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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
สมัยวิสามญั สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 
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ณ ห้องประชุมศาลหลกัเมอืงท่า เทศบาลตำบลบางเป้า 

******************* 

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม  ................................................................................................. 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องกระทู้ถาม 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสรจ็แล้ว 
มติที่ประชุม            

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 
   5.1 สำนักปลัดเทศบาล ขอโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ.2564 
   (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ) 

  โอนลด 
 - แผนงานบร ิหารงานทั ่วไป งานบร ิหารงานทั ่วไป งบบ ุคลากร หมวดเง ินเดือน             

   (ฝ ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่ายเง ินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน                   
   ท้องถ่ิน ตั้งไว้  1,561,000  บาท  คงเหลือ  240,451  บาท 

 โอนลด  240,451  บาท 
 -แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารงานทั ่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย            

   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 200,000 บาท  คงเหลือ 66,527 บาท 
   โอนลด  66,527  บาท  

 -แผนงานร ักษาความสงบภายใน งานบร ิหารทั ่วไปเก ี ่ยวก ับการร ักษาความสงบ             
   ภายใน หมวดรายจ ่ายเง ินเด ือน(ฝ ่ ายประจำ)  ประเภทรายจ ่ายค ่ าตอบแทน                           
   พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 705,000 บาท  คงเหลือ 104,912  บาท  

 โอนลด  91,022  บาท 
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผ นง านบร ิ ห า ร ง านท ั ่ ว ไป  ง านบ ร ิ ห า ร ท ั ่ ว ไป  ง บล งท ุ น  ห มวดค ่ าท ี ่ ดิ น                                              

   และสิ ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายอาคารต่างๆ  ค่าก่อสร้างป้าย   สำนักงานเทศบาล                 
   ตำบลบางเป้า  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลบางเป้า ณ สำนักงาน
   เทศบาลตำบลบางเป้า  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้ 
    โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  398,000  บาท 

/ ข้อกฎหมาย… 
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  ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
 ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่ าด ้ วยว ิ ธ ีก ารงบประมาณขององค ์กรปกคร อ ง                   

   ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
   ข้อ 27 การโอนเง ินงบประมาณรายจ ่ายในงบลงท ุน โดยการโอนเพ ิ ่ม โอนลด              
   ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
   ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน   
มติที่ประชุม           
  
 5.2 ญัตติขอแก้ไขเปลี ่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ (กองช่าง) ขอโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ในวาระอื ่นๆ ในคราวการประชุมสภาเทศบาล  สมัย
วิสามัญ สมัยที ่ 3 ประจำปี 2564 เมื ่อวันที ่ 27 กันยายน 2564 จึงจำเป็นต้อง
ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป 

  สืบเนื่องจากผู้อำนวยการกองคลัง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินงบประมาณ 
  โอนลด  งบดำเน ินงาน กองคล ั ง แผนงานบร ิหารท ั ่ วไป  งานบร ิหารงานคลัง                

   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
   รายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 200,000.-บาท 
   คงเหลือ 119,142.-บาท โอนลดจำนวน  119,142.- บาท  

  แก้ไขเปลี ่ยนแปลง เป ็น โอนลด งบดำเนินงาน กองคลัง แผนงานบริหารทั ่วไป             
  งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ             
  ราชการที ่ไม ่เข้าล ักษณะรายจ่ายหมวดอ ื ่นๆ ค่าใช้จ ่ายในการเดินทางไปราชการ                  
  ตั้งไว้ 200,000.-บาท คงเหลือ 119,142.-บาท  

  โอนลดจำนวน  115,372.- บาท 
  เปลี่ยนแปลงเป็น 
  -กองช่าง  
  โอนลด   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรม และ            

  การโยธา งบดำเน ินงาน หมวดค่าใช ้สอย ประเภทรายจ ่ายเก ี ่ยวเน ื ่ องก ับการ                
  ปฏิบ ัต ิราชการที ่ไม ่เข ้าล ักษณะรายจ่ายหมวดอื ่นๆ รายการประเมินผลผังเม ือง             
  รวมกันตัง ตั้งไว้ 5,000.-บาท คงเหลือ 5,000.-บาท โอนลดจำนวน 3,825.- บาท 

