
1 
 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2564 ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 
วันจันทร ์ท่ี 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา ๑0.00 นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
…………………………………………………………………………………… 

ผู้มาประชุม 
1. นายโปรด  ล าดวล   ประธานสภาเทศบาล 
2. นายมานพ  หนูเล็ก   รองประธานสภาเทศบาล  
3. นาย ธนกร      แตงโต   สมาชิกสภาเทศบาล  
4.  นางสุฑาวรรณ     เพิกเฉย   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายสมชาย     สุขศิริ   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นางสมใจ     เรือนงาม  สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นายณรงค์     สุวรรณประดิษฐ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายช านาญ     เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายชูชาติ     อุทัยทอง  สมาชิกสภาเทศบาล       
10. นายชวลิต     ฟักทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นางสาวกฤษณา     ล าดวน   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายอุกิจ      อุทัยทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายสุชาติ  บัวงาม   เลขานุการสภาเทศบาล 

 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายวัฒนา  เชียงทอง  นายกเทศมนตรี 
๒. นายส าเนาว์  เอกสาร   รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายพยอม  ผ่ึงผาย   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายไววิทย์  บุญรอด   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5.  นางวารุณี  เนาท่าแค  ผู้อ านวยการกองคลัง 
6.  นายเขมรุจ  นาคราช   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
7.  นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
8.  นายชินภัทร์  เพ็งบุตร   นักการ 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายโปรด ล าดวล 
ประธานสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
แล้วกล่าวเปิดประชุม  
นายโปรด  ล าดวล   บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวและสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2564 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 ณ บัดนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     ไม่มี 
   

 
/ ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ - เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
คร้ังแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕64 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับ
ปัจจุบัน ข้อ 39  การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ 
๖๓ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

การรับรองญัตติ เช่นว่านี้ให้กระท าได้โดยวิธียกมือขึ้นพ้น
ศรีษะ 

ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใด
ต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภา
ท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ท่ีของตนหรือ  
ณ ท่ีซึ่ ง จัด ไ ว้ ก็ ไ ด้และ ต้องก ล่าวกับประธานสภาท้องถิ่ น 
ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ
อภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้
ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล   การพิจารณาและตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 

หนองขาวครั้งแรก ประจ าปี 2564 เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2564 ต่อสภา 

นางสมใจ  เรือนงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ดิฉัน นางสมใจ เรือนงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะประธานกรรมการฯ ขอเสนอญัตติ 

ด้วยวาจา เรื่อง การพิจารณาและตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองขาวครั้งแรก ประจ าปี 2564 เมื่อวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2564 
  บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวครั้งแรก ประจ าปี 
2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว  มีความเห็นว่าถูกต้องตามมติท่ีประชุม ทุกระเบียบวาระแล้ว 
ไม่มีการแก้ไขและการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด จึงได้ลงลายมือช่ือไว้
เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาวมีมติรับรองในการประชุม
ครั้งนี้ 

นายโปรด  ล าดวล   ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล    
 
 

/ นายณรงค์… 
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นายณรงค์ สุวรรณประดิษฐ์  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายณรงค์ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สุวรรณประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอรับรอง 
นายอุกิจ อุทัยทอง         เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายอุกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล    อุทัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง 
นายโปรด  ล าดวล   มีผู้รับรองถูกต้อง  
ประธานสภาเทศบาล   และขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม ว่ามีข้อผิดพลาด 
     ท่ีต้องแก้ไขหรือไม่ 

ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม  ท่านใดเห็นชอบและรับรอง 
รายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล   
หนองขาวคร้ังแรก ประจ าปี 2564 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕64 ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จ านวน.....10.....เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน.........-.....เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน........2.....เสียง 
 

- เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 1/2564 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 
วันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.๒๕64 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล   การพิจารณาและตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 

หนองขาวสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2564 ประจ าปี 2564 
เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 ต่อสภา 

นางสมใจ  เรือนงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ดิฉัน นางสมใจ เรือนงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะประธานกรรมการฯ ขอเสนอญัตติ 

ด้วยวาจา เรื่อง การพิจารณาและตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองขาวสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2564 
ประจ าปี 2564 เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 
  บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ    
สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2564 ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 4 
มิถุนายน 2564 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  มีความเห็นว่าถูกต้องตาม
มติท่ีประชุม ทุกระเบียบวาระแล้ว ไม่มีการแก้ไขและการ
เปล่ียนแปลงแต่อย่างใด จึงได้ลงลายมือขื่อไว้เพื่อเสนอต่อสภา
เทศบาลต าบลหนองขาว มีมติรับรองในการประชุมครั้งนี้ 

นายโปรด  ล าดวล   ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล    
 
 
 

