
 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลยางเน้ิง 

 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๓  ประจําป ๒๕๖๐ 
วันท่ี   ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

            ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเน้ิง 
*************************** 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 
เม่ือถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. ปลัดเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได 
เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู เขารวมประชุมทุกทาน เขาหองประชุมพรอมท้ังเรียนเชิญ
ประธานสภาฯ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดประชุมสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบวาระ  
ดังตอไปนี้   

ประธานฯ สวัสดีครับ สมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  วันนี้สมาชิกฯ  มาประชุมครบองคประชุม ผมขอเปดประชุม
สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ ประจําป ๒๕๖๐  และขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
อานประกาศสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓  ประจําป ๒๕๖๐ 

เลขาฯ        กราบเรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขออนุญาต
อานประกาศสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เรื่อง การเปดสมัยประชุมสภาเทศบาล ตําบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ ประจําป  ๒๕๖๐ 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
เรื่อง  การเปดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ ประจาํป  ๒๕๖๐ 

……………………. 
ดวยสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ไดขออนุญาตขยายระยะเวลาประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๐ และนายอําเภอสารภี ไดอนุญาตใหขยายระยะเวลาการประชุม
สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๐ เพ่ือขอรับความเห็นชอบในการ
พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย (เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รวมท้ังพิจารณาขอราชการตาง ๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ตั้งแตวันท่ี ๒๖ 
กันยายน ๒๕๖๐   เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน  ๑๕ วัน 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงกําหนดการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ ประจําป ๒๕๖๐ ในวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

   จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ   วันท่ี    ๒๒   เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                         
   (นายสิงหคํา   แสงหลา) 

  ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 



     -๒- 
ประธานฯ ผมขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานสภาแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ เรื่องท่ี ๑ เรียนเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และทานผูทรงเกียรติทุกทาน       

รวมฟงเทศนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดโดยคณะสงฆอําเภอสารภี หนวยอบรมประชาชนใน
อําเภอสารภี องคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอสารภี ชมรมกํานันผูใหญบานอําเภอสารภี ชมรม
ผูสูงอายุอําเภอสารภี ศรัทธาประชาชนอําเภอสารภี ในวันเสารท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐     
ณ. โรงเรียนสารภีพิทยาคม เวลา ๑๙.๓๐ น. นะครับ 

 เรื่องท่ี ๒ เรียนเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และทานผูทรงเกียรติทุกทาน       
รวมทําบุญตักบาตรเทโว (วันพระพุทธเจาเปดโลก) ในวันศุกรท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัด
เวฬุวัน เวลา ๐๗.๐๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ 
ประจาํป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๐ 

ประธานฯ            ขอใหสมาชิกฯ ทุกทาน ไดตรวจดูรายงานการประชุมท่ีไดสงไปพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว                                  
                        มีสมาชิกฯ  ทานใดจะขอแกไข  เพ่ิมเติม เชิญครับ 

   -ไมมี- 
  หากไมมี  ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒   
  ครั้งท่ี ๒ ประจําป  ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๐ 

ท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๒     เสียง 
 ไมเห็นชอบ   -   เสียง 
 งดออกเสียง   - เสียง 

มติท่ีประชุม เปนอันวาท่ีประชุมเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒  ประจําป  ๒๕๖๐   เม่ือวันท่ี  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๐ 

 เห็นชอบ ๑๒    เสียง 
 ไมเห็นชอบ   - เสียง 
 งดออกเสียง      - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องดวน  (ถามี) 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องกระทู  (ถามี) 

-ไมมี- 

 

 



    -๓- 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบขออนุมัติกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ไปเบิกจาย               
       ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ซอมรถบรรทุกขยะ ๘๒-๑๖๔๖ เชียงใหม) 