  โอนเพ่ิม  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและ                    

 การโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายจ่ายค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ 
 ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน (ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า) จำนวน 1 คัน ราคา 2,000,000 บาท 
 โอนเพ่ิม จำนวน 3,825.-บาท 

 ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
 ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน              

   ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลดที่ทำให้ 
   ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
   ของสภาท้องถ่ิน  
มติที่ประชุม           
 



/5.3 ญัตติ... 
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  5.3 ญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
   ข้อเท็จจริง  
   ด้วยเทศบาลตำบลบางเป้า ได้ขอกันเงินต่อสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ประจำปี  
   งบประมาณ 2564 

 สำนักปลัดเทศบาล  
 1.ก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลบางเป้า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเป้า  

   แผ นง านบร ิ ห า ร ง านท ั ่ ว ไป  ง านบ ร ิ ห า ร ท ั ่ ว ไป  ง บล งท ุ น  ห มวดค ่ าท ี ่ ดิ น                          
    และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ   

 จำนวนเงิน  398,000  บาท 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
   - ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการร ับเง ิน การเบ ิกจ ่ายเง ิน  การฝากเงิน                  
   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 4)  
   พ.ศ.2561  
      “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน                  
   แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั ้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น รายงาน                 
   ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
    กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่นยังมิได้ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก             
   หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ ่น หรือกรณี มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายการดังกล่าว               
   ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติ             
   เปลี่ยนแปลงและหรอืขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภา ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
   และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้  
    กรณีที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้ก่อหนี ้ผ ูกพันแล้วให้เบ ิกจ ่ายได้ตาม             
   ข้อผูกพัน เมื ่อสิ ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน               
   ตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผ ูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน                  
   ดังกล่าว ให้เงินจำนวนน้ันตกเป็นเงินสะสม”   
มติที่ประชุม  .................................................................................................... 
   กองช่าง 
   1. ค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน (ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า)  
   จำนวน 1 คัน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  
   อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   
   จำนวนเงิน 2,000,000 บาท 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
   - ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการร ับเง ิน การเบ ิกจ ่ายเง ิน  การฝากเงิน                  
   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 4)  
   พ.ศ.2561  
      “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน                  
   แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั ้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  รายงาน                 
   ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
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    กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่นยังมิได้ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก              
   หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ ่น หรือกรณี มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายการดังกล่าว               
   ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติ             
   เปลี่ยนแปลงและหรอืขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภา ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
   และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้  
    กรณีที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้ก่อหนี ้ผ ูกพันแล้วให้เบ ิกจ ่ายได้ตาม             
   ข้อผูกพัน เมื ่อสิ ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน               
   ตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผ ูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน                  
   ดังกล่าว ให้เงินจำนวนน้ันตกเป็นเงินสะสม” 
มติที่ประชุม  .................................................................................................... 
   2. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสายแหลมม่วง – ควนทองสีห์    
   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน  
   ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จำนวนเงิน 1,200,000.- บาท  
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
   - ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการร ับเง ิน การเบ ิกจ ่ายเง ิน  การฝากเงิน                  
   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 4)  
   พ.ศ.2561  
      “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน                  
   แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั ้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  รายงาน                 
   ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
    กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่นยังมิได้ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก              
   หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ ่น หรือกรณี มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายการดังกล่าว               
   ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติ             
   เปลี่ยนแปลงและหรอืขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภา ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
   และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้  
    กรณีที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้ก่อหนี ้ผ ูกพันแล้วให้เบ ิกจ ่ายได้ตาม             
   ข้อผูกพัน เมื ่อสิ ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน               
   ตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี ้ผ ูกพันหรือมี เงินเหลือจ่ายจากเงิน                  
   ดังกล่าว ให้เงินจำนวนน้ันตกเป็นเงินสะสม” 
มติที่ประชุม  .................................................................................................... 
 
