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การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๒/2563 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 

เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕63 เวลา ๑0.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

------------------------------------------------ 
สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 

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

 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล  ( ลากิจ ) 
2. นายวันเพ็ญ  สุขกรม   สมาชิกสภาเทศบาล  ( ลากิจ ) 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายประสาน  ชุ่มช่ืน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายสิทธิพร  อ่ าพันธุ์   ผู้อ านวยการกองช่าง 
7.  นางวารุณี  เนาท่าแค  ผู้อ านวยการกองคลัง 
8.  นายคมสัน    ค าบุดดี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
9.  นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
10. นายชินภัทร์  เพ็งบุตร   นักการ 

 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายทศพร  ใจทัศน์
เลขานุการสภาเทศบาล  ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแล้ว
กล่าวเปิดประชุม  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้  ถึ ง เ วลาประ ชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวและ
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2563 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ณ บัดนี้ 
 
 

/ ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล   และ นายวันเพ็ญ   สุขกรม สมาชิกสภาเทศบาล   
     ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3  
คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.๒๕63 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอให้ ท่ีประ ชุมตรวจสอบรายงานการประชุมว่ ามีข้อ ผิดพลาดท่ี
ประธานสภาเทศบาล   ต้องแก้ไขหรือไม่ หากไม่มี ขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบและรับรอง 

รายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัย  

ที่ 3 คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 ด้วยเสียง
เป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง    

 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง สืบเนือ่งจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา  
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ือง เพื่อทราบ       
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ือง เพื่อพิจารณา 
5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕64 วาระท่ี ๒ ( ขั้นแปรญตัติ ) 
และ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่ 3 ( ข้ันลงมติ ) 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญ  นายทศพร  ใจ ทัศน์  เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงข้ อ 
ประธานสภาเทศบาล   ระเบียบกฎหมาย 
นายทศพร  ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทศพร  ใจทัศน์  
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล  
นายทศพร  ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทศพร ใจทัศน์ เลขานุการสภา 

     อาศัยอ านาจกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ( แก้ไขถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ )  ข้อ ๔๙ ญัตติร่าง
ข้ อบัญญั ติ ท่ีสภา ท้องถิ่ นลงม ติรั บห ลักการแ ล้วถ้ าจะ ต้อง ส่ง ให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติด้วย  

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตาม 
 

/ วรรคหนึ่ง... 
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วรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข 
เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให ้
แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ       
ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตาม
แบบท้ายระเบียบนี้ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง     

กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค า
แปรญัตติด้วยวาจาได้  

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้อง
เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อม
ท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้น
อย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อ
ใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่น          
ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  
เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  

ซึ่งในท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้คัดเลือก นายวิโรจน์  
เอกจิต รองประธานสภาเทศบาล เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญนายวิโรจน์ เอกจิต รองประธานสภาเทศบาล  ในฐานะประธาน 
ประธานสภาเทศบาล   คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

2564 แถลงค าขอแปรญัตติ ต่อท่ีประชุม 
นายวิโรจน์  เอกจิต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์ เอกจิต 
รองประธานสภาเทศบาล    รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการแปรญัตติ  
( ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการแปรญัตติ )  ตามมติการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยสามัญ  

สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 
ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติซึ่งประกอบด้วย 

ผมนายวิโรจน์  เอกจิต   ประธานกรรมการแปรญัตติ 
2. นายเสนาะ   อ านวย  กรรมการ 
3. นายสุนทร   จันทนะ  กรรมการและเลขานุการ 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ีรับค าขอแปรญัตติ โดยเริ่มต้ังแต่ 
วันนี้ท่ี 13 สิงหาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 13.30-16.30 นาฬิกา  
วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา 
 
 

/ วันท่ี 15... 
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วันท่ี 15 สิงหาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา  
วันท่ี 16 สิงหาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา  

     ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
และเมื่อครบระยะเวลา คณะกรรมการแปรญัตติได้ปิดรับค าขอแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ปรากฏว่าไม่มีคณะผู้บริหาร หรือ สมาชิกสภาเทศบาล  ยื่นค าขอแปร
ญัตติแต่อย่างใด 

ผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ จึง เรียก
คณะกรรมการแปรญัตติฯ และคณะผู้บริหารท้ังหมดประชุมเพื่อพิจารณา
และสรุปผลการแปรญัตติ  โดยมีมติเห็นชอบว่าเหมาะสมแล้ว ดังนี้  
1.  ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ.2564 

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
2. บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
3. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
4. รายงานประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
5.  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    6.  รายงานประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
7.  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
     ท่ัวไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
8.  ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ.2564 กิจการการประปาเทศบาลต าบลหนองขาว 

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
9.  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายรับ 

เฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลต าบลหนองขาว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

                -  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
 
 

/ 6.  รายงาน… 
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10.  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
เฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลต าบลหนองขาว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

                -  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ตามท่ีประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แถลงค าขอแปรญัตติต่อท่ีประชุม 

เมื่อสักครู่นี้ ท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ  โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ด้วยเสียงเป็น   
เอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง  

 

ต่อไป เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่ 3 ( ข้ันลงมติ ) 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญนายทศพร ใจทัศน์ เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทศพร  ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทศพร  ใจทัศน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล  
      อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ( แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 2 )    
พ.ศ.2554 ข้อ 52 ซึ่งก าหนดว่าในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติใน วาระ
ท่ี 3 จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่มติท่ีประชุมจะให้มีการอภิปรายตามเหตุ
อันสมควร แล้วจึงลงมติว่าเห็นควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายหรือไม่ ซึ่งเป็นวาระต่อเนื่องจากวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ แต่
เนื่องจากสภานี้ไม่มีการขอแปรญัตติแต่อย่างใด โดยยืนยันเห็นเป็นตาม
ร่างเดิม สภานี้ก็จะด าเนินการในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ต่อไป โดย
ประธานสภาเทศบาลจะเป็นผู้ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว ว่าเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ตราเป็นเทศบัญญัติ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือไม่ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ในวาระที่ ๓ ข้ันลงมติ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้น าร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล   ฉบับนี้ ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕64 โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็น ชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง ให้น า

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 
ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕64 โดยจะเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป   
 
 
 

/ 5.2 ญัตติ...  
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5.2 ญัตติ  เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ จัดซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับนายกเทศมนตรีและ
ปลัดเทศบาล จ านวน 2 เคร่ือง งบประมาณ 34,000 บาท  

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

ด้วยส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองขาว มีความ
ประสงค์จะ จัดซื้อ โทรศัพท์เค ล่ือน ท่ีส าหรับนายกเทศมนตรีและ
ปลัดเทศบาล จ านวน 2 เครื่อง  เพื่อใช้ในการติดต่อราชการ   แทน
ของเดิมท่ีมีอยู่เนื่องจากเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน  

