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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 

เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ.๒๕๕6 เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

------------------------------------------------ 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 
๑. นายโกศล  นาคะ   ประธานสภาเทศบาล  
๒. นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  รองประธานสภาเทศบาล  
๓. นายพงษ์ศักดิ์ ทองแท้   สมาชิกสภาเทศบาล     
๔. นายพยอม  ผึ่งผาย   สมาชิกสภาเทศบาล     
๕. นายวันชัย  กมลวิบูลนันท   สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายวันเพ็ญ  สุขกรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายวิโรจน์  เอกจิต   สมาชิกสภาเทศบาล  
๘. นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล  
๙. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๐. นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๑. นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒. นางอารมย์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล  

สมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่มาประชุม 
  - 

เลขานุการสภาเทศบาล 
 นางศิริจิต  จันทยงค์    หัวหน้าส านักปลัด/เลขานุการสภาเทศบาล  

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี  
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี  
๓. นายวัฒนา  เชียงทอง  รองนายกเทศมนตรี  
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    
๕. นายประสาน  ชุ่มชื่น   เลขานุการนายกเทศมนตรี  
๖. นางธัญญา  ศรนารายน์  ผู้อ านวยการกองคลัง  
๗. นายกฤษณะ  สุขกรม   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
๘. นางสาวพัชรา สิทธิบุตร  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
9.  นางสาวเมธินี  สุกก่ า   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
10. นายณรงค์พล พัฒนมาศ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
11.นางสาวจันทรรัตน์ เอกจิตต์   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
  เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นางศิริจิต จันทยงค์ 
เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูป
บูชาพระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม 

นายโกศล  นาคะ    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบ  
ประธานสภาเทศบาล องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 

4 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้าม)ี 

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   ผมขอรายงานการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ.2557 และประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ของเทศบาลต าบล
หนองขาวครับ เทศบาลต าบลหนองขาวได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 13 
กันยายน 2556 และประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2556 เพ่ือแจ้งให้สภาเทศบาลต าบลหนองขาวทราบครับ 

ล าดับต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

นางศิริจิต  จันทยงค์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง  
เลขานุการสภาเทศบาล เกียรติทุกท่าน ดิฉันนางศิริจิต จันทยงค์ เลขานุการสภาเทศบาล  

ขออนุญาตอ่านประกาศเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6  ของสภา
เทศบาลต าบลหนองขาว 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 

ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในการประชุมสภา
เทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2556 ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕6 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒2 กุมภาพันธ์ ๒๕๕6 ที่ประชุมมีมติก าหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 มีก าหนด ๓๐ วัน  
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕6 เป็นต้นไป นั้น 

อาศัยอ านาจตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ 
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สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 ใน พุธที่ 25 กันยายน พ.ศ.  
๒๕๕6 เวลา ๑0.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕6 
                  นายโกศล  นาคะ 
      ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.๒๕๕6 

นายโกศล  นาคะ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6  

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.๒๕๕6 
  ล าดับแรก ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภา

เทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 เมื่อวันจันทร์
ที่ 2 กันยายน พ.ศ.๒๕๕6 สมาชิกท่านใด ต้องการให้แก้ไขขอเชิญเสนอ
ครับโปรดยกมือ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 
4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.๒๕๕6   
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี  
4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ.๒๕๕6 

นายโกศล  นาคะ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6  

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ.๒๕๕6 
  ล าดับแรก ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภา

เทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 เมื่อ
วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ.๒๕๕6 สมาชิกท่านใด ต้องการให้แก้ไขขอเชิญ
เสนอครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดรับรองรายงาน
การประชุมโปรดยกมือ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 
4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ.๒๕๕6 
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6  

นายโกศล  นาคะ    ขอเชิญนายกเทศมนตรีทรงพล เอกจิตต์ แถลงหลักการและ 
ประธานสภาเทศบาล  เหตุผลขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ  

สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 ต่อที่ประชุม ครับ 

นายทรงพล  เอกจิตต์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทรงพล เอกจิตต์  
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 

