู้ยกมือ 8 ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

เป็นอันว่า... 



-10- 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้ยกเลิกโครงการในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้าง
วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมืองสาธารณประโยชน์บ้านนายทวี     
เกตุย้อย หมู่ที่ 8 งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอ าเภอสารภี เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะท้ายซอย 7/1 หมู่ที่ 3 จ านวน 
77,307.71 บาท (เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติยกเลิก 
ประธานสภาเทศบาลฯ             การจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอสารภี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนขยายเขตไฟฟูาสาธารณะท้ายซอย 7/1 หมู่ที่ 3 
จ านวน 77,307.71 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ด
สตางค์)จึงขอท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้ชี้แจงรายละเอียดให้       
ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย กองช่าง ไดม้ีบันทึกข้อความที่ ชม 56103/475  
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี  ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 รายงานว่า เกิดความผิดพลาดในส่วนของ

เอกสารการจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอ
สารภี เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนขยายเขตไฟฟูาสาธารณะท้ายซอย 7/1 หมู่
ที่ 3 จ านวน 77,307.71 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบ
เอ็ดสตางค์) จึงท าให้ต้องมีการส ารวจออกแบบใหม่ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึนจากเดิมเป็น 85,712.35 บาท  ตามหนังสือการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
สาขาอ าเภอสารภี ที่  มท 5307.4/สภ.362/2561 ลงวันที่  30 
พฤษภาคม 2561 จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติยกเลิกการจ่ายเงิน
อุดหนุนส่วนราชการ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคเพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนขยาย
เขตไฟฟูาสาธารณะท้ายซอย 7/1 หมู่ที่ 3 ซึ่งได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

 

นายประสงค์... 
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นายประสงค์  จันต๊ะกอง -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ และพิจารณาขออนุมัติยกเลิกการจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ การไฟฟูา

ส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอสารภี เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะท้ายซอย 7/1 หมู่ที่ 3 จ านวน 77,307.71 บาท (เจ็ดหมื่น  
เจ็ดพันสามร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใด         
จะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง ๑0 คน อยู่ในที่ประชุม 9 คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมติ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ยกเลิกการจ่ายเงินอุดหนุน       
ส่วนราชการ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอสารภี เพ่ือจ่ายเป็น        
ค่าสนับสนุนขยายเขตไฟฟูาสาธารณะท้ายซอย 7/1 หมู่ที่ 3 จ านวน 
77,307.71 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) 
โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 8 ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ    
(ไม่มี) 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติ เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุ มัติให้ยกเลิกการจ่ายเงินอุดหนุน        
ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอสารภี เพื่อจ่ายเป็น     
ค่าสนับสนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะท้ายซอย 7/1 หมู่ที่ 3 จ านวน 
77,307.71 บาท (เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) 
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเปตองเทศบาลต าบลสารภี หมู่ที่ 3 งบประมาณ 90,000 บาท (เก้าหม่ืนบาท
ถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติกันเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการก่อสร้าง

สนามกีฬาเปตองเทศบาลต าบลสารภี หมู่ที่ 3 งบประมาณ 90,000 บาท 
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) จึงขอท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้ชี้แจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

 
 

นายสัญญา... 
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นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย กองการศึกษา ได้มีบันทึกข้อความที่ ชม 56104/193 ลงวันที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี  ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 รายงานว่า โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเปตอง

เทศบาลต าบลสารภี หมู่ที่  3 งบประมาณ 90,000 บาท (เก้าหมื่น     
บาทถ้วน) อยู่ระหว่างการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวที่
เป็นปัจจุบัน  จึ ง ไม่สามารถด า เนินการก่อหนี้ ผู ก พันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินในโครงการ
ดังกล่าวต่อไปอีก จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการดังกล่าว 
ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งป ี

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ และพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเปตองเทศบาลต าบลสารภี หมู่ที่ 
3 งบประมาณ 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว      
มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง ๑0 คน อยู่ในทีป่ระชุม 9 คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมติใน

ที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเปตองเทศบาลต าบล
สารภี หมู่ที่ 3 งบประมาณ 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)โปรดยกมือ
ครับ (มีผู้ยกมือ 8 ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการดังกล่าว นะครับ 

 
ที่ประชุมสภา... 
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ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเปตองเทศบาล
ต าบลสารภี หมู่ที่ 3 งบประมาณ 90,000 บาท (เก้าหม่ืนบาทถ้วน) 
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และกันเงินงบประมาณ จ านวน 6 โครงการ 

3.5.1 โครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง งบประมาณ 1,839,000 บาท 
(หนึ่งล้านแปดแสนสามหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่และกันเงินงบประมาณในโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อม
ติดตั้ง งบประมาณ 1,839,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) จึงขอท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่
ประชุมได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย ส านักปลัด เทศบาลต าบลสารภี ได้มีบันทึกข้อความที่  
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี  ชม 56101/1545 ลงวันที่  19 กันยายน 2561 รายงานว่ า           

ด้วยผู้บริหารได้มีข้อสั่งการให้ด าเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากทุกโครงการทุกส่วนราชการที่เหลือ
จ่าย ที่ไม่ได้ด าเนินการหรือเป็นโครงการที่มีความซ้ าซ้อนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง เพ่ือเป็นการปฏิบัติ
ตามนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก 
รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ โดยมีแนว
ทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของกระทรวงและรัฐบาล       
เพ่ือสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสาธารณะ โดยเฉพาะในส่วน
ภูมิภาคเพื ่อให้เข ้าถึงประชาชนได้อย ่างมีประสิทธิภาพ  จึงขอโอน
งบประมาณจากเงินเหลือจ่ายในเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 11 รายการ  เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

รายการที่ 1  
โอนลด งบประมาณ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) จากแผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ หน้าที่ 73 รายการที่ 4 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลสารภี จ านวน 700,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลต าบลสารภีในระบบประชาธิปไตยในเขตเทศบาลทุกระดับ 

โดยจ่ายเป็น... 
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โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ ใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปูาย
โครงการ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
รวมถึง การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่ และการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยถือปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศใช้ 6 เมษายน 2560 และระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากส านักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 189  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) เม่ือโอดลดแล้ว
คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)   

รายการที่ 2 
โอนลด งบประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)  จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน

บริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ หน้าที่ 74 รายการที่ 5  โครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลต าบลสารภี จ านวน 
10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
เทศบาลต าบลสารภี โครงการปูองกันสถาบันของชาติ โครงการอันการเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่ากิจกรรมอ่ืน ๆ          
ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559  ตั้งจ่ายจากส านักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 188   

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) เมื่อโอนลดแล้วคงเหลือ
งบประมาณทั้งสิ้น 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) 

รายการที่ 3  
โอนลด งบประมาณ 199,972 บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) 

จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟูา หน้า 75  
จ านวน 550,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสารภี และค่าไฟฟูา
สาธารณะที่ใช้ในต าบลสารภี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989   
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากส านักปลัด 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 252,210.64 บาท (สองแสนห้าหม่ืนสองพันสองร้อยสิบบาท
หกสิบสี่สตางค์) เม่ือโอนลดแล้วคงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 52,238.64 บาท (ห้าหม่ืนสองพันสองร้อยสามสิบ
แปดบาทหกสิบสี่สตางค์) 

รายการที่ 4 
โอนลด งบประมาณ 450,000 บาท (สี่แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) จากแผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ หน้าที่ 87 รายการที่ 1 โครงการจัดท าและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
จ านวน 450,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน 

 
ทรัพย์สิน... 
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ทรัพย์สิน ในการจัดท า จัดเก็บ ส ารวจข้อมูลบันทึก ปรับปรุงข้อมูล จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462     
ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 
ตั้งจ่ายจากกองคลัง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 190 และแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 1) ล าดับที่ 60  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) เม่ือโอนลดแล้ว
คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) 

รายการที่ 5 
โอนลด งบประมาณ 187,548 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) 

จากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝุายประจ า)ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง หน้า 90 จ านวน 432,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนชั่วคราว
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในงานปูองกันภัยฝุายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย ตามกรอบอัตราก าลังในแผนอัตราก าลังสามปีเทศบาลต าบลสารภี ถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 
4) ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2558 ตั้งจ่ายจากส านักปลัด  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 205,548.39 บาท (สองแสนห้าพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาท
สามสิบเก้าสตางค์) เม่ือโอนลดแล้วคงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 18,000.39 บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพันบาท
สามสิบเก้าสตางค์) 

รายการที่ 6 
โอนลด งบประมาณ 27,643 บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) จาก

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน
(ฝุายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน หน้า 90 จ านวน 200 ,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่า
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาลต าบลในงานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ตาม
กรอบอัตราก าลังในแผนอัตราก าลังสามปีเทศบาลต าบลสารภี ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักง าน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559 ตั้งจ่ายจากส านักปลัด  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 42,213.23 บาท (สี่หม่ืนสองพันสองร้อยสิบสามบาทยี่สิบ
สามสตางค์) เม่ือโอนลดแล้วคงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 14,570.23 บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบ
บาทย่ีสิบสามสตางค์) 

รายการที่ 7 
โอนลด งบประมาณ 35,779 บาท (สามหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) จาก

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบด าเนินงาน หมวด       
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ หน้า 92 
รายการ 2. โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จ านวน 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และพัฒนาศักยภาพ 

ด้านการปูองกัน... 
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ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลสารภี  เจ้าหน้าที่ปูองกันฯเทศบาลต าบลสารภี  และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านปูองกันฯ ของเทศบาลต าบลสารภี ซึ่งมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม  
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรมและการเข้ ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2554 และหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ตั้งจ่าย
จากส านักปลัด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 174  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 35,779.90 บาท (สามหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท  
เก้าสิบสตางค์) เมื่อโอนลดแล้วคงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) 

 
รายการที่ 8 
โอนลด งบประมาณ 114,000  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)  จากแผนงาน

การรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ หน้า 92 รายการ 4. 
โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 114,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือปูองกันมิให้กลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก เยาวชน 
และประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาล ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการจัดอบรมให้ความรู้ บ าบัดฟ้ืนฟู
ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดจัดนิทรรศการ การสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุส านักงานและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ    
จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนให้แก่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ น  พ.ศ.  2557 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
2378 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ตั้งจ่ายจากส านักปลัดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564)  หน้า 178 ล าดับที่ 6 และแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)   

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 114,000  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) เม่ือโอนลด
แล้วคงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) 

รายการที่ 9 
โอนลด งบประมาณ 28,358 บาท (สองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)  จาก

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ หน้า 92 รายการ 5. 
โครงการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ จ านวน 30,000 บาท  เช่น การปูอง กันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย น้ าปุา   ไหลหลาก แผ่นดิน ถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟปุา ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545  หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/  ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 

 
0891.2/ว76... 
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0891.2/ว 76  ลงวันที่ 13  มกราคม  2558  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/  ว 
4515  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558  หนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ ว 
526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่8 
กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งจ่ายจากส านักปลัด  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 176  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 28,730  บาท (สองหม่ืนแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
เม่ือโอนลดแล้วคงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 372 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) 

รายการที่ 10 
   โอนลด งบประมาณ 80,000 บาท (แปดหม่ืนบาทถ้วน) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า 99 จ านวน 80,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล ถือปฏิบัติตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากกองการศึกษา  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 80,000 บาท (แปดหม่ืนบาทถ้วน)  เม่ือโอนลดแล้วคงเหลือ
งบประมาณทั้งสิ้น 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) 
  รายการที่ 11 

โอนลด งบประมาณ 5,700 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จากแผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน หน้า 107 รายการที่ 2   
ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก  จ านวน 23,700 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก (มอก.) มีหูลิ้นชักและคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ านวน 3 ตู้ ๆ ราคาตู้ละ 7,900 บาทเพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาลต าบล
สารภี เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 237   

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 5,700 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  เมื่อโอนลดแล้วคงเหลือ
งบประมาณทั้งสิ้น 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ไฟฟูาและวิทยุ 2) โครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ,839,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสน
สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ตามโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อม
ติดต้ัง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง 

ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นไม่อาจด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายในโครงการ
จัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง งบประมาณ 1,839,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหม่ืนเก้าพันบาท
ถ้วน) 
  ข้อกฎหมาย 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

2.ระเบียบ... 
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2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558 

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ ก่อหนี้ผูกพันแต่มี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ และพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 และกันเงินงบประมาณในโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อม
ติดตั้ง จ านวน 1,839,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง ๑0 คน อยู่ในทีป่ระชุม 9 คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมติใน

ที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และกันเงินงบประมาณในโครงการจัดซื้อเสียง
ตามสายพร้อมติดตั้ง จ านวน 1,839,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสาม
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 8 ท่าน) ท่านใด         
ไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกันเงินงบประมาณในโครงการ
ดังกล่าว นะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และกันเงินงบประมาณในโครงการจัดซื้อเสียง
ตามสายพร้อมติดตั้ง จ านวน 1,839,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสน  
สามหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)  
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.5.2โครงการ... 
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3.5.2 โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดี เซล) งบประมาณ 
1,288,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน)  

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่และกันเงินงบประมาณในโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 
ที่นั่ง (ดีเซล) งบประมาณ 1,288,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่น
แปดพันบาทถ้วน)จึ งขอท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้ชี้ แจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย ส านักปลัด เทศบาลต าบลสารภี ได้มีบันทึกข้อความที่  
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ชม 56101/1538 ลงวันที่  18 กันยายน 2561 รายงานว่ า          

