
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมเทศบาลตำบลกงรถ 
******************** 

ผูเขาประชุม 

๑. นายนาวิน แมนศรนรา  ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๒. นายเสริง จินดาพันธ   รองประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๓. นางสาวชยุดาพร พาเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๔. นางมณี ศรีประสิทธ์ิ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๕. นายวิมล กลาวาจา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๖. นายสมจิตร พะภาตะนันท  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๗. นายสมนึก นิจพลกรัง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๘. นายแสวง ชูไทย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๙. นายหนูแดง ยั่งยืน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๑๐. นายหนูนา มูลยาพอ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๑๑. นายอาทิตย พิเศษ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๑๒. นายอำนวย โคตรชมภู  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
 

ผูไมมาประชุม    ไมม ี
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางวงเดือน ศิรวิงศ   นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๒. นายสรพงศ คำชำนิ   รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๓. นายวิรตัน ทวยมีฤทธิ์   รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๔. นายชวน ตุมนาค   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๕. นายบุญนำ การกรณ   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรตีำบลกงรถ 

๖. นางกณิศา จันทรงาม   รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ 

๗. นางสาวสมสวน แขพิมาย  ผูอำนวยการกองคลัง 

๘. นายสันติสุข หมั่นอุตสาห  ผูอำนวยการกองการศึกษา 

๙. นายนฤบล มณเีนตร   ผูอำนวยการกองสาธารณสุข 

๑๐. นายประสิทธ์ิ ทศดร   ผูอำนวยการกองชาง 

๑๑. นางวิมลรัตน วิลัยกลาง  หัวหนาสำนักปลัด 

๑๒. นางสาวสุมนตรา ลับโกษา  ผูอำนวยการกองสงเสริมการเกษตร 

๑๓. นายวุฒินันท จันทรเขียว  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

/๑๔. นางกาญจนา... 



๒ 
 

๑๔. นางกาญจนา ศรปีระสิทธ์ิ  นักทรัพยากรบุคคล 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

นายอำนวย โคตรชมภู เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ  
เขาหองประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ มาประชุม ๑๒ คน และผูเขารวมประชุม ๑๔ คน โดยมีนายนาวิน 
แมนศรนรา ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ ทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุมและกลาวเปดประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
 

๑.๑ เรื่อง เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ตามหนังสืออำเภอหวยแถลงท่ี นม ๐๐๒๓.๓๘/๒๖๐๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน  
ประธานสภาฯ   ๒๕๖๔ เนื้อหา ดังน้ี 

ตามที่เทศบาลตำบลกงรถ รายงานวา สภาเทศบาลตำบลกงรถ ในคราว
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไดมีมติใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลกงรถ จึงขอสง 
เทศบัญญัติประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาล
ตำบลกงรถ ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาอนุมัติ นั้น 

นายอำเภอหวยแถลง พิจารณาแลวเห็นวา สาระสำคัญของรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาล
ตำบลกงรถ อยูในขอบเขตตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตำบลกงรถ ดังนั้น 
เพื่อใหการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลกงรถ เปนไปดวยความเรียบรอย  
จึงอาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบคำสั่งจังหวัด
นครราชสีมา ที่ ๖๐๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบ
อำนาจของผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา ใหรองผูวาราชการจังหวัด ปลัด
จังหวัด หัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน 
เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และใหเทศบาลตำบลกงรถดำเนินการ ดังนี้ 

๑. แจงนายกเทศมนตรีตำบลกงรถลงนาม และประกาศใชเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. กำชับเทศบาลตำบลกงรถ จะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดตาม
ขอความที่กำหนดไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ทั้งนี้ ตองมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยอนุญาตใหจาย และมีรายไดเพียงพอท่ีจะเบิกจายได 

๓. ใหเทศบาลตำบลกงรถ สงสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหอำเภอหวยแถลงทราบ ภายใน ๑๕ วัน  
นับแตวันสิ้นสุดการประกาศ 

/๔. ใหสภาเทศบาล... 