ด้วยส านักปลัด มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จึงรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพ่ือขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
เนื่องจากตามมติในการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 

ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 อนุมัติให้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน , 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จึงท าให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว           
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อใช้
จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยแยกรายละเอียด ดังนี้ 

1)แผนงาน บริหารงานทั่วไป  
   งาน  บริหารทั่วไป  
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องโทรศัพท์ภายในส านักงาน)  
   งบประมาณ  3,400  บาท 

   ค าชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ภายในส านักงาน เพื่อติดตั้งห้องคณะ
ผู้บริหาร จ านวน 1 เครื่อง  

2)แผนงาน บริหารงานทั่วไป  
  งาน  บริหารทั่วไป  
  หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก)   
  งบประมาณ    10,200 บาท 

  ค าชี้แจง   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 877 X 408 X 877 
มิลลิเมตร จ านวน 3 ตัว ราคาตัวละ 3,400 บาท  
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3)แผนงาน บริหารงานทั่วไป  
  งาน  บริหารทั่วไป  
  หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์)     
งบประมาณ  1,200  บาท 

ค าชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 60  X 80 X 75 เซนติเมตร  
จ านวน 1 ตัว  

4) แผนงาน บริหารงานทั่วไป  
    งาน  บริหารทั่วไป  
    หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะพับเอนกประสงค)์    
    งบประมาณ 12,500 บาท 

    ค าชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 75 X 180 เซนติเมตร 
จ านวน 5 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท  

5) แผนงาน บริหารงานทั่วไป  
   งาน  บริหารทั่วไป  
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอ้ีท างาน)     
   งบประมาณ   24,000  บาท 

   ค าชี้แจง   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน แบบมีล้อเลื่อน มีพนักพิงแบบสวิง มีที่ 
ท้าวแขน จ านวน 12 ตัว (ส าหรับห้องส านักปลัด และห้องประชุมสภา)  ราคาตัวละ 2,000 บาท  

6) แผนงาน บริหารงานทั่วไป  
    งาน  บริหารทั่วไป  
    หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอ้ีท างาน)     
    งบประมาณ  2,800 บาท 

    ค าชี้แจง   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน แบบมีล้อเลื่อน มีพนักพิงแบบสวิง มีที่  
ท้าวแขน จ านวน 1 ตัว (ส าหรับหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล)  

7) แผนงาน บริหารงานทั่วไป  
    งาน  บริหารทั่วไป  
    หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
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    ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องปรับอากาศ)    
    งบประมาณ  17,900 บาท 

    ค าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เพ่ือติดตั้งที่ห้องคณะผู้บริหาร จ านวน 1 เครื่อง  

8) แผนงาน บริหารงานทั่วไป  
   งาน  บริหารทั่วไป  
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (พัดลม)     
   งบประมาณ   5,000 บาท 

   ค าชี้แจง   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจร ติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว เพื่อติดตั้งที่ห้อง
นายกเทศมนตรี จ านวน 1 เครื่อง และติดตั้งท่ีห้องรองนายกเทศมนตรี จ านวน 1 เครื่อง 

9) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  
    งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
    หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องโทรศัพท์ภายในส านักงาน)   
    งบประมาณ 4,000  บาท 

    ค าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ภายในส านักงาน เพื่อติดตั้งที่ห้องป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 เครื่อง  

10) แผนงาน บริหารงานทั่วไป  
      งาน บริหารทั่วไป  
     หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์)    
     งบประมาณ 18,000 บาท  

     ค าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาท ี
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มี Interface ไม่น้อยกว่า 1 X Parallel หรือ 1 X USB 2.0 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ Ethernet 10/100 Base TX หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 
250 แผ่น 

11) แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
      งาน บริหารทั่วไป 
      หมวด ค่าครุภณัฑ์ 

                          ประเภท ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์   
                          งบประมาณ 63,000 บาท 

