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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลบัลลงัก์ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 

วันที่   28  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลบัลลังก์ 

******************************** 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1) ...........................................................................................  
2) ............................................................................ ............... 
3) ………………………………………………………………………………… 

- เชิญหัวหน้าส่วนราชการชี้แจงข้อราชการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งที่แล้ว  
(สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2564 วันที่ 30 สิงหาคม 
2564) 

มติที่ประชุม   …….........................................................................................................  
    …............................................................................................................  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ประจ าปี  2564 

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
     พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้อ 7 วรรคสอง   
     ก าหนดให้เทศบาลทุกแห่งจัดส่งเงินจ านวนร้อยละสิบของเงินสะสมเป็น 
     ประจ าทุกปีไปยังประธาน อ.ส.ท. โดยให้จัดส่งถึงประธาน อ.ส.ท. ภายในเดือน 
     ธันวาคมของทุกปี 

- ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ประจ าปี 2564 จ านวน  381,882.07 บาท (สามแสน 
แปดหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทเจ็ดสตางค์) 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
  

  มติที่ประชุม …........................................................................................................... ................. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติ  เ รื่ องการโอนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
       ข้อ 27  ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
     โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน 
     ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 



๒ 
 

ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
      รายการที่ 1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า 
     ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ “ค่าจัดซื้อเต็นท์ จ านวน  
     2 หลังๆ ละ 35,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท  
    รายละเอียด ดังนี้ 
     - เป็นเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 3 ห้อง ขนาด 5 X 12 เมตร  
    (ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
     โอนลดงบประมาณ จากแผนงานดังต่อไปนี้  
      (1 ) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
     หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน 
     ส่วนท้องถิ่น 
     งบประมาณก่อนโอน  จ านวน  772,100 บาท 
     ขอโอนลด   จ านวน    40,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จ านวน  732,100 บาท 
     2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่าย 
     ประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
     งบประมาณก่อนโอน  จ านวน  2,136,505 บาท 
     ขอโอนลด   จ านวน      30,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จ านวน  2,106,505 บาท 
 

     รายการที่ 2  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า 
     ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ ส านั กงาน  รายการ “ค่ าจัดซื้ อโต๊ ะพับ 
     เอนกประสงค์ ขนาด 180 x 75 x 60 จ านวน 6 ตัวๆ ละ 2,475 บาท  
     เป็นเงิน 14,850 บาท  
    (ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
     โอนลดงบประมาณ จากแผนงานดังต่อไปนี้  
     1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่าย 
     ประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
     งบประมาณก่อนโอน  จ านวน  2,106,505 บาท 
     ขอโอนลด   จ านวน      14,850 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จ านวน  2,091,655 บาท 
     รายการที่ 3  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า 
     ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ ส านั กงาน  รายการ “ค่ าจัดซื้ อโต๊ ะพับ 
     เอนกประสงค์ ขนาด 180 x 75 x 45 จ านวน 12 ตัวๆ ละ 2,100 บาท  
     เป็นเงิน 25,200 บาท  
    (ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
     โอนลดงบประมาณ จากแผนงานดังต่อไปนี้  
     1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่าย 
     ประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 



๓ 
 

     งบประมาณก่อนโอน  จ านวน  2,091,655 บาท 
     ขอโอนลด   จ านวน      25,200 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จ านวน  2,066,455 บาท 
 

     รายการที่ 4  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า 
     ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ “ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีโครงเหล็ก 
     ขาชุบ จ านวน 30 ตัวๆ ละ 550 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท  
    (ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
     โอนลดงบประมาณ จากแผนงานดังต่อไปนี้  
     1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่าย 
     ประจ า) ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
     งบประมาณก่อนโอน  จ านวน      77,000 บาท 
     ขอโอนลด   จ านวน      16,500 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จ านวน      60,500 บาท 
 
     รายการที่ 5  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า 
     ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ “ค่าจัดซื้อกล้อง 
     ถ่ายรูป จ านวน 1 ตัวๆ ละ 60,900 บาท เป็นเงิน 60,900 บาท  
     รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
    (ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
     โอนลดงบประมาณ จากแผนงานดังต่อไปนี้  
     1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่าย 
     ประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 
     งบประมาณก่อนโอน  จ านวน     166,000 บาท 
     ขอโอนลด   จ านวน       30,900 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จ านวน     135,100 บาท 
     2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและตรวจสอบ 
     ภายใน หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  
     (นักวิชาการตรวจสอบภายใน) 
     งบประมาณก่อนโอน  จ านวน     267,320 บาท 
     ขอโอนลด   จ านวน       30,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จ านวน     237,320 บาท 
 

     รายการที่  6  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ “ค่าจัดซื้อตู้เก็บ 
     เอกสาร แบบ 4 ชั้น 40 ช่อง จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน   
     5,500 บาท  
    (ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 
 
 



๔ 
 

     โอนลดงบประมาณ จากแผนงานดังต่อไปนี้  
     1) แผนงานบริหารเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 
     และชุมชน หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 
     งบประมาณก่อนโอน  จ านวน     865,450 บาท 
     ขอโอนลด   จ านวน         5,500 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จ านวน     859,950 บาท 
 

     รายการที่  7  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ “ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 
    ขนาด 180 x 75 x 75 จ านวน 1 ตัวๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน   
     6,500 บาท  
    (ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
     โอนลดงบประมาณ จากแผนงานดังต่อไปนี้  
     1) แผนงานบริหารเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 
     และชุมชน หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 
     งบประมาณก่อนโอน  จ านวน     859,950 บาท 
     ขอโอนลด   จ านวน         6,500 บาท
     งบประมาณหลังโอน  จ านวน     853,450 บาท 
 

     รายการที่  8  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ “ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี 
     ขนาด 62 x 72 x 116 จ านวน 1 ตัวๆ ละ 4,000 บาท 
      เป็นเงิน  4,000 บาท  
    (ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
     โอนลดงบประมาณ จากแผนงานดังต่อไปนี้  
     1) แผนงานบริหารเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 
     และชุมชน หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 
     งบประมาณก่อนโอน  จ านวน     853,450 บาท 
     ขอโอนลด   จ านวน         4,000 บาท
     งบประมาณหลังโอน  จ านวน     849,450 บาท 
 

     รายการที่  9   แผนงานบริหารงานทั่ว ไป งานบริหารทั่ ว ไป 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ “ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี 
     ขนาด 62 x 72 x 116 จ านวน 12 ตัวๆ ละ 4,000 บาท 
      เป็นเงิน  48,000 บาท  
    (ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
     โอนลดงบประมาณ จากแผนงานดังต่อไปนี้  
     1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  รายการ “โครงการวันเด็กแห่งชาติ” 
 
 



๕ 
 

 
     งบประมาณก่อนโอน  จ านวน     150,000 บาท 
     ขอโอนลด   จ านวน        48,000 บาท
     งบประมาณหลังโอน  จ านวน     102,000 บาท 
 
 

 มติที่ประชุม  ........................................................................................................................................ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2564 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 

 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 258 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13    
  วรรคสอง 

 ที่ประชุม  ........................................................................................................................................ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

ที่ประชุม  ........................................................................................................................................ 
 
 