ด้วยผู้บริหารได้มีข้อสั่งการให้ด าเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากทุกโครงการทุกส่วนราชการที่เหลือ
จ่าย ที่ไม่ได้ด าเนินการหรือเป็นโครงการที่มีความซ้ าซ้อนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในราชการ จึงขอโอนงบประมาณจากเงินเหลือจ่ายใน
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน 15 รายการ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

รายการที่ 1 
โอนลด งบประมาณจ านวน  241,920  บาท (สองแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาท

ถ้วน) จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝุายการเมือง) ประเภท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า 67 จ านวน 1,555,200บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภาฯ เดือนละ 15,840 บาท รองประธานสภาฯ เดือนละ  12,960  บาท และ
สมาชิกสภาฯจ านวน  10  คน เดือนละ 10,080 บาท/คน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน  
2557  ตั้งจ่ายจากส านักปลัด   

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  351,360 บาท (สามแสนห้าหม่ืนหนึ่งพันสามร้อยหกสิบ
บาทถ้วน) เมื่อโอนลดงบประมาณครั้งนี้แล้วคงเหลือ 109,440 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบถ้วน)   

รายการที่ 2 
โอนลด  งบประมาณจ านวน  17,843  บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสามบาท

ถ้วน)จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝุายประจ า) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน หน้า 67  เงินเดือนพนักงาน  จ านวน 1,955,760 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและ      
ค่าปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ให้แก่ พนักงานเทศบาล ในงานบริหารทั่วไป ตามกรอบอัตราก าลังในแผน
อัตราก าลังสามปีเทศบาลต าบลสารภี  ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  
เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่ 5) 
ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559 ตั้งจ่ายจากส านักปลัด  

งบประมาณคงเหลือ... 



-20- 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  181,093.88 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันเก้าสิบ
สามบาทแปดสิบแปดสตางค์)  เม่ือโอนลดงบประมาณครั้งนี้แล้วคงเหลือ 163,250.88 บาท (หนึ่งแสน
หกหม่ืนสามพันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์)   

รายการที่ 3 
โอนลด งบประมาณจ านวน  192,000  บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน) จาก

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน หน้า 68 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  250,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมให้แก่
ผู้ด าเนินการสอบคัดเลือกหรือสอบเปลี่ยนสายงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 (และแก้ไขเพ่ิมเติม               
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558) ตั้งจ่ายจากส านักปลัด…  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  192,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน)  
เมื่อโอนลดงบประมาณครั้งนี้แล้วคงเหลือ  - 0 -  บาท (ศูนย์บาท)   

รายการที่ 4 
โอนลด งบประมาณจ านวน  15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) จากแผนงาน

บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน หน้า 69 ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 15,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลต าบลสารภี เช่น คณะกรรมการแปรญัตติ และ
คณะกรรมการอ่ืนที่สร้างประโยชน์ให้แก่เทศบาล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่ก าหนด ตั้งจ่ายจาก
ส านักปลัด   

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) เม่ือโอนลด
งบประมาณครั้งนี้แล้วคงเหลือ  - 0 -  บาท (ศูนย์บาท)   

รายการที่ 5 
โอนลด งบประมาณจ านวน  8,108 บาท (แปดพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน) จากแผนงาน

บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  หน้า 69 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอก
เวลาราชการปกติ โดยถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากส านักปลัด  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  9,800  บาท (เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เม่ือโอนลด
งบประมาณครั้งนี้แล้วคงเหลือ  1,692  บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสองบาท)   

รายการที่ 6 
  โอนลด  งบประมาณจ านวน  93,300 บาท (เก้าหม่ืนสามพันสามร้อยบาทถ้วน)   จาก
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน หน้า 69 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 
400,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลต าบลสารภี โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากส านักปลัด   

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  115,800  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันแปดร้อยบาท
ถ้วน) เมื่อโอนลดงบประมาณครั้งนี้แล้วคงเหลือ  22,500  บาท (สองหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

รายการที่7... 
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รายการที่ 7 

  โอนลด งบประมาณจ านวน  13,170 บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  
จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ หน้า 71 จ านวน  30,000  บาท   

1)  ค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงต้อนรับบุคคล  คณะบุคคลและ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่มานิเทศงานตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งรวมต้อนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคล โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็น  โดยจะต้องไม่เกิน 1% ของรายได้จริง
ปีงบประมาณท่ีล่วงมา...  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  13,170  บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท
ถ้วน) เมื่อโอนลดงบประมาณครั้งนี้แล้วคงเหลือ  - 0 -  บาท (ศูนย์บาทถ้วน)   

รายการที่ 8 
โอนลด  งบประมาณจ านวน  89,304  บาท (แปดหม่ืนเก้าพันสามร้อยสี่บาทถ้วน)          

จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ หน้า 72 3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง และผู้น าท้องถิ่น เทศบาลต าบลสารภี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 100,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และผู้น าท้องถิ่น  เทศบาล
ต าบลสารภี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มเปูาหมาย คือ 
ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้น าท้องถิ่นและประชาชนต าบลสารภี อาจมี
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากส านัก
ปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 184 และแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
หน้า 59  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  89,304  บาท (แปดหม่ืนเก้าพันสามร้อยสี่บาทถ้วน)   
เมื่อโอนลดงบประมาณครั้งนี้แล้วคงเหลือ  - 0 -  บาท (ศูนย์บาทถ้วน)   

รายการที่ 9 
โอนลด  งบประมาณจ านวน  62,435  บาท (หกหม่ืนสองพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)          

จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ หน้า 74 6) โครงการจัดงานรัฐพิธี และการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  จ านวน 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น             
ค่าด าเนินงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันปิย
มหาราช พิธีวางพวงมาลา กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ฯลฯ  โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว1961  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 3722  ลงวันที่ 
10 สิงหาคม 2555  ตั้งจ่ายจากส านักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 
1) หน้า 24  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  62,435 บาท (หกหม่ืนสองพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 
เมื่อโอนลดงบประมาณครั้งนี้แล้วคงเหลือ  - 0 -  บาท (ศูนย์บาทถ้วน)   

รายการที่10... 
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รายการที่ 10 
โอนลด งบประมาณจ านวน 45,000 บาท(สี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน) จากแผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบค่าควบคุมงาน
ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง หน้า 80 1) โครงการจ้างเหมา
ออกแบบระบบเสียงตามสาย จ านวน 45,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้มีความรู้เฉพาะด้านในการ
ออกแบบก าหนดคุณลักษณะและค านวณราคากลางของระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาลต าบลสารภีโดยถือ
ปฏิบัติตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากส านักปลัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) หน้า 26  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 45,000 บาท (สี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน) เม่ือโอนลด
งบประมาณครั้งนี้แล้วคงเหลือ  - 0 -   บาท (ศูนย์บาทถ้วน)   