 
     ค าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงรถเข็นพยาบาลปรับระดับได้ มีล้อ พร้อมเบาะหนัง 

ส าหรับประจ ารถ EMS เพ่ือใช้ในการรับ – ส่งผู้ป่วย 

เหตุผล 
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 59 เนื่องจาก
ส านักปลัดเทศบาลไม่สามารถด าเนินการเพ่ือการจัดซื้อและก่อหนี้ผูกพันได้ทันปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อกันเงินงบประมาณ
หมวดค่าครุภัณฑ์ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้ เพื่อน าไปใช้จ่ายต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

นายโกศล  นาคะ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล เสนออีก ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ

รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕6ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ (สมาชิสภาเทศบาล
ยกมือเป็นเอกฉันท)์ 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินการเบิกจ่ายเงินและกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

นายโกศล  นาคะ    ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีวัฒนา เชียงทอง แถลงญัตติ ขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล  กันเงิน การเบิกจ่ายเงินและกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
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นายวัฒนา เชียงทอง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายวัฒนา เชียงทอง  
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินการเบิก

จ่ายเงินและกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556   

ด้วยกองคลังเทศบาลต าบลหนองขาว มีความจ าเป็นขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  จึงรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพ่ือขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินดังกล่าวต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  
 งาน  บริหารงานคลัง  
 หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
          ประเภท  ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน  
(๑) รายการ  เก้าอ้ีท างานจ านวน ๔ ตัว ตู้เหล็กชนิด ๒ บาน ขนาดไม่ต่ ากว่า   
   ๕ ฟุต  จ านวน ๒ ตู้  (ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีราคา  
   มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องถิ่น) ตามโครงการจัดหา  
   วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการ  
   ปฏิบัติงาน  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์  
   การพัฒนาที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๒-๒๕๕๖-๔)  

   งบประมาณ  ๓๒,๐๐๐.-  บาท   (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* 
 

(๒) รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑  
    (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว ) จ านวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ 

     ๒๕,๐๐๐.- บาท,เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด  LED สี  
     แบบ Network จ านวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๘,๐๐๐.- บาท 
     และเครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด ๗๕๐ VAจ านวน ๒ เครื่อง 
     ราคาเครื่องละ ๑,๗๐๐.-บาท จัดซื้อตามมาตรฐานเกณฑ์ราคา 

กลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี ๒๕๕๖ 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ แนว 

                                                     ทางการพัฒนาท่ี ๒-๒๕๕๖-๔) 
 งบประมาณ ๗๑,๔๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น   ๑๐๓,๔๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
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เหตุผล 
ขออนุมัติกันเงินการเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๙   เนื่องจากกองคลังไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อและก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖ 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อกันเงินงบประมาณหมวดค่า
ครุภัณฑ์ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้  เพ่ือน าไปใช้จ่ายต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นายโกศล  นาคะ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล เสนออีก ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินการเบิก

จ่ายเงินและกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ  
(สมาชิสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กันเงินการเบิกจ่ายเงินและกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด้วยเสียง
เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี ๖   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายโกศล  นาคะ    ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีวัฒนา เชียงทอง แถลงญัตติ ขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล  กันเงินหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายวัฒนา เชียงทอง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผม ขอแถลงญัตติ เรื่องขออนุมัติ 
รองนายกเทศมนตรี กันเงินหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ด้วยกองคลัง งานกิจการประปา เทศบาลต าบลหนองขาว  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกัน
เงิน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทปรับปรุงระบบวางท่อเมนต์ส่งน้ าประปา ภายในเขตเทศบาลต าบล
หนองขาว กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการและบริการประชาชน เพ่ือลดปัญหาการสูญเสียน้ าประปาเมื่อท่อเมนต์ส่งน้ าประปาช ารุด  
นั้น 

