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การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 1/2563 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๑0.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

……………………………………………………..………………………. 
สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 

1. นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายวิโรจน์  เอกจิต   รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล  
4. นายวันเพ็ญ  สุขกรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นางอารมย์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายวันชัย  กมลวิบูลย์นันท  สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายทศพร  ใจทัศน์   เลขานุการสภาเทศบาล 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายพยอม  ผ่ึงผาย   สมาชิกสภาเทศบาล       
2. นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายประสาน  ชุ่มช่ืน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายสิทธิพร  อ่ าพันธุ์   ผู้อ านวยการกองช่าง 
7.  นางวารุณี  เนาท่าแค  ผู้อ านวยการกองคลัง 
8.  นายคมสัน    ค าบุดดี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
9.  นายเขมรุจ    นาคราช   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง    
10. นางสาวสุวรรณ ี กิ่งทอง   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
11. นางอารยา  ภักดีฉนวน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
12. นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
13. นายชินภัทร์  เพ็งบุตร   นักการ 
 
 
 
 
 
 

/… เมื่อถึงเวลา 
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เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นายทศพร ใจทัศน์  เลขานุการ
สภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
แล้วกล่าวเปิดประชุม 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เ ชิญ นายทศพร  ใจ ทัศน์  เลขานุการสภาเทศบาล  อ่ าน
ประธานสภาเทศบาล    ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  

นายทศพร ใจทัศน์                              ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เลขานุการสภาเทศบาล             เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 
                  ………………………………………… 

ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในคราวการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ.  
๒๕62  เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ ๒๕62 ท่ีประชุมมีมติก าหนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63  มีก าหนด 
๓๐ วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 เป็นต้นไป นั้น 

 

อ า ศั ย อ า น า จ ต า ม  ข้ อ  ๒ ๒  แ ห่ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึง
เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรก ประจ าปี ๒๕63  ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕63 
เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

      ประกาศ  ณ วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕63 
 

         บัณฑิต  ศรีทับทิม 
                                    ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

                                                                                             ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    นายพยอม  ผ่ึงผาย    สมาชิกสภาเทศบาล     ลากิจ 
ประธานสภาเทศบาล    นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล     ลากิจ 
      

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2562 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 วันท่ี 
31 ตุลาคม พ.ศ.2562  

 
 

/...นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมว่ามีข้อผิดพลาด
ประธานสภาเทศบาล    ท่ีต้องแก้ไขหรือไม่ หากไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบ 

และรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุม 

วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 เมื่อ
วันที ่31 ตุลาคม พ.ศ.๒๕62 ด้วยเสียงเป็น เอกฉันท์ จ านวน  
7 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓    เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
ไม่มี 
  

ระเบียบวาระที่ 4     เร่ือง เพื่อทราบ 
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 5     เร่ือง เพื่อพิจารณา 
5.1 เร่ือง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 
และก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕64 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญ นายทศพร ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงข้อ
ประธานสภาเทศบาล    ระเบียบกฎหมาย  
นายทศพร ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพผม นายทศพร ใจทัศน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล    เลขานุการสภาเทศบาล  

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2    
พ.ศ.2554 หมวดท่ี 2 ว่าด้วยการประชุม ข้อ 20 นอกจาการ
การประ ชุมสภาท้องถิ่น  ตามข้อ  6  แ ล้ว การประชุมมี            
2 ประเภท คือการประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญ และ 
ข้อ  21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของ
แต่ละสมัยในปีนั้น    วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้น าความใน ข้อ ๑๑ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม ฉะนั้นขอให้ท่านประธานปรึกษากับสภาเรื่อง
การก าหนดสมัยประชุมของปี พ.ศ.2563 และก าหนดสมัยแรก
ของปี พ.ศ.2564 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ทุกท่านได้ก าหนดว่าสมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 
ประธานสภาเทศบาล    ประจ าปี 2563 ว่าจะเริ่มวันใด เดือนใด และมีก าหนดกี่วัน 
 
 
 

/...นายสมยศ   
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นายสมยศ  นาคะ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ นายสมยศ  นาคะ สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล ขอเสนอให้เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 
 มีก าหนด 30 วัน 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล    1. นายโกศล  นาคะ  สมาชิกสภาเทศบาล 

2. นายวันชัย  กมลวิบูลย์นันท สมาชิกสภาเทศบาล 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม ่  
ประธานสภาเทศบาล    ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นชอบตามท่ีเสนอมา โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดว่าสมัยการประชุมสามัญ  

สมัยที่  2 ประจ าปี 2563 เร่ิมต้ังแต่วันที่  1 พฤษภาคม 
2563 มีก าหนด 30 วัน ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน      
7 เสียง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ทุกท่านได้ก าหนดว่าสมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 
ประธานสภาเทศบาล    ประจ าปี 2563 ว่าจะเริ่มวันใด เดือนใด และมีก าหนดกี่วัน 
นายวิโรจน์ เอกจิตต             เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ นายวิโรจน์ เอกจิต รองประธาน          
รองประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาล ขอเสนอให้เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2563  

มีก าหนด 30 วัน 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล    1. นายสมยศ นาคะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
      2. นางอารมย์ เอกฉันท์  สมาชิกสภาเทศบาล 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม ่  
ประธานสภาเทศบาล    ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นชอบตามท่ีเสนอมา โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดว่าสมัยการประชุมสามัญ  

สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 เร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 
มีก าหนด 30 วัน ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ทุกท่านได้ก าหนดว่าสมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 4 
ประธานสภาเทศบาล    ประจ าปี 2563 ว่าจะเริ่มวันใด เดือนใด และมีก าหนดกี่วัน 
นางอารมย์ เอกฉันท์      เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ นางอารมย์ เอกฉันท์ สมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล    สภาเทศบาล ขอเสนอให้เริ่มต้ังแต่ วันท่ี 1 กันยายน 2563      

มีก าหนด 30 วัน 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล    1. นายวันเพ็ญ  สุขกรม  สมชิกสภาเทศบาล 
      2. นายสุนทร  จันทนะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม ่  
ประธานสภาเทศบาล    ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นชอบตามท่ีเสนอมา โปรดยกมือ 
 
 

/...มต ิ
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มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดว่าสมัยการประชุมสามัญ  

สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 เร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 
มีก าหนด 30 วัน ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ทุกท่านได้ก าหนดว่าสมัยการประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประธานสภาเทศบาล    ประจ าปี 2564 ว่าจะเริ่มวันใด เดือนใด และมีก าหนดกี่วัน 
นายวิโรจน์ เอกจิตต             เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ นายวิโรจน์ เอกจิต รองประธาน            
รองประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาล ขอเสนอให้เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

มีก าหนด 30 วัน 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล    1. นายสมยศ นาคะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
      2. นางอารมย์ เอกฉันท์  สมาชิกสภาเทศบาล 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม ่  
ประธานสภาเทศบาล    ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นชอบตามท่ีเสนอมา โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดว่าสมัยการประชุมสามัญ  

สมัยแรก ประจ าปี 2564 เร่ิมต้ังแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 
2564 มีก าหนด 30 วัน ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 
เสียง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบและก าหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    สามัญประจ าปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

สมัยสามัญสมัยท่ี 2 เริ่ม 1 พฤษภาคม 2563 มีก าหนด 30วัน 
สมัยสามัญสมัยท่ี 3 เริ่ม 1 สิงหาคม 2563 มีก าหนด 30 วัน 
สมัยสามัญสมัยท่ี 4 เริ่ม 1 กันยายน 2563 มีก าหนด 30 วัน 
และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564  
เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีก าหนด 30 วัน 
 

