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การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1/2562 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 

วันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ.๒๕62 เวลา ๑0.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
………………………………………………………. 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 
1. นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายวิโรจน์  เอกจิต   รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล  
5. นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นางอารมย์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายวันชัย  กมลวิบูลย์นันท  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 

9. นายพยอม  ผ่ึงผาย   สมาชิกสภาเทศบาล 

10. นายทศพร  ใจทัศน์   เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายวันเพ็ญ  สุขกรม   สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายประสาน  ชุ่มช่ืน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายคมสัน    ค าบุดดี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๖. นายสิทธิพร  อ่ าพันธุ์   ผู้อ านวยการกองช่าง 
7.  นางสาวสุวรรณี กิ่งทอง   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
8.  นายเขมรุจ  นาคราช   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
9.  นายพูลศักดิ์  สุภัทรศักดา  นายช่างโยธาช านาญงาน 
10. นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
11. นายชินภัทร  เพ็งบุตร   นักการ 

 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายทศพร  ใจทัศน์
เลขานุการสภาเทศบาล  ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
แล้วกล่าวเปิดประชุม  
 
 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้  ถึง เวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวและ
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ณ บัดนี้ 
และขอเชิญ นายทศพร  ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศ
สภาเทศบาลต าบลหนองขาว  

นายทศพร  ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม นายทศพร  ใจทัศน์                   
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขออ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
                                ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
                                   เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  

     สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 
                ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 

   …………………………………… 
ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในคราวการ

ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 
เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ ๒๕62 ท่ีประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62   มีก าหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้ังแต่
วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62  เป็นต้นไป นั้น 

อาศัยอ านาจตาม ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม     
( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล     
หนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี ๒๕62 ต้ังแต่วันท่ี         
1 สิงหาคม พ.ศ.๒๕62 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

              ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕62 
 

 บัณฑิต  ศรีทับทิม 
                     ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

                                                                                     ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัย 
ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2562 ประจ าปี พ.ศ.2562    
เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

 
.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมว่ามีข้ อผิดพลาดท่ี
ประธานสภาเทศบาล   ต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบและ 

รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ต าบลหนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2562 
ประจ าปี พ.ศ.2562  เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ด้วยเสียง
เป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ือง เพื่อทราบ 
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ือง เพื่อพิจารณา 
                                                 5.1 ญัตติ เร่ือง  การท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์การ 

บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน กับ เทศบาลต าบลหนองขาว 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว    

หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยปัจจุบันเทศบาลต าบลหนองขาว ได้ด าเนินการก าจัดขยะโดย
ใช้วิธีน าไปท้ิงท่ีเขตเทศบาลต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง  แต่เนื่องจาก
บ่อขยะดังกล่าวไม่ได้เป็นบ่อขยะท่ีมีมาตรฐานรับรอง  จึงมีเหตุ
จ าเป็นต้องเปล่ียนสถานท่ีในการก าจัดขยะ   เพื่อน าไปท้ิงท่ีเขต
เทศบาลต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าว จะต้องด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน  โดยมีข้อความต่อไปนี้    

บันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน  
โดยนายสมชาย  ฟักทอง ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
แก่งเส้ียน  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย” 
ฝ่ายหนึ่ง กับ เทศบาลต าบลหนองขาว โดย นายทรงพล   เอกจิตต์  
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 4 ต าบล
หนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้
เรียกว่า “ผู้น าขยะมูลฝอยมาก าจัด” อีกฝ่ายหนึ่ง     ท้ังสองฝ่ายได้ตก
ลงท าบันทึกไว้ต่อกัน ดังมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 

…/ ข้อ 1 
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ข้อ 1 “ผู้น าขยะมูลฝอยมาก าจัด” สัญญาว่า จะน าขยะมูลฝอยมา
ก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียน 
ข้อ 2 “ผู้น าขยะมูลฝอยมาก าจัด” สัญญาว่า จะน าขยะมูลฝอยมา
ก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบขวงจรองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเส้ียนไม่เกินเวลา 16.00 น. ของทุกวัน 
ข้อ 3 “ผู้น าขยะมูลฝอยมาก าจัด” สัญญาว่า จะช าระค่าธรรมเนียม
ก าจัดขยะมูลฝอย  ท่ีกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน ไม่
เกิน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก “ผู้รับด าเนินการก าจัด
ขยะมูลฝอย” 
ข้อ 4 “ผู้น าขยะมูลฝอยมาก าจัด” สัญญาว่า จะช าระค่าธรรมเนียม
ก าจัดขยะมูลฝอยท่ี  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน ใน
อัตรา 300 บาท/ตัน 
ข้อ 5 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีผลใช้บังคับใช้ไม่เกิน 1 ปี นับต้ังแต่
วันท่ีลงนามข้อตกลง 
ข้อ 6 การแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความในบันทึกข้อตกลง
ฉบับนี้ให้ฝ่ายใด     ฝ่ายหนึ่งท่ีมีความประสงค์จะแก้ไข เปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติม จัดท ารายละเอียดท่ีจะแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเมื่อท้ังสองฝ่ายได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แล้ว ให้จัดท าบันทึกแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมโดยลงนามของ
ผู้บริหารท้ังสองฝ่ายพร้อมพยานอย่างน้อยสองคน แนบท้ายบันทึก
ข้อตกลงฉบับนี้เป็นอันสมบูรณ์ 
ข้อ 7 การยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความ
ประสงค์ท่ีจะขอยกเลิกบันทึกข้อตกลงด้วยเหตุผลหรือความจ าเป็นใน
สภาพการณ์นั้น ๆ ให้แจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้ากับอีกฝ่ายหนึ่งทราบไม่
น้อยกว่า 30 วัน เมื่อพิจารณาแล้วไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ให้เป็นอัน
ยกเลิกได้ และมิได้มีการเรียกร้องสิทธิใด ๆ ท้ังส้ิน 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  มาตรา 50 ภายในบังคับแห่ง
กฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้  (3) 
รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการ
ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลและมาตรา 57 ทวิ เทศบาลอาจท า
กิจการนอกเขต  เมื่อ (1)  การนั้นอยู่ภายในเขตของตน  (2)  ได้รับ
ความยินยอมจากสภาเทศบาล  คณะกรรมการสุขาภิบาล  สภาจังหวัด
หรือสภาต าบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  และ (3)  ได้รับอนุมัติจาก 

 
.../ รัฐมนตรี 
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รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 
55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการ 
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบกับมาตรา 
34/1  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 