   กองการศึกษา 

 1. โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนทองสีห์ หมู่ที่ 6        
   แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน  
   และสิ่งปลูกสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  
   จำนวนเงิน 63,574 บาท 
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   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
   - ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการร ับเง ิน การเบ ิกจ ่ายเง ิน  การฝากเงิน                  
   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 4)  
   พ.ศ.2561  
      “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน                  
   แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั ้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น รายงาน                 
   ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
    กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่นยังมิได้ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก              
   หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ ่น หรือกรณี มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายการดังกล่าว               
   ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติ            
   เปลี่ยนแปลงและหรอืขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภา ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
   และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้  
    กรณีที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้ก่อหนี ้ผ ูกพันแล้วให้เบ ิกจ ่ายได้ตาม             
   ข้อผูกพัน เมื ่อสิ ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน               
   ตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผ ูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน                  
   ดังกล่าว ให้เงินจำนวนน้ันตกเป็นเงินสะสม” 
มติที่ประชุม  .................................................................................................... 
   2.ค่าติดตั ้งกล ้องวงจรปิด จำนวน 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            
   บ้านบ้านป่าเตียว   แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
   จำนวนเงิน 39,568.-บาท        
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
   - ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการร ับเง ิน การเบ ิกจ ่ายเง ิน การฝากเงิน                  
   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
    “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
   ความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ           
   กันเงิน ต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
   กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน             
   ยังมิได้ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี                 
   ต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณี มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้  
   ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติ 
   เปลี่ยนแปลงและหรอืขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภา ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
   และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้  
   กรณีที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้ก่อหนี ้ผ ูกพันแล้วให้เบิกจ ่ายได้ตามข้อผ ูกพัน                   
   เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว 
   หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนน้ัน
   ตกเป็นเงินสะสม” 
มติที่ประชุม  ....................................................................................................  
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
มติที่ประชุม  .................................................................................................... 
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บันทึกการประชุม 
 

เริ่มประชมุ เวลา 10.00 น. 

  นายวรัศกรณ์  สุดสาคร เลขานุการสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลบางเป้า               
ผู ้มาประชุมที ่ได้ลงลายมือชื ่อซึ ่งไว้มีสมาชิก  เข้าร่วมประชุมทั ้งหมด 12 คน มีผู ้มาประชุมครบองค์ประชุม                          
ให้เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม 
  เรียนเชิญ นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ขึ ้นทำหน้าที ่ประธานในที่ประชุมและตรวจดูว่าสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ เพื่อ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมในลำดับต่อไป 
  นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาล เรียนนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า รองนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเปา้ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 สมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบางเป้า เพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ครับ 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
(ประธานสภาเทศบาล) -ไม่มี- 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล) ยกไปรับรองในสมัยการประชุมคราวต่อไป 
มติที่ประชุม  รับรอง 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม(ไม่ม)ี 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องทีเ่สนอใหม่(ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล)  

นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 
(ประธานสภาเทศบาล) 5.1 สำนักปลัดเทศบาล ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 
   (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

  โอนลด 
 - แผนงานบร ิหารงานทั ่วไป งานบร ิหารงานทั ่วไป งบบ ุคลากร หมวดเง ินเดือน             

   (ฝ ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่ายเง ินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน                    
   ท้องถ่ิน ตั้งไว้  1,561,000  บาท  คงเหลือ  240,451  บาท 

 โอนลด  240,451  บาท 
 -แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารงานทั ่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย            

   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 200,000 บาท  คงเหลือ 66,527  บาท 
   โอนลด  66,527  บาท  