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซื้อ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีส าหรับนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล จ านวน 2 
เครื่อง  งบประมาณ 34,000 บาท  ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ   โทรศัพท์เคล่ือนท่ีส าหรับนายกเทศมนตรีและ 

ปลัดเทศบาล จ านวน 2 เครื่อง 
งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้   34,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 34,000 บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  โทรศัพท์เคล่ือนท่ีส าหรับนายกเทศมนตรี
และปลัดเทศบาล  คุณลักษณะพื้นฐาน  

     -  มีหน่วยความจ า (RAW) ไม่น้อยกว่า 3 GB 
     -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายใน (ROW) ไม่น้อยกว่า 128 GB 
     -  มีความจุแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 2,500 mAh 
     -  ข้อมูลเครือข่ายท่ีรองรับ ระบบสัญญา (LTE/WCDMA/GSM) 

 
 

/ ( ท้ังนี้… 
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( ทั้งนี้ ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
จึงต้ังตามราคาท้องตลาด )  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4, ครุภัณฑ์หน้า 15 ล าดับ  ที่ 22 
โอนลด 
แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน   ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
หมวด   ค่าใช้สอย 
รายการ   โครงการส่งเสริมความรักความอบอุ่นใน 

ครอบครัว 
งบประมาณอนุมัติ    25,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน    25,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้      21,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน            4,000 บาท 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารงานคลัง 
หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
รายการ   เงินเดือนพนักงาน  
งบประมาณอนุมัติ    1,846,520 บาท 
งบประมาณก่อนโอน      270,900  บาท 
โอนลดครั้งนี้           13,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน             257,900 บาท 

     เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว       

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ จัดซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับนายกเทศมนตรีและ
ปลัดเทศบาล จ านวน 2 เคร่ือง งบประมาณ 34,000 บาท ด้วยเสียง
เป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 
 

 
 

/ 5.3 ญัตติ… 
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5.3 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ รายการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2* ( จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จ านวน 2 
เคร่ือง งบประมาณ 60,000 บาท  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  
      ด้วย  กองคลัง เทศบาลต าบลหนองขาวมีความประสงค์จะจัดซื้อ  
     เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2*  (จอแสดงภาพ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   จ านวน  2  เครื่อง เพื่อใช้ ในงานกองคลัง 
แทนเครื่องเดิมท่ีช ารุด เนื่องจากได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน ซึ่งส้ินเปลือง
งบประมาณในการซ่อมแซมจ านวนมาก    
 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2* (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   จ านวน  2  เครื่อง  งบประมาณ 
60,000.-บาท  ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการโอน  (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 

     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารงานคลัง 
     หมวด   ครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

รายการ   จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 
ประมวลผลแบบท่ี 2* ( จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จ านวน  2 เครื่อง  

งบประมาณอนุมัติ       0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน       0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้        60,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน        60,000 บาท    
 
 
 
 

/ ค าช้ีแจง... 
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ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน  
2 เครื่อง 

         คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GH และมี 
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า  12 MB   

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics  Processing Unit  ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

                   -   มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด ไม่น้อย 
     กว่า  8 G 
                   -    มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า   
     2 TB หรือ ชนิด solid Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน  
     1 หน่วย 
                  -  มี DVD-RW  หรือดีกว่า จ านวน  1 หน่วย 
                   -  มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
     Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                   -  มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
                   -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
                   -  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว  จ านวน  1  หน่วย    

( ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ) เป็นไปตามแผนท้องถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4, ครุภัณฑ์ หน้า 10 ล าดับที่ 11 
โอนลด 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
 
 

/ งาน...  
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งาน   บริหารงานคลัง 
หมวด   เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 
รายการ   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณอนุมัติ 1,846,520   บาท 
งบประมาณก่อนโอน    441,400   บาท 
โอนลดครั้งนี้       60,000   บาท 
งบประมาณหลังโอน    381,400   บาท  
รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 60,000.-บาท  ( หกหม่ืนบาทถ้วน )     
เหตุผล 

มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
หมวดค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อาศัย
อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
อง ค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ  27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดท าเป็นญัตติ เพื่อ
เสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวพิจารณา ต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว       

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ รายการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่  2* ( จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว )  จ านวน         
2 เคร่ือง งบประมาณ 60,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 
7 เสียง 
 

5.4 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ รายการจัดซ้ือ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ ( Ink Tang Printer ) จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 
4,300 บาท 

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

 ด้วย  กองคลัง เทศบาลต าบลหนองขาว มีความประสงค์       
จะจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tang 
Printer ) 
 

/ จ านวน… 
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จ านวน  1  เครื่อง เพื่อใช้ในงานกองคลัง แทนเครื่องเดิมท่ีช ารุด 
เนื่องจากได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน ซึ่งส้ินเปลืองงบประมาณในการ
ซ่อมแซมจ านวนมาก  

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  พร้อมติดต้ัง ถังหมึกพิมพ์ (ink Tang 
Printer)  จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,300 บาท  ตามหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการโอน  (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารงานคลัง 
     หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
     ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

รายการ             จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง  
ถังหมึกพิมพ์ ( ink Tang Printer ) จ านวน  
1 เครื่อง    

              งบประมาณอนุมัติ        0   บาท 
งบประมาณก่อนโอน        0   บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้   4,300   บาท 
งบประมาณหลังโอน   4,300  บาท    
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก   
พร้อมติดต้ัง ถังหมึกพิมพ์  ( Ink Tang Printer ) ราคา 4,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
-  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tang 
Printer)  จากโรงงานผู้ผลิต 
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า ส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อนาที  (ppm) หรือ 8.8   ภาพต่อนาที 
-  มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
( ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4, ครุภัณฑ์ หน้า 11 ล าดับที่ 12 
 

/ โอนลด… 
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โอนลด 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
งาน   บริหารงานคลัง 
หมวด   เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 
รายการ   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณอนุมัติ 1,846,520   บาท 
งบประมาณก่อนโอน    381,400   บาท 
โอนลดครั้งนี้         4,300   บาท 
งบประมาณหลังโอน    377,100   บาท  
รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 4,300.-บาท  (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)     
เหตุผล 

มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
หมวดค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดท าเป็น
ญัตติ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว พิจารณา ต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ รายการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง 
หมึกพิมพ์ ( Ink Tang Printer ) จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 
4,300 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง   

 

     5.5 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย 
เป็นรายการใหม่ รายการจัดซ้ือ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network  แบบที่ 1 ( 18 หน้า/นาที ) จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 
10,000 บาท  