เทศบาลต าบลหนองขาว จึงเรียนมาเพื่อขอมติอนุมัติจากสภา
เทศบาลต าบลหนองขาว  ว่าเห็นชอบบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน กับ เทศบาลต าบลหนองขาว ฉบับ
นี้หรือไม่ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี  ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล                 ท่านใดอนุมัติเห็นชอบให้ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์การ 

บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน กับ เทศบาลต าบลหนองขาว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบให้ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน กับ เทศบาลต าบลหนองขาว 
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 
 

5.2 ญัตติ เร่ือง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 วาระที่ ๑  
( รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ) 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญ นายทศพร ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงข้อกฎหมาย 
ประธานสภาเทศบาล   ในการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 1 ( ขั้นรับหลักการแห่งร่าง       
เทศบัญญัติฯ )   

นายทศพร ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพผม นายทศพร  ใจทัศน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล    เลขานุการสภาเทศบาล  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าและ
เสนอร่างเทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ เพื่อเสนอให้สภาท้องถ่ินได้
พิจารณาเพื่อให้รับความเห็นชอบ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของ
ปีงบประมาณนั้น  
 การประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
จะด าเนินการพิจารณา 3 วาระ ซึ่งวันนี้เป็นการพิจารณาวาระแรก คือ 
ขั้นรับหลักการร่ า ง เทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจ า ปี
งบประมาณ 2563 คือ ให้สภาพิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  

หลังจากมีการพิจารณาขั้นรับหลักการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว       
สภาท้องถิ่นต้องมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล 
คือ คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 1 คณะ เพื่อรับค าขอแปรญัตติ 

 

.../ ร่างเทศบัญญัติ 
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ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ซึ่งคัดเลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อย 3 คน แต่ไม่เกิน   
7 คน โดยให้ท่ีประชุมเสนอว่าจะให้มีกี่คน และให้สมาชิกเสนอช่ือผู้
เห็นสมควรครั้งละ 1 คน โดยการเสนอแต่ละครั้งต้องมีผู้รับรอง ไม่
น้อยกว่า 2 คน เสนอไปจนครบจ านวน  

หากมีการเสนอเกินจ านวน ต้องมีการออกเสียงคัดเลือก โดยผู้
ท่ี ไ ด้คะแนน สูง สุด เรี ย งล า ดับตามจ านวน  จะ ไ ด้แ ต่ง ต้ั ง เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญนายกเทศมนตรี เสนอญัตติและอ่านค าแถลงงบประมาณเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล ต่อท่ีประชุม  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
                                                          บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลหนองขาว  
                                               จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาล              
                                               ต าบลหนองขาวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาล                          
                                               ต าบลหนองขาว จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ 
                                               ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ 
                                               ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัง ต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

      1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 68,555,224.60 บาท 

   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 45,857,246.09 บาท 

   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 17,457,363.77 บาท 

   1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ  
720,000.00 บาท 

   1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 11 โครงการ รวม 
2,725,522.40 บาท 

  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
  (1) รายรับจริง จ านวน 45,245,390.49 บาท ประกอบด้วย 

    
 

 
 

 
…/ หมวดภาษี 



7 
 

หมวดภาษีอากร จ านวน 318,035.20 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 720,761.10 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 519,258.92 บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      จ านวน               0.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 22,268.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 20,724,443.27 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 22,940,624.00 บาท 

   งบกลาง จ านวน 9,225,708.22 บาท 

   งบบุคลากร จ านวน 12,574,949.87 บาท 

   งบด าเนินงาน จ านวน 6,294,686.04 บาท 

   งบลงทุน จ านวน 1,990,403.41บาท 

   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 

   งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,094,000.00 บาท 

    รายรับจริง จ านวน 3,202,754.28 บาท 

    รายจ่ายจริง จ านวน 2,230,877.20 บาท 

    ก าไรสะสม จ านวน 0.00 บาท 

    เงินสะสม จ านวน 9,041,963.02 บาท 

    ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 2,712,742.22 บาท 

    กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จ านวน 0.00 บาท 

    ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จ านวน 0.00 บาท 

    เงินฝากธนาคาร จ านวน 12,989,695.99 บาท 

    ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 0.00 บาท 

                        (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้)   

    

                                   
 
 

.../ ดังนั้น 
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                                  ดังนั้น จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อ 
                       ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
                       งบประมาณพ.ศ.2563 วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ) 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใด จะอภิปรายหรือซักถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระ 1 ( ขั้นรับหลักการ

แห่งร่างเทศบัญญัติฯ ) หรือไม่  
ถ้าไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบและรับหลักการ

แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63
วาระ ท่ี ๑ ( ขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ) โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระที่ 1 ด้วยเสียง 
เป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ล าดับต่อไปพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ประธานสภาเทศบาล   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอให้ 
     ที่ประชุมเสนอว่าควรมีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนกี่คน 
นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล  ขอเสนอให้มีกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63  จ านวน 3 คน 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายสมยศ  นาคะ    ผู้รับรอง 
     2. นายเสนาะ  อ านวย  ผู้รับรอง 

มีผู้รับรองถูกต้อง 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่   ถ้าไม่มี  เป็นอันว่าสภานี้
ประธานสภาเทศบาล   เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 3 คน  
      ล าดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอผู้ท่ีเห็นสมควร
แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คนที่ 1   

นายวิโรจน์  เอกจิต   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์  เอกจิต รองประธาน 
รองประธานสภาเทศบาล   สภาเทศบาล ขอเสนอ นายโกศล นาคะ สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก 

สภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 คนท่ี 1 

นายโกศล นาคะ     เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายโกศล นาคะ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล ขอไม่รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

.../ นายบัณฑิต   



9 
 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอผู้ท่ีเห็นสมควรแต่งต้ังเป็น 
ประธานสภาเทศบาล   คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563 คนที่ 1   
นายเสนาะ อ านวย   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายเสนาะ อ านวย สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล  ขอเสนอ นายวิโรจน์  เอกจิต รองประธานสภาเทศบาล เป็น 
รองประธานสภาเทศบาล    คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

2563 คนท่ี 1 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายสมยศ  นาคะ    ผู้รับรอง 

2. นางอารมย์  เอกฉันท์ ผู้รับรอง  
มีผู้รับรองถูกต้อง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล   ให้ นายวิโรจน์ เอกจิต รองประธานสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ 

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าป ี2563 คนท่ี 1 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญสมาชิกสภาทกุท่านเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล   แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 คนที่ 2   
นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสุนทร  จันทนะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล  ขอเสนอ นายวันชัย กมลวิบูลย์นันท สมาชิกสภาเทศบาล เป็น 
รองประธานสภาเทศบาล    คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