 -แผนงานร ักษาความสงบภายใน งานบร ิหารทั ่วไปเก ี ่ยวก ับการร ักษาความสงบ             
   ภายใน หมวดรายจ ่ายเง ินเด ือน(ฝ ่ ายประจำ)  ประเภทรายจ ่ายค ่ าตอบแทน                          
   พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 705,000 บาท  คงเหลือ 104,912  บาท  

 โอนลด  91,022  บาท 
 



/โอนตั้งจ่าย.... 
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 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผ นง านบร ิ ห า ร ง านท ั ่ ว ไป  ง านบ ร ิ ห า ร ท ั ่ ว ไป  ง บล งท ุ น  ห มวดค ่ าท ี ่ ดิ น                                               

   และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายอาคารต่างๆ ค่าก่อสร้างป้าย สำน ั ก งานเทศบาลตำบล                 
   บางเป้า  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลบางเป้า ณ สำนักงานเทศบาล
   ตำบลบางเป้า รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้ 
    โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  398,000  บาท 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครบั 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นางสาวสุพิชชา ลีลาเมธวัฒน์  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน ตลอดจน                                                                                          
(นักวิเคราะห์ฯ)  หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุพิชชา ลีลาเมธวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและ
   แผนชำนาญการ ตามที่สภาเทศบาลตำบลบางเปา้ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 
   ที่ประชุมได้อนุมัติให้โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
   งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายอาคารต่างๆ ค่าก่อสร้างป้าย              
   สำนักงานเทศบาลตำบลบางเป้า  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบล                  
   บางเป้า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเป้า ตามนโยบายนายกเทศมนตรี ได้อนุมัติ                  
   งบประมาณ 398,000 บาท ต่อมาเมื ่อเจ ้าหน้าที ่ดำเนินการโอนงบประมาณใน                    
   ระบบ elass พบว่างบประมาณมคีลาดเคลื่อนจึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการโอนงบประมาณ 
  
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่       ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    11 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง     1    คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่       มติท่ีประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 398,000 บาท  
(ประธานสภาเทศบาล) เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลบางเป้า ณ สำนักงานเทศบาล  
   ตำบลบางเป้า 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่         5.2 ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ (กองช่าง) ขอโอนงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล) รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ในวาระอื่นๆ ในคราวการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้
ถูกต้องต่อไป 

  สืบเนื่องจากผู้อำนวยการกองคลัง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินงบประมาณ 
  โอนลด งบดำเนินงาน กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง                 

  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 200,000.-บาท  
  คงเหลือ 119,142.-บาท โอนลดจำนวน  119,142.- บาท  

  แก ้ไขเปล ี ่ยนแปลง เป็น โอนลด งบดำเน ินงาน กองคล ัง แผนงานบร ิหารท ั ่วไป             
  งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ             
  ราชการที ่ไม ่เข้าล ักษณะรายจ่ายหมวดอ ื ่นๆ ค่าใช้จ ่ายในการเดินทางไปราชการ                  
  ตั้งไว้ 200,000.-บาท คงเหลือ 119,142.-บาท  

  โอนลดจำนวน  115,372.- บาท 



 
/เปลี่ยนแปลง... 
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  เปลี่ยนแปลงเป็น 
  -กองช่าง  
  โอนลด   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรม และ            

  การโยธา งบดำเน ินงาน หมวดค่าใช ้สอย ประเภทรายจ ่ายเก ี ่ยวเน ื ่ องก ับการ                
  ปฏิบ ัต ิราชการที ่ไม ่เข ้าล ักษณะรายจ่ายหมวดอื ่นๆ รายการประเมินผลผังเม ือง             
  รวมกันตัง ตั้งไว้ 5,000.-บาท คงเหลือ 5,000.-บาท โอนลดจำนวน 3,825.- บาท 

  โอนเพิ่ม  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและ                    

 การโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายจ่ายค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ 
 ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน (ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า) จำนวน 1 คัน ราคา 2,000,000 บาท 
 โอนเพิ่ม จำนวน 3,825.-บาท 

 ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
 ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน              

   ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลดที่ทำให้ 
   ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
   ของสภาท้องถ่ิน  
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครบั 
(ประธานสภาเทศบาล) 

นายโชคชัย  รอดรักษา  เ ร ียนประธานสภาเทศบาลท ี ่ เคารพ คณะผ ู ้บร ิหาร ท ุกท ่าน ตลอดจน                                                                                                                                                          
(ผู้อำนวยการกองช่าง) หัวหน้าส ่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายโชคชัย รอดรักษา ผ ู ้อำนวยการกองช่าง                    
   ตามที่สภาเทศบาลตำบลบางเป้า ได้ประชุมเมื ่อวันที ่ 27 กันยายน 2564 ที ่ประชุม                    
   ได ้อน ุม ัต ิตามนโยบายนายกเทศมนตร ี ได ้อน ุม ัต ิงบประมาณ 2,00,000 บาท              
   ต่อมาผู้อำนวยการกองคลัง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในญัตติอื่นๆ ในวาระการประชุมสภา
   เทศบาล หน้า 7  
   โอนลด งบดำเนินงาน กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ  
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั ้งไว้ 200 ,000.-บาท คงเหลือ 115,372.-บาท               
   โอนลดจำนวน  115,372.- บาท  
   ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็น   

  แก ้ไขเปล ี ่ยนแปลง เป็น โอนลด งบดำเน ินงาน กองคล ัง แผนงานบร ิหารท ั ่วไป             
  งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ             
  ราชการที ่ไม ่เข้าล ักษณะรายจ่ายหมวดอ ื ่นๆ ค่าใช้จ ่ายในการเดินทางไปราชการ                  
  ตั้งไว้ 200,000.-บาท คงเหลือ 119,142.-บาท  

  โอนลดจำนวน  115,372.- บาท 
 
 



/กองช่าง... 
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  -กองช่าง  
  โอนลด   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรม และ            

  การโยธา งบดำเน ินงาน หมวดค่าใช ้สอย ประเภทรายจ ่ายเก ี ่ยวเน ื ่ องก ับการ                
  ปฏิบ ัต ิราชการที ่ไม ่เข ้าล ักษณะรายจ่ายหมวดอื ่นๆ รายการประเมินผลผังเม ือง             
  รวมกันตัง ตั้งไว้ 5,000.-บาท คงเหลือ 5,000.-บาท โอนลดจำนวน 3,825.- บาท 

  โอนเพิ่ม  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและ                    

 การโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายจ่ายค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ 
 ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน (ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า) จำนวน 1 คัน ราคา 2,000,000 บาท 
 โอนเพิ่ม จำนวน 3,825.-บาท 

 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่       ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    11 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง     1    คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่       มติท่ีประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลง โอนเพ่ิม จำนวนเงิน 3,825 บาท  
(ประธานสภาเทศบาล) เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ  ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน (ขนาดไม่น้อยกว่า 45 
แรงม้า)    จำนวน 1 คัน ราคา 2,000,000 บาท 
 
   -พักการประชุม 30 นาที  
   ประชุมต่อ เวลา 11.00 น. 
 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่         5.3 ญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
(ประธานสภาเทศบาล) ข้อเท็จจริง  
   ด้วยเทศบาลตำบลบางเป้า ได้ขอกันเงินต่อสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ประจำปี  
   งบประมาณ 2564 

 สำนักปลัดเทศบาล  
 1.ก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลบางเป้า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเป้า  