๓ 
 

๔. ใหสภาเทศบาลตำบลกงรถ ชี้แจงเหตุผลความจำเปนในการแปร
ญัตติงดรายจาย (โคน) แผนงานเคหะและชุมชน ในหมวดคาใชสอย ประเภท 
คาบำรุงรักษาและซอมแชม คาวัสดุ วัสดุกอสราง งานไฟฟาและประปา ซึ่งเปน
รายจายในการบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน และโครงสรางพ้ืนฐานของเทศบาล 
ตำบลกงรถ ใหอำเภอหวยแถลงทราบ 
- ในสวนของขอ ๑ และ ขอ ๓ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ไดดำเนินการลงนาม 
และประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕  และไดสงสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหอำเภอหวยแถลง ทราบแลว 
- ในสวนของขอ ๔ ใหสภาเทศบาลตำบลกงรถ ชี้แจงเหตุผลความจำเปนในการ
แปรญัตติงดรายจาย (โคน) แผนงานเคหะและชุมชน ในหมวดคาใชสอย 
ประเภทคาบำรุงรักษาและซอมแชม คาวัสดุ วัสดุกอสราง งานไฟฟาและประปา 
ซึ่งเปนรายจายในการบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน และโครงสรางพ้ืนฐานของ
เทศบาลตำบลกงรถ ใหอำเภอหวยแถลงทราบ นั้น ผมมีประเด็นสงสัยที่วา 
หนังสือออกจากสวนราชการ จากนายอำเภอหวยแถลง ถึงประธานสภาเทศบาล
ตำบลกงรถ เปนหนังสือลับ เหตุใดหนังสือนี้ถึงเล็ดลอดถึงมือสมาชิกสภาฯบาง
ทานได ในสวนของขอ ๔ อำนาจคือใหประธานสภาฯเปนผูชี้แจงเหตุผลให
นายอำเภอทราบ แตทำไมหนังสือถึงเล็ดลอดไปได ผมมีหลักฐานวาถึงใคร และ
เปนการพูดเชิงเขาขางตัวเอง นี่คือที่ผมจะแจงใหสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทราบ
วา การทำงานของสภาฯก็ควรเปนของฝายสภาฯ การทำงานของฝายบริหารก็
ควรเปนของฝายบริหาร แตทานมากาวกายการทำงานของสภาฯ แสดงวาทานใช
อำนาจไมถูกตองผิดมาตรา ๙๑ ซึ่งหนังสือดังกลาว เรียนประธานสภาฯ ให
ประธานสภาฯ ทราบ ใหประธานสภาฯชี้แจงใหนายอำเภอทราบ แตเหตุใดตอง
ถายเอกสารสงหนังสือใหสมาชิกสภาฯเปนบางทานทราบ ซึ่งผมจะไมพูดตอ แต
ในสภาฯผมพูดได เพราะขอกฎหมาย ระเบียบอยูกับสภาฯวาจะถอนคำพูด
หรือไมถอนแคนั้น ดังนั้น กอนท่ีทานจะทำอะไรใหอานดูเอกสารกอนคือให
ประธานสภาฯ ชี้แจง ในสวนของฝายบริหารใหทำหนาท่ีดูแลเฉพาะฝายบริหาร 
เจาหนาที่  ในงานของสภาฯคือ เปนสภาท่ีไดรับการแตงตั้งจากประชาชน ขอให
แบงหนาที่ ถาทานกาวกายการทำงานกันอยางนี้ มันไมถูกกันหรอกครับ  
 

นางวงเดือน ศิริวงศ  เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ดิฉันขอมอบให นายวุฒินันท จันทรเขียว นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชี้แจง

เก่ียวกับหนังสือดังกลาว 
 

นายวุฒินันท จันทรเขียว  เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ คณะผูบริหารและผูเขารวม 
นักวิเคราะหนโยบายฯ  ประชุมทุกทาน ผมขอชี้แจงถึงหนังสือที่ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ  

กลาวถึง คือ หนังสืออำเภอหวยแถลงที่ นม ๐๐๒๓.๓๘/๒๖๐๓ ลงวันที่  ๙ 
กันยายน ๒๕๖๔ ใจความสำคัญคือ  

๑. แจงนายกเทศมนตรีตำบลกงรถลงนาม และประกาศใชเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 /๒. กำชับ... 



๔ 
 

๒. กำชับเทศบาลตำบลกงรถ จะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดตาม
ขอความที่กำหนดไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ทั้งนี้ ตองมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยอนุญาตใหจาย และมีรายไดเพียงพอท่ีจะเบิกจายได 

๓. ใหเทศบาลตำบลกงรถ สงสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหอำเภอหวยแถลงทราบ ภายใน ๑๕ วัน  
นับแตวันสิ้นสุดการประกาศ 
 - ซึ่งทุกปจะออกมาในลักษณะนี้ แตในปนี้มีขอ ๔ เพ่ิมข้ึนมา คอื 

๔. ใหสภาเทศบาลตำบลกงรถ ชี้แจงเหตุผลความจำเปนในการแปร
ญัตติงดรายจาย (โคน) แผนงานเคหะและชุมชน ในหมวดคาใชสอย ประเภท 
คาบำรุงรักษาและซอมแชม คาวัสดุ วัสดุกอสราง งานไฟฟาและประปา ซึ่งเปน
รายจายในการบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน และโครงสรางพ้ืนฐานของเทศบาล 
ตำบลกงรถ ใหอำเภอหวยแถลงทราบ 
- ทั้งนี้ คำวา “สภาเทศบาลตำบลกงรถ” คือ “สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
ทั้ง ๑๒ ทาน”  
- และจะไดสำเนาหนังสือดังกลาวแจกจายใหแกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
ทุกทาน เพ่ือทราบ ซึ่งหนังสือดังกลาว เปนเอกสารท่ีสามารถเปดเผยได  
- ทั้งนี้ เทศบาลตำบลกงรถ ไดดำเนินการ ตามขอ ๑ ขอ ๒ และ ขอ ๓ ตามหวง
เวลาแลว ยังเหลือ ขอ ๔ ที่เปนอำนาจหนาที่ของ “สภาเทศบาลตำบลกงรถ” 
จะตองดำเนินการ ซึ่งผมไมทราบวาดำเนินการถึงใหนแลว 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - การที่จะทำหนังสือแจงตอสมาชิกสภาเทศบาล จะตองใหประธานสภาฯเปนคน  
ประธานสภาฯ   แจง เรื่องดังกลาว ไมไดผานเลขานุการสภาฯ หรือประธานสภาฯแตอยางใด 
    - ตอไปขอใหทำงานใหถูกตอง ไมใชวาจะใชอำนาจของฝายบรหิาร ขอใหเปนการ 