5.2 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

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

ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอโอน
เพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อไปต้ังจ่าย หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 
 

/...หลักการ 
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หลักการ 
เทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ
วันท่ี 29 สิงหาคม 2562 นั้น แต่เนื่องจากตอนนี้งบประมาณไม่
เพียงพอ ดังนั้นกองช่างจึงขออนุมัติโอนเพิ่มในงบประมาณ   
รายการโอนเพิ่ม 
1) แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
หมวด   ค่าใช้สอย 
ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายการ โครงการจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษา 

ถนน ทางเท้า ส่ิงก่อสร้างและงานอื่นๆ 
งบประมาณอนุมัติ   288,000.-   บาท 
งบประมาณก่อนโอน     96,000.-   บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้      288,000.-   บาท 
งบประมาณหลังโอน   384,000.-   บาท 
2) แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
หมวด   ค่าใช้สอย 
ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายการ   โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษา 

ความสะอาดกวาดขยะมูลฝอยและ
งานอื่นๆ 

งบประมาณอนุมัติ   432,000.-   บาท 
งบประมาณก่อนโอน   144,000.-   บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้      432,000.-   บาท 
งบประมาณหลังโอน   576,000.-   บาท 
3) แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
หมวด   ค่าใช้สอย 
ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายการ   โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลจัดเก็บ 

ขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและ
ท่ีรองรับขยะมูลฝอยประจ ารถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอย 

งบประมาณอนุมัติ     96,000.-   บาท 
 

/...งบประมาณ 
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งบประมาณก่อนโอน     32,000.-   บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้          96,000.-   บาท 
งบประมาณหลังโอน   128,000.-   บาท 
4) แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
หมวด   ค่าใช้สอย 
ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายการ โคร ง การ จ้ าง เหมา ดูแลตัดหญ้ า      

ตัดแต่งต้นไม้ และงานอื่นๆ 
งบประมาณอนุมัติ     48,000.-   บาท 
งบประมาณก่อนโอน     16,000.-   บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้          48,000.-   บาท 
งบประมาณหลังโอน     64,000.-   บาท 
รวมรายการโอนเพิ่ม จ านวนทั้งสิ้น  864,000 บาท (แปด
แสนหกหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
รายการโอนลด  
1) แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ 

ชุมชน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณอนุมัติ  1,482,900.- บาท  
งบประมาณก่อนโอน  1,225,590.- บาท 
โอนลดครั้งนี้     864,000.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน    361,590.-  บาท 
รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 864,000.-บาท ( แปดแสนหก
หม่ืนสี่พันบาทถ้วน ) 
เหตุผล 
 มีความจ าเป็นต้องโอนเพิ่มเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่าย
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่ม เพื่อไปต้ังจ่าย  หมวด ค่าใช้
สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององ ค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 และ
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ  

 

/...โอนไปต้ังจ่าย 
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โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขอ
อนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย หมวด 
ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามหลักการ
และเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่โครงการดังกล่าว  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพิ่มเติม ประเภท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 
7 เสียง 

          

5.3 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง 

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

ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอโอน
เพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อไปต้ังจ่าย หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ดังมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

เทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ
วันท่ี 29 สิงหาคม 2562 นั้น แต่เนื่องจากตอนนี้งบประมาณไม่
เพียงพอ ดังนั้นกองช่างจึงขออนุมัติโอนเพิ่มในงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

      รายการโอนเพิ่ม   
แผนงาน   เคหะและชุมชน 
งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ 

ชุมชน 
หมวด   ค่าวัสดุ 
ประเภท   ค่าวัสดุก่อสร้าง 
งบประมาณอนุมัติ    150,000.-   บาท 
 

/...งบประมาณ 
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งบประมาณก่อนโอน        1,910.-   บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้                    50,000.-   บาท 
งบประมาณหลังโอน       51,910.-  บาท 

       รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 50,000.-บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
      รายการโอนลด  

แผนงาน   เคหะและชุมชน 
งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ 

ชุมชน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณอนุมัติ  1,482,900.-  บาท  
งบประมาณก่อนโอน  1,385,590.-  บาท 
โอนลดครั้งนี้       50,000.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน  1,335,590.-  บาท 

         รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 50,000.-บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน 
เหตุผล 
 มีความจ าเป็นต้องโอนเพิ่มเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่าย
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่ม เพื่อไปต้ังจ่าย  หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 
ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขอ
อนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย หมวด
ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว  

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม         มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประเภท ค่า 

วัสดุก่อสร้าง ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 
 

5.4 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

 
 
 
 
 

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

ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอโอน
เพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อไปต้ังจ่าย หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

เทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ
วันท่ี 29 สิงหาคม 2562 นั้น แต่เนื่องจากตอนนี้งบประมาณไม่
เพียงพอ ดังนั้นกองช่างจึงขออนุมัติโอนเพิ่มในงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

      รายการโอนเพิ่ม   
แผนงาน   เคหะและชุมชน 
งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ 

ชุมชน 
หมวด   ค่าใช้สอย 
ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
งบประมาณอนุมัติ      50,000.-   บาท 
งบประมาณก่อนโอน      35,020.-   บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้                   10,000.-   บาท 
งบประมาณหลังโอน      45,020.-  บาท 

       รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 10,000.-บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
      รายการโอนลด  

แผนงาน   เคหะและชุมชน 
งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ 

ชุมชน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณอนุมัติ  1,482,900.-  บาท  
งบประมาณก่อนโอน  1,225,590.-  บาท 
โอนลดครั้งนี้       10,000.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน  1,215,590.-  บาท 

         รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 10,000.-บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)  

 

/...เหตุผล 
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เหตุผล 
 มีความจ าเป็นต้องโอนเพิ่มเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่าย  
หมวด ค่าใช้สอย ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
และฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

      ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขอ 
อนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย หมวด 
ค่าใช้สอย ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักการ
และเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว  

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม         ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  

ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน 7 เสียง 
 

5.5 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ประเภท ค่าไฟฟ้า 

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

ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอโอน
เพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อไปต้ังจ่าย หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า ดังมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

เทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ
วันท่ี 29 สิงหาคม 2562 นั้น แต่เนื่องจากตอนนี้งบประมาณไม่
เพียงพอ ดังนั้นกองช่างจึงขออนุมัติโอนเพิ่มในงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

       
/...รายการ 
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รายการโอนเพิ่ม   
แผนงาน   เคหะและชุมชน 
งาน   บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ 

ชุมชน 
หมวด   ค่าสาธารณูปโภค 
ประเภท   ค่าไฟฟ้า 
งบประมาณอนุมัติ       50,000.00   บาท 
งบประมาณก่อนโอน       35,627.67   บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้                   110,000.00   บาท 
งบประมาณหลังโอน     145,627.67   บาท 

       รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 110,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
      รายการโอนลด  

แผนงาน   เคหะและชุมชน 
งาน   บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ 

ชุมชน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณอนุมัติ  1,482,900.-  บาท  
งบประมาณก่อนโอน  1,335,590.-  บาท 
โอนลดครั้งนี้     110,000.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน  1,225,590.-  บาท 
รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 110,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) 
เหตุผล   

มีความจ าเป็นต้องโอนเพิ่มเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่าย
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่ม เพื่อไปต้ังจ่าย  หมวดค่า
สาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 
2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 
27 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถ่ิน” 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติ
ต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย หมวดค่า
สาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

 
 