รายการที่ 11 
  โอนลด  งบประมาณจ านวน  30,000  บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) จากแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราจ่ายหมวดอ่ืน ๆ หน้า 92  3) โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุา จ านวน 30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุา ส าหรับจัดกิจกรรมการฝึกอบรมหรือการจัดกิจกรรมรูปแบบอ่ืนในการ
เตรียมความพร้อม เพ่ือจัดการปัญหาหมอกควันและไฟปุา โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2558 ตั้งจ่ายจากส านักปลัด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 -2564) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1) หน้า 23  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) เมื่อโอนลดงบประมาณ
ครั้งนี้แล้วคงเหลือ  - 0 -  บาท (ศูนย์บาทถ้วน)   

รายการที่ 12 
โอนลด  งบประมาณจ านวน  189,715  บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยสิบห้า

บาทถ้วน) จากแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้
สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ หน้า 115 1) 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโฮงเฮียนเก๊ายางนาสาหระปี  จ านวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโฮงเฮียนเก๊ายางนาสาหระปี โดยการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากส านักปลัด ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 173   

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 189,715 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยสิบห้า
บาทถ้วน) เมื่อโอนลดงบประมาณครั้งนี้แล้วคงเหลือ  - 0 -  บาท (ศูนย์บาทถ้วน)  

 
รายการที่13... 
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รายการที่ 13 
โอนลด  งบประมาณจ านวน  35,205 บาท (สามหม่ืนห้าพันสองร้อยห้าบาทถ้วน)             

จากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ หน้า 126  5) 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมตลาดชุมชน จ านวน 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมตลาดชุมชน โดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากส านักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– 2564) หน้า 143  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  35 ,205 บาท (สามหม่ืนห้าพันสองร้อยห้าบาทถ้วน)  
เมื่อโอนลดงบประมาณครั้งนี้แล้วคงเหลือ  - 0 -  บาท (ศูนย์บาทถ้วน)   

รายการที่ 14 
โอนลด  งบประมาณจ านวน  250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) จากแผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หน้า 87  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 600,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง สารหล่อลื่น น้ ามัน 
จารบี และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับรถจักยานยนต์ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานของเทศบาลต าบลสารภี หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2560 ตั้งจ่ายจากกองคลัง 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  307,726.50  บาท (สามแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบหก
บาทห้าสิบสตางค์) เม่ือโอนลดงบประมาณครั้งนี้แล้วคงเหลือ  57,726.50  บาท (ห้าหม่ืนเจ็ดพัน     
เจ็ดร้อยย่ีสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)     

รายการที่ 15 
โอนลด งบประมาณจ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จากแผนงานการศึกษา งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หน้า 102 วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน 
โปสเตอร์ พู่กัน สี เม็มโมรีการ์ด และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมด้วย ตั้งจ่ายจากกอง
การศึกษา 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เม่ือโอนลดงบประมาณ
ครั้งนี้แล้วคงเหลือ  -0-  บาท (ศูนย์บาท) 
    

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง  1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จ านวน  1,288,000  บาท  เพ่ือจัดซื้อรถ
โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุ ด  ไม่ต่ า
กว่า 90 กิโลวัตต์  จ านวน  1  คัน  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป มีดังนี้ 

 
1.มีคอนโซล... 
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1. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกท่ีนั่ง 
2. เป็นรถโดยสารหลังคาสูง 
3. มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ 
4. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม 
ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ฉบับเดือน

มกราคม 2561 หน้า 14, 70 ตั้งจ่ายจากส านักปลัด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 46 

ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นไม่อาจด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายในโครงการ
จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) งบประมาณ 1,288,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหม่ืน 
แปดพันบาทถ้วน)  
  ข้อกฎหมาย 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558 

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ ก่อหนี้ผูกพันแต่มี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ และพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 และกันเงินงบประมาณในโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 
ที่นั่ง (ดีเซล) งบประมาณ 1,288,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง ๑0 คน อยู่ในทีป่ระชุม 9 คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมติใน

ที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และกันเงินงบประมาณในโครงการจัดซื้อรถ
โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) งบประมาณ 1,288,000 บาท (หนึ่งล้าน
สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 8 ท่าน) 
ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

เป็นอันว่า... 
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เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกันเงินงบประมาณในโครงการ
ดังกล่าว นะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และกันเงินงบประมาณในโครงการจัดซื้อรถ
โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) งบประมาณ 1,288,000 บาท     
(หนึ่งล้านสองแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.5.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 (บ้านสารภี) หมู่ที่ 2 
จ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่และกันเงินงบประมาณในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต    
เสริมเหล็ก ซอย 1 (บ้านสารภี) หมู่ที่ 2 จ านวน 250,000 บาท (สองแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน)  จึ งขอท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้ชี้ แจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย กองช่าง เทศบาลต าบลสารภี ได้มีบันทึกข้อความที่  
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ชม  56103/491  ล งวั นที่  19  กั นย ายน  2561 รายง านว่ า 

นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้สั่งการให้น าเงินงบประมาณเหลือจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปบริหารจัดการและพัฒนาในด้านต่างๆ 
เพ่ิมเติม จึงขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลสารภีพิจารณาโอนลด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 7 รายการ 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

            รายการที่ 1 
                     โอนลด งบประมาณ  170,000  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) จากแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟูาถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 1) 
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 1 (บ้านสารภี) หมู่ที่ 2 จ านวน 170,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าซ่อมแซมถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 1 (บ้านสารภี) หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 – 4.00 เมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลสารภีเลขที่ สภ.60201-1-61 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 
2564) หน้า 100          
                งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 170,000  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) เม่ือโอนลด
แล้วคงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น  -0-  บาท (ศูนย์บาท) 
 
 

รายการที่2... 
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รายการที่ 2 

                      โอนลด งบประมาณ  30,000  บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)  จากแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 128 2) โครงการส่งเสริมทักษะการ
กีฬาแก่เยาวชนและประชาชน จ านวน 30,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเสริมสร้าง
ทักษะการกีฬาแกเยาวชนและประชาชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างทักษะการกีฬา ให้ความรู้แก่เยาวชนและ
ประชาชนต าบลสารภีในการเล่นกีฬาและออกก าลังกายอย่างถูกต้องเกิดการพัฒนาทักษะการกีฬามากยิ่งขึ้น 
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล โดยการฝึกอบรมทักษะการกีฬา/กรีฑา ทั้งประเภทกีฬาสากลและกีฬาพ้ืนบ้าน 
มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง -เครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ายการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 รวมทั้งระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากกองการศึกษา ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.2561-2564) หน้า 155  
                     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 30,000  บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) เม่ือโอนลดแล้ว
คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น  -0-  บาท (ศูนย์บาท) 

รายการที่ 3 
โอนลด งบประมาณ  13,400  บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จากแผนงานเคหะ