หลักการ 

คณะผู้บริหารได้มีนโยบาย และสั่งการให้งานกิจการประปาเตรียมการจัดท าโครงการ
ปรับปรุงระบบวางท่อเมนต์ส่งน้ าประปา ภายในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี
ฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่๔-๒๕๕๖-๔ หน้า ๕-๗๑) เพ่ือให้ประชาชนภายในเขต
เทศบาลต าบลหนองขาวและในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวบางส่วนได้ใช้น้ าประปาในการอุปโภค-
บริโภคอย่างเพียงพอ  

 



  หน้า ๑๐ จาก ๑๗ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 วันพุธที่ 25 กันยายน ๒๕๕6 

 

เหตุผล 
เนื่องจากงานกิจการประปา เทศบาลต าบลหนองขาว อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติเบิกเงิน

ช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย เฉพาะการประปากับเทศบาลต าบลหนองขาว งานงบกลาง จ านวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และท าให้ยังไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๕๖ งานกิจการประปาได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ฉะนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นจึงขออนุมัติจากสภา
เทศบาลต าบลหนองขาว  ขออนุมัติกันเงิน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกปีถัดไป 
จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพ่ือน าไปจ่ายปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๗ ต่อไป 

นายโกศล  นาคะ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล เสนออีก ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินหมวด ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ  (สมาชิสภา
เทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กันเงินหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยเสียง
เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6  

นายโกศล  นาคะ    ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ชอบ ปานธรรม แถลงญัตติ อนุมัติกัน
ประธานสภาเทศบาล  เงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6    

นายชอบ  ปานธรรม   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชอบ ปานธรรม  
รองนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 

รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕6  

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว  มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จึงรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณ  โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินในปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๕๖   ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๕๗   หมวดค่า

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินดังกล่าวต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

   ด้าน   บริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐) 
 แผนงาน  เคหะและชุมชน    (๐๐๒๔๐) 
 งาน  ไฟฟ้าและถนน    (๐๐๒๔๒) 
 หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   (๕๔๒๐๐๐) 



  หน้า ๑๑ จาก ๑๗ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 วันพุธที่ 25 กันยายน ๒๕๕6 

 

           ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (๔๒๐๙๐๐) 
(๑)   รายการ  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณ

     ถนนเทศบาล  ๗ หมู่ที่ ๙  ต าบลหนองขาว  โดยท าการก่อสร้างท่อ  
ระบายน้ าขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อ พักท่อ
ระบายน้ า  คสล. จ านวน ๒๓ บ่อ  ความยาวรวม ๓๓๐ เมตร 
และเทคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๖๑๓ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด    

     (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ เพ่ิมเติม  
    ครั้งที่ ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑  
   งบประมาณ  ๒,๕๒๘,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  

  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๕๒๘,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนสองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 

ขออนุมัติกันเงินงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ เนื่องจากกองช่างไม่สามารถด าเนินการเพ่ือให้มีการจัดจ้าง และก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖ 

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อกันเงินงบประมาณ
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้ เพื่อน าไปใช้จ่ายต่อไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 

นายโกศล  นาคะ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล เสนออีก ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ 6 ตามท่ี
นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ  (สมาชิสภาเทศบาลยกมือเป็นเอก
ฉันท)์ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6  ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 

นายโกศล  นาคะ    ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ชอบ ปานธรรม แถลงญัตติ อนุมัติกัน
ประธานสภาเทศบาล  เงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 

นายชอบ  ปานธรรม   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
กันรองนายกเทศมนตรี  เงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 



  หน้า ๑๒ จาก ๑๗ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 วันพุธที่ 25 กันยายน ๒๕๕6 

 

  ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว  มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จึงรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพ่ือขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณ  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน , ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และค่าครุภัณฑ์การเกษตร 
มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินดังกล่าวต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) ด้าน   บริการชุมชนและสังคม                 (๐๐๒๐๐) 
แผนงาน  เคหะและชุมชน                         (๐๐๒๔๐) 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (๐๐๒๔๑) 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์                               (๕๔๑๐๐๐) 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   (๔๑๐๑๐๐)  
รายการ  โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด ๗๕ x ๑๘๐ เซนติเมตร จ านวน ๑๐ ตัว  
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐.-บาท   (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
ค าชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดังนี้ 