                                               /...นายบัณฑิต    
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว  

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

ประเภท ค่าไฟฟ้า ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 
 

5.6 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จ านวน 2 ตู้  

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

ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอโอน
เพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อไปต้ังจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

เทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ
วันท่ี 29  สิงหาคม  2562 นั้น แต่เนื่องจาก ไม่สามารถหาตู้
เหล็กตามคุณสมบัติดังกล่าวได้ จึงขอเปล่ียนแปลงรายละเอียด
คุณสมบัติตู้เหล็กดังกล่าว พร้อมท้ังขออนุมัติต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  

 จึงขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี
รายละเอียด ดังนี้ 

     รายการโอนเพิ่ม (ต้ังเป็นรายการใหม่) 
แผนงาน    เคหะและชุมชน     

     งาน     บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
      หมวด   ค่าครุภัณฑ์    
      ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 

รายการ จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน   
2  ตู้  ร าค า ตู้ ล ะ  4 ,0 00 . - บ า ท 
(รายละเอียดเป็นไปตามราคามาตร
ท้องตลาด) 

 
/...งบประมาณ 
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งบประมาณอนุมัติ - 
      งบประมาณก่อนโอน - 
      โอนเพิ่มครั้งนี้  8,000  บาท 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จ านวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,000.- บาท (รายละเอียดเป็นไปตาม
ราคาท้องตลาด) 
1. มีมือจับชนิดบิด 
2. มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
3. รายละเอียดเป็นไปตามราคาท้องตลาด ( ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 238 ล าดับท่ี 41 ) 
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณชอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ท่ี มท 0808.2/ว1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของ
ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
รวมโอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น 8,000.-บาท (แปด
พันบาทถ้วน) 
รายการโอนลด  
1. แผนงาน    เคหะและชุมชน      

     งาน     บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    
      หมวด     ค่าครุภัณฑ์       
      ประเภท   ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  

รายการ   จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน) 
      งบประมาณอนุมัติ     11,๐๐๐.-  บาท   

     งบประมาณก่อนโอน   11,000.-  บาท  
     โอนลดครั้งนี้      8,000.-  บาท 
     งบประมาณหลังโอน     3,000.-  บาท 

         รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน  8,000.-บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
 

/...เหตุผล 
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เหตุผล 
 มีความจ าเป็นต้องโอนเพิ่มเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 

ตามระ เบี ยบกระทรว งมหาดไทย ว่ า ด้วยวิ ธี ก า ร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติ
ต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ตามหลักการและเหตุผล
ข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว  

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม         มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ รายการ จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 
  

5.7 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิม่เติม หมวด
เงินอดุหนนุประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
       ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอโอน 

เพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อไปต้ังจ่าย หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ี
เป็นสาธารณประโยชน์ ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

เทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ
วันท่ี 29 สิงหาคม 2562 นั้น แต่เนื่องจากตอนนี้งบประมาณไม่
เพียงพอ ดังนั้นกองช่างจึงขออนุมัติโอนเพิ่มในงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

       
/...รายการ 
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รายการโอนเพิ่ม   
แผนงาน   เคหะและชุมชน 
งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ 

ชุมชน 
หมวด   เงินอุดหนุน 
ประเภท   เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็น 

สาธารณประโยชน์ 
งบประมาณอนุมัติ         100,000.-   บาท 
งบประมาณก่อนโอน         100,000.-   บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้                       200,000.-   บาท 
งบประมาณหลังโอน         300,000.-  บาท 

       รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
      รายการโอนลด  

1) แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ 

ชุมชน 
หมวด   ค่าตอบแทน 
ประเภท   ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็น 

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

งบประมาณอนุมัติ     170,000.-  บาท  
งบประมาณก่อนโอน     170,000.-  บาท 
โอนลดครั้งนี้        30,000.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน     140,000.-  บาท 

2) แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ 

ชุมชน 
หมวด   ค่าตอบแทน 
ประเภท   ค่าเช่าบ้าน 
งบประมาณอนุมัติ     120,000.-  บาท  
งบประมาณก่อนโอน       50,000.-  บาท 
โอนลดครั้งนี้        45,000.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน         5,000.-  บาท 

3) แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ 

ชุมชน 
หมวด   ค่าวัสดุ 

/...ประเภท 
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ประเภท   ค่าวัสดุการเกษตร 
งบประมาณอนุมัติ      35,000.-  บาท  
งบประมาณก่อนโอน      35,000.-  บาท 
โอนลดครั้งนี้       30,000.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน        5,000.-  บาท 

4) แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ 

ชุมชน 
หมวด   ค่าวัสดุ 
ประเภท   ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 
งบประมาณอนุมัติ      20,000.-  บาท  
งบประมาณก่อนโอน      20,000.-  บาท 
โอนลดครั้งนี้       15,000.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน        5,000.-  บาท 

5) แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ 

ชุมชน 
หมวด   ค่าใช้สอย 
ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายการ   รายจ่ายค่าด าเนินการจัดท าทะเบียน 

ถนนทางหลวงท้องถิ่นและโครงการ
ถนนทางหลวงลงทะเบียนท้องถิ่น
ภายในเขตเทศบาลฯ 

งบประมาณอนุมัติ      40,000.-  บาท  
งบประมาณก่อนโอน      40,000.-  บาท 
โอนลดครั้งนี้       35,000.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน        5,000.-  บาท 

6) แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ 

ชุมชน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณอนุมัติ    1,482,900.-  บาท  
งบประมาณก่อนโอน      101,290.-  บาท 
โอนลดครั้งนี้         45,000.-  บาท 
 

/...งบประมาณ 
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งบประมาณหลังโอน        56,290.-  บาท 

รวมโอนลดทั้งสิ้น 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)) 

เหตุผล 
 มีความจ าเป็นต้องโอนเพิ่มเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่าย
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่ม เพื่อไปต้ังจ่าย  หมวดเงิน
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.
2562 มาตรา 67 ทวิ ความว่าการจ่ายเงินอุดหนุน มาตรา 67 
(8) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะท าได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขอ
อนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย หมวด
เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 
ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว  

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม         มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพิ่มเติม หมวดเงินอุดหนุน 

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ด้วยเสียง
เป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 
 

5.8 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพือ่ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ รายการ โครงการปรับปรุงระบบทีวีวงจรปิด 
CCTV  

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

ด้วยกองช่างเทศบาลต าบลหนองขาว มีความประสงค์ขอ
โอนลดงบประมาณ ได้เสนอขอต้ังจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
/...เพื่อไปต้ังจ่าย  
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เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการ
โครงการปรับปรุงระบบทีวีวงจรปิด CCTV ดังมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

เนื่องจากคณะผู้บริหารมีความจ าเป็นเร่งด่วน  ต้องการ
แกป้ัญหาเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยภายในชุมชนหนอง
ขาว  เนื่องจากปัจจุบันระบบทีวีวงจรปิด  CCTV  ช ารุดเสียหาย
ใช้งานไม่ได้ จึงมีความจ าเป็นต้องขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย    
เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายจ่ายใหม่ ตามโครงการปรับปรุงทีวีวงจรปิด 
CCTV และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการโอนเพิ่ม  (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงาน    เคหะและชุมชน  
งาน    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
หมวด     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   
ประเภท    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   
รายการ   โครงการปรับปรุงระบบทีวีวงจรปิด CCTV  
งบประมาณอนุมัติ             ๐  บาท 
งบประมาณก่อนโอน             ๐  บาท  
โอนเพิ่มครั้งนี้    ๒๕๐,๘๐๐ บาท  
งบประมาณหลังโอน  ๒๕๐,๘๐๐ บาท 
รวมรายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่คร้ังนี้  จ านวน  
250,800 บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ     