ประธานฯ         เชิญทานนายกฯ ชี้แจง 

นายกฯ           เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ท่ีเคารพ 

ขาพเจา  ขอเสนอญัตติ เ พ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล อนุ มัติ ให เทศบาล          
ตําบลยางเนิ้ง กันเงิน หมวด คาครุภัณฑ ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ กรณียังมิไดกอหนี้
ผูกพัน งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือไปเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    

หลักการ 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๕ การกันเงิน ขอ ๕๙ ในกรณีท่ีมี
รายจาย หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้น
ตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป   

เหตุผล 
เทศบาลฯ ไดบริหารงบประมาณ โดยโอนเงินงบประมาณเหลือจายหรืองบประมาณท่ีไมมีความ

จําเปนตองใชไปตั้งจายรายการใหม  หมวด คาครุภัณฑ ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  
รายการและเหตุผลท่ีขอกันเงิน ดังนี้ 
 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
                     เพ่ือเปนคาใชจายในการซอมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงครุภัณฑของเทศบาล  (ซอมรถบรรทุกขยะ  

     ๘๒-๑๖๔๖ เชียงใหม) เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค โดยใชงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท   

      เนื่องจากมีข้ันตอนในการกําหนดราคากลางและการจัดซ้ือจัดจางหลายข้ันตอน  จึงไมสามารถกอหนี้ 
     ผูกพันไดภายในปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาล  เพ่ือขอรับความเห็นชอบอนุมัติใหเทศบาลตําบลยางเนิ้ง กันเงิน     
     ตามระเบียบฯ ตอไป   

ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย เชิญครับ 

-ไมมี- 

หากไมมี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบกับญัตติขางตน โปรดยกมือ  
ท่ีประชุม          เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   - เสียง  
 
 
 



       -๔- 

มติท่ีประชุม      เปนอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ไปเบิกจาย               
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ซอมรถบรรทุกขยะ ๘๒-๑๖๔๖ เชียงใหม) 

เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   - เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๖     เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไปเบิกจาย ในปงบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV (เพ่ิมเติม) จํานวน 14 จุด) 

ประธานฯ         เชิญทานนายกฯ ชี้แจง 

นายกฯ           เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ท่ีเคารพ 
 

ดวยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ขอเสนอญัตติเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล อนุมัติใหสภา
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง กันเงิน ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร กรณียังไมไดกอ
หนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ งบประมาณตั้งไว 1,250,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนหาหม่ืนบาทถวน) 
เพ่ือไปเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน  

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 ในกรณีท่ีมี
รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้น
ตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลา 
หนึ่งป 

 

เหตุผล 
ดวยในชวงเดือนกันยายน 2560  เทศบาลฯ ไดจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  

ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 
CCTV (เพ่ิมเติม) จํานวน 14 จุด งบประมาณตั้งไว 1,250,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนหาหม่ืน     
บาทถวน) เนื่องจากเปนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ท่ีไดจัดทําในชวง 
เดือนกันยายน 2560 จึงไมสามารถจัดซ้ือจัดจางและกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ.2560 
จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.
2561  

          
จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาล เพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติใหเทศบาลตําบลยางเนิ้ง กันเงิน

ตามระเบียบฯ ตอไป 
 
 
 
 



    -๕- 

ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย เชิญครับ 

-ไมมี- 

หากไมมี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบกับญัตติขางตน โปรดยกมือ  
ท่ีประชุม          เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   - เสียง  

มติท่ีประชุม      เปนอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ไปเบิกจาย               
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV (เพ่ิมเติม) จํานวน 14 จุด) 

เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   - เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ไปตั้งจาย 
เปนรายการใหม (หมวดคาครุภัณฑ)  และขออนุมัติกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไป
เบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.256๑ 

ประธานฯ         เชิญทานนายกฯ ชี้แจง 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

ดวยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ขอเสนอญัตติเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   
ในการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม และขอ
อนุมัติกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
(1) เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง โอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เพ่ือต้ังจายเปนรายการใหม จํานวนเงิน 450,000 บาท (สี่แสนหาหม่ืน     
บาทถวน) ตามรายละเอียดดังนี้  

  รายการโอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) 
  แผนงานเคหะและชุมชน  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑอ่ืนๆ   
- โครงการจัดซ้ือซุมเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 พรอมติดตั้ง บริเวณสี่แยกยางเนิ้ง  จํานวน 1 ซุม 
จํานวนเงิน 450,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือซุมเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลท่ี 10 พรอมติดต้ัง 
บริเวณสี่แยกยางเนิ้ง  
 



     -๖- 
   คุณลักษณะเฉพาะ 

 วัสดุท่ีใชงานไฟเบอรเปนงานหลอเรซ่ินผสมใยแกว 3 ชั้น ความหนาไมนอยกวา 3 มม. พรอมทํา
สีกรอบสําหรับใสภาพพระบรมฉายาลักษณ พานพุมเงิน พานพุมทอง ปายทรงพระเจริญ แผนพลาสวูด
ชนิดกันน้ํา เกรด A เนื้อเชรูกา มีเชื้อพีวีซีผสม หนา 4 มม. (แผนพีวีซีโฟมแข็ง)  ดังนี้ 

   1. กรอบใสพระบรมฉายาลักษณเปนงานไฟเบอร หลอข้ึนรูป ขนาดกวาง 1.90 เมตร  
         สูง 3.10 เมตร  

   2. ตราสัญลักษณเปนงานไฟเบอร หลอข้ึนรูป  ขนาดกวาง 0.30 เมตร สูง 0.70 เมตร 
   3. พานพุม เปนงานไฟเบอร หลอข้ึนรูป ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 1.10 เมตร 
   4. ปายทรงพระเจริญเปนงานไฟเบอร หลอข้ึนรูป ขนาดกวาง 2.60 เมตร สูง 0.60 เมตร 
   5. ภาพพระบรมฉายาลักษณ เปนงานพิมพสติ๊กเกอรรีดลงแผนพลาสวูด 
   6. ตราเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ขนาดกวาง 2.30 เมตร สูง 0.30 เมตร 
   7. ฐานทองเปนแผนซิงคพับข้ึนรูปแลวทําสีดานขาง ขนาดกวาง 1.50 เมตร สูง 1.20 เมตร  
   8. ซุมไมรวมฐาน ขนาดกวาง 3.50 สูง 3.70 เมตร  

9. โครงสรางดานหลังเปนโครงขาเหล็กคํ้ายัน ขนาด 3x๓ นิ้ว และ   ขนาด 6x6 หุน เหล็กกลอง 
   ชนิดหนา 
ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑท่ีตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สามารถจัดหาได

ตามราคาทองถ่ิน และจําเปนตองดําเนินการดวยความประหยัด หนวยงานรับผิดชอบ กองชาง ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2) หนา 66 ขอ 14   โอนเพ่ิม 450,000 บาท 

รายการโอนลด 
  แผนงานการศึกษา  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน โอนลด 450,000 บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเดือน และคาปรับปรุงเงินเดือนประจําป พรอมท้ังปรับปรุงเงินเดือน ใหแก

พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา จํานวน 4 อัตรา ผูบริหารสถานศึกษา ครู ครูผูชวย และครูผูดูแลเด็ก 
ของโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้งและศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 7 อัตรา ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0808.4/ว 1199 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2559 หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2) หนา 91 ขอ 6 

(2) เพ่ือขอรับความเห็นชอบใหสภาเทศบาล กันเงินปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปเบิกจายใน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวด
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ อ่ืนๆ  โครงการจัด ซ้ือซุมเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 พรอมติดตั้ง บริเวณ
สี่แยกยางเนิ้ง  จํานวน 1 ซุม จํานวนเงิน 450,000 บาท  (สี่แสนหาหม่ืนบาท) กรณียังไมกอหนี้ผูกพัน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 ในกรณีท่ีมี
รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้น
ตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีก ไมเกินระยะเวลา
หนึ่งป 