2563 คนท่ี 2 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายวิโรจน์  เอกจิต ผู้รับรอง 

2. นายเสนาะ  อ านวย  ผู้รับรอง  
มีผู้รับรองถูกต้อง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล   ให้ นายวันชัย กมลวิบูลย์นันท สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ 

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าป ี2563 คนท่ี 2 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญสมาชิกสภาทกุท่านเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล   แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 คนที่ 3 
นางอารมณ์ เอกฉันท์   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉันนางอารมย์ เอกฉันท์ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล  ขอเสนอ นายสุนทร  จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาล เป็น 
รองประธานสภาเทศบาล    คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

2563 คนท่ี 3 
 
 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายวิโรจน์  เอกจิต ผู้รับรอง 

2. นายเสนาะ  อ านวย  ผู้รับรอง  
มีผู้รับรองถูกต้อง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล   ให้ นายสุนทร จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 คนท่ี 3 
      เป็นอันว่ามีผู้เสนอครบจ านวน จึงไม่ต้องมีการคัดเลือก 

คณะกรรมการโดยการนับคะแนนแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีมติว่า 
1. นายวิโรจน์  เอกจิต   รองประธานสภาเทศบาล 
2. นายวันชัย  กมลวิบูลย์นันท  สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายสุนทร   จันทนะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ล าดับต่อไป ขอเชิญ นายทศพร ใจทัศน์ เลขานุการสภา
เทศบาล นัดคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือก
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2563 

นายทศพร ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายทศพร 
เลขานุการสภาเทศบาล   ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ทั้ ง  3 ท่ าน วันนี้ เ วลา  13.00 นาฬิกา  เพื่ อคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   เชิญที่ประชุมสภา เสนอวันและเวลาเพื่อรับค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
นายสมยศ นาคะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสมยศ นาคะ  สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล ขอเสนอให้ท าการรับค าขอแปรญัตติต้ังแต่ 

วันนี้ท่ี 13 สิงหาคม 2562 ต้ังแต่เวลา 14.00-17.30 นาฬิกา  
วันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ต้ังแต่เวลา 08.30-17.30 นาฬิกา 
วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 ต้ังแต่เวลา 08.30-17.30 นาฬิกา  
วันท่ี 16 สิงหาคม 2562 ต้ังแต่เวลา 08.30-12.00 นาฬิกา  

 
 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่    
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติรับค าขอ 

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ต้ังแต่ 
วันนี้ท่ี 13 สิงหาคม 2562 ต้ังแต่เวลา 14.00-17.30 นาฬิกา  
วันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ต้ังแต่เวลา 08.30-17.30 นาฬิกา 
วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 ต้ังแต่เวลา 08.30-17.30 นาฬิกา  
วันท่ี 16 สิงหาคม 2562 ต้ังแต่เวลา 08.30-12.00 นาฬิกา 

ต่อไป ขอให้ท่ีประชุมเสนอว่าจะให้มีการประชุมสภาเทศบาล
    สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562  

เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕63 ในวาระท่ี 2 ( ขั้นแปรญัตติ )  และวาระท่ี 3 ( ขั้นลงมติ ) 
ในวันและเวลาใด 

นายเสนาะ อ านวย   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายเสนาะ อ านวย สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล ขอเสนอให้ท าการประชุม ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2562  

ต้ังแต่เวลา 10.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอผู้รับรอง    
ประธานสภาเทศบาล   1. นายวิโรจน์  เอกจิต  ผู้รับรอง   
     2. นายเสนาะ  อ านวย ผู้รับรอง   

มีผู้รับรองถูกต้อง 
 

5.3 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านนายแดง สุขศิริ งบประมาณ 384,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว ขอเสนอ 

ญัตติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยบ้าน  
นายแดง สุขศิริ  หมู่ ท่ี ๒ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ขนาดกว้างรวมรางระบายน  า ประมาณ ๒.๑๐– ๕.๖๐ 
เมตร ยาว ๙๗.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า  
๒๓๐ ตร.ม. พร้อมรางระบายน  ารูปตัวยูกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว      
๙๖ เมตร ฝาตะแกรงเหล็ก ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาว
ก าหนดดังมีหลักการและเหตุผลดังนี  
 
 

.../ หลักการ 
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หลักการ 
ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ซอยบ้าน นายแดง สุขศิริ หมู่ท่ี ๒ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกว้างรวมรางระบายน  า ประมาณ ๒.๑๐–  
๕.๖๐ เมตร ยาว ๙๗.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า  
๒๓๐ ตร.ม.พร้อมรางระบายน  ารูปตัวยูกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๖ เมตร  
ฝาตะแกรงเหล็ก ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด 

ท้ังนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89  
และอ้างถึงหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๒๗๒ ลงวันท่ี ๒๖ 
ธันวาคม  ๒๕๖๐ ทั งนี   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสม
คงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพ
ในระยะยาว 
เหตุผล 

เนื่องจากถนนเดิมในบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นดินลูกรัง  
และไม่มีรางระบายน  าเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนท าให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน
บริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนจากน  าท่วมขัง และไม่สามารถ
สัญจรไป–มา  ได้อย่างสะดวกปลอดภัย   เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อน ให้กับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ ในบริเวณดังกล่าว ดังนั น
นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายแดง สุขศิริ หมู่ ท่ี ๒ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี  ขนาดกว้างรวม  รางระบายน  า ประมาณ ๒.๑๐–
๕.๖๐ เมตร ยาว ๙๗.๙๐ เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อย
กว่า ๒๓๐ ตร.ม. พร้อมรางระบายน  ารูปตัวยูกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว 
๙๖ เมตร ฝาตะแกรงเหล็ก ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาว
ก าหนด จ านวนเงิน ๓๘๔,๐๐๐ บาท  

เทศบาลต าบลหนองขาว จึงมีความจ าเป็นท่ีจะท าการก่อสร้าง
ถนน คสล. ดังกล่าว เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  รวมทั ง
เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร ไป–มา และเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ซึ่งผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองขาว   
พิจารณาว่าเป็นโครงการท่ีเป็นความต้องการของประชาชน และไม่
สามารถรอจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีต่อไปได้ ประกอบ
กับโครงการดังกล่าวได้มีไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑– 
๒๕๖๕ ล าดับท่ี 2 หน้า 114)  