โครงการปรับปรุงระบบทีวีวงจรปิด CCTV ชุด      
มีเดียคอนเวอร์เตอร์แปลงและส่งสัญญามี 2 คู่/ชุด  ปรับปรุงชุด
หัว DC ,ชุดเข้าหัวสาย JACK BNC + FT ค่าแรงงานตรวจเช็ค  
ถอด ประกอบ ติด ต้ัง เก็บสายปรับต้ังมุมกล้อง ต้ัง ค่าเซ็ด
โปรแกรม  ระบบชุดทีวีวงจรปิด ชุดบันทึกและแสดงผล ข้อมูล 
กล้องทีวีวงจรปิด แบบ 2 แบบมุมคงท่ี ส าหรับรักษาความ
ปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ อย่างน้อย 2 แหล่ง ระบบหน้าจอ 
CCTV และระบบ ANDROID PROCESS MEDIA จัดซื้อเครื่อง
บันทึกDS-7216 HUHI-K2/16ช่อง(รายการเกณฑ์ราคากลาง
พื้นฐานก าหนด) ไม่รวมอุปกรณ์ สายไฟ สายสัญญาณ ฯลฯ  
จัดซื้อกล้องโทรวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีส าหรับ 
 

/...ติดต้ัง 
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ติดต้ังภายนอกอาคาร   แบบท่ี2ส าหรับใช้งานรักษาความ
ปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพอย่างน้อย 2 แหล่ง ระบบหน้าจอ  
CCTV และระบบ ANDROID PROCESS MEDIA ( รายการ
เกณฑ์ราคากลางพื้นฐานก าหนด ) ไม่รวมอุปกรณ์ สายไฟ  
สายสัญญาณ ฯลฯ  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 1 KVA  (รายการ
เกณฑ์ราคากลางพื้นฐานก าหนด)  จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี LED 
TVแบบ  SMARTTV ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768   
พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 
2562 รายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕ 
หน้า ๒๐๘ ล าดับ ๒ 

      รายการโอนลด 
แผนงาน    เคหะและชุมชน  
งาน     บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
หมวด    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณอนุมัติ ๑,๔๘๒,๙๐๐ บาท 
งบประมาณก่อนโอน    ๓๕๒,๐๙๐ บาท 
โอนลดครั้งนี้     ๒๕๐,๘๐๐ บาท 
งบประมาณหลังโอน    ๑๐๑,๒๙๐ บาท 
รวมรายการโอนลดคร้ังนี้ จ านวน 250,800 บาท 
เหตุผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ท่ีท าให้
ลั กษณะปริ ม าณ คุณภาพ เป ล่ี ยน  ห รื อ โ อ น ไป ต้ั ง จ่ า ย            
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขอ
อนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย เป็น
รายการใหม่  หมวดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ประเภท
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการและเหตุผล
ข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่โครงการดังกล่าว  โปรดยกมือ 
 

/...มต ิ
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มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายการ โครงการปรับปรุงระบบทีวีวงจรปิด ด้วยเสียงเป็น  
เอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 
 

5.9 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
รายการ ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

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

      ด้วย เทศบาลต าบลหนองขาว มีความประสงค์จะ 
ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ท่ีอยู่ในความดูแลของส านัก
ปลัดเทศบาล แต่ด้วยงบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
รายการ ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ 90,000 
บาท ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการโอนเพิ่ม 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ   ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์  
งบประมาณอนุมัติ   460,000  บาท 
งบประมาณก่อนโอน       1,000  บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้       90,000  บาท 
รวมรายการโอนเพิ่มท้ังส้ิน    90,000  บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล ท่ีมีการช ารุด พัง
เสียหาย เพื่อเป็นการบ ารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่
ในสภาพดี 
รายการโอนลด 
1. แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
 

/…งาน 
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งาน   บริหารงานท่ัวไป 
         หมวด   ค่าใช้สอย 

ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
โครงการ  จ้างเหมาแรงงานเพื่อท าความสะอาด 

บริเวณรอบอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองขาว 

งบประมาณอนุมัติ   96,000  บาท 
งบประมาณก่อนโอน   96,000  บาท 
โอนลดครั้งนี้     64,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน         32,000  บาท 

รายการโอนลด 
2. แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน   งานบริหารงานคลัง 

         หมวด   ค่าตอบแทน 
ประเภท   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
งบประมาณอนุมัติ   108,000  บาท 
งบประมาณก่อนโอน      51,400  บาท 
โอนลดครั้งนี้        26,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน            25,400  บาท 

 

เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27   
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น      
คณะผู้บริหารจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเพื่อได้พิจารณาอนุมัติ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว  

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รายการ     

ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 
7 เสียง 

 

5.10 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม รายการ เคร่ืองจ่ายสารเคมี ( คลอรีน ) 

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

 ด้วยกองคลัง เทศบาลต าบลหนองขาว จะด าเนินการ
จัดซื้อเครื่อง จ่ายสารเคมี  จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
72,600.-บาท เพื่อใช้ในระบบผลิตน้ าประปาของงานกิจการ
ประปาให้มีน้ าประปาท่ีสะอาด ถูกหลัก-อนามัย และเพื่อสร้าง
ความเช่ือมั่นในคุณภาพน้ าประปากับประชาชนผู้ใช้น้ าส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และงานกิจการประปามีงบประมาณรายจ่าย
ไม่เพียงพอในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว  

โอกาสนี้ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลหนอง
ขาวเพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 1 
รายการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 
 ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอ มี
รายละเอียดดังนี้ 

      รายการโอนเพิ่ม     
   ด้าน   เศรษฐกิจ   
   แผนงาน   การพาณิชย์   
   งาน   กิจการประปา  
   หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
   ประเภท   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  

รายการ เครื่องจ่ายสารเคมี(คลอรีน) เข้าระบบ
ประปาท่ีต้องการความแม่นย าสูง ทน
ต่อการกัดกร่อนของสารเคมีทุกชนิด 
ก าลังการผลิตไม่น้อยกว่า 50 ลิตรต่อ
ช่ัวโมง ส าหรับใช้กับ PVC,Hose Pipe 
6x12 สามารถปรับด้วยมือได้ มอเตอร์
ขนาด 250 วัตต์ 1440 รอบต่อนาที 
ใช้กับไฟขนาด 380 วัตต์ พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 เครื่อง (ครุภัณฑ์ไม่ได้ระบุ
อยู่ ในมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณและราคาครุภัณฑ์ ท่ี
ก าหนดเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
แล้ว) 

/…งบประมาณ 
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   งบประมาณต้ังไว้   45,000 บาท   
    งบคงเหลือก่อนโอน        45,000 บาท   
   โอนเพิ่ม   45,000 บาท 
    งบคงเหลือหลังโอนเพิ่ม  90,000 บาท 
   รวมโอนเพิ่มท้ังส้ิน   45,00๐ บาท  
   รายการโอนลด  
    ด้าน   เศรษฐกิจ   
    แผนงาน   การพาณิชย์   
     งาน   กิจการประปา  
      หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
    รายการ   เครื่องจ่ายสารเคมี(สารส้ม) เข้าระบบ 

  ประปาท่ีต้องการความแม่นย าสูง ทน
ต่อการกัดกร่อนของสารเคมีทุกชนิด 
ก าลังการผลิตไม่น้อยกว่า   85 ลิตร
ต่ อ ช่ั ว โ ม ง  ส า ห รั บ ใ ช้ กั บ 
PVC,NPT0.5” สามารถปรับด้วย มือ
ได้ มอเตอร์ขนาด 250 วัตต์ 1440 
รอบต่อนาที ใช้กับไฟขนาด 380 
วัตต์ พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เครื่อง 
(ครุภัณฑ์ไม่ได้ระบุอยู่ ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณและ
ราคาครุภัณฑ์ท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