และชุมชน งานไฟฟูาถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า 
120 4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสนามกีฬาปุาขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 จ านวน 
225,000 บาท เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสนามกีฬาปุาขี้เหล็ก หมู่ที่ 5         
รางระบายน้ ากว้าง 0.30 เมตร ความลึกตามค่าระดับก าหนด ความยาวรวม 74.00 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลสารภีเลขที่ สภ.40305-1-61 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 112  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 13,400  บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  เม่ือโอน
ลดแล้วคงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น  -0-  บาท (ศูนย์บาท) 

รายการที่ 4 
โอนลด งบประมาณ  11,000  บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) จากแผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานไฟฟูาถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า 
121 11) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่แยกหน้าบ้านนายนิกร จันต๊กอง หมู่ที่ 9 
จ านวน 417,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง  รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่แยกหน้าบ้านนายนิกร 
จันต๊ะก๋อง หมู่ที่ 9 ขนาดรางระบายน้ ากว้าง 0.30 เมตร ความลึกตามค่าระดับก าหนด ความยาวรวม 
139.00 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลสารภีเลขที่ สภ. 40305-2-61 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 131 และแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 49       

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 11,000  บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) เม่ือโอนลด
แล้วคงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น  -0-  บาท (ศูนย์บาท) 

รายการที่ 5 
โอนลด งบประมาณ  10,000  บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) จากแผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุส ารวจ วัสดุส ารวจ หน้า 
118  จ านวน 10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส ารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือ แกะสลัก เครื่องมือ
ดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากกองช่าง    งบประมาณคงเหลือ... 
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งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 10,000  บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)    เม่ือโอนลดแล้ว

คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น  -0-  บาท (ศูนย์บาท) 
                     รายการที่ 6 
                     โอนลด งบประมาณ  15,000  บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) จากแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุส านักงาน วัสดุ
ส านักงาน หน้า 118  จ านวน 15,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เป็นค่า แผ่นปูายส านักงานหรือ
หน่วยงาน ปูายจราจร หรือแผ่นปูาย ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากกองช่าง 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 15,000  บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)   เม่ือโอนลด
แลว้คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น  -0-  บาท (ศูนย์บาท) 

รายการที่ 7 
โอนลด งบประมาณ  600  บาท (หกร้อยบาทถ้วน ) จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน

บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน้า 80 2) เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก จ านวน 16,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ข้อ 6 ข้อ 10 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ตั้งจ่ายจากส านักปลัด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 234 

 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 650  บาท (หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)    เม่ือโอนลดแล้ว
คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น  50  บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ 13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 (บ้านสารภี) หมู่
ที่ 2 จ านวน 250,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 (บ้านสารภี) หมู่ที่ 2 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50-4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวรวม 104.00 เมตร ตามแบบ
เทศบาลต าบลสารภีเลขที่ สภ.60201-1-61 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 20  

ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นไม่อาจด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายในโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 (บ้านสารภี) หมู่ที่ 2 งบประมาณ 250,000 บาท ( ส อ ง แ ส น  
ห้าหม่ืนบาทถ้วน)  

ข้อกฎหมาย 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558 

ข้อ59... 
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ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ ก่อหนี้ผูกพันแต่มี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ และพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 และกันเงินงบประมาณในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็ก ซอย 1 (บ้านสารภี) หมู่ที่ 2 งบประมาณ 250,000 บาท   
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  เป็นที่ เ รี ยบร้อยแล้ว  มีผู้ ใดจะซักถามและ
อภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง ๑0 คน อยู่ในทีป่ระชุม 9 คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมติใน

ที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และกันเงินงบประมาณในโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 (บ้านสารภี) หมู่ที่ 2 งบประมาณ 250,000 
บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 8 ท่าน) ท่านใด
ไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกันเงินงบประมาณในโครงการ
ดังกล่าว นะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และกันเงินงบประมาณในโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 (บ้านสารภี) หมู่ที่ 2 งบประมาณ 
250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.5.4 โครงการก่อสร้างถนนปากทางเข้าหมู่บ้านสันกับตองเหนือ หมู่ที่ 8         
(ทางลงซุปเปอร์ไฮเวย์) จ านวน 820,000 บาท (แปดแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 

 
 

นายประสงค์... 
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นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่และกันเงินงบประมาณในโครงการก่อสร้างถนนปากทางเข้า
หมู่บ้ านสันกับตองเหนือ หมู่ที่  8 (ทางลงซุปเปอร์ ไฮเวย์ )  จ านวน 
820,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)จึงขอท่านนายกเทศมนตรี
ต าบลสารภีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดให้      
ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย กองช่าง เทศบาลต าบลสารภี ได้มีบันทึกข้อความที่  
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ชม 56103/491 ล งวั นที่  19  กันยายน  2561 รายงานว่ า 

นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้สั่งการให้น าเงินงบประมาณเหลือจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปบริหารจัดการและพัฒนาในด้านต่างๆ 
เพ่ิมเติม จึงขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลสารภีพิจารณาโอนลด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 5 รายการ 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

รายการที่ 1 
                    โอนลด งบประมาณ  450,000  บาท (สี่แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน ) จากแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                
หน้า 121 8) โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนปากทางเข้าบ้านสันกับตองเหนือ หมู่ที่ 8 (ทางลงซุปเปอร์ไฮเวย์) 
จ านวน 450,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนปากทางเข้าหมู่บ้ านสันกับตองเหนือ หมู่ที่ 8 (ทางลง
ซุปเปอร์ไฮเวย์) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวรวม 244.00 เมตร ตามแบบ
เทศบาลต าบลสารภีเลขที่ สภ.60201-3-61 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 
122  
                  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  450,000  บาท (สี่แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)   เม่ือโอนลด
แล้วคงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น  -0-  บาท (ศูนย์บาท) 

รายการที่ 2 
  โอนลด งบประมาณ  270,000  บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน )  จากแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟูาถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า 
121 7) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมปรับปรุงหลังท่อด้วยหินคลุกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ข้าง
บ้านนายสุทธิพงษ์ ศรีเรือง  หมู่ที่ 7  จ านวน 270,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อม
ปรับปรุงหลังท่อด้วยหินคลุกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ข้างบ้านนายสุทธิพงษ์ ศรีเรือง หมู่ที่ 7  ขนาดท่อ Ø 
0.60 เมตร ความยาวรวม 70.00 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลสารภีเลขที่ สภ.40403 -1-61 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 119  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  270,000  บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน)  เม่ือโอน
ลดแล้วคงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น  -0-  บาท (ศูนย์บาท) 
 