 



      -๗- 

เหตุผล 
(1) คณะผูบริหารเทศบาลตําบลยางเนิ้ง มีนโยบายจะดําเนินโครงการจัดซ้ือซุมเฉลิมพระเกียรติ  

รัชกาลท่ี 10  จํานวน 1 ซุม อัญเชิญไปประดับบริเวณสี่แยกยางเนิ้ง เปนการแสดงความจงรักภักดี และ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพ่ือใหเกิดความสงางามสมพระเกียรติ ซ่ึงโครงการจัดซ้ือซุมเฉลิมพระ
เกียรติฯ ดังกลาว ใชเงินจากงบประมาณเหลือจายจากเงินเดือนพนักงาน ของกองการศึกษา และไมมี
ความจําเปนตองใชงบประมาณรายการดังกลาวอีก จึงมีความจําเปนขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอน
เงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน   

(2) เนื่องจากโครงการจัดซ้ือซุมเฉลิมพระเกียรติฯ เปนโครงการท่ีโอนเงินมาตั้งจายเปนรายการ
ใหม จึงไมสามารถจัดซ้ือจัดจางและกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ.2560 จึงมีความ
จําเปนตองขออนุมัติกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.2561  

           
จึงขอเสนอญัตติตอประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบ

ตอสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ตามระเบียบฯ ตอไป 

ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย เชิญครับ 

-ไมมี- 

หากไมมี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบกับญัตติขางตน โปรดยกมือ  
ท่ีประชุม          เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   - เสียง  

มติท่ีประชุม      เปนอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ไปตั้งจายเปนรายการใหม (หมวดคาครุภัณฑ)  และขออนุมัติกันเงิน 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.2561 

เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   - เสียง  
 
 
 
 
 
 
 



       -๘- 
ระเบียบวาระท่ี ๘     เรื่อง อ่ืน ๆ  
ประธานฯ          มีสมาชิกฯ  ทานใดมีเรื่องอ่ืนใดจะเสนอหรือไม  เชิญครับ 
นายกฯ      กราบเรียน ทานประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ท่ีเคารพ  

ในนามของคณะผูบริหารเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ตองขอกราบขอบพระคุณทานสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลยางเนิ้งทุกทาน ท่ีไดใหความรวมมือ และการทํางานเพ่ือประโยชนสุขของพ่ีนองคนยางเนิ้ง 
ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทําใหการบริหารงานและการบริหารเงินงบประมาณ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สําเร็จลุลวง             
ตามวัตถุประสงค และครบถวนทุกประการ และขอขอบคุณทางสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง มา ณ โอกาสนี้
ดวยครับ 

ประธานฯ          มีสมาชิกฯ  ทานใดมีเรื่องอ่ืนใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม  เชิญครับ 
-ไมมี- 

หากไมมีสมาชิกทานใด   ผมขอขอบพระคุณทานสมาชิกสภา ผูทรงเกียรติทุกทาน และขอปดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา      ๐๙.๓๐   น. 
                           (ลงชื่อ)             ผูจดรายงานการประชุม 

                  (นางศิริญญ    บรรเลง) 
              นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

                           (ลงชื่อ)       ผูตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายโกศล    ทองสวาง) 

                  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

(ลงชื่อ)                 ประธานฯ 
          (นายเอกศิษฐ   เชาวธํารงวรรธน) 
 

(ลงชื่อ)                   กรรมการ 
                                  (นายวิชัย    ลาปน) 

 
(ลงชื่อ)                 กรรมการและเลขานุการ 

                  (นามานพ    ถาเกิด) 

   สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยวิสามัญ   
สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี  ๓  ประจําป  ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

 

(ลงชื่อ)            สิงหคํา    แสงหลา  ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง         
                                  (นายสิงหคํา    แสงหลา) 
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