    งบประมาณต้ังไว้   45,000 บาท   
    งบคงเหลือก่อนโอน 45,000 บาท   
    โอนลด     45,000 บาท 
     งบคงเหลือหลังโอนลด           0 บาท 
     รวมโอนลดท้ังส้ิน   45,000 บาท  
     เหตุผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้วยวิ ธี การ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  (แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ และ ๓) หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

/…จึงเรียนมา 
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว เพื่อพิจาณาอนุมัติต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว  

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รายการ 

เคร่ืองจ่ายสารเคมี ( คลอรีน ) ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 
7 เสียง 

 

5.11 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย รายการ เคร่ืองจ่ายสารเคมี ( คลอรีน ) 

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

 ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองขาว ได้โอนเพิ่มงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการ การประปาเทศบาลต าบลหนองขาว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องจ่ายสารเคมี(คลอรีน) 
เข้าระบบประปาท่ีต้องการความแม่นย าสูง ทนต่อการกัดกร่อน
ของสารเคมีทุกชนิด ก าลังการผลิตไม่น้อยกว่า 50 ลิตรต่อ
ช่ัวโมง ส าหรับใช้กับ PVC,Hose Pipe 6 x 12 สามารถปรับ       
ด้วยมือได้ มอเตอร์ขนาด 250 วัตต์ 1440 รอบต่อนาที ใช้กับ
ไฟขนาด 380 วัตต์ พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เครื่อง (ครุภัณฑ์
ไม่ได้ระบุอยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณและ
ราคาครุภัณฑ์ท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) นั้น 
หลักการ 
 ในการนี้  งานกิจการประปา และกอง ช่างไ ด้เข้ า
ด าเนินการตรวจสอบเบื้องต้นจากครุภัณฑ์ท่ีใช้งานตลอด 24 
ช่ัวโมง พบว่าคุณลักษณะครุภัณฑ์เดิมท่ีใช้งานอยู่มีอายุการใช้
ง าน น้ อ ยก ว่ า ปก ติ  ซึ่ ง ปั จ จุบั น เ ครื่ อ ง จ่ า ยส าร รุ่ น ให ม่                
มีประสิทธิภาพในการจ่ายเคมีมากขึ้นและขนาดก าลังมอเตอร์เล็ก
ลง ดังนั้นเพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานด้านประปาเกิด
ประโยชน์สูงสุดและด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอ
แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์  
 

 
/...จากเดิม  
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จากเดิม  
 เครื่องจ่ายสารเคมี(คลอรีน) ก าลังการผลิตไม่น้อยกว่า 
50 ลิตรต่อช่ัวโมง ส าหรับใช้กับPVC, Hose Pipe 6x12 ปรับ
ด้วยมือได้ มอเตอร์ขนาด 250 วัตต์ 1440 รอบต่อนาที ใช้กับ
ไฟขนาด 380 วัตต์ พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 
90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 

      เปลี่ยนเป็น  
 เครื่องจ่ายสารเคมี จ่ายสารเคมี ด้วยระบบ Motor 
driven diaphragm ตัวเครื่องท าด้วย Robust construction 
with Cast iron housing มอเตอร์ขนาดก าลัง 0.18 kw. 
ปริมาณจ่ายสารเคมี 83 ลิตร/ช่ัวโมง (Max 86 l/hr.) แรงดัน
สูง สุดขนาด  10  Bar ก า ลั ง ขับสาร เคมี  15  ml/stroke               
ท่ี 96 stroke/min. (ผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมัน) พร้อม
ติดต้ัง จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 90 ,000.-บาท (เก้าหมื่น   บาท
ถ้วน) 

 

      เหตุผล 
 เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปโดยถูกต้องเกิดประโยชน์
แ ก่ ท า ง ร า ช ก า ร แ ล ะ เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 และ 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543  หมวด 4 ข้อ 29 ท่ีก าหนดไว้ว่า “การ
แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญ นางวารุณี เนาท่าแค ผู้อ านวยการกองคลัง ช้ีแจง
ประธานสภาเทศบาล    รายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ  
นายทศพร ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพผม นายทศพร ใจทัศน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงแทน นางวารุณี เนาท่าแค 

ผู้อ านวยการกองคลัง สืบเนื่องจากกองคลังได้ต้ังงบประมาณเพื่อ
จัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมีคลอรีนและสารส้ม งบประมาณเครื่อง
ละ 45,000 บาท แต่ด้วยได้มีการส ารวจเครื่องจ่ายสารดังกล่าว
ปรากฎว่าเป็นอุปกรณ์ท่ีไม่มีคุณภาพ ซึ่งการใช้งานผลิตน้ าประปา
ต้องใช้ตลอด 24 ช่ัวโมง เห็นควรจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพทน 
 

/...ต่อการ 



27 
 

ต่อการใช้งานแต่ราคาก็จะสูงขึ้น  จึงไ ด้ขออนุมั ติโอนเงิน
งบประมาณตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองขาวได้เสนอใน ญัตติ
ท่ี 5.10 เมื่อโอนเสร็จก็ต้องเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณใน
ญัตตินี้ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว  

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

รายการ เคร่ืองจ่ายสารเคมี ( คลอรีน ) ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน 7 เสียง 

 

5.12 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ าแก้ไขปัญหา  
น้ าท่วม  ซอย ๕ , ซอย ๗ หมู่ที่ ๘ ในเขตเทศบาลต าบล 
หนองขาว    

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

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว มีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

จึงรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อขอ
อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 
หลักการ 

ตามสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัย
ประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อ
วันท่ี ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๒ ประชุมสภามีมติอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสมโครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ าแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ซอย 
๕, ซอย ๗ หมู่ที่ ๘ ในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน ๑ จุด  
ขนาดอาคารกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร รวมพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า ๑๓.๕๐ ตารางเมตร ท่อส่งน้ าสแตนเลส ขนาด ๒๐ นิ้ว 
ยาว ๑๕ เมตร รวมหัวกะโหลกสูบน้ าเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ สูบ   
 
 

/...ขนาด  
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ขนาด ๑๓๒ KW (๑,๕๐๐ ROM/MIN)  พร้อมชุดแท่นยอยล์
การ์ด เพลานอกรองรับด้วยชุดลูกปืน ถังเช้ือเพลิงจุไม่น้อยกว่า 
๑๕๐ ลิตร พร้อมเกจ์วัดเช้ือเพลิง ตัวเครื่องยนต์มีระบบวัดความ
สกปรกของกรองอากาศ AIR  CLEANER มีสัญญาณบอก 
สีแดง  และสีเขียว  ตามรายการท่ีเทศบาลต าบลหนองขาว
ก าหนด  มีแบตเตอรี่  ขนาด  ๒๔ โวลล์   ซ่อมแซมผิวจราจรแนว
ท่อระบายน้ าทางข้าม  ระบบงานไฟฟ้า   ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  ๑ ป้าย จ านวนเงิน ๙๐๓,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้า
แสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น  แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าว   
มีความจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนความเหมาะสมกับพื้นท่ี  จึงมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณจ่าย
ขาดเงินสะสม ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อความเดิม 

โครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ าแก้ไขปัญหาน้ าท่วม   
ซอย ๕ , ซอย ๗ หมู่ ท่ี ๘ ในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว   
จ านวน ๑ จุด  ขนาดอาคารกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร 
รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ ตารางเมตร ท่อส่งน้ าสแตนเลส 
ขนาด ๒๐ นิ้ว ยาว ๑๕  เมตร  รวมหัวกะโหลกสูบน้ าเครื่องยนต์
ดีเซล ขนาด ๖ สูบ ขนาด ๑๓๒ KW (๑,๕๐๐ ROM/MIN)  
พร้อมชุดแท่นยอยล์การ์ด เพลานอกรองรับด้วยชุดลูกปืน       
ถังเช้ือเพลิงจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร พร้อมเกจ์วัดเช้ือเพลิง      
ตัวเครื่องยนต์มีระบบวัดความสกปรกของกรองอากาศ AIR  
CLEANER มีสัญญาณบอกสีแดง และสีเขียว ตามรายการท่ี
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด  มีแบตเตอรี่ ขนาด ๒๔ โวลล์   
ซ่อมแซมผิวจราจรแนวท่อระบายน้ าทางข้าม ระบบงานไฟฟ้า   
ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จ านวน ๑ ป้าย จ านวนเงิน 
๙๐๓,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ข้อความใหม่ 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างอาคารสูบ
น้ าแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซอย ๕, ซอย ๗ หมู่ท่ี ๘ ในเขตเทศบาล
ต าบลหนองขาว จ านวน ๒ จุด มีท่อส่งน้ าสแตนเลส ขนาด     
๑๐ นิ้ว ยาว ๑๕ เมตร ท่อเหล็กด าลอดใต้ถนนพร้อมฉนวนยาง
ด ารองท่อกันกระแทก   ซ่อมแซม   ผิวจราจรแนวท่อระบายน้ า   
ข้ามส่งลงคลองระบายน้ า   หัวกะโหลกสูบน้ าส่วนท้ายขนาด  
๑๓ นิ้ว  พร้อมขาจับยึดโครงสร้าง  รวมค้ ายัน  บ่อพักน้ าเหล็ก
พร้อมตะแกรงกันขยะ  มอเตอร์ขนาด ๒๐ แรงม้า ๓๘๐ โวลล์  

 
/...พร้อมมูเลย์ 
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พร้อมมูเลย์ สายพานในการขับเคล่ือน กล่องฝาครอบมอเตอร์กัน
แดดกันฝน ระบบไฟฟ้า ตู้คอนโทรลกันน้ าฝา ๒ ช้ัน ตามรายการ
ท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน ๑ ป้าย คงเหลือ จ านวนเงิน ๗๓๓,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ด
แสนสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)    
เหตุผล 

เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องปรับเปล่ียน
ความเหมาะสมกับพื้นท่ีเป็นขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
๑.ตามเงื่อนไขของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๘๙  ประกอบกับหนังสือด่วนท่ีสุด  
มท. ๐๘๐๘.๒/ว. ๗๒๗๒ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 
1.  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  
หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจการท่ีจัดท าเพื่ อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน หรือตามท่ีกฎหมายกก าหนด ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงิน การคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 ข้อ 29 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เทศบาลได้น าเรื่องการติดต้ัง 
 

/...เครื่องสูบน้ า 
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เครื่องสูบน้ าเรียนปรึกษากับส านักงานชลประทานท่ี 13 และได้
ค าแนะน ามาว่า ถ้าเราใช้ท่อ ขนาด 20 นิ้ว มาใช้ อาจท าให้คัน
คลองรับน้ าหนักไม่ไหว อาจเกิดความเสียหายได้ จึงแนะน าให้ใช้
ท่อขนาด 10 นิ้ว โดยติดต้ัง จ านวน 2 จุด คือบริเวณซอย
เทศบาล 5 และซอยเทศบาล 2 โดยใช้ระบบไฟฟ้าแทน จึงเสนอ
ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวพิจารณา 

นายโกศล  นาคะ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายโกศล นาคะ 
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล มีการส ารวจสถานท่ีท่ีจะท าการติดต้ังแล้ว 

หรือไม่ 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เป็นท่ีดินของชลประทานท่ีได้

ส ารวจเรียบร้อยแล้ว โดยจะปล่อยน้ าลงคลองชลประทานซึ่งจะ
ใช้กรณีน้ าท่วมขังจากน้ าฝนเท่านั้น  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญ นายสิทธิพร อ่ าพันธุ์  ผู้อ านวยการกองช่าง ช้ีแจง
ประธานสภาเทศบาล    รายละเอียดเพิ่มเติม 
นายสิทธิพร  อ่ าพันธุ์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพผม นายสิทธิพร อ่ าพันธุ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง    ผู้อ านวยการกองช่าง ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงไว้ 

ข้างต้น มอเตอร์ท่ีใช้คือ 20 แรง ใช้กับไฟฟ้า 3 เฟส ระบบไฟฟ้า
นี้ก็จะต่อเนื่องกับญัตติท่ี 5.7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณเพิ่มเติม หมวดเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนกิจการ
ที่เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า โดยการเพิ่มจุด
ติดต้ังเพิ่มจากเดิม รวมเป็น 2 จุด บริเวณสะพานหน้าสถานี
น้ ามันนิตยาบริการ จุดนี้จะปล่อยน้ าลงคลองระบายน้ าของ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวท่ีได้ก่อสร้างไว้อยู่แล้ว จุดนี้
เป็นระบบสูบน้ าตรง ขนาด 10 นิ้ว อัตราไม่น้อยกว่า 1,200 
รอบต่อนาที หัวกะโหลกขนาด 13 นิ้ว ระบบก็จะเป็นระบบ
ท่ัวไป โครงการนี้สามารถด าเนินการได้เลยหากสภามีมติอนุมัติใน
วันนี้ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว อยากให้คิดหรือ
ประธานสภาเทศบาล    วางแผนเผ่ือกรณีท่ีระบบไฟฟ้าท่ีอาจดับได้ในช่วงฤดูฝน 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว หากเกิดไฟฟ้าดับจะใช้เครื่องปั่น 

ไฟของต าบลหนองขาวมาใช้แทน 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติให้เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย

โครงการดังกล่าว  โปรดยกมือ 
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มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้อนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

เงินสะสม โครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ าแก้ไขปัญหา  น้ าท่วม  
ซอย ๕ , ซอย ๗ หมู่ที่ ๘ ในเขตเทศบาลต าบล หนองขาว   
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 

 

5.13 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อด าเนินการ
โครงการซ่อมแซมระบบประกาศเสียงตามสายภายในเขต
เทศบาลต าบลหนองขาว 

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

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงิน
สะสม เพื่อด าเนินการโครงการซ่อมแซมระบบประกาศเสียงตาม
สายภายในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว ตามแบบท่ีเทศบาลต าบล
หนองขาว ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการซ่อมแซม
ระบบประกาศเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว  
ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ.2561 ข้อ 89 (1)  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด    
เหตุผล 

เนื่องจากได้รับค าร้องเรียนเป็นจากผู้น าชุมชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองขาวจ านวนมาก ว่ามีความ 
ประสงค์ขอให้ติดต้ังระบบเสียงตามสายเพิ่มเติม เนื่องจากไม่ได้
ยินเสียงตามสายเพราะต้องการทราบการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารจากทางเทศบาล อีกท้ัง เสียงตามล าโพงมีเสียงหวีดร้อง 
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ดังรบกวน ในจุดท่ีล าโพงช ารุดเสียหายเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก  จึงขอด าเนิน
โครงการซ่อมแซมระบบประกาศเสียงตามสายภายในเขต
เทศบาลต าบลหนองขาว  ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลหนองขาว
ก าหนด จ านวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