๑. โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด ๗๕x๑๘๐ เซนติเมตร จ านวน ๑ 0 ตัวราคาตัวละ 
๒,๕๐๐.-บาท  

    - ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ จึงต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น 

    - สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕  
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ 

 

(๒) ด้าน   บริการชุมชนและสังคม                (๐๐๒๐๐) 
แผนงาน  เคหะและชุมชน                         (๐๐๒๔๐) 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (๐๐๒๔๑) 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์                                (๕๔๑๐๐๐) 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   (๔๑๐๑๐๐) 
รายการ  ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจกจ านวน ๑ ใบขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๕ ฟุต  

  จ านวน ๑ ใบ  
    

เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕,๐๐๐.-บาท   (ห้าพันบาทถ้วน)   

ค าชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดังนี้ 
 ๑. ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๕ ฟุต  จ านวน ๑ ใบ 
    - ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ

จ าเป็นต้องใช้เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ จึงต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น 
    - สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ 
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(๓)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม   (๐๐๒๐๐) 
แผนงาน  สาธารณสุข    (๐๐๒๒๐)  
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (๐๐๒๒๑) 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์                               (๕๔๑๐๐๐) 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   (๔๑๐๑๐๐) 
รายการ  ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๕ ฟุต 
   จ านวน ๑ ใบ  
เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕,๐๐๐.-บาท   (ห้าพันบาทถ้วน) 
ค าชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดังนี้ 

 ๑. ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๔.๕ ฟุต  จ านวน ๑ ใบ 
    - ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ

จ าเป็นต้องใช้เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ จึงต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น 
    - สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ 
 

(๔) ด้าน   บริการชุมชนและสังคม                 (๐๐๒๐๐) 
แผนงาน  เคหะและชุมชน                         (๐๐๒๔๐) 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (๐๐๒๔๑) 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์                               (๕๔๑๐๐๐) 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  (๔๑๐๗๐๐) 
รายการ  กล้องถ่ายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล  ความละเอียดไม่น้อยกว่า  ๑๖  
  ล้านฟิกเซล  
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)  
ค าชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดังนี้ 

     ๑. กล่องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๖ ล้านฟิกเซล  
มีรายละเอียดดังนี้ 
    - เป็นกล่องคอมแพค ( Compact Digital Camera)  
    - ความละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ ( Image Schsor)  
    - มีระบบแฟลช ( Flash) ในตัว 
    - สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก เมื่อข้อมูลเต็มหรือ  
              เม่ือตอ้งการเปลี่ยน  
    - สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้  
    - มีกระเป๋าบรรจุกล้อง  

 (๕) ด้าน   บริการชุมชนและสังคม                 (๐๐๒๐๐) 
แผนงาน  เคหะและชุมชน                         (๐๐๒๔๐) 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (๐๐๒๔๑) 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์                               (๕๔๑๐๐๐) 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์การเกษตร   (๔๑๐๔๐๐) 
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รายการ  เครื่องตัดแต่งกิ่งไม ้๑๒” ชนิดเครื่องยนต์ ๒ จังหวะ ขนาดเครื่องยนต์  
  ๓๓  cc ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง ขนาดบาร์ ๑๒” และขนาดถังน้ ามันเชื้อเพลิง  
 ๐.๓๗ ลิตร ใช้ตัดแต่งก่ิงไม้  งานสวน  ใช้งานหนักได้เหมาะกับงานแต่งกิ่งไม้  

เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐.-บาท  (สองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)  
ค าชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดังนี้ 

      ๑. เครื่องตัดแต่งก่ิงไม้ ๑๒” ชนิดเครื่องยนต์ ๒ จังหวะ ขนาดเครื่องยนต์ ๓๓  cc 
ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง ขนาดบาร์ ๑๒ ” และขนาดถังน้ ามันเชื้อเพลิง ๐.๓๗ ลิตร ใช้ตัดแต่งก่ิงไม้ งานสวน ใช้
งานหนักได้เหมาะกับงานแต่งกิ่งไม้ จ านวน ๒ เครื่อง 
 