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

 ด้วย  กองคลัง เทศบาลต าบลหนองขาว   มีความประสงค์ จะ
จัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 (18 
หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง  เพื่อใช้ในงานกองคลัง แทนเครื่องเดิมที่ช ารุด 
 

/ เนื่องจาก… 
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เนื่องจากได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน ซึ่งส้ินเปลืองงบประมาณในการ
ซ่อมแซมจ านวนมาก    
 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี  ชนิด Network แบบท่ี 1 ( 18 หน้า/
นาที )  จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 10,000.-บาท  ตามหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ต้ังจา่ยเปน็รายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการโอน  (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารงานคลัง 
     หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
     ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

รายการ             จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี  
ชนิด Network แบบท่ี 1 (18 หน้า/นาที)
จ านวน 1 เครื่อง   

          งบประมาณอนุมัติ        0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน        0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้         10,000   บาท 
งบประมาณหลังโอน         10,000   บาท    
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบท่ี 1    (18 หน้า/นาที)จ านวน 1 เครื่อง   
คุณลักษณะพื้นฐาน  
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า ส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที  (ppm)   
-  มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)   
-  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
-  มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128  MB 
-  มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน  เครือข่ายไร้สาย Wi –Fi (IEEE 
802.11b,g,n) ได้ 
 
 

/ -  มีถาด… 
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-  มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
-  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal  และ Custom 
( ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4,  ครุภัณฑ์ หน้า 11 ล าดับที่ 13  
โอนลด 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
งาน   บริหารงานคลัง 
หมวด   เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 
รายการ   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณอนุมัติ 1,846,520   บาท 
งบประมาณก่อนโอน    377,100   บาท 
โอนลดครั้งนี้       10,000   บาท 
งบประมาณหลังโอน          367,100   บาท  
รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 10,000.-บาท  (หนึง่หม่ืนบาทถ้วน)     
เหตุผล 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดท าเป็น
ญัตติ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว พิจารณา ต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว       

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ รายการจัดซ้ือ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network  แบบที่ 1 ( 18 หน้า/นาที ) จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 
10,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 
 

5.6 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย 
เป็นรายการใหม่ รายการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพื้นหรือแบบ
แขวน ( ระบบ Inverter ) ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง 
งบประมาณ 96,200 บาท  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 

/ นายทรงพล... 
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นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  
      ด้วย ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองขาว  มีความ 
     ประสงค์ จะจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบต้ังพื้น หรือแบบแขวน ( ระบบ  

Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในงานกองคลัง 
แทนเครื่องเดิมท่ีช ารุด เนื่องจากได้ใช้งานมาเป็นเวลานานท าให้ส้ินเปลือง
งบประมาณในการซ่อมแซม     
 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ
จัดซื้อเครื่องเครื่องปรับอากาศแบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน ( ระบบ 
Inverter ) ขนาด 30 ,000 บีทียูจ านวน 2 เครื่อง งบประมาณ  
96,200 บาท ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

    หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการโอน  (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารงานท่ัวไป 
     หมวด   ครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 

รายการ             จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบต้ังพื้น หรือแบบ
แขวน ( ระบบ Inverter )  ขนาด  30,000 
BTU  จ านวน  2  เครื่อง    

             งบประมาณอนุมัติ       0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน       0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้         96,200   บาท 
งบประมาณหลังโอน         96,200 บาท    
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบต้ังพื้น หรือ
แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 BTU จ านวน  2  เครื่อง   

      คุณลักษณะพื้นฐาน  
1)  ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ าว่า  30, 000 BTU  
2)  ราคาท่ีก าหนดเป็นคราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง 
3)  เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และฉลากไฟฟ้าเบอร์ 5 
 
 

4)  ต้องเป็น... 
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4)  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5)  มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6)  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดู
การ (SEER) สูง 
7)  การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

(1)  แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว      
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน     
15 เมตร 

8)  ค่าติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  (กรณีต้องการแสดงค่าติดต้ังแยกจาก
ราคาเครื่องปรับอากาศ) 

     (1)  ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวนขนาดไม่ต่ ากว่า  13,000  บีทียู   
4,000  บาท ขนาดไม่ต่ ากว่า  40,000  บีทียู  5,500  บาท 

     (2)  ชนิดตู้ต้ังพื้นขนาดไม่ต่ ากว่า  33,000 บีทียู  5,000 บาท 
     ขนาดไม่ต่ ากว่า  42,000  บีทียู  5,500  บาท 
     (3)  ชนิดติดผนังขนาด 12,000-24,000 บีทียู  3,000  บาท 

( ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2562 ) เปน็ไปตาม
แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565, ครุภัณฑ์ หน้า 15 ล าดบัที่ 21 
โอนลด 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
งาน   บริหารงานคลัง 
หมวด   เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 
รายการ   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณอนุมัติ    1,846,520   บาท 
งบประมาณก่อนโอน       367,100   บาท 
โอนลดครั้งนี้           96,200   บาท 
งบประมาณหลังโอน        270,900   บาท  
รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 96,200.-บาท  (สีพ่นัสามร้อยบาทถ้วน)     

     เหตุผล   
มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ส านักงานประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2541 ข้อ 27  การโอน 
 
 

/ เงินงบประมาณ… 
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เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดท าเป็นญัตติ เพื่อ
เสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวพิจารณา ต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว       

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ รายการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter ) ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง 
งบประมาณ 96,200 บาท  

 

5.7 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังเป็น
รายการใหม่ รายการติดต้ังผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ห้องนายกเทศมนตรี
และห้องรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 ห้อง งบประมาณ 40,000 บาท 

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

     ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์ติดต้ังผ้าม่านพร้อม 
อุปกรณ์ ห้องนายกเทศมนตรีและห้องรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 ห้อง 
แทนของเดิมท่ีมีอยู่เนื่องจากเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน  

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการติดต้ัง
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ห้องนายกเทศมนตรีและห้องรองนายกเทศมนตรี 
จ านวน 2 ห้อง งบประมาณ 40,000 บาท ตามหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 
 
 

/ รายการ... 
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รายการ    รายการติดต้ังผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ห้องนายก 
เทศมนตรีและห้องรองนายกเทศมนตรี จ านวน 
2 ห้อง 

งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้   40,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 40,000 บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังผ้าม่านพร้อม 
อุปกรณ์ ห้องนายกเทศมนตรีและห้องรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 ห้อง
(ทั้งนี้ ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4, ครุภัณฑ์หน้า 12 ล าดับที่ 14 
โอนลด 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าใช้สอย 
รายการ   โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งท่ัวไป 
งบประมาณอนุมัติ  300,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน  190,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้      40,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน        150,000 บาท 

     เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว       

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังเป็น   

รายการใหม่ รายการติดต้ังผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ห้องนายกเทศมนตรี
และห้องรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 ห้อง งบประมาณ 40,000 บาท 

 

5.8 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังเป็น
รายการใหม่ จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 13 ตัว/ละ 2,500 บาท   
 
 

/ เพื่อใช้... 
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เพื่ อ ใช้ ในห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว และห้อง
ปลัดเทศบาล งบประมาณ  32,500.-  บาท 

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

ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 
จ านวน 13 ตัว/ละ 2 ,500 บาท  เพื่อใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว และห้องปลัดเทศบาล งบประมาณ  32 ,500.-  บาท 
แทนของเดิมท่ีมีอยู่เนื่องจากเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซื้อ
เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 13 ตัว/ละ  2,500 บาท  เพื่อใช้ในห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองขาว และห้องปลัดเทศบาล งบประมาณ  
32,500.-  บาท  ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ จัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 13 ตัว เพื่อใช้ใน

ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว และ
ห้องปลัดเทศบาล  

งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้   32,500 บาท 
งบประมาณหลังโอน 32,500 บาท 
ค าช้ีแจงประกอบ  เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 13 ตัว/ละ   
2,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

     1) เก้าอี้บุนวม 
     2) มีพนักพิงหลัง  
      
 

/ 3) ล้อเล่ือน... 
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3) ล้อเล่ือนปรับระดับได้ 
     4) มีท่ีพักแขนท้ังสองข้าง  
      (ทั้งนี้ ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  

จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4,  ครุภัณฑ์หน้า 12 ล าดับที่ 15 
โอนลด 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าใช้สอย 
รายการ   โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งท่ัวไป 
งบประมาณอนุมัติ  300,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน  150,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้    32,500   บาท 
งบประมาณหลังโอน        117,500 บาท 

     เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว       

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังเป็น 

รายการใหม่ จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 13 ตัว/ละ 2 ,500 บาท  
เพื่ อ ใช้ ในห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว และห้อง
ปลัดเทศบาล งบประมาณ  32,500.-  บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน 7 เสียง 

 

5.9  ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังเป็น 
รายการใหม่ รายการจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน แบพนักพิงสูง จ านวน     
5 ตัว เพื่อใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  งบประมาณ  
15,000.-  บาท            

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

/ ด้วย… 
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ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 
แบบพนักพิงสูง จ านวน 5 ตัว/ละ 3 ,000 บาท เพื่อใช้ในห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองขาว งบประมาณ 15,000 บาท แทนของเดิมท่ี
มีอยู่เนื่องจากเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซื้อ
เก้าอี้ส านักงาน แบบพนักพิงสูง จ านวน 5  ตัว/ละ  3,000 บาท  เพื่อใช้
ในห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว งบประมาณ 15 ,000 บาท  
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการ   จัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน แบบพนักพิงสูง จ านวน  

5 ตัว เพื่อใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาว  

งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้   15,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 15,000 บาท 
ค าช้ีแจงประกอบ เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน แบบพนักพิงสูง จ านวน  
5 ตัว/ละ 3,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) เก้าอี้บุนวม 
2) มีพนักพิงสูง 
3) ล้อเล่ือนปรับระดับได้ 
4) หุ้มหนัง PU สีด า 
5) ขาโครมเมียมกันสนิม 
6) มีท่ีพักแขนท้ัง 2 ข้าง  

      (ทั้งนี้ ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
จึงต้ังตามราคาท้องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4, ครุภัณฑ์ หน้าที่ 12 ล าดับที่ 16 
 

/ โอนลด... 
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โอนลด 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าใช้สอย 
รายการ   โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งท่ัวไป 
งบประมาณอนุมัติ  300,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน  117,500 บาท 
โอนลดครั้งนี้    15,000   บาท 
งบประมาณหลังโอน        102,500 บาท 
เหตุผล 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว       

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังเป็นรายการ 

ใหม่ รายการจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน แบพนักพิงสูง จ านวน  5 ตัว เพื่อ
ใช้ ในห้อ งประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว งบประมาณ    
15,000บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง           

 

5.10  ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังเป็น
รายการใหม่ รายการจัดซ้ือโต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต จ านวน 3 ตัว/ละ 
5,800 บาท งบประมาณ 17,400.- บาท 

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

ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะจัดซื้อโต๊ะท างาน
เหล็กขนาด 4 ฟุต จ านวน 3 ตัว/ละ 5 ,800 บาท งบประมาณ  
17,400.- บาท เพื่อใช้กับพนักงานครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
หนองขาว  

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซื้อ 
 
 

/ โต๊ะท างาน... 
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โต๊ะท างานเหล็กขนาด 4 ฟุต จ านวน 3 ตัว/ละ 5 ,800 บาท 
งบประมาณ  17,400.- บาท   ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน   การศึกษา 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการ   โต๊ะท างานเหล็กขนาด 4 ฟุต  จ านวน 3 ตัว 
งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้   17,400 บาท 
งบประมาณหลังโอน 17,400 บาท 
ค าช้ีแจงประกอบ เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กขนาด 4 ฟุต 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

     1. ท าจากเหล็กแผ่นพับข้ึนรูป พ่นสี 
     2. มี ล้ินชักตรงกลาง 1 ล้ินชัก ด้านซ้าย 3 ล้ินชัก พร้อมกุญแจล็อค 
     3. มีท่ีวางเท้า 
     4. หน้าโต๊ะขอบ PVC กันกระแทก 
     5.  พร้อมกระจก  

(ทั้งนี้ ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐานครภุัณฑ์ จึง
ตั้งตามราคาท้องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4, ครุภัณฑ์หน้า 13 ล าดบัที่ 17 
โอนลด 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าใช้สอย 
รายการ   โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งท่ัวไป 
งบประมาณอนุมัติ  300,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน  102,500 บาท 
โอนลดครั้งนี้    17,400   บาท 
งบประมาณหลังโอน          85,100 บาท 

     เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 

 
/ งบประมาณ... 
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งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว       

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังเป็นรายการ 

ใหม่ รายการจัดซ้ือโต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต จ านวน 3  ตัว/ละ     
5,800 บาท งบประมาณ 17,400.- บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน 7 เสียง 
 

5.11  ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังเป็น
รายการใหม่ รายการจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 3 ตัว/ละ    
2,500 บาท เพื่อใช้กับพนักงานครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
หนองขาว งบประมาณ  7,500 บาท            