   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
   ประเภทรายจ่ายอาคารต่างๆ  จำนวนเงิน  398,000  บาท 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
   - ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการร ับเง ิน การเบ ิกจ ่ายเง ิน การฝากเงิน                  
   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 4)  
   พ.ศ.2561  
      “ข้อ 59 ในกรณีที ่มีรายจ่ายหมวดค่าคร ุภัณฑ์ที ่ด ินและสิ ่งก ่อสร ้าง ยังม ิได้ก่อหนี้                     
   ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงาน
   ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
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    กรณีเมื ่อสิ ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง             
   ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน               
   อีกหนึ ่งป ีต่อสภาท้องถิ ่น หร ือกรณี ม ีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายการ                   
   ดังกล่าวที ่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน หรือเปลี ่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง              
   ให้ขออนุมัติเปลี ่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ ่งปีต่อสภา                  
   ท้องถิ ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้ร ับอนุมัติ                   
   ให้กันเงินไว้  
    กรณีที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้ก่อหนี ้ผ ูกพันแล้วให้เบ ิกจ ่ายได้ตาม             
   ข้อผูกพัน เมื ่อสิ ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน                
   ตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผ ูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจา กเงิน                
   ดังกล่าว ให้เงินจำนวนน้ันตกเป็นเงินสะสม”   
 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่  ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ช้ีแจงดว้ยครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 
นายวิเชียร สุนธนนท์  เร ียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป ้า  กระผมนายวิ เช ียร สุนธนนท์                      
(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)  ในวาระนี้กระผมอนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล เพื่อเป็นค่าก่อสร้างป้ายสำนักงาน                
         จำนวนเงิน 398,000 บาท 
 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติกันเงินค่าก่อสร้างป้าย
(ประธานสภาเทศบาล) สำนักงานเทศบาลตำบลบางเป้า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเป้า  จำนวนเงิน                     
   398,000 บาท  โปรดยกมือข้ึนครับ       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    11 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง     1    คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่       มติท่ีประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติให้กันเงินค่าก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลบางเป้า                 
(ประธานสภาเทศบาล) จำนวนเงิน  398,000 บาท   
 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่        กองช่าง ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล ค่าจัดซือ้รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อย
(ประธานสภาเทศบาล)   กว่า 5 ตัน (ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า)จำนวน 1 คัน แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา    งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและ การโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
   ก่อสร้าง จำนวนเงิน 2,000,000 บาท 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
   - ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการร ับเง ิน การเบ ิกจ ่ายเง ิน  การฝากเงิน                  
   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 4)  
   พ.ศ.2561  
      “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน                  
   แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั ้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  รายงาน                 
   ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 



/กรณี.. 
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    กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่นยังมิได้ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก              
   หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ ่น หรือกรณี มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายการดังกล่าว               
   ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติ             
   เปลี่ยนแปลงและหรอืขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภา ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
   และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้  
    กรณีที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้ก่อหนี ้ผ ูกพันแล้วให้เบ ิกจ ่ายได้ตาม             
   ข้อผูกพัน เมื ่อสิ ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่า ยเงิน               
   ตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผ ูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน                  
   ดังกล่าว ให้เงินจำนวนน้ันตกเป็นเงินสะสม” 
 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครบั 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นายโชคชัย  รอดรักษา  เ ร ียนประธานสภาเทศบาลท ี ่ เคารพ คณะผ ู ้บร ิหาร ท ุกท ่าน ตลอดจน                                                                                                                                                          
(ผู้อำนวยการกองช่าง) หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายโชคชัย รอดรักษา ผู้อำนวยการกองช่าง กองช่าง
   ขออนุม ัต ิก ันเงินต่อสภาเทศบาล จำนวนเงิน 2,000,000 บาท เพื ่อเป็นค่าจัดซื้อ                 
   รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน (ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า)                   
 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่ม ีท ่านใดอนุม ัติ ก ันเง ินค่าจ ัดซื้อ                 
(ประธานสภาเทศบาล) รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน (ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า)            
   จำนวนเงิน 2,000,000 บาท โปรดยกมือข้ึนครับ       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    11 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง     1    คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่       มต ิท ี ่ประช ุมถ ือว ่าสภาฯอนุม ัติ ให ้ก ันเง ินค ่าจ ัดซ ื ้ อรถข ุดต ีนตะขาบ ขนาด          
(ประธานสภาเทศบาล) ไม่น้อยกว่า 5 ตัน (ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า)  จำนวนเงิน 2,000,000 บาท             

