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เปิดประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายสมพงษ์ หมื่นอาจยิ้ม  ตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว 

เป็นประธานในที่ประชุม  ได้กล่าวเปิดการประชุม โดยขอสวัสดีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ทุกท่าน  ตามที่ได้มีกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบัว  สมยัสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  4  ประจําปี  
พ.ศ. 2554   ซึ่งเป็นสมัยสุดท้ายของการประชุม เนื่องคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว จะ 
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาการดําเนินการของเทศบาลดังนี้ 

ระเบยีบวาระที่   ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามญั สมัยที่  ๓ ครั้งที่ 3  
ประจําปี  ๒๕๕๔   ลงวันที่  25  สิงหาคม   ๒๕๕๔ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีปลัดเทศบาลตําบลหนองบัวซึ่งเป็นเลขานุการสภาเทศบาลได้จัดสง่ 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบัว  สมัยสามญั  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  3  
ประจําปี  ๒๕๕๔  ลงวันที่  25  สิงหาคม   ๒๕๕๔   เวลา   ๑๓.๓๐  น.  ให้กับ 
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบแล้ว    มีท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอน 
ข้อความใดหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความ   ขอมติ 

ที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว  
สมัยสามญั สมยัที่ ๓ ครั้งที่  3 ประจําปี  ๒๕๕๔ เมื่อวันที ่ 25 สิงหาคม ๒๕๕๔  

ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่อง อื่น   
ประธานสภาฯ   ในวาระนี้มีท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ  เสนอหรือไม่  ขอเชิญ 
ปลัดเทศบาล   3.1   การเปลีย่นแปลงงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการ 

ก่อสร้างเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผูบ้ริหารทุกท่าน  

ในวาระนี้จะเป็นการขอนําเรียนชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณการจ่ายขาดเงิน
สะสม  ในการดําเนินการโครงการของบ้านสานฝัน   เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง  
โดยขอให้ปลัดเทศบาลเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียด 

ปลัดเทศบาล   กราบเรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามรายงาน 
การประชุมครั้งที่ผ่านมา สภาเทศบาลตําบลหนองบัว ได้มีการอนุมัติการจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกท์
คอนกรีต สายภายในหมู่บ้านสานฝัน ซึ่งงบประมาณดําเนินการ 150,000.- บาท ใน
ฐานะปลัดเทศบาลต้องขออภัยในความผิดพลาด  เนื่องจากช่วงเย็นหลังจากที่ได้มี 

          / การประชุม.... 
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การประชุมไปแล้วทางกองช่างได้รับราคาของยางแอสฟัสท์ติกใหม่ ซึ่งเป็นราคาอีก
ราคาหนึ่ง ส่งผลให้งบประมาณการดําเนินการโครงการดังกล่าวจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จึงจําเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างใน
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกท์คอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน
สานฝัน หมู่ที่ ๘ กว้าง 4  เมตร ความยาว 170เมตร หนา 5 เซนติเมตร งบประมาณ
ดําเนินการ 150,000.- บาท เป็นโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัส
ติกท์คอนกรีต  สายภายในหมู่บ้านสานฝัน  หมู่ที่  ๘  กว้าง  4  เมตร  ความยาว  
170  เมตร หรือรวมพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า  680  ตารางเมตร  หนา  5  
เซนติเมตร   ตามแบบที่เทศบาลกําหนด  งบประมาณ  260,000.- บาท  ดังนั้น   
เพื่อให้การดําเนินการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณโครงการก่อสร้างในการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจําปี  พ.ศ. 2554  ซึ่งมี
งบประมาณที่สามารถดําเนินการจ่ายขาดเงินสะสมได้ จํานวน 1,269,311.85 บาท 
จากการตรวจสอบงบประมาณโครงการทั้งสองโครงการมีงบประมาณเพียงพอในการ
ดําเนินการ  ซึ่งโครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สาย  กม. 
10  (หมู่บ้านเหรียญทอง)  งบประมาณ  981,000.- บาท ทําให้มีงบประมาณเหลือ 
จํานวน 288,311.85 บาท ซึ่งเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการที่ 2 
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกท์คอนกรีต  สายภายในหมู่บ้าน
สานฝัน เป็น 260,000.- บาท ในฐานะเลขานุการสภา ขอชี้แจงว่าตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  โดยขอปรับงบประมาณ
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกท์คอนกรีต  สายภายในหมู่บ้าน
สานฝัน จากงบประมาณ 150,000.- บาท เป็น 260,000.- บาท ทําให้มีงบประมาณ
คงเหลือ 28,311.85  บาท จึงสามารถดําเนินการได้ และขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วน
การดําเนินการบริเวณหมู่บ้านสานฝัน ได้มีเอกสารหนังสือการมอบอํานาจ และ
เอกสารที่แสดงการตัดเป็นถนนสาธารณะแล้ว  จึงขอเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ประธานสภาฯ   จากการดําเนินการมีการผิดพลาดของการทํางาน และมกีารแก้ไขให้ถกูต้อง 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี    ตามท่ีปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
การดําเนินการโครงการจากงบประมาณ 150,000.- บาท เป็น 260,000.- บาท เหตุ
เนื่องจากราคายางมีการเปลี่ยนแปลง    มทีา่นใดมีข้อซักถามหรือความคิดเห็น
เพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดมีขอ้ซักถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   ตามระเบียบการเปลี่ยนแปลงงบประมาณครุภัณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบ 