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

    ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน  
จ านวน 3 ตัว/ละ 2,500 บาท เพื่อใช้กับพนักงานครูโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลหนอขาว งบประมาณ  7,500.-  บาท 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซื้อ
เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 3 ตัว/ละ  2,500 บาท  เพื่อใช้กับพนักงานครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว งบประมาณ 7 ,500 บาท   
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน   การศึกษา 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
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รายการ   จัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 3 ตัว  
งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้     7,500 บาท 
งบประมาณหลังโอน   7,500 บาท 
ค าช้ีแจงประกอบ  เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 3 ตัว/ละ     
2,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

     1) เก้าอี้บุนวม 
     2) มีพนักพิงหลัง  
     3) ล้อเล่ือนปรับระดับได้ 
     4) มีท่ีพักแขนท้ังสองข้าง  

 (ทั้งนี้ ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
จึงตั้งตามราคาท้องตลาด)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4, ครุภัณฑ์หน้า 13 ล าดับที่ 18 
โอนลด 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าใช้สอย 
รายการ   โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งท่ัวไป 
งบประมาณอนุมัติ  300,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน    85,100 บาท 
โอนลดครั้งนี้       7,500  บาท 
งบประมาณหลังโอน          77,600 บาท 
เหตุผล 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว       

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังเป็น 

รายการใหม่ รายการจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 3 ตัว/ละ    
2,500 บาท เพื่อใช้กับพนักงานครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 
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หนองขาว งบประมาณ 7,500 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน  
7 เสียง          
 

5.12 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย 
เป็นรายการใหม่ รายการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2* ( จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) 
จ านวน 3 เคร่ือง งบประมาณ 90,000 บาท  

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

ด้วยงานการศึกษา ส านักปลัด  เทศบาลต าบลหนองขาว มีความ
ประสงค์จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2*  
( จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) เพื่อใช้ในงาน โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล  ซึ่งมีไม่เพียงพอต่อจ านวน
บุคลากรและแทนเครื่องเดิมท่ีช ารุดบ่อยครั้ง เนื่องจากได้ใช้งานมาเป็น
เวลานาน ซึ่งส้ินเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซมจ านวนมาก ประกอบ
กับไม่เพียงพอต่อการใช้งานท่ีมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2*  ( จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) งบประมาณ 90,000 บาท จ านวน 3 เครื่อง 
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน   การศึกษา 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ   จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 

ประมวลผลแบบท่ี 2*  ( จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จ านวน 3 เครื่อง 

งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
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โอนเพิ่มครั้งนี้   90,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 90,000 บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ   เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 2*  ( จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU )  ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก ( 6 Core ) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 Ghz และมี 
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ ( Level ) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  
หรือดีกว่าดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563 ) เป็นไปตามแผนครุภัณฑ์
หน้า 14 ล าดับที่ 19 
โอนลด 
1. แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าใช้สอย 
รายการ   โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งท่ัวไป 
งบประมาณอนุมัติ  300,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน    77,600 บาท 
โอนลดครั้งนี้      77,600 บาท 
งบประมาณหลังโอน                  0 บาท 
2. แผนงาน  การศึกษา 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
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รายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู 
จ านวน 2 เครื่อง 

งบประมาณอนุมัติ    94,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน      9,400 บาท 
โอนลดครั้งนี้        9,400 บาท 
งบประมาณหลังโอน                  0  บาท 
3. แผนงาน  การศึกษา 
งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวด   ค่าใช้สอย 
รายการ   โครงการบูรณาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

โดยครูภูมิปัญญาท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลหนองขาว 

งบประมาณอนุมัติ    10,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน      3,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้        3,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                  0 บาท 
เหตุผล 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว       
โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ รายการจัด ซ้ือ เค ร่ื องคอมพิว เตอ ร์ ส าหรับงาน  
ประมวลผลแบบที่ 2* ( จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) 
จ านวน 3 เคร่ือง งบประมาณ 90,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน 7 เสียง 
 

5.13 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย 
เป็นรายการใหม่ รายการจัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว ขนาด 
150 x 60 x 75 ซม.  จ านวน 10 ตัว งบประมาณ 20,000 บาท 

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

ด้วยงานการศึกษา ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองขาว 
มีความประสงค์จะจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว ขนาด 150 x 
60 x 75 เซนติเมตร จ านวน 10 ตัว  เพื่อใช้ในงาน โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล  แทนของเดิมท่ีมีอยู่เนื่องจาก
เส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน ประกอบกับไม่เพียงพอต่อการใช้งานท่ีมี
ภารกิจเพิ่มมากขึ้น 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซื้อ
โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว ขนาด 150 x 60 x 75 ซม.  จ านวน  
10 ตัว งบประมาณ 20,000 บาท  ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน   การศึกษา 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ   โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว ขนาด 150 x  

60 x 75 ซม.  จ านวน 10 ตัว   
งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้   20,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 20,000 บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว 
ขนาด 150 x 60 x 75 เซนติเมตร   
คุณลักษณะพื้นฐาน โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว ขนาด 150 x 60 
x 75  เซนติเมตร 

     โต๊ะพับอเนกประสงค์ สามารถปรับใช้งานได้ตามความเหมาะสม  
เคล่ือนย้ายสะดวก 

     - ท็อปท าจากไม้พาร์ทิเคิลบอร์ด ปิดผิวแผ่นโฟเมก้าสีขาว ป้องกันความ 
ร้อนช้ืนได้ดี 
 
 
 

/ - ด้านข้าง… 
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     - ด้านข้างท็อปปิดขอบด้วยพลาสติกสีด า 
     - สามารถพับเก็บได้ ช่วยประหยัดพื้นท่ีจัดเก็บ 
     - ขาเหล็ก มีความแข็งแรงทนทาน 

(ทั้งนี้ ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์   
จึงตั้งตามราคาท้องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4, ครุภัณฑ์หน้า 14 ล าดับที่ 20 
โอนลด  
แผนงาน   การศึกษา 
งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวด   ค่าใช้สอย 
รายการ   โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งบประมาณอนุมัติ    20,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน    20,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้      20,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                   0 บาท 

     เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว       

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย 

เป็นรายการใหม่ รายการจัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว ขนาด 
150 x 60 x 75 ซม.  จ านวน 10 ตัว งบประมาณ 20,000 บาท 
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 
 