ดำเนินงานของสภาฯบางครั้งสภาฯก็อยากเปนสวนตัว การยกมือพิจารณาให
ความเห็นชอบ เปนสิทธิของแตละทาน สมาชิกสภาฯไดรับการเลือกตั้งมาจาก
ประชาชน ก็มีสิทธิมีเสียงเหมือนกัน มีการพูดจาที่ทำใหสภาฯเสียหาย 
- ขอฝากฝายบริหาร การทำงานขอใหสภาฯไดมีสิทธิมีเสียง ไมใชพูดแตในเชิง
ขมขู หรือใหเห็นดวย มีสวนไดสวนเสียอยางไรขอใหสภาฯไดพิจารณาในสวนน้ี
ดวย คืออำนาจแตละฝายขอใหใหเกียรติกัน สวนเจาหนาที่ผมเขาใจวา ทาน
ทำงานกับฝายบริหาร คือฝายสภาฯไมไดไปยุงเก่ียวกับเจาหนาท่ี ทานมีเงินเดือน
อยูแลว มีสวนไดสวนเสียอยางไรเปนเรื่องของทาน การพูดวาการแปรญัตติเปน
อยางนั้น อยางนี้ ทำใหสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติไดรับความเสียหาย 
- การเขียนตัวหนังสือหรือเอกสารก็เหมือนกัน ผมจะชี้แจงใหเจาหนาที่เขาใจ
ระเบียบของสภาฯขอใหเจาหนาที่ผูมีสวนรับผิดชอบเอกสารในการประชุมสภาฯ
ครั้งที่แลว การทำเอกสารขึ้นมากอนแจกจายใหสมาชิกสภาฯขอใหพูดคุยกับ
ประธานสภาฯกอน ตามระเบียบของสภาฯกอนทำเอกสารแจกจายใหขออนุญาต
ประธานสภาฯกอน 
 

/นายเสริง... 



๕ 
 

นายเสริง จินดาพันธ   - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาฯเขต ๑ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่ประธานสภาฯไดนำเรียนมาทั้งหมด เรื่องตาง ๆ 

ที่ประธานสภาไดปรึกษาหารือ ทางฝายบริหาร หรือเจาหนาที่ผูเก่ียวของ ไดออก
หนังสือตามที่ประธานสภาฯนำเรียน นั้น อยูใน กฎ ระเบียบ ขอใหนนั้น ขอให
ผูบริหาร เจาหนาที่ไดชี้แจงรายละเอียด เพ่ือความกระจางของสมาชิกสภาฯ ที่ได
รวมกันอนุมัติโครงการตาง ๆ และไดตราเปนเทศบัญญัติ เมื่อมีปญหาสิ่งที่เราจะ
ทำตอไปไดคือ การชี้แจงเหตุผล  เหตุ เปนตัวกอใหเกิด ผล คือ ตัวที่รับ ดังนั้น 
ถามีเหตุเกิด ผลมาแลวก็ตองหาเหตุและผลมาอธิบาย ผูที่ยังของใจเกี่ยวกับ กฎ 
ระเบียบ ฝายบริหาร เจาหนาที่ ถามีขอมูลขอเท็จจริงอยางไร ก็ขอใหอธิบายตอ
สภาฯเพ่ือความชัดเจนในการทำหนาที่ของฝายสภาฯ 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอขอบคุณ ทานเสรงิ จินดาพันธ เปนเหตุผลที่ด ีหากมีอะไรจะพูดคุยใหพูดคุย 
ประธานสภาฯ ในสภาฯ อยาเอาไปพูดขางนอก เพราะจะเปนการหมิ่นประมาทและอาจ

รองเรียนในขอกฎหมายได แตในสภาฯตามระเบียบของสภา หากรุนแรงก็
สามารถถอนคำพูดได ไมเขาขายการฟองรองหรือรองเรียน คือการประชุมสภาฯ
ก็ใหเกียรติทุกทาน ในขอกฎหมายบางครั้งก็หลบหลีกได  มีอะไรใหพูดในที่
ประชุม  พูดขางนอกจะเปนประเด็นหลายอย าง ขอให ฝายบริหารหรือ
นายกเทศมนตรี มีอะไรจะชี้แจงตามที่สภาฯทวงติงมา ขอใหสภาฯ แหงนี้เปน
สภาฯอันทรงเกียรติ การทำหนาที่คนละหนาที่ ขอใหนายกเทศมนตรีพิจารณา
ดวย 