 
.../ จึงได้เสนอ 
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จึงได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านนายแดง สุขศิริ  ขนาดกว้างรวมรางระบายน  า 
ประมาณ  ๒.๑๐–๕.๖๐ เมตร ยาว ๙๗.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ตร.ม. พร้อมรางระบายน  ารูปตัวยูกว้าง
๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๖ เมตร ฝาตะแกรงเหล็ก  ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวน ๑ โครงการ เป็นจ านวนเงิน  
๓๘๔,๐๐๐.- บาท  

ดังนั น  จึงขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
ด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายแดง สุขศิริ ขนาด
กว้างรวมรางระบายน  า ประมาณ ๒.๑๐–๕.๖๐ เมตร ยาว ๙๗.๙๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ตร.ม. พร้อมรางระบาย
น  ารูปตัวยูกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๖ เมตร ฝาตะแกรงเหล็ก ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนดต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาวเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

อนึ่งยอดเงินสะสม ( ณ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ )   
และสามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น จ านวน ๑๖,๐๒๕,๑๖๙.๐๕ บาท ( สิบหกล้านสอง
หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสตางค์ )  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุมท่านใดอนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล   ให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล.  

ซอยบ้านนายแดง สุขศิริ งบประมาณ 384,000 บาท ด้วยเสียง
เป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 

 

5.4 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง    
รางระบายน้ า คสล.พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. งบประมาณ 
3,471,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาวขอเสนอ 

ญัตติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อโครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. และ
วางท่อระบายน  า คสล. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. ท าการก่อสร้าง 
รางระบายน  า คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  
๕๓๑.๐๐ เมตร ท าการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ขนาดกว้าง   
๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๑.๐๐ เมตร ท าการก่อสร้างบ่อพัก คสล.
พร้อมวางท่อระบายน  า  คสล. ชั น  ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร  
 

…/ ความยาว 
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ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๗๑.๐๐ เมตร ท าการก่อสร้างพื นผิว
จราจร  คสล. พื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๐ ตร.ม. บริเวณถนนเลียบ
คลองชลประทาน หมู่ ๒-หมู่ ๓ ต าบลหนองขาว รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด ดังมีหลักการและเหตุผลดังนี  
หลักการ 

ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า คสล. และวางท่อระบายน  า คสล. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก 
คสล. ท าการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า ๕๓๑.๐๐ เมตร  ท าการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. 
ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๑.๐๐ เมตร ท าการก่อสร้าง
บ่อพัก คสล. พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. ชั น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ 
เมตร  ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๗๑.๐๐ เมตร ท าการก่อสร้าง
พื นผิวจราจร  คสล. พื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๐ ตร.ม. บริเวณถนน
เลียบคลองชลประทาน หมู่ ๒-หมู่ ๓ ต าบลหนองขาว รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด  

ท้ังนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89  
และอ้างถึงหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๒๗๒ ลงวันท่ี ๒๖ 
ธันวาคม  ๒๕๖๐ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมียอดเงินสะสม
คงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพ
ในระยะยาว 
เหตุผล 

เนื่องจากคณะผู้บริหารได้รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชน 
ใช้เส้นทางซอยในเขตเทศบาลต าบลหนองขาวว่าได้รับความเดือดร้อน
จากน  าท่วมขังผิวจราจร ท าให้สัญจรไป–มา ล าบาก จึงได้มอบหมายให้   
กองช่างท าการส ารวจ และประมาณราคาค่าโครงการก่อสร้าง       
รางระบายน  า คสล. และวางท่อระบายน  า คสล. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก 
คสล. ท าการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า ๕๓๑.๐๐ เมตร ท าการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ขนาด
กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๑.๐๐ เมตร ท าการก่อสร้าง    
บ่อพัก คสล. พร้อมวางท่อระบายน  า  คสล. ชั น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ 
เมตร ความยาวรวม บ่อพักไม่น้อยกว่า ๗๑.๐๐ เมตร ท าการก่อสร้าง
พื นผิวจราจร คสล. พื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๐ ตร.ม. บริเวณถนน
เลียบคลองชลประทาน หมู่ ๒–หมู่ ๓ ต าบลหนองขาว รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด  

…/ เทศบาล 
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เทศบาลต าบลหนองขาว จึงมีความจ าเป็น ท่ีจะท าการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. และวางท่อระบายน  า คสล. 
พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. ท าการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ขนาด
กว้าง ๐.๕๐ เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า ๕๓๑.๐๐ เมตร ท าการก่อสร้าง
รางระบายน  า  คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๑.๐๐ 
เมตร ท าการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. ชั น ๓ 
ขนาด  ศก. ๐.๖๐  เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๗๑.๐๐ 
เมตร ท าการก่อสร้างพื นผิวจราจร คสล. พื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๐ 
ตร.ม. บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ ๒ – หมู่ ๓ ต าบล 
หนองขาว   รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาว
ก าหนด เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากเวลาฝนตก
ลงมา ท าให้มีน  า  ท่วมขังถนนท าให้ประชาชนท่ีอยู่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ดังกล่าว ไม่สะดวกใน การสัญจรไป - มา และเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  รวมทั งเพื่ออ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียวเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  เนื่องจากใน
เขตเทศบาลต าบลหนองขาวเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมมีผู้มาท่องเท่ียวอยู่
ตลอดปี  ซึ่งผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองขาวพิจารณาว่าเป็นโครงการ
ท่ีเป็นความต้องการของประชาชนและไม่สามารถรอจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในปีต่อไปได้  ประกอบกับโครงการดังกล่าวได้มีไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ล าดับท่ี 2 หน้า 126 )   

จึงได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อโครงการก่อสร้าง  
วางท่อระบายน  า คสล. ดังนั น นายกเทศมนตรีจึงเสนอโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน  า คสล. และวางท่อระบายน  า คสล. พร้อม
ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ท าการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ขนาดกว้าง 
๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๓๑.๐๐ เมตร ท าการก่อสร้างราง
ระบายน  า คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๑.๐๐ 
เมตร ท าการก่อสร้าง    บ่อพัก คสล. พร้อมวางท่อระบายน  า  คสล. 
ชั น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 
๗๑.๐๐ เมตร ท าการก่อสร้างพื นผิวจราจร คสล.  พื นท่ีรวมไม่น้อย
กว่า ๖๘.๐๐ ตร.ม. บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน  หมู่ ๒ – หมู่ 
๓ ต าบลหนองขาว รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนอง
ขาวก าหนด จ านวนเงิน ๓,๔๗๑,๐๙๑.๐๖ บาท 

จึงขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมั ติ จ่ายขาดเงินสะสม เพื่ อ
ด าเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. และวางท่อระบายน  า 
คสล.  พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. ท าการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. 
ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๓๑.๐๐ เมตร ท าการก่อสร้าง 

 
.../ รางระบายน  า 
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รางระบายน  า คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๑.๐๐ 
เมตร ท าการก่อสร้างบอ่พัก คสล. พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. ชั น ๓ 
ขนาด  ศก. ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๗๑.๐๐ 
เมตร  ท าการก่อสร้างพื นผิวจราจร คสล. พื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
๖๘.๐๐ ตร.ม. บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ ๒ – หมู่ ๓ 
ต าบลหนองขาว รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนอง
ขาวก าหนด ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวเพื่อพิจารณา
อนุมัติ ต่อไป 

อนึ่ง ยอดเงินสะสม ( ณ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ) และ
สามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น จ านวน ๑๖,๐๒๕,๑๖๙.๐๕ บาท ( สิบหกล้านสองหมื่นห้า
พันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสตางค์ )  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 

รางระบายน้ า คสล.พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. งบประมาณ 
3,471,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 
 

5.5 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจัดซ้ือไฟ
ไซเรนชนิดติดรถตรวจการณ์ งบประมาณ 15,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ด้วยส านักปลัดเทศบาล  เทศบาล

ต าบลหนองขาว  ได้เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการเพื่อ
ไปโอนเพิ่มในรายการท่ีไม่เพียงพอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ในหมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน 1 โครงการ ดังมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 
หลักการ 
1.ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  บางรายการเพื่อไปโอนเพิ่มในรายการท่ีไม่เพียงพอ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1 โครงการ  
ดังนี้ 
โอนเพิ่ม  
1. แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
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งาน            บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
ภายใน 

หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 

รายการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไฟไซเรนชนิดติดรถ 
ตรวจการณ์ 

     งบประมาณอนุมัติ 25,000.-  บาท 
     งบประมาณคงเหลือ 10,000.-  บาท 
     โอนเพิ่ม   15,000.-  บาท 
     งบประมาณหลังโอน   25,000.-  บาท 
      ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ จัดซื้อชุดไฟไซเรนชนิดติดรถตรวจการณ์  
      จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน 
      ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ ์

    ชุดไฟไซเรนชนิดติดรถตรวจการณ์ แบบรูปทรงมนเหล่ียมติดหลังคารถ  
พร้อมเครื่องขยายเสียงไซเรนส าหรับติดต้ังบนรถยนต์ตรวจการณ์ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) หนั ง สือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ท่ี  มท 
0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การจ าแนกงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/
ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกงบประมาณ
รายจ่ายตามงบประมาณ ( เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 2561 -
2564 เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 ข้อ 5 หน้า 14 )  
โอนลด 
1. แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 

     งาน    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 
ความสงบภายใน 

     หมวด    ค่าใช้สอย 
     ประเภท    ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลด 

อุบัติเหตุทางถนน 
     งบประมาณอนุมัติ  30,000.-  บาท 
     งบประมาณคงเหลือ  21,626.-  บาท 

โอนลดครั้งนี้   15,000.-  บาท 
     งบประมาณคงเหลือหลังโอน   6,626.-  บาท 
 
 

…/ เหตุผล 
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เหตุผล 
เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเป็นการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน จึงจ าเป็นต้องเสนอขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.๒๕62  ตามรายการดังกล่าวข้างต้น   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ( แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒    
และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเพื่อโอนลดงบประมาณรายจ่าย เพื่อไปโอนเพิ่มใน
รายการท่ีไม่เพียงพอใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ตามหลักการและเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย โครงการดังกล่าว 

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย รายการจัดซ้ือ     
                                                  ไฟไซเรนชนิดติดรถตรวจการณ์ งบประมาณ 15,000 บาท ด้วย
                                         เสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 
 

5.6 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
รายการจัดซ้ือชุดไซเรนชนิดติดรถตรวจการณ์ งบประมาณ 
25,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ด้วยส านักปลัดเทศบาล  เทศบาล 

ต าบลหนองขาว  ไ ด้เสนอขอโอนแก้ ไขเป ล่ียนแปลงค า ช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ จ านวน 1 โครงการ ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 
1. ขออนุมัติโอนแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 
 
 

.../ แก้ไข 
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ 
     ๑. หมวดค่าครุภัณฑ์ 

      - ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ต้ังไว้  25,000.- บาท 
      ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  ( ข้อความเดิม ) 
       จัดซื้อชุดไฟไซเรนชนิดติดรถตรวจการณ์จัดหาโดยสืบราคาจาก 
      ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐาน 
      งบประมาณส านักงบประมาณ 
      - เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดไฟไซเรนชนิดติดรถตรวจการณ์ แบบรูปทรงมน 
      เหล่ียมติดหลังคารถ พร้อมเครื่องขยายเสียงไซเรนส าหรับติดต้ังบน 
      รถยนต์ตรวจการณ์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท0808.2/ 

ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์
การจ าแนกงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกงบประมาณ
รายจ่ายตามงบประมาณ ( เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 2561-
2564 เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 ข้อ 5 หน้า 14 ) เป็นเงิน  25,000.- บาท 

      - ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง  ต้ังไว้  25,000.- บาท 
      ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  ( ข้อความใหม่ ) 

 จัดซื้อชุดไฟไซเรนชนิดติดรถดับเพลิง จัดหาโดยสืบราคาจาก
ท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ เพื่อจัดซื้อชุดไฟไซเรนชนิด
ติดรถดับเพลิงจัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ส านัก
งบประมาณ 

      - เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดไฟไซเรนชนิดติดรถดับเพลิงแบบ LED ขนาด 
    กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร  สูง 12.5  เซนติเมตร  

พร้อมเครื่องขยายเสียงไซเรนส าหรับติดต้ังบนรถดับเพลิง  เป็นไปตาม
หนังสือส่ังการ ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท0808.2/
ว 1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์
การจ าแนกงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณา 
       
 

.../ ส่ิงของ 
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      ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกงบประมาณ 
      รายจ่ายตามงบประมาณ ( เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 2561- 
      2564 เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 ข้อ 5 หน้า 14 ) เป็นเงิน 25,000.-  บาท 
      รวมแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
      จ านวน ๑ รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  25,000.- บาท ( สอง 
      หม่ืนห้าพันบาทถ้วน )  
      เหตุผล 

เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน   จึงจ าเป็นต้องเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลง   
ค าช้ีแจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕62  ตามรายการ
ดังกล่าวข้างต้น  เป็นจ านวนเงิน 25 ,000.- บาท (สองหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ( แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒  
และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 29  ก าหนดว่า “การแก้ไขเปล่ียนแปลงค า
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ส่ิงก่อสร้างท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเพื่อโอนแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายโครงการ 

ดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

รายการจัดซ้ือชุดไซเรนชนิดติดรถตรวจการณ์ งบประมาณ 
25,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 

 

5.7 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ รายการจัดซ้ือเคร่ืองเลื่อยโซ่ยนต์ งบประมาณ 
16,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

.../ นายทรงพล   
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นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ด้วยส านักปลัดเทศบาล  เทศบาล

ต าบลหนองขาว ได้เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์   
จ านวน 1 โครงการ ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 
1. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ และโอนลด 
จ านวน  2  รายการ ดังนี้ 
รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
1) แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   

      งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 

        ประเภท   ครุภัณฑ์การเกษตร 
        รายการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่ือย  

โซ่ยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ 33 cc 
        งบประมาณอนุมัติ -0-  บาท 
        งบประมาณก่อนโอน -0-  บาท 
        โอนเพิ่มครั้งนี้  16,000.-  บาท 
       งบประมาณหลังโอน 16,000.-  บาท 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
1. เครื่องเล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ 33 cc เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องเล่ือยโซ่ยนต์ ชนิดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ขนาดเครื่องยนต์     
33 cc ระบบน้ ามันเช้ือเพลิง ขนาดบาร์ 12 นิ้ว และขนาดถังน้ ามัน
เช้ือเพลิง 0.37 ลิตร ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ งานสวน ใช้งานหนักได้ ( ไม่มี
รายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคา
ท้ อ ง ถ่ิ น  โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม จ า เ ป็ น แ ล ะ ป ร ะ ห ยั ด  )  
(ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 ล าดับที่ 1 หน้า 219) 

      รายการโอนลด 
1) แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน   

      งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
ภายใน 

        หมวด   ค่าวัสดุ 
        ประเภท   วัสดุเครื่องแต่งกาย 
        งบประมาณอนุมัติ 20,000.-  บาท 
         
 

.../ งบประมาณ 
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งบประมาณก่อนโอน 20,000.-  บาท 
        โอนลดครั้งนี้  10,000.-  บาท 
        งบประมาณหลังโอน 10,000.-  บาท 

2) แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน   
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 

ภายใน 
        หมวด   ค่าวัสดุ 
        ประเภท   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
        งบประมาณอนุมัติ 10,000.-  บาท 

งบประมาณก่อนโอน 10,000.-  บาท 
        โอนลดครั้งนี้    6,000.-  บาท 
        งบประมาณหลังโอน     4,000.-     บาท 

รวมโอนลดทั้งสิ้น  2  รายการ  เป็นเงิน 16,000.-  บาท       
( หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ้วน ) 
เหตุผล 

เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน จึงจ าเป็นต้องเสนอขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ตามรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นจ านวนเงิน 
16,000.- บาท ( หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน )  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ( แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ และ 
๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเพื่อโอนลดงบประมาณรายจ่าย ไปต้ังจ่ายงบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย โครงการดังกล่าว 

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่  รายการจัดซ้ือเคร่ืองเลื่อยโซ่ยนต์ งบประมาณ 
16,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 

 
 

.../ 5.8 ญัตติ 
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5.8 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ รายการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ งบประมาณ 4,300 บาท  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตรา 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕62  
ซึ่งประกาศใช้ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 แล้วนั้น ส านักปลัดเทศบาล 
มีความจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2562 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
1) แผนงาน  แผนงานการศึกษา 

      งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
        หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
        รายการ   เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 

ถังหมึกพิมพ์ 
        งบประมาณอนุมัติ       -0-  บาท 
        งบประมาณก่อนโอน       -0-  บาท 
        โอนเพิ่มครั้งนี้  4,300.-  บาท 
        งบประมาณหลังโอน 4,300.-  บาท 

     ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
1. รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์
รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 

     คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จากโรงงาน

ผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่

น้อยกว่า 20 หน้าต่อหน้าที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 

10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง 
 

.../ - มีถาด 
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- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal  และ Custom 

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ล าดับท่ี 49 หน้า 
241) 

รายการโอนลด 
    แผนงาน   แผนงานการศึกษา 

      งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
             หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

     ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณอนุมัติ 568,100.-  บาท 

      งบประมาณก่อนโอน   70,632.-  บาท 
     โอนลดครั้งนี้       4,300.-  บาท 

      งบประมาณหลังโอน   66,332.-  บาท 
หลักการ 

อาศัยอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  (แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่าการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
เหตุผล 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงขอเสนอต่อสภา
เทศบาลเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปต้ังจ่ายงบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์จ านวน 1 รายการ ดังกล่าวตามหลักการและเหตุผล
ข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย โครงการดังกล่าว 

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ รายการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ งบประมาณ 4,300 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน
7 เสียง 

 

5.9 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ รายการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 งบประมาณ 30,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

 
.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตรา 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕62    
ซึ่ งประกาศใช้เมื่ อวัน ท่ี 29 สิงหาคม 2561  แล้วนั้น  ส านัก
ปลัดเทศบาลมีความจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 1  
รายการ ดังนี้ 
รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน   แผนงานการศึกษา 

      งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
      รายการ   เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 

แบบท่ี 2 
      งบประมาณอนุมัติ         -0-  บาท 
      งบประมาณก่อนโอน         -0-  บาท 
      โอนเพิ่มครั้งนี้  30,000.-  บาท 

         งบประมาณหลังโอน 30,000.-  บาท 
      ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 

1. รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2
รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)     
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHZ และมี 
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ 
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (cpu)  มีหน่วยความจ าแบบ cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่ อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมี

หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
 
 

.../ 2) มีหน่วย 
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2) มีหน่วยประเมินผลเพื่ อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics processing Unit ท่ีสามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
240 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มี ช่องเ ช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network lnterface) แบบ
10/100/1000 Base-t หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ ( Interface ) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  
3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ล าดับท่ี 11 หน้า 223) 

    รายการโอนลด 
    แผนงาน   แผนงานการศึกษา 

      งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
              หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

    ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
    งบประมาณอนุมัติ 568,100.-  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน   66,332.-  บาท 
     โอนลดครั้งนี้     30,000.-  บาท 
     งบประมาณหลังโอน   36,332.-  บาท 

หลักการ 
อาศัยอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  (แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่าการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
 
 

 …/ เหตุผล 
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เหตุผล 
ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงขอเสนอต่อสภา

เทศบาลเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปต้ังจ่ายงบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์จ านวน 1 รายการ ดังกล่าวตามหลักการและเหตุผล
ข้างต้น  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย โครงการดังกล่าว 

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ รายการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 งบประมาณ 30,000 บาท ด้วยเสียงเป็น 
เอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 

 

5.10 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ รายการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผลส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2  งบประมาณ 
22,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตราเทศ 

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕62   
ซึ่งประกาศใช้ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 แล้วนั้น ส านักปลัดเทศบาล  
มีความจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน   แผนงานการศึกษา 
งาน       บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด          ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน

ประมวลผล 
งบประมาณอนุมัติ         -0-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน         -0-  บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้  22,000.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน 22,000.-  บาท 
 

.../ ค าช้ีแจง 
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ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน

ประมวลผล รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) 

จ านวน 1หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี ้

1. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 10 แกน หรือ 

2. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 

- หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว้า 1,366x768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า ใน้อยกว่า 
3 ช่อง 

- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA  จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า wifi ( IEEE 802.11b, g, n, ac ) 

และ Bluetooth 
 
 

.../ (แผนพัฒนา 



29 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ล าดับท่ี 13 หน้า 
224) 

รายการโอนลด 
    แผนงาน   แผนงานการศึกษา 

      งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
              หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

    ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
     งบประมาณอนุมัติ 568,100.-  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน 36,332.-  บาท 
              โอนลดครั้งนี้   22,000.-  บาท 
     งบประมาณหลังโอน 14,332.-  บาท 

หลักการ 
อาศัยอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  (แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่าการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
เหตุผล 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงขอเสนอต่อสภา
เทศบาลเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปต้ังจ่ายงบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์จ านวน 1 รายการ ดังกล่าวตามหลักการและเหตุผล
ข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย โครงการดังกล่าว 

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย 

เป็นรายการใหม่ รายการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผลส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2  งบประมาณ 
22,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 

 

5.11 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ รายการจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า งบประมาณ 
2,500 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาวได้ตรา    

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕62 ซึ่ง
ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2561 แล้วนั้น ส านักปลัดเทศบาล  
มีความจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ ดังนี้
รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน   แผนงานการศึกษา 

      งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
      รายการ   เครื่องส ารองไฟฟ้า 
      งบประมาณอนุมัติ  -0-  บาท 
      งบประมาณก่อนโอน   -0-  บาท 
      โอนเพิ่มครั้งนี้      2,500.-  บาท 

         งบประมาณหลังโอน     2,500.-  บาท 
     ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 

1. รายการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 
2562 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ล าดับท่ี 12 หน้า 
224)  

    รายการโอนลด 
    แผนงาน   แผนงานการศึกษา 

      งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
              หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

    ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
    งบประมาณอนุมัติ 568,100.-  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน   14,332.-  บาท 
    โอนลดครั้งนี้       2,500.-  บาท 
     งบประมาณหลังโอน   11,832.-  บาท 

 
.../ หลักการ 
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หลักการ 
อาศัยอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  (แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่าการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
เหตุผล 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงขอเสนอต่อสภา
เทศบาลเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปต้ังจ่ายงบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์จ านวน 7 รายการ ดังกล่าวตามหลักการและเหตุผล
ข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย โครงการดังกล่าว 

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ รายการจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า งบประมาณ 2,500 
บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 
 

5.12 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ รายการจัดซ้ือเลื่อยตัดแต่งพุ่มไม้ งบประมาณ 
10,200 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตรา

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕62 ซึ่ง
ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2561 แล้วนั้น ส านักปลัดเทศบาล  
มีความจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ ดังนี้
รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

    แผนงาน   แผนงานการศึกษา 
            งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
           หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
            ประเภท   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

          
 

         .../ รายการ  
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    รายการ   เล่ือยตัดแต่งพุ่มไม้ 
            งบประมาณอนุมัติ  -0-  บาท 
            งบประมาณก่อนโอน  -0-  บาท 
            โอนเพิ่มครั้งนี้     10,200.-  บาท 
            งบประมาณหลังโอน   10,200.-  บาท 

      ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
1. รายการจัดซื้อเล่ือยตัดแต่งพุ่มไม้ รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวฉบับเดือน
มีนาคม 2562 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ 
2. ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
3. ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี 
4. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า 
5. ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว 
6. ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ล าดับท่ี 2 หน้า 219) 
    รายการโอนลด 
     แผนงาน   แผนงานการศึกษา 

     งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
             หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

     ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
              งบประมาณอนุมัติ 568,100.-  บาท 
        งบประมาณก่อนโอน   11,832.-  บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้     10,200.-  บาท 
     งบประมาณหลังโอน     1,632.-  บาท 

หลักการ 
อาศัยอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  (แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่าการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 
 
 
 

.../ เหตุผล 
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เหตุผล 
ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงขอเสนอต่อสภา

เทศบาลเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปต้ังจ่ายงบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์จ านวน 1 รายการ ดังกล่าวตามหลักการและเหตุผล
ข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย โครงการดังกล่าว 

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย 

เป็นรายการใหม่ รายการจัดซ้ือเลื่อยตัดแต่งพุ่มไม้ งบประมาณ 
10,200 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 

 

5.13 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ รายการจัดซ้ือชั้นวางหนังสือ 2 ตัว งบประมาณ 
35,400 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตรา 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕62 ซึ่ง
ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2561 แล้วนั้น ส านักปลัดเทศบาล  
มีความจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

     แผนงาน   แผนงานการศึกษา 
        งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
        หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
         ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
        รายการ   ช้ันวางหนังสือ 2 ตัว /17,700 บาท 
          งบประมาณอนุมัติ  -0-  บาท 
       งบประมาณก่อนโอน  -0-  บาท 
          โอนเพิ่มครั้งนี้     35,400.-  บาท 
        งบประมาณหลังโอน   35,400.-  บาท 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
1. รายการจัดซื้อช้ันวางหนังสือ รายละเอียด ท้ังไม่ปรากฏประเภท/
รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/ คุณลักษณะ 
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คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 2,800 (กว้าง) x 493 (ลึก) x 1,965 (สูง) 

มิลลิเมตร 
- ช้ันหนังสือ ช้ันวางหนังสือใช้ในห้องสมุดแบบ 3 ตอน ใส่หนังสือได้

ท้ัง 2 ด้าน มีช้ันวางด้านละ 6 ช้ัน 
- เหล็กแผ่นหนา 0.6 มิลลิเมตร เคลือบสีอย่างดี 

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ล าดับท่ี 6 หน้า 
221) 