5.14 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ 
236,000 บาท  

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

ด้วยกองช่างเทศบาลต าบลหนองขาวได้เสนอขอต้ังจ่ายงบประมาณ   
 

/ พ.ศ. ๒๕๖๓...   
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พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อไปโอนเพิ่ม หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสียงตามสาย  
บริเวณจุดต้ังเครื่องควบคุมระบบกระจายเสียงอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองขาวแม่ข่ายศูนย์กระจ่ายเสียง, ศูนย์ลูกข่ายอาคารห้องสมุด
เทศบาลต าบลหนองขาว , ศูนย์ลูกข่ายอาคารเก็บของ SML  หมู่ท่ี  ๒  , 
ศูนย์ลูกข่ายอาคารปฏิบัติงานผลิตน้ าประปา ,ศูนย์ลูกข่ายอาคารผู้สูงอายุฯ  
ต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  ดังมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ด้วย กองช่างเทศบาลต าบลหนองขาว  ได้ตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประกาศใช้เมื่อ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  แล้ว แต่ได้ตรวจสอบพบว่า  ได้มีการต้ังงบประมาณ
รายจ่ายของ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในปรับปรุงเสียงตามสาย บริเวณจุดต้ังเครื่อง
ควบคุมระบบกระจายเสียงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาว 
แม่ข่ายศูนย์กระจ่ายเสียง , ศูนย์ลูกข่ายอาคารห้องสมุดเทศบาลต าบล   
หนองขาว, ศูนย์ลูกข่ายอาคารเก็บของ SML หมู่ท่ี ๒, ศูนย์ลูกข่ายอาคาร
ปฏิบัติงานผลิตน้ าประปา, ศูนย์ลูกข่ายอาคารผู้สูงอายุฯ  ต าบลหนองขาว  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะช ารุด
เสียหาย และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  มีรายละเอียดดังนี้ 
รายการโอนเพิ่ม   
แผนงาน    เคหะและชุมชน  
งาน    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
หมวด     ค่าครุภัณฑ์   
ประเภท    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
งบประมาณอนุมัติ ๑,๔๘๒,๙๐๐.๐๐ บาท 
งบประมาณก่อนโอน     56,290.๐๐ บาท  
โอนเพิ่มครั้งนี้     ๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท  
งบประมาณหลังโอน    292,๒๙๐.๐๐ บาท 
รายการโอนลด 
1. แผนงาน    เคหะและชุมชน  
งาน     บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
 
 

/ หมวด... 
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หมวด    เงินอุดหนุน 
ประเภท   เงินอุดหนุน 
รายการ   เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 
งบประมาณอนุมัติ    ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
งบประมาณก่อนโอน    ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
โอนลดครั้งนี้     ๑8๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
งบประมาณหลังโอน    ๑๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

     2. แผนงาน    เคหะและชุมชน  
งาน     บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
หมวด    ค่าวัสดุ 
ประเภท   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
รายการ   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
งบประมาณอนุมัติ 8๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
งบประมาณก่อนโอน 67,160.๐๐ บาท 
โอนลดครั้งนี้  50,๐๐๐.๐๐ บาท 
งบประมาณหลังโอน ๑7,160.๐๐ บาท 
เหตุผล 

มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเพื่อไปโอน
เพิ่ม หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อ
ไปต้ังจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสียงตามสายบริเวณจุดต้ังเครื่องควบคุมระบบ
กระจายเสียงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาวแม่ข่ายศูนย์กระ
จ่ายเสียง, ศูนย์ลูกข่ายอาคารห้องสมุดเทศบาลต าบลหนองขาว , ศูนย์   
ลูกข่ายอาคารเก็บของ  SML หมู่ท่ี ๒, ศูนย์ลูกข่ายอาคารปฏิบัติงานผลิต
น้ าประปา, ศูนย์ลูกข่ายอาคารผู้สูงอายุฯ  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี  เนื่องจากรายจ่ายบางรายการตั้งไว้ไม่เพียงพอ  ต่อการ
ใช้จ่ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2  
และ 3 ) พ.ศ. 2543 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน  และส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้  ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพ
เปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเงินรายใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณไปเพิ่ม  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว       

โปรดยกมือ 
 

/ มติท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม หมวดครุภัณฑ์  
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ 236,000 
บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 
 

5.15 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ 74,700 บาท 

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

ด้วย กองช่างเทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอต้ังจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อไปต้ังจ่ายเพิ่ม หมวดค่าใช้สอยประเภท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการโครงการจ้างเหมาขุดลอกดินเลนใน 
ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และบ่อพัก เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังในเขต
เทศบาลต าบลหนองขาว ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ด้วยกองช่างเทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตราเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งประกาศใช้เมื่อ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้ว  แต่ได้ตรวจสอบพบว่ารายจ่ายต้ังงบประมาณ
รายจ่ายไม่เพียงพอ  ต่อการใช้จ่าย ของหมวดค่าใช้สอย ประเภท  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการรายการโครงการจ้างเหมาขุดลอกดินเลนใน
ท่อระบายน้ า   รางระบายน้ า  และบ่อพัก   เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังในเขต 
เทศบาลต าบลหนองขาว จุดท่ี ๑ ท่อระบายน้ า และบ่อพัก ซอยดอนใหญ่ 
– ซอย ๘, บริเวณ  กม. ๑๒ + ๓๐๐  ริมถนน  ๓๒๔, จุดท่ี ๒ รางระบาย
น้ าริมถนน ๓๒๔ ต้ังแต่บริเวณ กม. ๑๑+๐๐๐  ถึงบริเวณ กม. ๑๒.๐๐๐   
จุดที่ ๓ บริเวณศาลา SML หมู่ที่ ๙ ท้ายซอยถนนเทศบาล ๘, รางระบายน้ า  
หน้าประปาเทศบาล อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
รายการโอนเพิ่ม   
แผนงาน    เคหะและชุมชน  
งาน    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
หมวด     ค่าใช้สอย   
ประเภท    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายการ   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
งบประมาณอนุมัติ  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 
 

/ งบประมาณ… 
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งบประมาณก่อนโอน    ๑๒,๑๘๑.๕๐ บาท  
โอนเพิ่มครั้งนี้      ๗๔,๗๐๐.๐๐ บาท  
งบประมาณหลังโอน     ๘๖,๘๘๑.๕๐ บาท  
รายการโอนลด   
แผนงาน    เคหะและชุมชน  
งาน     บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
หมวด    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
รายการ   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
งบประมาณอนุมัติ    ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
งบประมาณก่อนโอน    ๑๒๙,๘๐๐.๐๐ บาท 
โอนลดครั้งนี้       ๗๔,๗๐๐.๐๐ บาท 
งบประมาณหลังโอน      ๕๕,๑๐๐.๐๐ บาท 
เหตุผล 
มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเพิ่ม ในหมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  รายการจ้างเหมาขุดลอกดินเลน 
ในท่อระบายน้ า  รางระบายน้ า  และบ่อพัก  เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังในเขต
เทศบาลต าบลหนองขาว  จุดท่ี ๑  ท่อระบายน้ า และบ่อพัก  ซอยดอน
ใหญ่ – ซอย ๘, บริเวณ กม. ๑๒ + ๓๐๐ ริมถนน ๓๒๔, จุดท่ี ๒        
รางระบายน้ าริมถนน  ๓๒๔   ต้ังแต่บริเวณ  กม. ๑๑ + ๐๐๐  ถึงบริเวณ  
กม. ๑๒.๐๐๐ จุดที่ ๓ บริเวณศาลา SML หมู่ที่ ๙ ท้ายถนนเทศบาล ๘ ,  
รางระบายน้ าหน้าประปาเทศบาล อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เนื่องจากรายจ่ายบางรายการต้ังไว้ไม่
เพียงพอต่อการใช้จ่าย   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  แก้ไขเพิ่มเติม
เพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน  และส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้  
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่     
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเพิ่ม  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท 
รายจ่ายได้มาซึ่งบริการ ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว       