/ นายสมชาย   
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นายสมชาย  สุขศิริ   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายสมชาย  
สมาชิกสภาเทศบาล   สุขศิริ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอรับรอง 
นายชวลิต  ฟักทอง        เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพ  นายชวลิต  
สมาชิกสภาเทศบาล    ฟักทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง 
นายโปรด  ล าดวล   มีผู้รับรองถูกต้อง  
ประธานสภาเทศบาล   และขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม ว่ามีข้อผิดพลาด 

ท่ีต้องแก้ไขหรือไม่ 
ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบและรับรองรายงาน 

การประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล   

หนองขาว สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 1/2564 ประจ าปี 
2564 วันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.๒๕64 ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จ านวน.......10....เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน...........-....เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน..........2....เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ือง เพื่อทราบ 
นายโปรด  ล าดวล   เร่ืองที่ 1 บัดนี้ เทศบาลต าบลหนองขาวได้ท าการติดตามและ 
ประธานสภาเทศบาล  ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เสร็จสิ้นเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองขาว  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 
3,170,000 บาท  
ด าเนินการได้ จ านวน 2 โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ในเทศบัญญัติ จ านวน  80,000 บาท   
งบประมาณท่ีใช้ไป จ านวน 76,150 บาท  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 36 โครงการ งบประมาณ 
20,336,000บาท  
ด าเนินการได้ จ านวน 18 โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ในเทศบัญญัติ จ านวน 14,078,960 บาท  
งบประมาณท่ีใช้ไป จ านวน 13,401,465 บาท   
 
 

/ ยุทธศาสตร์ที่ 3...  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 82 โครงการ งบประมาณ 
101,825,900บาท  
ด าเนินการได้ จ านวน 4 โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ในเทศบัญญัติ  จ านวน 2,656,600  บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป 2,630,498.94 บาท  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 
11,280,000 บาท  
ด าเนินการได้ จ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ในเทศบัญญัติ จ านวน 20,000 บาท  
งบประมาณท่ีใช้ไป จ านวน 9,964 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 29 โครงการ งบประมาณ 
14,341,000 บาท  
ด าเนินการได้ จ านวน 23 โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ในเทศบัญญัติ จ านวน 4,456,100 บาท   
งบประมาณท่ีใช้ไป จ านวน 4,245,922 บาท  
 

เร่ืองที่ 2 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน จ านวน 3 ฉบับ 
ได้แก่ 
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 

ได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2564  
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 6 

ได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2564  
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เปล่ียนแปลง    

ฉบับท่ี 2 ได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2564  
ที่ประชุม    ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ือง เพื่อพิจารณา 
     5.1. ญัตติ เร่ือง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
หนองขาว ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

/ นายโปรด...   
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นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน ในการคัดเลือก
คณะกรรมการหรือผู้แทนในคณะต่างๆ ไม่มีข้อระเบียบให้ถือปฏิบัติ 
จึงน าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน  

ข้อ 103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ  
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มี
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุคคลท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญ
ท้ังคณะไม่ได้ ในการต้ังคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอช่ือผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภา
เทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งต้ังเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกิน
หนึ่งในส่ีของจานวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับ ข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ท่ี
ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และใหน้ าวิธีการเลือกตาม ข้อ ๑๒ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ประกอบกับตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1.4 คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีจ านวนคณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 9 คน  
( 3 ) ผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 
คน   

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
 
 
 

/ นายวัฒนา...   
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นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย 
นายกเทศมนตรี วัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ขอเสนอญัตติ 

ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ในการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น  
จ านวน 1 คน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองขาว ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังนี้ 
ขอให้สภาท้องถิ่นด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเป็น
คณะกรรมการดังกล่าวตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1.4  คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (3) ผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 1 คน 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรด ารงต าแหน่ง 
ประธานสภาเทศบาล   คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน  

1 คน  
นายชวลิต  ฟักทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย
สมาชิกสภาเทศบาล   ชวลิต ฟักทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 เสนอให ้นาย 
     ชูชาติ อุทัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองขาว 
นายโปรด  ล าดวล   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล    
นายสมชาย  สุขศิริ   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายสมชาย  
สมาชิกสภาเทศบาล   สุขศิริ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอรับรอง 
นายณรงค์ สุวรรณประดิษฐ์  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายณรงค์ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สุวรรณประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอรับรอง             
นายโปรด  ล าดวล   ใครจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นชอบให้ นายชูชาติ อุทัยทอง สมาชิกสภา  

เทศบาล เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
หนองขาว โปรดยกมือ          

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ นายชูชาติ อุทัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล เป็น
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองขาว 
เห็นชอบ  จ านวน.......10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน...........-......เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน..........2......เสียง 

 