 

นางกณิศา จันทรงาม  เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ คณะผูบริหารและผูเขารวม 
รองปลัดเทศบาล ประชุมทุกทาน ดิฉันขอชี้แจงถึงเอกสารที่ทานประธานสภาฯกลาวถึง เปน

เอกสารที่เขียนดวยลายมือ โดยมีเจตนาคือ การประชุมครั้งที่แลวเปนการประชุม
เพื่อพิจารณางบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวเลข
คอนขางเยอะ เมื่อทุกทานไดพิจารณาแปรตัดลดงบประมาณ จบแลว เปนการ
เขียนสรุปวายอดตัดลดอะไรบาง จำนวนเทาใด และมียอดคงเหลือเทาใด เพ่ือให
สมาชิกสภาฯ ทุกทานเห็นความชัดเจนของยอดงบประมาณ  ซึ่งเจาหนาที่ไมไดมี
เจตนาอะไรแอบแฝง เปนการทำรอ พอไดยอดวงเงินไดตัวเลขก็เติมลงไป และได
สำเนาแจกจายใหสมาชิกสภาฯเพ่ือทราบในทันที ซึ่งเอกสารดังกลาวไมสามารถ
ดำเนินการลวงหนาหรือใสไวในเอกสารแนบสงพรอมหนังสือเชิญประชุมได  

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอขอบคุณ ทานรองปลัด ซึ่งในครั้งตอไปหากมีเอกสารที่ตองแจกจายในท่ี 
ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯขอใหแจงประธานสภาฯกอน และผมขอเขาสูวาระการประชุมตอไป

ครับ 
    

ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     

- ไมมี -  
 

ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 
/ระเบียบ... 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง กระทูถาม 

- ไมมี –  
 

ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องที่คณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมมี –  
 

ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องที่เสนอใหมเพื่อขอความเห็นชอบ 

๕.๑ ญัตติ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) ไปตั้งจายเปนรายการใหม 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  ดวยสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดรับญัตติ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาฯ   ประจำปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) ไปตั้งจายเปนรายการใหม 
 

  ๕.๑.๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงเรียน 
บานซาเลือด ถึงบานซาเลือดนอย หมูที่ ๓ วงเงินงบประมาณ ๒๕๔,๐๐๐.๐๐ 
บาท ระยะทาง ๗๗ เมตร 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ รายงานตอที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ    
 

นางวงเดือน ศิริวงศ  เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ขาพเจาขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประเภท 
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
 

หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด  

๔ การโอนและขอแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสรางท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น 

เหตุผล 
ตามที่ กองชาง เทศบาลตำบลกงรถ ไดสำรวจถนนภายในเทศบาลตำบลกงรถ พบวาถนนสายโรงเรียนบาน

ซาเลือด ถึง บานซาเลือดนอย ซึ่งใชในการสัญจรไป-มาระหวางหมูบานเกิดความชำรุดเปนหลุมลึกทำใหเกิดความไม
สะดวกในการสัญจรไป-มา ตองเสียงบประมาณในการซอมแซมทุกป และจำเปนตองปรับปรุงใหเปนถนนที่มี 

 
/ความมั่นคง... 



๗ 
 

ความมั่นคง ถาวร เพ่ือบรรเทาความเดือนรอนของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกลเคียง จึงขออนุมัติเสนอโครงการ
เขาสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพื่อพิจารณาการขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบ
ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๑ โครงการ ดังรายการ
ดังตอไปนี้ 
๑. โอนลดงบประมาณเพื่อต้ังจายรายการใหม 

๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารท่ัวไป 
งบดำเนินงาน 
หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

โครงการดำเนินการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  
จำนวน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถวน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๑๕๐,๑๗๒.๔๔ บาท (หนึ่ง
แสนหาหมื่นหนึ่งรอยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค) โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
แสนหาหมื่นบาท) งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน ๑๗๒.๔๔ บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค) 

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารท่ัวไป 
งบดำเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน 
ประเภทคาเชาบาน  

คาเชาบาน งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๖๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวน) โอนไปตั้งจายเปน
รายการใหมครั้งนี้จำนวน ๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หาหม่ืนแปดพันบาทถวน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน 
๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามพันหารอยบาทถวน) 

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารท่ัวไป 
งบดำเนินงาน 
หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

๑. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร งบประมาณที่
ไดรบัอนุมัติ จำนวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๓๕,๓๒๐.๐๐ บาท 
(สามหมื่นหาพันสามรอยย่ีสิบบาทถวน) โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้จำนวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่น
หาพันบาทถวน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน ๓๒๐.๐๐ บาท (สามรอยยี่สิบบาทถวน) 

 ๒. คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา งบประมาณท่ีไดรบัอนุมัติ จำนวน ๔๐,๐๐๐.๐๐  
บาท (สี่หมื่นบาทถวน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๓๐,๘๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดรอยบาทถวน) โอน
ไปตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้ จำนวน ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน จำนวน ๑๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันแปดรอยบาทถวน) 

รวมโอนลด สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป เพ่ือนำไปตั้งจายรายการใหม 
จำนวน ๔ รายการ เปนเงนิ จำนวน ๒๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหาหมื่นสี่พันบาทถวน) 

รวมโอนลดทั้งสิ้นเปนเงิน จำนวน ๒๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหาหม่ืนสี่พันบาทถวน) 
 

/๒. โอนตั้งจาย… 



๘ 
 

๒. โอนต้ังจายเปนรายการใหม 
กองชาง 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 
งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงเรียนบานซาเลือด หมู ๓ ถึงบานซาเลือดนอย 

งบประมาณตั้งไว ๒๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา ๓๘๕.๐๐ ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ ๐.๓๐ 
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พรอมวางทอขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ทอน ปายโครงการ ๑ ปาย 
จุดเริ่มตนโครงการ นานายกิจ จุดสิ้นสุดโครงการ หลังสถานีรถไฟ (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขท่ี ท.กร. ๑๗/๒๕๖๔)(กองชาง) ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ หนาที่ ๑๕ ขอ ๑๘  

ระเบียบ/ขอกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด 

๔ การโอนและขอแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสรางท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น 

ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถเพื่อพิจารณา 
 

นายนาวิน แมนศรนรา มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ    

 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไมมี 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - เพ่ือใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ขอมติท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ เทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) ไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงเรียนบานซาเลือด ถึงบานซาเลือดนอย หมูที่ ๓ 
วงเงินงบประมาณ ๒๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะทาง ๗๗ เมตร 
- สมาชิกทานใดอนุมัติให โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) ไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงเรียนบานซาเลือด ถึงบานซาเลือดนอย หมูที่ ๓ 
วงเงินงบประมาณ ๒๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท ขอไดโปรดยกมือ (๑๑ เสียง) 
- งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

มติที่ประชุม - มีมติเปนเอกฉันท ๑๑ เสียง ใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) ไปต้ังจายเปนรายการใหม โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงเรียนบานซาเลือด ถึง 
บานซาเลือดนอย หมูที่ ๓ วงเงินงบประมาณ ๒๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท  
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

/๕.๑.๒ โครงการ... 



๙ 
 

๕.๑.๒ โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายจาก 
บานหัวทำนบ หมูท่ี ๒ ถึงบานกงรถ หมูท่ี ๑ (เลียบคลองสงน้ำดาดคอนกรีต) 
วงเงินงบประมาณ ๒๕๔,๗๐๐.๐๐ บาท ระยะทาง ๗๙๐ เมตร 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ รายงานตอสภา 
ประธานสภาฯ    
 

นางวงเดือน ศิริวงศ  เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ขาพเจาขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา  
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประเภท 
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ดังนี้ 
 

                         หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด 

๔ การโอนและขอแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสรางท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น 

    เหตุผล 
ตามที่ กองชาง เทศบาลตำบลกงรถ ไดสำรวจถนนภายในเทศบาลตำบลกงรถ พบวาถนนสายจากบานหัว

ทำนบ หมู ๒ ถึงบานกงรถ หมูที่ ๑ (เลียบคลองสงน้ำคอนกรีต) ซึ่งใชในการสัญจรโป-มาระวางหมูบานเกิดความ
ชำรุดเปนหลุมลึก ทำใหเกิดความไมสะดวกในการสัญจรไป - มา เพ่ือบรรเทาความเดือนรอนของประชาชนในพ้ืนที่ 
และพ้ืนที่ใกลเคียง จึงขออนุมัติเสนอโครงการเขาสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพ่ือพิจารณาการขอเสนอญัตติขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประเภท คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค จำนวน ๑ โครงการ ดังรายการดังตอไปนี้ 

 

๑. โอนลดงบประมาณเพื่อต้ังจายรายการใหม 
๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล 

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารท่ัวไป 
งบดำเนินงาน 
หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ จำนวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่
หม่ืนบาทถวน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๑๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันแปดรอยบาทถวน) โอน
ไปต้ังจายเปนรายการใหมครั้งนี้ จำนวน ๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนเกาพันบาทถวน) งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน จำนวน ๘๐๐.๐๐ บาท (แปดรอยบาทถวน) 

รวมโอนลด สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป เพื่อนำโปตั้งจายรายการใหม  
จำนวน ๑ รายการ เปนเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันบาทถวน) 
 
 

/๑.๒ กองการศึกษา... 