(๖)  ด้าน   บริการชุมชนและสังคม                 (๐๐๒๐๐) 
แผนงาน  เคหะและชุมชน                         (๐๐๒๔๐) 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (๐๐๒๔๑) 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์                               (๕๔๑๐๐๐) 

  ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   (๔๑๑๖๐๐) 
  เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๐๐๐.-บาท  (ห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี ฯ   ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   ๕   แนวทางการพัฒนาที่ 
๕ – ๒๕๕๖ - ๑  หน้า  ๕ - ๕๘) 
  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ค าชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( INKJET Printer) คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐  x ๖๐ Odpi มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๔ 
หน้าต่อนาที  จ านวน 1 เครื่อง  

 

      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๒๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ

รับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ เนื่องจากกองช่างไม่สามารถด าเนินการเพ่ือให้มีการจัด ซ้ือ และก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อกันเงินงบประมาณ
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน , ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และค่าครุภัณฑ์การเกษตร  
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้ เพื่อน าไปใช้จ่ายต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 

นายโกศล  นาคะ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล เสนออีก ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติ ให้กันเงินงบประมาณ

รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6  ตามท่ี
นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ  (สมาชิสภาเทศบาลยกมือเป็นเอก
ฉันท)์ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6  ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่องอ่ืนๆ  

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง อื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดท่ีจะ 
ประธานสภาเทศบาล  เสนอเชิญครับ เชิญ นายกเทศมนตรี ครับ 

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า
นายกเทศมนตรี   เทศบาลได้ด าเนินการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง ในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2556 จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 
1.  ก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล. บริเวณ
ถนนเทศบาล 2 ฝั่งขวา หมู่ที่ 12 ต.หนองขาว จ านวนเงินค่าจ้าง 
124,000 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พงษ์พันธ์การโยธา 
2.  ก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล. บริเวณ
ซอยศาลหนองน้อย หมู่ที่ 2 ต.หนองขาว จ านวนเงินค่าจ้าง 200,000 
บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พงษ์พันธ์การโยธา 
3.  ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล 9 ซอย 1 ปลายซอย หมู่ที่ 
3 ต.หนองขาว จ านวนเงินค่าจ้าง 90,000 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พงษ์พันธ์การโยธา 
4.  ก่อสร้างหอกระจ่ายข่าวพร้อมอุปกรณ์กระจายเสียงภายในเขต
เทศบาลต าบลหนองขาว จ านวนค่าจ้าง 457,000 ผู้รับจ้าง ร้านมีน ซัพ
พลาย 
ซึ่งทั้ง 4 โครงการนี้ อยู่ในระหว่างด าเนินการครับ ช่วงนี้ก าหนดท าสัญญา
แล้ว เดือนหน้าคาดว่าจะด าเนินการได้ ส าหรับโครงการตรงบริเวณศาล
หนองน้อยมียุ้งฉางใส่ข้าวอยู่ 1 หลัง กีดขวางอยู่ ผมอยากให้สมาชิกสภา
ทุกท่านร่วมแรงช่วยกันรื้อยุ้งดังกล่าวออกครับ  

อีกเรื่องคือเทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ.2556 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ส าหรับพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ตามโครงก่อสร้างปรับปรุงระบบวางท่อ
เมนต์ส่งน้ าประปาในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว โดยวางท่อ PVC ชั้น 
8.5 มม. ความยาวรวม 4,153 เมตร รายละเอียดตามปริมาณและแบบ
แปลนที่ก าหนด เงินงบประมาณ 5,469,000 บาท งานกิจการประปา 
สมทบอีก 1,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,469,000 บาท 
เทศบาลต้องท าเรื่องเบิกเงินที่จังหวัดก่อน เมื่อได้รับเงินดังกล่าวแล้วจะ
ด าเนินการต่อไปครับ 