นายสุทัศน์  ซ่วนซี่        กองช่าง ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล  โครงการติดตั ้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง
(ประธานสภาเทศบาล) สาธารณะสายแหลมม ่วง–ควนทองสีห ์  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน                     
   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
   จำนวนเงิน 1,200,000.- บาท  
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
   - ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการร ับเง ิน การเบ ิกจ ่ายเง ิน การฝากเงิน                  
   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 4)  
   พ.ศ.2561  
      “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ ผูกพัน                 
   แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั ้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  รายงาน                 
   ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
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    กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่นยังมิได้ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก              
   หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ ่น หรือกรณี มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายการดังกล่าว               
   ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติ             
   เปลี่ยนแปลงและหรอืขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภา ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
   และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้  
    กรณีที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้ก่อหนี ้ผ ูกพันแล้วให้เบ ิกจ ่ายได้ตาม             
   ข้อผูกพัน เมื ่อสิ ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน               
   ตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผ ูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน                  
   ดังกล่าว ให้เงินจำนวนน้ันตกเป็นเงินสะสม” 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครบั 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นายโชคชัย  รอดรักษา  เ ร ียนประธานสภาเทศบาลท ี ่ เคารพ คณะผ ู ้บร ิหาร ท ุกท ่าน ตลอดจน                                                                                                                                                          
(ผู้อำนวยการกองช่าง) หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายโชคชัย รอดรักษา ผู้อำนวยการกองช่าง กองช่าง
   ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล จำนวนเงิน 1,200,000.- บาท เพื่อเป็นค่าโครงการติดตัง้
   เสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสายแหลมม่วง–ควนทองสีห์   
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่        ท ่ าน ใดประสงค ์ จ ะสอบถามหร ื อ ไม ่  ถ ้ า ไ ม ่ ม ี ท ่ าน ใดอน ุม ั ติ ก ั น เ งิ น               
(ประธานสภาเทศบาล) โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสายแหลมม่วง–ควนทองสีห์  จำนวนเงิน  
   1,200,000.- บาท โปรดยกมือข้ึนครับ       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    11 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง     1    คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่       มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติให้กันเงิน โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
(ประธานสภาเทศบาล) สายแหลมม่วง–ควนทองสีห์  จำนวนเงิน 1,200,000.- บาท 
 
 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่        กองการศึกษา ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าศูนย์
(ประธานสภาเทศบาล) พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนทองสีห์ หมู ่ที่ 6 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ                
   การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งปลูก 
   สร้างต่างๆ จำนวนเงิน 63,574 บาท 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
   - ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการร ับเง ิน การเบ ิกจ ่ายเง ิน  การฝากเงิน                  
   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 4)  
   พ.ศ.2561  
      “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน                  
   แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั ้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  รายงาน                 
   ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
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    กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่นยังมิได้ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก              
   หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ ่น หรือกรณี มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายการดังกล่าว               
   ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติ             
   เปลี่ยนแปลงและหรอืขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภา ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
   และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้  
    กรณีที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้ก่อหนี ้ผ ูกพันแล้วให้เบ ิกจ ่ายได้ตาม             
   ข้อผูกพัน เมื ่อสิ ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน               
   ตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผ ูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน                  
   ดังกล่าว ให้เงินจำนวนน้ันตกเป็นเงินสะสม” 
 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครบั 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นางสาวสุดจิต  นาคพน  เ ร ียนประธานสภาเทศบาลท ี ่ เคารพ คณะผ ู ้บร ิหาร ท ุกท ่าน ตลอดจน                                                                                                                                                          
(ผู้อำนวยการกองศึกษา) หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุดจิต  นาคพน ผู้อำนวยการกองการศึกษา           
   กองการศึกษา ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล จำนวนเงิน 63,574 บาท เพื่อเป็นค่า             
   โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนทองสีห์ หมู่ที่ 6 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่        ท ่ าน ใดประสงค ์ จ ะสอบถามหร ื อ ไม ่  ถ ้ า ไ ม ่ ม ี ท ่ าน ใดอน ุม ั ติ ก ั น เ งิ น               
(ประธานสภาเทศบาล) โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บา้นควนทองสีห ์หมู่ที ่6 โปรดยกมือข้ึนครบั
       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    11 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง     1    คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่       มติท่ีประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติให้กันเงิน โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าศูนย์พัฒนา 
(ประธานสภาเทศบาล) เด็กเล็กบ้านควนทองสีห์ หมู่ท่ี 6 จำนวนเงิน 63,574 บาท 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่        กองการศึกษา ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล เพื่อเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(ประธานสภาเทศบาล)   จำนวน 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านป่าเตียว แผนงานการศึกษา 
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ 
   โฆษณาและเผยแพร่  
   จำนวนเงิน 39,568.-บาท        
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
   - ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการร ับเง ิน การเบ ิกจ ่ายเง ิน การฝากเงิน                  
   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
    “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
   ความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ           
   กันเงิน ต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
   กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน             
   ยังมิได้ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี                
   ต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณี มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้  
   ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติ 