รายการที่3... 
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รายการที่ 3 

  โอนลด งบประมาณ  74,675  บาท (เจ็ดหม่ืนสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน ) จาก
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 101 3) โครงการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตเด็กเยาวชนและครอบครัวเทศบาลต าบลสารภี จ านวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและครอบครัวเทศบาลต าบลสารภี มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดตั้งสภา
เด็กและเยาวชนต าบลสารภี และเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของสภาเด็กและเยาวชน รวมทั้งเด็กและ
เยาวชนต าบลสารภีในแต่ละด้านตามาความสนใจของเยาวชนต าบลสารภี ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล โดย
การนจัดการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ มีค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเงินรางวัล ของรางวัล 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาลากรส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559, ระเบียบกรตะทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 รวมทั้งระเบียบ หนังสือสั่ งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2564-2564) หน้า 153  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  74,675  บาท (เจ็ดหม่ืนสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)   
เมื่อโอนลดแล้วคงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น  -0-  บาท (ศูนย์บาท) 

รายการที่ 4   
  โอนลด งบประมาณ  10,000  บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน ) จากแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 130 1) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จ านวน 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ เพื่อมอบแก่บุคคลต่างๆ หรือวาง ณ อนุสาวรีย์ หรือศพผู้
มีเกียตริ ตามแต่กรณี ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2530 เรื่องการเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้แก่บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่ม
ดอกไม้ และระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากกองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ในหน้าที่ 161  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  10,000  บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)   เม่ือโอนลดแล้ว
คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น  -0-  บาท (ศูนย์บาท) 

รายการที่ 5   
  โอนลด งบประมาณ  15,325  บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน )                
จากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 125 2) 
โครงการอบรมพัฒนาอาชีพผู้ปลูกล าไย จ านวน 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานตามโครงการอบรมพัฒนาอาชีพผู้ปลูกล าไย โดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
 

กระทรวง... 
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2554 และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากส านักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 142  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  15,340  บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)           
เมื่อโอนลดแล้วคงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น  15  บาท (สิบห้าบาทถ้วน) 
 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                    ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ 14) โครงการก่อสร้างถนนปากทางเข้าหมู่บ้านสันกับตองเหนือ หมู่ที่ 8       
(ทางลงซุปเปอร์ไฮเวย์) จ านวน 820,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปากทางเข้า
หมู่บ้านสันกับตองเหนือ หมู่ที่ 8 (ทางลงซุปเปอร์ไฮเวย์) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ความยาวรวม 244.00 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลสารภีเลขที่ สภ. 60201-3-61 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 21 เม่ือโอน     
ตั้งจ่ายรายการใหม่  มีงบประมาณทั้งสิ้น 820,000 บาท (แปดแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 

ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นไม่อาจด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายในโครงการ
ก่อสร้างถนนปากทางเข้าหมู่บ้านสันกับตองเหนือ หมู่ที่ 8 (ทางลงซุปเปอร์ไฮเวย์) จ านวน 820,000 
บาท (แปดแสนสองหม่ืนบาทถ้วน)  

ข้อกฎหมาย 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558 

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ ก่อหนี้ผูกพันแต่มี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ และพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 และกันเงินงบประมาณในโครงการก่อสร้างถนนปากทางเข้า
หมู่บ้ านสันกับตองเหนือ หมู่ที่  8 (ทางลงซุปเปอร์ ไฮเวย์ )  จ านวน 
820,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใด
จะซักถามและอภิปราย หรือไม่  

นายนิกร... 
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นายนิกร จันต๊ะก๋อง -เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี กระผม นายนิกร จันต๊ะก๋อง 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี เขต 2 กระผมขอซักถามว่า เนื่องจากถนน

ทางลงซุปเปอร์ไฮเวย์  หมู่ที่  8 ประสบปัญหาน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน        
หากโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ไม่มีราง
ระบายน้ าทั้งสองข้าง จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังได้หรือไม่ ขอให้ท่าน
นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงด้วยครับ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี กระผมขออนุญาตเชิญ  
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี นายนิพนธ์ กันทาใจ ผู้อ านวยการช่างได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวครับ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เชิญผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
นายนิพนธ์ กันทาใจ -เรียน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปากทางเข้าหมู่บ้านสันกับ

ตองเหนือ หมู่ที่ 8 นั้น เดิมมีการออกแบบเป็นถนนลาดยางเสริม Overlay แต่
เมื่อพิจารณาจากสภาพพ้ืนที่แล้ว ปัจจุบันมีรถบรรทุกเข้าออก ท าให้ถนนที่
ออกแบบไว้เดิมจะมีการใช้งานได้ไม่นานนัก จึงได้ปรับแก้ไขแบบเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับแก้ค่าระดับใหม่ให้สูงขึ้นใกล้เคียงกับระดับ
สะพานและลงหินคลุก เมื่อถนนมีการยกระดับสูงกว่าไหล่ทางย่อมจะท าให้
น้ าฝนไหลลงไปยังเขตทางซึ่งขยายไปถึง 5 เมตร และร่องระบายน้ าเดิมยัง
สามารถใช้การได้ จึงท าให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังถนนได้อย่างแน่นอน
ครับ ส่วนประเด็นเรื่องรางระบายน้ า ปัจจุบันหมู่ที่ 8 ได้เสนอแผนงาน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าเข้ามาแล้ว ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาในอนาคต 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถามอีก ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง ๑0 คน อยู่ในทีป่ระชุม 9 คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมติใน

ที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และกันเงินงบประมาณในโครงการก่อสร้างถนน
ปากทางเข้าหมู่บ้านสันกับตองเหนือ หมู่ที่  8 (ทางลงซุปเปอร์ไฮเวย์) 
จ านวน 820,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ    
(มีผู้ยกมือ 8 ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกันเงินงบประมาณในโครงการ
ดังกล่าว นะครับ ที่ประชุมสภา... 
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ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และกันเงินงบประมาณในโครงการก่อสร้าง
ถนนปากทางเข้าหมู่บ้านสันกับตองเหนือ หมู่ที่ 8 (ทางลงซุปเปอร์
ไฮเวย์) จ านวน 820,000 บาท (แปดแสนสองหม่ืนบาทถ้วน)  
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.5.5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารภายในสุสานปิงห่าง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 
600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่และกันเงินงบประมาณในโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
ภายในสุสานปิงห่าง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 600,000 บาท (หกแสนบาท
ถ้วน) จึงขอท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม
ได้รับทราบรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย กองช่าง เทศบาลต าบลสารภี ได้มีบันทึกข้อความที่  
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ชม 56103/491 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 รายงานวา่ 

นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้สั่งการให้น าเงินงบประมาณเหลือจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปบริหารจัดการและพัฒนาในด้าน
ต่างๆ เพิ่มเติม จึงขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลสารภีพิจารณา
โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 6 
รายการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

รายการที่ 1   
  โอนลด งบประมาณ  426,899  บาท (สี่แสนสองหม่ืนหกพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาท
ถ้วน) จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ  หน้า 122 1. อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอสารภี จ านวน 1,475,933 บาท ฯลฯ 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  426,899  บาท (สี่แสนสองหม่ืนหกพันแปดร้อยเก้าสิบ
เก้าบาทถ้วน)  เมื่อโอนลดแล้วคงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น  -0-  บาท (ศูนย์บาท) 