รายการโอนลด 
     แผนงาน   แผนงานการศึกษา 

      งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
             หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 

     ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
                                        รายการ   เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000บีทียู 
     งบประมาณอนุมัติ 73,200.-  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน 8,400.-  บาท 
     โอนลดครั้งนี้   8,400.-  บาท 

      งบประมาณหลังโอน        0.-  บาท 
รายการโอนลด 

     แผนงาน   แผนงานการศึกษา 
      งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

             หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
     งบประมาณอนุมัติ 30,000.-  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน 30,000.-  บาท 
     โอนลดครั้งนี้   27,000.-  บาท 

      งบประมาณหลังโอน   3,000.-  บาท 
หลักการ 

อาศัยอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  (แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่าการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 
 
 

.../ เหตุผล 



35 
 

เหตุผล 
ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงขอเสนอต่อสภา

เทศบาลเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปต้ังจ่ายงบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์จ านวน 1 รายการ ดังกล่าวตามหลักการและเหตุผล
ข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย โครงการดังกล่าว 

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ รายการจัดซ้ือชั้นวางหนังสือ 2 ตัว งบประมาณ 
35,400 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 

 

5.14 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ รายการจัดซ้ือพัดลมติดผนัง 18 นิ้ว 10 ตัว 
งบประมาณ 15,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว  

ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   
๒๕62 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2561 แล้วนั้น ส านัก
ปลัดเทศบาล  มีความจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ 
ดังนี้ 
รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน   แผนงานการศึกษา 

            งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
            หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
                 ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
                 รายการ   พดัลมติดผนัง 18 นิ้ว 10 ตัวๆ ละ  

1,500 เป็นเงิน 15,000 บาท 
            งบประมาณอนุมัติ         -0-  บาท 
                 งบประมาณก่อนโอน         -0-  บาท 
                 โอนเพิ่มครั้งนี้   15,000.-  บาท 
                 งบประมาณหลังโอน 15,000.-  บาท  

 
 

…/ ค าช้ีแจง 
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ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
1. รายการจัดซื้อพัดลมติดผนัง รายละเอียด ท้ังไม่ปรากฏประเภท/
รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องถิ่น 

        คุณลักษณะพื้นฐาน 
- พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ เลือก
ปรับส่ายซ้าย ขวาไ ด้  90 องศา มีฉลากประหยัดไฟเบอร์  5   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ล าดับท่ี 34 หน้า 225) 
รายการโอนลด 
แผนงาน   แผนงานการศึกษา 

        งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
               หมวด   ค่าวัสดุ 

       ประเภท   ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
       งบประมาณอนุมัติ 30,000.-  บาท 
       โอนเพิ่ม   50,000.-  บาท 
        งบประมาณก่อนโอน 45,311.-  บาท 
       โอนลดครั้งนี้   15,000.-  บาท 

        งบประมาณหลังโอน    30,311.-  บาท 
หลักการ 

อาศัยอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  (  แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 และ 3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่าการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
เหตุผล 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงขอเสนอต่อสภา
เทศบาลเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปต้ังจ่ายงบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์จ านวน 1 รายการ ดังกล่าวตามหลักการและเหตุผล
ข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย โครงการดังกล่าว 

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ รายการจัด ซ้ือพัดลมติดผนัง 18 นิ้ว  10 ตัว 
งบประมาณ 15,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 
 

 
 
 
 
 
 
 

…/ ระเบียบ 
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ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดและปรับปรุง 

ภูมิทัศน์บริเวณบ่อบ าบัดน้ าเสียให้สะอาดสวยงาม 
เร่ืองที่ 2 ขอให้ส ารวจป้ายร้านอาหารครูพงศ์ธร ว่าบดบังเส้นทาง
จราจรหรือไม่ เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ 

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ นายก 
นายกเทศมนตรี เทศมนตรีต าบลหนองขาว รับทราบและจะแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีเข้า

ด าเนินการ รวมท้ังบริเวณ 3 แยกไฟแดง ถนนสายท่าม่วง-หนองขาว 
โอกาสนี้ ขอเสนอต่อท่ีประชุมเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลอง
เปิดท่ีงบประมาณของกรมการปกครองก าลังด าเนินการบริเวณริม
คลองชลประทาน ว่าจะด าเนินการปลูกต้นทองอุไรเพื่อความสวยงาม
ตลอดแนว 

นายวิโรจน์ เอกจิต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายวิโรจน์ เอกจิต รอง 
รองประธานสภาเทศบาล   ประธานสภาเทศบาล ขอให้แจ้งพนักงานตัดหญ้ารางระบายน้ า ต้ังแต่ 

บริเวณร้านอาหารครัวอีสานถึงอู่ประจวบไดนาโม เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวกขึ้น 

นายคมสัน  ค าบุดดี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายคมสัน ค าบุดดี 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพ 

แกนน าของสภาเด็กเทศบาลต าบลหนองขาว โดยร่วมกับบ้านพักเด็ก
จังหวัดกาญจนบุรี ในวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัด      
อินทาราม จึงขอเชิญคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ร่วมพิธีเปิดในเวลา 10.00 นาฬิกา 

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ นายก 
นายกเทศมนตรี เทศมนตรีต าบลหนองขาว ขอแจ้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา

เทศบาลทุกท่านร่วมพิธีเปิดโครงการสาธารณสุขเคล่ือนท่ี ซึ่งจัดโดย
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ในวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 
ต้ังแต่เวลา 09.00 นาฬิกา โดยแต่งกายด้วยชุดปกติขาวเพื่อต้อนรับ
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประธานในพิธีเปิด 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล     
เลิกประชุมเวลา 12.25 นาฬิกา 
 

( ลงช่ือ )......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
              ( นางสาวมุกดา  พัฒนมาศ ) 
            เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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( ลงช่ือ )......................................................เลขานุการสภาเทศบาล                  

       ( นายทศพร  ใจทัศน์ )   

 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2562 ประจ าปี 2562 
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวันท่ี..............เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.๒๕62 

 
( ลงช่ือ )......................................................ประธานกรรมการ        
                  ( นายโกศล  นาคะ ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

 
( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
                 ( นายพยอม  ผ่ึงผาย ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

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

 
ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในการ

ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม...................สมัยท่ี...............ครั้งท่ี........../๒๕62  เมื่อวัน..................ท่ี.............
เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

( ลงช่ือ ).............................................................. 
                 ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

               ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
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การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 

 
 
 