 
/เปลี่ยนแปลง... 
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   เปลี่ยนแปลงและหรอืขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภา ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
   และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้  
   กรณีที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้ก่อหนี ้ผ ูกพันแล้วให้เบิกจ ่ายได้ตามข้อผ ูกพัน                   
   เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว 
   หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เ งินจำนวนน้ัน
   ตกเป็นเงินสะสม” 
 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครบั 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นางสาวสุดจิต  นาคพน  เ ร ียนประธานสภาเทศบาลท ี ่ เคารพ คณะผ ู ้บร ิหาร ท ุกท ่าน ตลอดจน                                                                                                                                                          
(ผู้อำนวยการกองศึกษา) หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุดจิต  นาคพน ผู้อำนวยการกองการศึกษา           
   กองการศึกษา ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล จำนวนเงิน 39,568.-บาท  เพื่อเป็นค่า             
   ค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด จำนวน 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์   
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่        ท ่ าน ใดประสงค ์ จ ะสอบถามหร ื อ ไม ่  ถ ้ า ไ ม ่ ม ี ท ่ าน ใดอน ุม ั ติ ก ั น เ งิ น               
(ประธานสภาเทศบาล) ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเตียว 
   โปรดยกมือข้ึนครับ       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    11 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง     1    คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติให้กันเงิน ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 4 ชุด 
(ประธานสภาเทศบาล) พร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเตียว 
  

นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ในวาระนี้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์จะสอบ 
(ประธานสภาเทศบาล) ถามบ้างหรือไม ่
 - ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา  11.45 น. 
 
 

 ((ลงช่ือ)       วรัศกรณ์  สุดสาคร 

        (นายวรัศกรณ์  สุดสาคร) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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    -ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วฉบับนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบฯ 

 

 

(ลงช่ือ)  ตรีจักร  รักราวี        ประธานกรรมการ  (ลงช่ือ)   ชัยวัฒน์  เขาพรง    กรรมการ 
        (นายตรีจักร  รักราวี)               (นายชัยวัฒน์  เขาพรง) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
 

 
 
 

               (ลงช่ือ)    ชลิน  อ่อนเกลี้ยง      กรรมการ/เลขานุการ 
(นายชลิน  อ่อนเกลี้ยง) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
 
 
  

 สภาเทศบาลตำบลบางเป้า ได ้ร ับรองรายงานการประชุมน ี ้  ในการประชุมสม ัย สาม ัญ สม ัยที่  4                     
ครั้งที่...-..../......-.......... เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 
2 พ.ศ.2554 
 

 
                                        (ลงช่ือ)            สุทัศน์  ซ่วนซี่ 
       (นายสุทัศน์  ซ่วนซี่) 
                                                  ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า   
 