รายการที่ 2 
                   โอนลด งบประมาณ  45,700  บาท (สี่หม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  จากแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หน้า 117  รายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 
60,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากกองช่าง  

งบประมาณ... 
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                   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  45,700  บาท (สี่หม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   เม่ือโอน
ลดแล้วคงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น  -0-  บาท (ศูนย์บาท) 

รายการที่ 3 
                   โอนลด งบประมาณ  42,415  บาท (สี่หม่ืนสองพันสี่ร้อยสิบห้าบาทถ้วน)  จากแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 132 4) โครงการสืบสาน
ประเพณีภูมิปัญญาผญ๋าปี๋ใหม่เมือง จ านวน 70,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบสาน
ประเพณีภูมิปัญญาผญ๋าปี๋ใหม่เมือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม และเพ่ือบ ารุงศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล โดยการ
จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ที่แฝงใน
ประเพณีสงกรานต์ของล้านนา มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 
ค่าของรางวัล เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ายการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการาจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 รวมทั้งระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากกอง
การศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 156 
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  42,415  บาท (สี่หม่ืนสองพันสี่ร้อยสิบห้าบาทถ้วน )   
เมื่อโอนลดแล้วคงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น  -0-  บาท (ศูนย์บาท)  

รายการที่ 4 
                   โอนลด งบประมาณ  66,611  บาท (หกหม่ืนหกพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน ) จาก
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ วัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ หน้า 118  จ านวน 180,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟูา บาลาทส์ 
สายไฟฟูา และวัสดุไฟฟูาต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากกองช่าง         
                  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  66,611  บาท (หกหม่ืนหกพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน )            
เมื่อโอนลดแล้วคงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น  -0-  บาท (ศูนย์บาท) 

รายการที่ 5    
  โอนลด งบประมาณ  10,000  บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน ) จากแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร หน้า 118   
วัสดุเกษตร จ านวน 10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น กรรไกรแต่งกิ่ง มีด จอบ เสียม คราด 
ใบมีดตัดหญ้า ไม้กวาด ปุ๋ยบ ารุงพืช กล้าไม้ดอกไม้ประดับ ยาก าจัดวัชพืช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากกองช่าง  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  10,000  บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน )  เม่ือโอนลดแล้ว
คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น  -0-  บาท (ศูนย์บาท) 

รายการที่ 6    
  โอนลด งบประมาณ  8,375  บาท (แปดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน ) จากแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  หน้า 132  5) โครงการสืบสาน
ประเพณีท าบุญศาลเจ้าหลักเมืองเชียงใหม่-ล าพูน จ านวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
 

โครงการ... 
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โครงการท าบุญศาลเจ้าหลักเมืองเชียงใหม่-ล าพูน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม และ
เพ่ือบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล โดยการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีท าบุญศาลเจ้าหลักเมืองเชียงใหม่-
ล าพูน สถานที่ส าคัญของชุมชน มีค่าใช้จ่าย เช่น วัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของรางวัล 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ายการเบิกค่าใช้จ่ายในการาจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 รวมทั้งระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากกองการศึกษา ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.2561-2564) หน้า 157  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  8,415  บาท (แปดพันสี่ร้อยสิบห้าบาทถ้วน)  เม่ือโอนลด
แล้วคงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น  40  บาท (สี่สิบบาทถ้วน) 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ 15) โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารภายในสุสานปิงห่าง หมู่ที่ 4 
จ านวน 600,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารในสุสานปิงห่าง ปรับปรุงอาคารประกอบพิธีอาคาร
อเนกประสงค์และเมรุ ตามแบบเทศบาลต าบลสารภี เลขท่ี สภ.10103-1-61 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 18  เม่ือโอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม่มีงบประมาณทั้งสิ้น 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) 

ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นไม่อาจด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายในโครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารภายในสุสานปิงห่าง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) 

ข้อกฎหมาย 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558 

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ ก่อหนี้ผูกพันแต่มี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 
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นายประสงค์  จันต๊ะกอง -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ และพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 และกันเงินงบประมาณในโครงการก่อสร้างถนนปากทางเข้า
หมู่บ้ านสันกับตองเหนือ หมู่ที่  8 (ทางลงซุปเปอร์ ไฮเวย์ )  จ านวน 
820,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใด
จะซักถามและอภิปราย หรือไม่  

นายปิยะ ทรงสุภา -เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี กระผม นายปิยะ ทรงสุภา 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี เขต 1 กระผมขอซักถามว่า งบประมาณ 

600,000 บาท นั้น มีรายละเอียดของการปรับปรุงอาคารในส่วนใดบ้าง 
ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงด้วยครับ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี กระผมขออนุญาตเชิญ  
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี นายนิพนธ์ กันทาใจ ผู้อ านวยการช่างได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวครับ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เชิญผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
นายนิพนธ์ กันทาใจ -เรียน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง ส าหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารภายในสุสานปิงห่าง หมู่ที่  4 

งบประมาณ 600,000 นั้น จ าต้องมีการปรับปรุงอาคารให้เหมาะสมกับ
การใช้งานของประชาชน จึงมีการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารดังนี้ พ้ืน    
จะด าเนินการปูกระเบื้องใหม่ทั้งหมด ต่อเติมจุดบริการน้ าโดยการมุงหลังคา
เพ่ือให้สามารถรองรับการให้บริการ พ้ืนที่อาบน้ าศพจะมีก่อสร้างหลังคา   
ปกคลุม ห้องน้ าพระสงฆ์ จากการตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ได้สัดส่วนจึงต้องมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ ระบบไฟฟูาแสงสว่าง     
ทั้งภายในและภายนอกอาคารต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนจาก
หลอดไฟนีออนเป็นหลอดโคม เหมือนที่ปุาช้าปุาไม้แดง ซึ่งจะมีแสงสว่าง
มากกว่า ส่วนอาคารหลังเล็กที่เป็นอาคารไม่ จะท าการปรับปรุงในส่วน
หลังคาเป็นหลังคาเมทัลชีทและทาสีใหม่ครับ ส่วนไฟด้านนอกอาคารบริเวณ
สุสานจะเพ่ิมไฟสปอร์ตไลท์ ส่องสว่าง ส่วนพัดลมจะใช้พัดลมโคจรติดผนัง
และเปลี่ยนตัวที่ช ารุดครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม 
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นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถามอีก ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง ๑0 คน อยู่ในทีป่ระชุม 9 คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมติใน

ที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และกันเงินงบประมาณในโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารภายในสุสานปิงห่าง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 600,000 บาท 
(หกแสนบาทถ้วน)โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 8 ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกันเงินงบประมาณในโครงการ
ดังกล่าว นะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และกันเงินงบประมาณในโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารภายในสุสานปิงห่าง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 600,000 
บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.5.6 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.พร้อมปรับปรุงทางเชื่อม บ้าน นายปราการ 
ค าปวน หมู่ที่ 4 งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่และกันเงินงบประมาณในโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.
พร้อมปรับปรุงทางเชื่อม บ้าน นายปราการ ค าปวน หมู่ที่ 4 งบประมาณ 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จึงขอท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภี
ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดให้ที่ประชุมได้  
รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย กองช่าง เทศบาลต าบลสารภี ได้มีบันทึกข้อความที่  
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ชม 56103/491 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 รายงานวา่ 

นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้สั่งการให้น าเงินงบประมาณเหลือจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปบริหารจัดการและพัฒนาในด้าน
ต่างๆ เพิ่มเติม จึงขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลสารภีพิจารณา
โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 4 
รายการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
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รายการที่ 1    
                   โอนลด งบประมาณ  300,000  บาท (สามแสนบาทถ้วน) จากแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟูาถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า 121   10) 
โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมืองสาธารณประโยชน์บ้านนายทวี เกตุย้อย หมู่ที่ 8  จ านวน 
300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมืองสาธารณประโยชน์บ้านนายทวี 
เกตุย้อย หมู่ที่ 8 ตามแบบเทศบาลต าบลสารภีเลขที่ สภ.40402 -1-61 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 125 และแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 46  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  300,000  บาท (สามแสนบาทถ้วน)  เม่ือโอนลดแล้ว
คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น  -0-  บาท (ศูนย์บาท) 

รายการที่ 2    
                   โอนลด งบประมาณ  176,718  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหกพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาท
ถ้วน)  จากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝุายประจ า) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน หน้า 119  รายการ จ านวน 1,144,680 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี ให้แก่ พนักงานเทศบาลต าบลสารภีในงานไฟฟูาถนน ตามกรอบอัตราก าลังในแผนพัฒนา
สามปีเทศบาลต าบลสารภี โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) ประกาศ 
ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559 ตั้งจ่ายจากกองช่าง 
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  176,718  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหกพันเจ็ดร้อยสิบ
แปดบาทถ้วน)  เมื่อโอนลดแล้วคงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น  -0-  บาท (ศูนย์บาท) 

รายการที่ 3    
                   โอนลด งบประมาณ  12,876  บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)               
จากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 7) โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา  หน้า 133   จ านวน 136,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรมและเพ่ือบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอ้นดีทางด้านศาสนา ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลโดยการจัดการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคริสต์ศาสนา 
ให้แก่เยาวชนและประชาชน ในโอกาสส าคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น สัปดาห์วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา ฤดูกาล
เข้าพรรษา วันส าคัญทางคริสต์ศาสนา และกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมด้านศาสนาต่างๆ เป็นต้น           
มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าของรางวัล และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ายการเบิกค่าใช้จ่ายในการาจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 รวมทั้งระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากกองการศึกษา ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.2561-2564) หน้า 157  
                   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  12,876  บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาท
ถ้วน)  เมื่อโอนลดแล้วคงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น  -0-  บาท (ศูนย์บาท) 

รายการที่4... 
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รายการที่ 4    

                   โอนลด งบประมาณ  10,406  บาท (หนึ่งหม่ืนสี่ร้อยหกบาทถ้วน)  จากแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย หน้า 72 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 2) โครงการสรุปผลด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
และส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลต าบลสารภี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 และส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลต าบล
สารภี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยการอบรมสรุปผลการด าเนินงาน ค่าอาหาร อาหารว่าง วิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากส านัก
ปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 183 และแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
หน้า 58 
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  10,824  บาท (หนึ่งหม่ืนแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) 
เมื่อโอนลดแล้วคงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น  418  บาท (สี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน) 
  

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ 16) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. พร้อมปรับปรุงทางเชื่อม บ้าน
นายปราการ ค าปวน หมู่ที่ 4 จ านวน 500,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.60 เมตร สูง 3.30 เมตร ความยาว 6.00 เมตร พร้อมงานปรับปรุงทางเชื่อม ตามแบบ
เทศบาลต าบลสารภี เลขที่ สภ.50404-1-61 ตั้งจ่ายจากกองช่างปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.
2561-2564) แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) และแก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 40  เม่ือโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่มีงบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นไม่อาจด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายในโครงการ
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. พร้อมปรับปรุงทางเชื่อม บ้านนายปราการ ค าปวน หมู่ที่ 4 งบประมาณ 
500,000 บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) 

ข้อกฎหมาย 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558 

ข้อ59... 
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ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ ก่อหนี้ผูกพันแต่มี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ และพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 และกันเงินงบประมาณในโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
คสล.พร้อมปรับปรุงทางเชื่อม บ้าน นายปราการ ค าปวน หมู่ที่  4 
งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใด
จะซักถามและอภิปราย หรือไม่  

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม  
 
นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถามอีก ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง ๑0 คน อยู่ในทีป่ระชุม 9 คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมติใน

ที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และกันเงินงบประมาณในโครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมคสล.พร้อมปรับปรุงทางเชื่อม บ้าน นายปราการ ค าปวน หมู่ที่ 
4 งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ (มีผู้ยก
มือ 8 ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกันเงินงบประมาณในโครงการ
ดังกล่าว นะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และกันเงินงบประมาณในโครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมคสล.พร้อมปรับปรุงทางเชื่อม บ้าน นายปราการ ค าปวน หมู่
ที่ 4 งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -บัดนีท้ี่ประชุมก็ได้มีข้อน าเสนอ ข้อหารือ มาพอสมควรแล้ว  
ประธานสภาเทศบาลฯ  มีท่านใดมีเรื่องเสนอต่อไปอีกหรือไม่  

ที่ประชุมสภา... 
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ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบ/ไม่มีเรื่องเสนอต่อไปอีก 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง             -ขอปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ปิดประชุมเวลา  ๑1.00   น. 

   

 
 

ลงชื่อ              พิชัย อินต๊ะ                  ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายพิชัย อินต๊ะ) 

                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สามัญ 
สี่                    1               2561                        28 พฤศจิกายน 2561 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 2/๒๕61 แล้ว เมื่อวันที่     25     กันยายน  ๒๕61  

เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงนามไว้ 

 

ศรีนวล สุภาวัฒน ์
 (นางศรีนวล สุภาวัฒน์) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

วิรัตน์ ปัญเจริญ 
 (นายวิรัตน์  ปัญเจริญ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

นิกร จันต๊ะก๋อง 
 (นายนิกร  จันต๊ะก๋อง) 

เลขานุการ/คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
  สภาเทศบาลต าบลสารภี ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย.........................
สมัยที่ ................. ครั้งที่......................./....................... เมื่อวันที่ ......................................................... ............. 
ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 
 
 
  (ลงชื่อ)                         ประสงค์ จันต๊ะกอง 

(นายประสงค์ จันต๊ะกอง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 