โปรดยกมือ 
 
 

/ มติท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ 74 ,700 บาท   
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 
 

5.16  ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม หมวด 
ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณ 55,000 บาท 

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

    ด้วยกองช่างเทศบาลต าบลหนองขาว   ได้เสนอขอต้ังจ่าย 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อไปต้ังจ่ายเพิ่ม หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทย ุเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เพื่อซ่อมแซมภายใน
ส านักงาน  และแสงสว่างภายในเขตเทศบาลฯ   เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งส่ิงของท่ีมีลักษณะ  โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานส้ินเปลืองหมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
ส้ัน ดังมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
หลักการ 

ด้วยกองช่างเทศบาลต าบลหนองขาว    ได้ตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งประกาศใช้เมื่อ 
๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  แล้ว  แต่ได้ตรวจสอบพบว่ารายจ่ายต้ังงบประมาณ
รายจ่ายไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายของหมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุไฟฟ้า 
และวิทยุ  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อซ่อมแซมภายใน
ส านักงานและแสงสว่างภายในเขตเทศบาลฯ เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ส่ิงของท่ีมีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานส้ินเปลืองหมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน และ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการโอนเพิ่ม   
แผนงาน    เคหะและชุมชน  
งาน    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
หมวด     ค่าวัสดุ   
ประเภท    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
งบประมาณอนุมัติ  ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
งบประมาณก่อนโอน    64,732.01 บาท  
โอนเพิ่มครั้งนี้     ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท  
 
 

/ งบประมาณ… 
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งบประมาณหลังโอน  119,732.01 บาท 
รายการโอนลด  จ านวน ๑ รายการ 
แผนงาน    เคหะและชุมชน  
งาน     บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
หมวด    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
รายการ   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
งบประมาณอนุมัติ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
งบประมาณก่อนโอน   ๕๕,๑๐๐.๐๐ บาท 
โอนลดครั้งนี้    ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
งบประมาณหลังโอน        ๑๐๐.๐๐ บาท 
เหตุผล 

มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเพิ่มในหมวด  
ค่าวัสดุ  ประเภทเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อซ่อมแซมภายใน
ส านักงานและแสงสว่างภายในเขตเทศบาลฯ  เนื่องจากรายจ่ายบาง
รายการต้ังไว้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
แก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2  และ 3 ) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้  
ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเงินรายใหม่  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเพิ่ม หมวดค่าวัสดุ ประเภท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว       

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม หมวดค่าวัสดุ  

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณ 55,000 บาท ด้วยเสียงเป็น
เอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 
 

5.17  ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษา ปรับปรุงเคร่ืองสูบน้ าและครุภัณฑ์อื่นในระบบผลิต
น้ าประปาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซ่ึงไม่อาจคาดการได้ว่าจะ
ช ารุดเสียหาย งบประมาณ 8,000 บาท 

 
 

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

ด้วยงานกิจการประปา กองคลังเทศบาลต าบลหนองขาว ได้
เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอ แผนงานการพาณิชย์ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ และโอนลดงบประมาณรายจ่าย 
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ ดังมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 
หลักการ 

      ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอ หมวดค่า 
     ครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ และโอนลดงบประมาณ จ านวน 1 รายการ  
     ดังนี้ 

โอนเพิ่ม  จ านวน 1 รายการ 
   ด้าน   การเศรษฐกิจ  

    แผนงาน   การพาณิชย์  
    งาน   กิจการประปา 

     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

รายการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงรักษาปรับปรุงเครื่อง 
ปั๊มน้ าและครุภัณฑ์อื่นในระบบผลิตน้ าประปา 
ให้สามารถใช้งานไ ด้ตามปกติ ซึ่ ง ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ว่าจะช ารุดเสียหาย  

   งบประมาณต้ังไว้      100,000 บาท 
   งบคงเหลือก่อนโอน    33,550 บาท 
   โอนเพิ่ม           8,000 บาท 
   งบคงเหลือหลังโอนเพิ่ม   41,550 บาท 

รวมเป็นยอดเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น  8,0๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
โอนลด จ านวน 1 รายการ  

   ด้าน   การเศรษฐกิจ  
    แผนงาน   การพาณิชย์  
    งาน   กิจการประปา 

     หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
   ประเภท   ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้เอกชน  
      นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง 
      ส่ิงก่อสร้าง 

    
/ งบประมาณ… 
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   งบประมาณต้ังไว้     50,000  บาท 
   งบคงเหลือก่อนโอน  50,000  บาท 
   โอนลด        8,000  บาท 
   งบคงเหลือหลังโอนลด  42,000 บาท 

รวมเป็นยอดเงินโอนลดทั้งสิ้น  8 ,0๐๐.-บาท (แปดพันบาทถ้วน)
เหตุผล 

เพื่อให้การด าเนินงานในระบบผลิตน้ าประปาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน จึงจ าเป็นต้องเสนอขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ตามรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นจ านวนเงิน 
8,000.-บาท (แปดพันบาทถ้วน)  

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ และ ๓) 
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

      ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อสภา 
     เทศบาลเพื่อโอนลดงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
     ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว       

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม หมวดค่า 

ครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษา ปรับปรุงเคร่ืองสูบน้ าและครุภัณฑ์อื่นในระบบผลิต
น้ าประปาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซ่ึงไม่อาจคาดการได้ว่าจะ
ช ารุดเสียหาย งบประมาณ 8,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน 7 เสียง 

 

     5.18  ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม หมวด  
     ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง งบประมาณ 32,000.00 บาท 

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

/ ด้วยงาน... 
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ด้วยงานกิจการประปา กองคลังเทศบาลต าบลหนองขาว ได้
เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอ แผนงานการพาณิชย์ 
หมวดค่าวัสดุ จ านวน 1 รายการ และโอนลดงบประมาณรายจ่าย หมวด
ค่า  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ ดังมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 
หลักการ 

      ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอ หมวดค่าวัสดุ  
     จ านวน 1 รายการ และโอนลดงบประมาณ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