จากสภาเทศบาล    จึงขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการ 
               / เปลี่ยนแปลง..... 
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เปลี่ยนแปลงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการก่อสร้างของเทศบาล  ใน
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกท์คอนกรีต  สายภายในหมู่บ้าน
สานฝัน  หมู่ที่  ๘  กว้าง  4 เมตร ความยาว  170 เมตร  หนา 5 เซนติเมตร 
งบประมาณ 150,000.- บาท เป็นโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัส
ติกท์คอนกรีต   สายภายในหมู่บ้านสานฝัน  หมู่ที่  ๘  กว้าง  4 เมตร ความยาว 170 
เมตร หรือรวมพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า  680  ตารางเมตร หนา 5 เซนติเมตร 
งบประมาณ  260,000.- บาท 

ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจําปี  พ.ศ. 2554  ในโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกท์
คอนกรีต  สายภายในหมู่บ้านสานฝัน  หมู่ที่ ๘ กว้าง 4 เมตร ความยาว 170 เมตร  
หนา 5 เซนติเมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด  งบประมาณในการดําเนินการ 
150,000.- บาท  เป็นโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกท์
คอนกรีต  สายภายในหมู่บ้านสานฝัน  หมู่ที่ ๘ กว้าง 4 เมตร ความยาว 170 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร หนา 5 เซนติเมตร ตาม 
งบประมาณ 260,000.- บาท 

ปลัดเทศบาล   ขอขอบคุณสภาเทศบาลที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
การดําเนินการดังกล่าว    และในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมวันสุดท้ายของสมัย 
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  เนื่องจากสภาเทศบาลจะครบวาระการ 
ดํารงตําแหน่งในอันใกล้นี้      จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้มีการพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 4  ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้การดําเนินการเป็น 
ไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง      โดยจะเป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5  ในวันนี้ เวลา 15.00 น.  จึงขอนําเรียนเพื่อพิจารณา 

ประธานสภา   จากการที่จะครบวาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลและคณะ 
ผู้บริหารเทศบาล  เพื่อเป็นการเสร็จสิ้นการดําเนินการการรับรองรายงานการ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ปลัดเทศบาลได้เสนอ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม
ได้ประชุมตามเวลาที่ปลัดเทศบาลได้เสนอ  ขอปิดการประชุม 

  
ปิดการประชมุ  เวลา   13.50  น. 

(ลงชื่อ)     ปุญญิศา   สุขดี         ผู้จดรายงานการประชุม        
               (นางสาวปุญญศิา   สุขดี)                                                    
                      หัวหน้าสํานักปลัด 

(ลงชื่อ)       สวนา   ลีนะกุล        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวสวนา   ลีนะกุล) 

                                          ปลัดเทศบาล/ เลขานุการสภาเทศบาล 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

   (ลงชื่อ)       จนัทร์เพ็ญ     สตัยกาญจน์ 
    (ดาบตํารวจหญิงจันทร์เพ็ญ     สัตยกาญจน์) 
 
   (ลงชื่อ)   วิศาล     สามัคคีธรรม 
    (นายวิศาล     สามัคคีธรรม) 
 
   (ลงชื่อ)   วงษ์จันทร์    ประสงค์ 
    (นางวงษ์จันทร์    ประสงค์) 
 
 
 
 
       สมพงษ์    หมืน่อาจยิ้ม 

          (นายสมพงษ์    หมื่นอาจยิ้ม) 
                  ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว 
 
 