๑๐ 
 

๑.๒ กองการศึกษา 
  ๑.๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

    งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
    งบดำเนินงาน 
    หมวดคาใชสอย 
    ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

๑. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๗๔,๓๒๘.๐๐ บาท (เจ็ด
หมื่นสี่พันสามรอยยี่สิบแปดบาทถวน) โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมครั้งน้ี จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ (หกหมื่นบาทถวน) 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน ๑๔,๓๒๘.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นสี่พันสามรอยยี่สิบแปดบาทถวน) 

๒. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลกงรถ งบประมาณที่ไดรบัอนุมัติ จำนวน  
๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมี่นบาท
ถวน) โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้ จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน) งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน ๐ บาท  

๓. โครงการกิจกรรมเนื่องในวันทองถ่ินไทยและวันเทศบาล งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 
จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาพันบาท
ถวน) โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้ จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
๐ บาท  

๔. โครงการจัดงานพิธีรดน้ำดำหัวผูสูงอายุเน่ืองในวันสงกรานต งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  
จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาพันบาท
ถวน) โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้ จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
๐ บาท  
  ๑.๒.๒  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
     งานกีฬาและนันทนาการ 
     งบดำเนินงาน 

   หมวดคาใชสอย 
   ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น า 

๑. โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลกงรถตานยาเสพติต  
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ จำนวน ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนบาทถวน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน  
๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนบาทถวน) โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้ จำนวน ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่น
บาทถวน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท 
 

๒. โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธอำเภอหวยแถลง งบประมาณ 
ที่ไดรับอนุมัติ จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท (สองหมื่นบาทถวน) โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้ จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน) 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท  

รวมโอนลดกองการศึกษา 
๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน เพ่ือนำไปตั้ง

จายรายการใหม จำนวน ๔ รายการ เปนเงินจำนวน ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาหมื่นบาทถวน) 
/๒. แผนงาน... 



๑๑ 
 

๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ เพ่ือนำไปตั้งจาย
รายการใหม จำนวน ๒ รายการ เปนเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 

รวมจำนวน ๖ รายการ เปนเงินท้ังสิ้น ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นบาทถวน) 
๑.๓ กองคลัง 

แผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง 
งบดำเนินงาน 
หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมาดอื่น า 

๑. โครงการจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินและภูมิศาสตร งบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(หนึ่งหม่ืนบาท) โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้ จำนน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๐ บาท  

๒. ใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท (สองหมื่นบาท) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๑๙,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันสามรอยบาทถวน) 
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้ จำนวน ๑๕,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันเจ็ดรอยบาทถวน) งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน จำนวน ๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สามพันหกรอยบาทถวน) 

๓. ใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถวน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(สองหมื่นบาทถวน) โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้  จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถวน) 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท  

รวมโอนลด กองคลัง  
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง เพ่ือนำไปตั้งจายรายการใหม จำนวน ๓ รายการ เปน

เงินทั้งสิ้น จำนวน ๔๕,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่หม่ืนหาพันเจ็ดรอยบาทถวน) 
รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน ๒๕๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหาหมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน) 

 

๒. โอนต้ังจายเปนรายการใหม 
กองชาง 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 
งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรงุถนนโดยเสริมหินคลุก สายจากบานหัวทำนบ หมู ๒ ถึงบานกงรถ หมูที่ ๑ (เลียบ
คลองสงน้ำคอนกรีต) งบประมาณตั้งไว ๒๕๔,๗๐๐.๐๐ บาท เพ่ือปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๗๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา ๒๔๔.๙๐ ลบ.ม ปายโครงการ ๑ ปาย 
จุดเริ่มตนโครงการ จากถนนคอนกรีต จุดสิ้นสุดโครงการ นานางเก๊ียะ (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขท่ี ท.กร. ๑๘/๒๕๖๔)(กองชาง) ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ หนาที่ ๑๑ ขอ ๑๐ 

 
/ระเบียบ... 



๑๒ 
 

ระเบียบ/ขอกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด 

๔ การโอนและขอแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสรางท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น 

ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถเพื่อพิจารณา 
 

นายนาวิน แมนศรนรา มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ    

 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไมมี 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - เพ่ือใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) ไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการปรับปรุงถนน
โดยเสริมหินคลุก สายจากบานหัวทำนบ หมูที่ ๒ ถึงบานกงรถ หมูที่ ๑ (เลียบ
คลองสงน้ำดาดคอนกรีต) วงเงินงบประมาณ ๒๕๔,๗๐๐.๐๐ บาท ระยะทาง 
๗๙๐ เมตร 
- สมาชิกทานใดอนุมัติให โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) ไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการปรับปรุงถนนโดย
เสริมหินคลุก สายจากบานหัวทำนบ หมูที่ ๒ ถึงบานกงรถ หมูท่ี ๑ (เลียบคลอง
สงน้ำดาดคอนกรีต) วงเงนิงบประมาณ ๒๕๔,๗๐๐.๐๐ บาท ขอไดโปรดยกมือ  
(๑๑ เสียง) 
- งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

มติที่ประชุม - มีมติเปนเอกฉันท ๑๑ เสียง ใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) ไปต้ังจายเปนรายการใหม โครงการ
ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายจากบานหัวทำนบ หมูท่ี ๒ ถึงบานกงรถ 
หมูที่ ๑ (เลียบคลองสงน้ำดาดคอนกรีต) วงเงินงบประมาณ ๒๕๔,๗๐๐.๐๐ 
บาท  
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ รายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ  
ประธานสภาฯ   รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) 
 

นางวงเดือน ศิริวงศ  เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงนิงบประมาณ รายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) และขอใหผูอำนวยการกองคลัง  
เปนผูชี้แจง 

/นางสาวสมสวน... 
 