ตามท่ีเทศบาลได้น้ าขยะไปก าจัดที่บริษัท กาญจน์ไมนิ่ง จ ากัดนั้น 
ต่อไปนี้ไม่ต้องน าขยะไปก าจัดที่นั้นแล้ว จะเอาไปทิ้งร่วมกับเทศบาลต าบล
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ท่อล้อแทน ซึ่งที่ท้ิงขยะดังกล่าวเป็นที่ของทหาร ผมได้ไปประสานงาน
เรียบร้อยแล้วครับ 

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญคุณ วิโรจน์ เอกจิต สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวิโรจน์  เอกจิต  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนาย วิโรจน์ เอกจิต 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผม ขอปรึกษาเก่ียวกับการบริการประชาชนหน่อย

ครับ โดยอยากให้ อปพร. มาช่วยพาคนข้ามถนน ตรงบริเวณหน้าบ้าน
นายกเทศมนตรี และบริเวณหน้าวัดอินทาราม  ช่วงเวลาเช้าและเวลาเย็น 
เพราะว่าช่วงเวลาดังกล่าวมีการใช้รถกันเป็นจ านวนมากท าให้ข้ามถนน
ยากล าบากมาก อยากจะทราบว่าทางเทศบาลจะมีงบประมาณในการ
สนับสนุน อปพร.หรือเปล่าครับ และผมอยากจะให้ส ารวจฟุตบาททางเท้า
บริเวณถนนสายกาญจนบุรี – อู่ทอง เพราะว่ามีการช ารุดเสียหายหลาย
จุดครับ 

นายโกศล  นาคะ  ส าหรับเรื่อง อปพร.เดียวค่อยปรึกษากับทางผู้บริหาร และเรื่อง  
ประธานสภาเทศบาล ฟุตบาทฝากกองช่างด าเนินการด้วยครับ ต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรี

ครับ 

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2556   
นายกเทศมนตรี ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว ได้ก าหนดจัดกิจกรรมท าบุญ

เลี้ยงเพลพระ ผมอยากจะขอความอนุเคราะห์อาหารหวานคาวจากท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล 2 คน ต่ออาหาร 1 หม้อครับ และในวันที่ 14 
ตุลาคม 2556 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมให้การ
ต้อนรับผู้เข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์ 2013 โดยจังหวัดกาญจนบุรีได้
ขอความร่วมมือจากเทศบาลต าบลหนองขาว สนับสนุนการจัดกิจกรรม
เก็บตัวผู้เข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์ พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์จัด
อาหารกลางวันเลี้ยงรับรองแก่คณะผู้เข้าประกวดและจัดกิจกรรมให้แก่ผู้
เข้าประกวด จึงขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมต้อนรับในวันดังกล่าว 

นายโกศล  นาคะ  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนอเชิญครับ ไม่มีนะครับ วันนี้สภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลหนองขาวได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ผมขอปิด

ประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑2.00 น. 

ลงชื่อ.........................................ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายณรงค์พล  พัฒนมาศ) 

      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 



  หน้า ๑๗ จาก ๑๗ 
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ลงชื่อ..........................................เลขานุการสภาเทศบาล 
                    (นางศิริจิต  จันทยงค์)  

      หัวหนา้ส านักปลดั  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน........... 
ที.่.......เดือน...........................พ.ศ............. 

ลงชื่อ............................................ประธานกรรมการ 
(นายพยอม  ผึ่งผาย) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

ลงชื่อ............................................กรรมการ 
         (นายสมชาย  ปานธรรม) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

ลงชื่อ............................................กรรมการ 
           (นายสมยศ  นาคะ) 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

ลงชื่อ............................................กรรมการ 
           (นางอารมย์  เอกฉันท์) 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้  
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม............................................. สมัยที่................... เมื่อวัน
.......................ที.่...............เดือน........................................................พ.ศ................................. 

ลงชื่อ................................................  
(นายโกศล  นาคะ) 

 ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 