เทศบาลต าบลหนองขาว จึงมีความจ าเป็นท่ีจะด าเนินการ
โครงการซ่อมแซมระบบประกาศเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล
ต าบลหนองขาว  ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านการบริการชุมชนและสังคม บ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ซึ่งผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองขาว พิจารณาว่าเป็น
โครงการท่ีเป็นความต้องการของประชาชน  และไม่สามารถรอ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีต่อไปได้  ประกอบกับ
โครงการดังกล่าวได้มี ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑– 
๒๕๖๕ หน้า ๒๑๒ ล าดับ ๒ จึงได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
เพื่อด าเนินโครงการซ่อมแซมระบบประกาศเสียงตามสาย ภายใน
เขตเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

อนึ่งยอดเงินสะสม  (ณ วันท่ี 30 กันยายน 256๒)  
และสามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์การใช้ จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น จ านวน ๓๑ ,๙๔๗,๗๒๗.๔๖ บาท  
(สามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนส่ีหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทส่ี
สิบหกสตางค์)  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายโกศล  นาคะ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายโกศล นาคะ 
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากระบบเสียงตามสายของเทศบาล 

ต าบลหนองขาวได้มีการติดต้ังมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี จึงเกิด
การช ารุดบ่อยครั้ ง เห็นควรให้น าเงินสะสมมาใช้เพื่อและ
ด าเนินการติดต้ังใหม่ท้ังระบบ ใช้วัสดุท่ีดีมีคุณภาพ ดีกว่าการ
ซ่อมแซม 

นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เทศบาลต าบลหนองขาวได้ 

ด าเนินการติดต้ังเครื่องส่งสัญญาณไปแล้วจ านวน 4 จุด การ
ท างานปกติ แต่ท่ีช ารุดคือระบบสายโดยจะแยกการควบคุมเป็น  
4 จุด เพื่อง่ายต่อการดูแลและซ่อมแซม ซึ่งได้ให้ช่างมาส ารวจ
และประมาณการงบประมาณในการซ่อมแซม จ านวน 
500,000 บาท โดยเมื่อวาน วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ให ้
 

/...ช่างโรเบิร์ต 
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ช่างโรเบิร์ต เจ้าของวงดนตรี ป.ปลา ช่วยส ารวจระบบเสียงตาม
สายบริเวณหอกระจายข่าว หมู่ ท่ี 3 ก็พบว่าเกิดจากสายส่ง
สัญญาณโดนตัดขาด ซึ่งได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจุด
อื่นๆ ก็เป็นเช่นเดียวกัน 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อด าเนินการโครงการ

ซ่อมแซมระบบประกาศเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล
ต าบลหนองขาว ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 

 

5.14 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุน
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

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

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.2550 มาตรา 41 ก าหนดให้ ผู้อ านวยการจัดให้มี
อาสาสมัครในพื้นท่ีเพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้ังนี้ ศูนย์อ านวยการใหญ่จิต
อาสาพระราชทาน มีความประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทย 
ประสานจังหวัด/อ าเภอ จัดต้ังชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบั ติ 
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และเทศบาลต าบล 
(ทต.) อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นท่ี รวมท้ัง
พิจารณาก าหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้าง การส่ังการ 
แผนผัง/เครือข่ายการติดต่อส่ือสาร และการฝึกอบรมชุ ด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าว ให้มีความพร้อมปฏิบัติ
ภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมาย 
หลักการ 

ตามหนังสืออ าเภอท่าม่วง ด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 0218/     
ว 464 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุน 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดท าโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอท่าม่วง  
 

/...จังหวัด 
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จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี 2563 โดยขอรับสนับสนุนเงิน
อุ ด ห นุ น แ ต่ ล ะ เ ท ศ บ า ล  จ า น ว น  5 0 ,0 0 0  บ า ท                   
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ฝึกอบรมดังกล่าว 
เหตุผล 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล ( ฉบับที่ 14 ) 
พ.ศ.2562 มาตรา 67 ทวิ ความว่า การจ่ายเงินอุดหนุน มาตรา 
67 ( 8 ) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะท าได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัด
อนุมัติแล้ว ในการนี้จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาขออนุมัติให้การ
สนับสนุนเงินอุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี 2563 แก่อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมั ติ ให้ สนับสนุน เงินอุดหนุน โครงการดังกล่าว       

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มีมติอนุ มัติให้อุดหนุนงบประมาณโครงการฝึกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 

 

5.15 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติจ าหน่ายหนี้สูญภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน 

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

ด้วย เทศบาลต าบลหนองขาว มีความประสงค์จะ
จ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ปี 2558 
ปี 2559 และปี 2560 ปีละ 500 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 
1,500 บาท   (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว เห็นชอบให้จ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ภาษี 
โรงเรือนและท่ีดิน ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ตามท่ี งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นท่ีตรวจสอบหลังจากท่ี  
 

/...นางบุญฤทธิ ์
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นางบุญฤทธิ์ โพธิ์เงิน ได้เขียนค าร้องขอผ่อนช าระภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ในวันท่ี 21 กันยายน 2560 แต่มิได้เข้าติดต่อช าระ
ภาษีตามค าร้ อ ง  พบว่ าร้ าน ท่ีนางบุญฤทธิ์  โพธิ์ เ งิ น  ใ ช้
ประกอบการได้ปิดตัวลง และไม่สามารถติดต่อนางบุญฤทธิ์   
โพธิ์เงิน ได้และเมื่อมีการสอบถามคนในพื้นท่ี แจ้งว่านางบุญฤทธิ์ 
โพธิ์เงิน ไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีแล้ว ท าให้ไม่สามารถติดตามให้ช าระหนี้
ได้  จึงขออนุมัติด าเนินการตามหนังสือ มท0808.4/ว4772 
ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2552 เรื่องหลักเกณฑ์การจ าหน่าย    
หนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างช าระฯ ข้อ 1.1 ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารและได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
เหตุผล 

ตามหนัง สือ มท 0808.4/ว4772 ลงวัน ท่ี 23 
ธันวาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ าหน่ายหนี้สูญ การลด
ยอดลูกหนี้ค้างช าระและวิธีการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นฯ ข้อ 1.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าหน่าย
หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
ท้องถิ่นและได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ข้อ 1.2 การจ าหน่าย
หนี้ สูญตามข้อ 1.1 ให้กระท าไ ด้เมื่อด าเนินการแล้วตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้  
1.2.1 ได้มีการส ารวจลูกหนี้ค้างช าระภาษี ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และรายได้อื่นๆ ตลอดจนลูกหนี้ต่างๆ อย่างท่ัวถึง พร้อม
จัดท าทะเบียนลูกหนี้ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตามกฎหมาย
ระเบียบและหนังสือส่ังการก าหนด  
1.2.2 ได้มีการเร่งรัดติดตามให้มีการช าระหนี้แล้ว แต่ไม่สามารถ
เก็บได้เนื่องจากลูกหนี้กลายเป็นบุคคลล้มละลาย ยากจน ไม่มี
ทรัพย์สินท่ีจะเรียกช าระหนี้ได้หรือด้วยเหตุผลอื่นคณะผู้บริหาร
จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเพื่อได้พิจารณาอนุมัติ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติใหจ้ าหน่ายหนี้สูญภาษีโรงเรือนและท่ีดิน โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้จ าหน่ายหนี้สูญภาษีโรงเรือนและที่ดิน ด้วยเสียง

เป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 
 

5.16 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติรับโอนลานการค้าชุมชน 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 

/...นายทรงพล   
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นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