๑๓ 
 

นางสาวสมสวน แขพิมาย  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล 
ผูอำนวยการกองคลัง ผูเขารวมประชุมทุกทาน ขาพเจาขอชี้แจง ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณ รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย)
รายละเอียด ดังนี้ 

หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจาย การฝากเงิน การเก็บและการตรวจสอบเงิน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ วาดวย การกันเงิน 
ขอ ๕๗ กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหน้ีผูกพันไวกอนสิ้นป โดยสั่งซื้อหรือสั่งจางหรือการเชา

ทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชำระหน้ีผูกพันไมทันสิ้นป ใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหกันเบิกในปถัดไปอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป 

หากดำเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินหกเดือน 
ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปน

จะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป 

หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดำเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือกรณีมีความจำเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ี
ทำให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยาย
เวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหน่ึงปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว หากไมไดดำเนินการหรือมีเงินเหลือ
จายจากเงินดังกลาว ใหเงินจำนวนนั้นตกเปนเงนิสะสม 

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลตำบลกงรถ มีความจำเปนที่จะตองดำเนินการกอสรางถนนคอนกรีตสายจากโรงเรียน

บานชาเลือด ถึงบานซาเลือดนอย หมู ๓ และโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายจากบานหัวทำนบ หมู ๒
ถึงบานกงรถ หมู ๑ เพราะวาถนนสองสายดังกลาว ประชาชนไดรับความเดือดรอนในการสัญจรไป – มา ระหวาง
หมูบาน ประกอบกับชวงฤดูฝนทำใหประชาชนและชาวเกษตรกรที่จะตองไปประกอบอาชีพสวนตัว ทำใหการ
เดินทางไมสะดวกและเกรงวาจะเกิดอุบัติเหตุ หนวยงานเทศบาลตำบลกงรถ มีความประสงคที่จะดำเนินการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกเพ่ือใหความสะดวกและรวดเร็วในการเดนิทาง ประกอบ
กับงบประมาณป ๒๕๖๔ ใกลสิ้นปงบประมาณแลว 
 โดยงบประมาณน้ีมีบางโครงการใชจายไมหมดและบางโครงการไมไดดำเนินการ ไมไดเบิกจายเนื่องจาก
ภาวะโรคระบาดโควิด ๑๙ นั้น โดยการใชจายเงินงบประมาณเหลือจาย เงนิงบประมาณประจำป ๒๕๖๔ (เงินเหลือ
จาย) 

ดำเนินการกอสราง จำนวน ๒ โครงการ เปนจำนวน ๕๐๘,๗๐๐.๐๐บาท (หาแสนแปดพันเจ็ดรอยบาท
ถวน)และท้ัง ๒ โครงการนี้ไมใดตราไวในเทศบัญญัติเทศบาล จึงมีความจำเปนดำเนินการเสนอญัตติเขาสภาเพ่ือ
ดำเนินการอนุมัติโครงการดังกลาวพรอมทั้งกันเงินไวเบิกจายในปงบประมาณปถัดไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย 
ตอไป 

ดังน้ัน เทศบาลตำบลกงรถ มีความจำเปนในการกันเงินกรณ ีที่ไมกอหนี้ผูกพันโดยการตั้งจายรายการใหม 
มีรายละเอียดจำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ 
 
 

/เงินงบประมาณ... 



๑๔ 
 

เงินงบประมาณ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) ไปตั้งจายรายการใหม จำนวน ๒ โครงการ 
๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายจากโรงเรียนบานชาเลือด ถึง บานซาเลือดนอย หมูที่ ๓ 

ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๗ เมตร ไหลทางหินคลุกบดอัดแนน กวางขางละ ๐.๓๐ 
เมตร วางทอลอด จำนวน ๑ จุด เงินงบประมาณ ๒๕๔,๐๐๐.๐๐บาท อยูระหวางจัดซื้อจัดจาง 

๒. โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายจากบานหัวทำนบ หมูท่ี ๒ ถึง บานกงรถ หมูที่ ๑ (เลียบ
คลองสงน้ำคอนกรีต) หมูท่ี ๒ บานหัวทำนบ ตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ 
๒๕๔,๗๐๐.๐๐ บาท อยูระหวางจัดซื้อจาง 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๕๐๘,๗๐๐.๐๐บาท (หาแสนแปดพันเจ็ดรอยบาทถวน) 
ระเบียบขอกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจาย การฝากเงิน การเก็บและการตรวจสอบเงิน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ วาดวย การกันเงิน 

ขอ ๕๗ กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหน้ีผูกพันไวกอนสิ้นป โดยสั่งซื้อหรือสั่งจางหรือการเชา
ทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชำระหน้ีผูกพันไมทันสิ้นป ใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหกันเบิกในปถัดไปอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป 

หากดำเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินหกเดือน 
ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปน

จะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป 

หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดำเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือกรณีมีความจำเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ี
ทำให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยาย
เวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหน่ึงปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว หากไมไดดำเนินการหรือมีเงินเหลือ
จายจากเงินดังกลาว ใหเงินจำนวนนั้นตกเปนเงนิสะสม 

ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบสกงรถเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

นายนาวิน แมนศรนรา มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ    

 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไมมี 
 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - เพ่ือใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ขอมติท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ เทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ รายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) 

 

มติที่ประชุม   - มีมติเปนเอกฉันท ๑๑ เสียง เห็นชอบใหกันเงินงบประมาณ รายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) วงเงินงบประมาณ  
๕๐๘,๗๐๐.๐๐บาท (หาแสนแปดพันเจ็ดรอยบาทถวน) ตามที่เสนอมา 
- งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภาฯ) 

 
 

/ระเบียบวาระ... 



๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่น ๆ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีทานใดมีเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯเทศบาล 
 

นางวงเดือน ศิริวงศ  เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ดิฉันขอนำเอกสารเสนอตอที่ประชุมสภาฯเพ่ือใหสมาชิกสภาฯทุกทานไดทราบ  

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๒  

มาตรา ๒๖  นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนการจำเปน
เพื่อประโยชนแหง เทศบาล ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี 
หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจำนวนไมต่ำกวาก่ึงหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกท่ีอยูใน
ตำแหนงก็ดี อาจทำคำรองย่ืนตอผูวาราชการจังหวัดขอใหเปดประชุมวิสามัญ ให
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณา ถาเห็นสมควรก็ใหผูวาราชการจังหวัดเรียกประชุม
วิสามัญได  

สมัยประชุมวิสามัญใหมีกำหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลา
ออกไปอีก จะตองไดรับ อนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด  

    - จึงขอนำเสนอตอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

นายเสริง จินดาพันธ   - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาฯเขต ๑ ผูเขารวมประชุมทุกทาน การเปดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือพิจารณาโอนเงิน

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือจาย) ไปตั้งจาย
เปนรายการใหม จำนวน ๒ โครงการ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ รายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงนิเหลือจาย) ก็ไดเสร็จสิ้นไปแลว ผมขอฝาก
วา การทำงานที่ตองรวมกันรับผิดชอบในสภาฯเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น ควรที่จะมี
การปรึกษาหารือกัน แตการจะขอเปดประชุมสมัยวิสามัญจะเปดไดตองมีความ
จำเปนและเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  

 

นายแสวง ชูไทย    - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาฯเขต ๑  ผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามท่ีเทศบาลตำบลกงรถ ไดจัดหากลาไมสำหรับปลูก 

ในพ้ืนที่อางเก็บน้ำบานซาเลือด ไดปรึกษาหารือกัน จะดำเนินการปลูกตนไมใน
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. จึงขอเชิญทุกทานเขารวมกิจกรรม 
และขอความอนุเคราะห น้ำดื่มและน้ำแข็ง  

 

นางกณิศา จันทรงาม   - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ผูเขารวม 
รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ ประชุมทุกทาน เทศบาลตำบลกงรถ ไดรับแจงจาก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตำบลซาเลือดและโรงพยาบาลหวยแถลง วา ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ 
กำหนดฉีดวัคซีนโควิด- ๑๙ สำหรับอายุ ๑๘ ปขึ้นไป ณ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบลซาเลือด ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. จำนวน ๖๐๐ คน จึงขอ
เชิญคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯทุกทานเขารวมดูแลพ่ีนองประชาชน ทั้งนี้ 
เทศบาลตำบลกงรถ ไดจัดเตรียมอาหารวางสำหรบัผูเขารับวัคซีนไวดวย 

/นายนาวิน... 



๑๖ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีทานใดมีเรื่องอ่ืน ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมีผมขอขอบคุณทุกทาน 
ประธานสภาฯเทศบาล  ที่เขารวมประชุมในวันน้ี ขอปดการประชุม 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น 
 

 

    ลงชื่อ       สุมนตรา ลับโกษา บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสาวสุมนตรา ลับโกษา) 
    ตำแหนง ผูอำนวยการกองสงเสริมการเกษตร 
 
    ลงชื่อ    อำนวย โคตรชมภ ู ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายอำนวย โคตรชมภู) 
    ตำแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
 
 

    ลงชื่อ        วิมล กลาวาจา กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายวิมล กลาวาจา) 
 

    ลงชื่อ       แสวง ชูไทย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายแสวง ชูไทย) 
     

     ลงชื่อ   ชยุดาพร พาเรือง กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาวชยุดาพร พาเรือง) 
 
 

สภาเทศบาลตำบลกงรถไดมีมติรับรองรายงานประชุมเมื่อวันท่ี  ๒๘  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   
 
 

      ลงชื่อ           นาวิน แมนศรนรา  
           (นายนาวิน แมนศรนรา) 
                         ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 