     โอนเพิ่ม  จ านวน 1 รายการ 

   ด้าน   การเศรษฐกิจ  
    แผนงาน   การพาณิชย์  
    งาน   กิจการประปา 

     หมวด   ค่าวัสดุ 
    ประเภท   วัสดุก่อสร้าง 

   งบประมาณต้ังไว้      50,000.00 บาท 
   งบคงเหลือก่อนโอน    3,828.80 บาท 
   โอนเพิ่ม   32,000.00 บาท 
   งบคงเหลือหลังโอนเพิ่ม 35,828.80 บาท 

รวมเป็นยอดเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น  32,0๐๐.-บาท ( สามหม่ืนสองพัน
บาทถ้วน ) 
โอนลด จ านวน 1 รายการ  

   ด้าน   การเศรษฐกิจ  
    แผนงาน   การพาณิชย์  
    งาน   กิจการประปา 

     หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
   ประเภท   ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้เอกชน  
      นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง 
      ส่ิงก่อสร้าง 

   งบประมาณต้ังไว้     50,000.00 บาท 
   งบคงเหลือก่อนโอน  42,000.00 บาท 
   โอนลด    32,000.00 บาท 
   งบคงเหลือหลังโอนลด 10,000.00 บาท 

รวมเป็นยอดเงินโอนลดทั้งสิ้น  32 ,0๐๐.-บาท (สามหม่ืนสองพัน  
บาทถ้วน) 
เหตุผล 

      เพื่อให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงรักษาของงานกิจการ 
      

/ ประปา... 
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     ประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและ 
     ไม่กระทบต่อการใช้น้ าประปาของประชาชน จึงจ าเป็นต้องเสนอขอโอน 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ตามรายการดังกล่าวข้างต้น  
     เป็นจ านวนเงิน 32,000.-บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ และ ๓) 
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเพื่อโอนลดงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุมท่านใดอนุมัติให้ 
ประธานสภาเทศบาล   โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม หมวด  

     ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง งบประมาณ 32,000.00 บาท  
     ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 
      

     5.18  ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม  
     หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ  
     10,000 บาท  

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

ด้วยงานกิจการประปา กองคลังเทศบาลต าบลหนองขาว ได้
เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอ แผนงานการพาณิชย์ 
หมวดค่าวัสดุ จ านวน 1 รายการ และโอนลดงบประมาณรายจ่าย หมวด
ค่า  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ ดังมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 
หลักการ 

      ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอ หมวดค่าวัสดุ  
     จ านวน 1 รายการ และโอนลดงบประมาณ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
     โอนเพิ่ม  จ านวน 1 รายการ 

   ด้าน   การเศรษฐกิจ  
    แผนงาน   การพาณิชย์  
     
 

/ งาน... 
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    งาน   กิจการประปา 
     หมวด   ค่าวัสดุ 

    ประเภท   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
   งบประมาณต้ังไว้         5,000 บาท 
   งบคงเหลือก่อนโอน    3,400 บาท 
   โอนเพิ่ม   10,000 บาท 
   งบคงเหลือหลังโอนเพิ่ม 13,400 บาท 

รวมเป็นยอดเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น  10,0๐๐.-บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)
โอนลด จ านวน 1 รายการ  

   ด้าน   การเศรษฐกิจ  
    แผนงาน   การพาณิชย์  
    งาน   กิจการประปา 

     หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
   ประเภท   ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้เอกชน  

     นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง 
     ส่ิงก่อสร้าง 

   งบประมาณต้ังไว้           50,000 บาท 
   งบคงเหลือก่อนโอน        10,000 บาท 
   โอนลด          10,000 บาท 
   งบคงเหลือหลังโอนลด                0 บาท 

รวมเป็นยอดเงินโอนลดทั้งสิ้น  10,0๐๐บาท  ( หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน ) 

เหตุผล 
 เพื่อให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงรักษาของงานกิจการ
ประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและ
ไม่กระทบต่อการใช้น้ าประปาของประชาชน จึงจ าเป็นต้องเสนอขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ตามรายการดังกล่าวข้างต้น 
เป็นจ านวนเงิน 10,000.-บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ และ ๓) 
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเพื่อโอนลดงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  

 
 

/ นายบัณฑิต...   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุมท่านใดอนุมัติให้ 
ประธานสภาเทศบาล   โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม  หมวดค่าวัสดุ  

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ 10 ,000 บาท    
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 

      

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล ขอให้ตัดหญ้าบริเวณบ่อบ าบัดน้ าเสีย และเก็บแผ่นปูนที่ได้ 

ท าการลอกบ่อบ าบัดน้ าเสียให้เรียบร้อย 
นางอารมย์ เอกฉันท์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ดิฉันนางอารมย์ เอกฉันท์ สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล ขอให้แก้ไขปัญหาการระบายน้ าบรเิวณบ้านนางสนอง นิสสัยดี 

เนื่องจากมีน้ าท่ีใช้ในครัวเรือนไหลออกมาบนถนนสาธารณะ  
     เรื่องท่ี 2 ท้ายถนนเทศบาล 5 บริเวณร้านส้มต าทับทิม ผิวถนนช ารุด 

ขอให้แก้ไข 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายทรงพล เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี    มีประชาชนร้องเรียนเรื่องสะพานข้ามคลองชลประทาน สายท่าล้อ-อู่ทอง  

บริเวณสถานีน้ ามันนิตยาว่ามีความคับแคบ จึงมีความเห็นว่ าควรท า
หนังสือขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีต้ัง
งบประมาณเพื่อก่อสร้างและขยายสะพานบริเวณดังกล่าว 

นายขวัญเมือง เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายขวัญเมือง เอกจิตต์ รอง        
รองนายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี มีประชาชนร้องเรียนเรื่องสะพานข้ามนายกเทศมนตรี 
     ชาวบ้านได้เสนอให้เป็นสะพานแบบฝานบวบ คือเฉียงรับกับซอยเทศบาล 5 

เพื่อความสะดวก 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ฝาท่อระบายน้ าบริเวณซอยเทศบาล 7 ได้ ด าเนินการแก้ไขแล้วหรือยัง 
ประธานสภาเทศบาล   และซอยเทศบาล 2 บ้านนายสมควร ฝาท่อช ารุดขอให้แก้ไข 
นายสิทธิพร อ่ าพันธุ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสิทธิพร อ่ าพันธุ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง   นายสิทธิพร อ่ าพันธุ์ ขณะนี้พนักงานก าลังปฏิบัติหน้าท่ีงานอื่น จะเร่ง 

ด าเนินการแก้ไขให้เร็วท่ีสุด 
 

เลิกประชุมเวลา 12.07 นาฬิกา 

 

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

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

       ( นายทศพร  ใจทัศน์ )   
 
 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2563 ประจ าปี 2563 
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน.....................ท่ี...............เดือน.................................พ.ศ. ๒๕63 

 
 

 
( 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 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 
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