 ขอเสนอญัตติ เรื่อง การรับโอนลานการค้าชุมชน จาก
อ าเภอท่าม่วง จ านวน 2 หลัง และหมู่บ้านจ านวน 1 หลัง เพื่อ
ขอพิจารณาความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาวใน
การด าเนินการต่อไป ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯเนื่องจาก
ส านักปลัดเทศบาล ได้ท าหนังสือขอโอนลานการค้าชุมชน ตาม
หนังสืออ าเภอท่าม่วง ที่ 0218/1922 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2562 เรื่อง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2 หลัง เป็นเงิน 
3,816,500 บาท ตามหนังสือท่ีท าการชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน 
เรื่อง การโอนทรัพย์สิน ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 จ านวน 1 
หลัง ราคา 1,750,000 จึงขอเสนอญัตติโดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

เนื่องจากเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับหนังสือท่ีว่าการ
อ าเภอท่าม่วง ท่ี กจ 0218/3922 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 
2562 เรื่อง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2 หลัง เป็นเงิน 
3,816,500 บาท และตามหนังสือท่ีท าการชมรมก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน เรื่อง การโอนทรัพย์สิน ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 
จ านวน 1 หลัง ราคา 1,750,000 บาท ให้กับเทศบาลต าบล
หนองขาว 
เหตุผล 
1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 หมวด 2 การจัดหา   
ส่วนท่ี 1 บทท่ัวไป ข้อ 9 ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์
แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ
พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมี
เงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
จะรับสิทธินั้นๆได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากท่ีระเบียบนี้
ได้ก าหนดไว้ และไม่มีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือ 
 
 

/...กฎหมาย 



37 
 

กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตาม
วิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีก าหนดไว้ในหมวดนี้  
2. เนื่องจากเทศบาลต าบลหนองขาวได้รับหนังสือดังกล่าวซึ่งเป็น
เรื่องท่ีต้องน าเข้าท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อ
พิจารณาขอความเห็นชอบในการด าเนินการต่อไป 
ข้อกฎหมาย 

ดังนั้นเพื่ อเป็นการปฏิบั ติให้ถูก ต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 
2535 หมวด 2 การจัดหา ( ส่วนท่ี 1 บทท่ัวไป ) ข้อ 9 ในกรณี
ท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล   
พัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน 
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ
นั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบต่อสภาหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  

การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากท่ีระเบียบนี้
ได้ก าหนดไว้และไม่มีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือ
กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตาม
วิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองขาวพิจารณาต่อ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  ขอช้ีแจงรายละเอียด ดังนี้ 

เทศบาลได้รับหนังสือจากชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลหนองขาว 
โดยมีวัตถุประสงค์คือจะขอส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ท่ีเป็น
งบประมาณจากชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลหนองขาว จ านวน 
1 หลัง และอาคารอเนกประสงค์ ท่ีเป็นงบประมาณจากกรมการ
ปกครอง จ านวน 2 หลัง ให้อยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบล
หนองขาว ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ส าหรับ
หลักการการขอใช้บริการหรือค่าธรรมเนียมการขอใช้สถานท่ีจะ   
ท าการหารือกับท่ีประชุมภายหลังจากท่ีสภาเทศบาลต าบล     
หนองขาวมีมติอนุมัติให้รับโอนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 
 

/...นายโกศล   
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นายโกศล  นาคะ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายโกศล นาคะ 
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้ท ารางน้ าฝนบริเวณหลังคาท่ีเช่ือมต่อ 

ระหว่าง 3 อาคาร 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ถ้าสภาเทศบาลมีมติอนุมัติรับ 

โอนในวันนี้ ก็จะด าเนินการแก้ไขให้ตามล าดับ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติให้รับโอนลานการค้าชุมชน โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้รับโอนลานการค้าชุมชน ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

จ านวน 7 เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 6    เร่ืองอื่นๆ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายวันเพ็ญ  สุขกรม    เรียนท่านประธานท่ีเคารพผม นายวันเพ็ญ สุขกรม สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาล ขอให้ปรับปรุงรางระบายน้ า บริเวณซอยเทศบาล 1  

เช่ือมต่อด้านหลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว 
เนื่องจากฝาตะแกรงสูงกว่าถนน และบางจุดมีช่องว่างห่างจาก
ปากบ่อเนื่องจากมีการก่อสร้างรางระบายน้ า เกรงว่าอาจเกิด
อันตรายต่อประชาชน  

นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เทศบาลมีแผนการปรับปรุงผิว 

ถนนไว้แล้ว แต่ต้องให้ด าเนินโครงการปรับปรุงระบบประปาให้
แล้วเสร็จท้ังหมด 

นายวันเพ็ญ  สุขกรม    เรียนท่านประธานท่ีเคารพผม นายวันเพ็ญ สุขกรม สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาล มือหมุนส าหรับ ปิด-เปิด ประตูน้ า บริเวณหน้าบ้านนาย  

สุกิจ บ้านกล้วย ได้สูญหาย ขอให้ด าเนินการแก้ไขด้วย 
นายสุนทร  จันทนะ      เรียนท่านประธานท่ีเคารพผม นายสุนทร จันทนะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาล ฝาท่อระบายน้ าบริเวณกลางถนน ซอยเทศบาล 7 มี 

เสียงดังเวลามีรถยนต์วิ่งผ่าน ขอให้แก้ไขด้วย 
นายวิโรจน์  เอกจิต    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพผม นายวิโรจน์ เอกจิต 
รองประธานสภาเทศบาล    รองประธานสภาเทศบาล ขอให้จัดท าป้ายสะท้อนแสงบริเวณ 

ทางโครงหน้าสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด เพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ  

นายวิโรจน์  เอกจิต    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพผม นายวิโรจน์ เอกจิต 
รองประธานสภาเทศบาล    รองประธานสภาเทศบาล โครงการปรับปรุงผิวถนนบริเวณหน้า 
 

/...ห้องสมุด 
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ห้องสมุดประชาชนจะด าเนินการหรือไม่  ถ้ายั ง ไม่มีการ
ด าเนินการขอให้ท าการตีเส้นจราจรส าหรับจอดรถให้ชัดเจน 

นายทศพร  ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทศพร  ใจทัศน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล    เลขานุการสภาเทศบาล ได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายแบบแผน 

และก่อสร้าง เข้าส ารวจก่อนด าเนินโครงการดังกล่าว ปรากฏว่า
หากมีการด าเนินโครงการดังกล่าว จะมีผลกระทบคือน้ าอาจไหล
เข้าบ้านเรือนประชาชนพักอาศัยบริเวณนั้น และหากจะให้มีการ
ด าเนินโครงการ ต้องมีการสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนด้วย  

นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ขอรายงานผลการด าเนิน 

โครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้สภาเทศบาล
ต าบลหนองขาวทราบ ดังนี้ 
- โครงการก่อสร้างถนน ซอยบ้านนายแดง สุขศิริ ด าเนินการ
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอยบ้าน นางศรีวรรณ เมธากุล 
ก าลังด าเนินการ 
- โครงการก่อสร้างเสาไฮแมส บริเวณครัวอีสาน ก าลังด าเนินการ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  
 

เลิกประชุมเวลา 12.10 นาฬิกา 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

( ลงช่ือ )......................................................เลขานุการสภาเทศบาล                  

       ( นายทศพร  ใจทัศน์ )   

 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2563 ประจ าปี 2563 
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวันศุกร์ ท่ี...............เดือน.................................พ.ศ. ๒๕63 

 

 

/...( ลงช่ือ ) 
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( 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........../๒๕63  เมื่อวัน.................................
ท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

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

               ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

       
 

 