5.2 ญัตติ เร่ือง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว
เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
หนองขาว ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
 
 
 

/ กระทรวง... 
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กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวง ก าหนด
จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก 
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และ 
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน ในการ
คัดเลือกคณะกรรมการหรือผู้แทนในคณะต่างๆ ไม่มีข้อระเบียบให้
ถือปฏิบัติ จึงน าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 103  
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ  
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น         
มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุคคลท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญ
ท้ังคณะไม่ได้ ในการต้ังคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอช่ือผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภา
เทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งต้ังเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกิน
หนึ่งในส่ีของจานวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับ ข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ท่ี
ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และใหน้ าวิธีการเลือกตาม ข้อ ๑๒ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม  

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย 
นายกเทศมนตรี    วัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 

 
 

/ ต าบลหนองขาว... 
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ต าบลหนองขาวในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น 
จ านวน 1 คน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว 
ท้ังนี้ขอให้สภาท้องถิ่นด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อ
เป็นคณะกรรมการดังกล่าวอาศัยอ านาจตามความใน     มาตรา 
3 8  แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ประกอบกับกฎกระทรวง 
ก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการ
เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และ
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2564 ข้อ 3 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
ประกอบด้วย (5) กรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 1 คน 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน 1 คน  
นายสมชาย สุขศิริ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย
สมาชิกสภาเทศบาล   สมชาย สุขศิริ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังท่ี 1 ขอเสนอให้
     นายช านาญ เอกฉันท์ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว     
นายโปรด  ล าดวล   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล    
นายชวลิต  ฟักทอง   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายชวลิต  
สมาชิกสภาเทศบาล   ฟักทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง 
นายอุกิจ  อุทัยทอง   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายอุกิจ 
สมาชิกสภาเทศบาล   อุทัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง             
นายโปรด  ล าดวล   ใครจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นชอบให้ นายช านาญ เอกฉันท์ สมาชิกสภา  

เทศบาล เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
หนองขาว โปรดยกมือ          

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ นายช านาญ เอกฉันท์ สมาชิกสภาเทศบาล 
เป็นคณะกรรมการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว 
เห็นชอบ  จ านวน.......10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน...........-......เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน..........2......เสียง 

 

5.3 ญัตติ เร่ือง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว
เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว  
 
 

/ ตามระเบียบ... 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เร่ือง แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน ในการ
คัดเลือกคณะกรรมการหรือผู้แทนในคณะต่างๆ ไม่มีข้อระเบียบให้ 
ถือปฏิบัติ จึงน าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน  

ข้อ 103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ  
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มี
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุคคลท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญ
ท้ังคณะไม่ได้ ในการต้ังคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอช่ือผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภา
เทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งต้ังเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกิน
หนึ่งในส่ีของจ านวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับ ข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ท่ี
ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และใหน้ าวิธีการเลือกตาม ข้อ ๑๒ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
 
 
 

/ นายวัฒนา...   
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นายวัฒนา  เขียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย 
นายกเทศมนตรี    วัฒนา เชียงทอง ขอเสนอญัตติต่อสภา ในการพิจารณาคัดเลือก 

สมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 3 คน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ัง
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3 ) 
พ.ศ.2561 ข้อ 8 ท้ังนี้ขอให้สภาท้องถิ่นด าเนินการคัดเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเป็นคณะกรรมการดังกล่าวตามหนังสือกระ
ทวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 
มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล   พัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน 3 คน เชิญเสนอ คนที่ 1
นางสุฑาวรรณ เพิกเฉย   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพ ดิฉันนาง
สมาชิกสภาเทศบาล   สุฑาวรรณ เพิกเฉย สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอเสนอ  

ให้ นายชวลิต ฟักทอง สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว  

นายโปรด  ล าดวล   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล    
นายชูชาติ อุทัยทอง   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายชูชาติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   อุทัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง 
นายช านาญ เอกฉันท์   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวที่เคารพ ผมนายช านาญ 
สมาชิกสภาเทศบาล   เอกฉันท์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง 
นายโปรด  ล าดวล   ใครจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดเห็นชอบให้ นายชวชิต ฟักทอง สมาชิกสภาเทศบาล เป็น 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว คนท่ี 1 โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายชวลิต ฟักทอง เป็นคณะกรรมการ 

พัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว คนที่ 1 ด้วยเสียง   
เห็นชอบ  จ านวน.........10....เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน............-.....เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน...........2.....เสียง 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล   พัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว ขอเชิญเสนอ คนที่ 2 
นายธนกร  แตงโต   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายธนกร  
สมาชิกสภาเทศบาล   แตงโต สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังที่ 2 ขอเสนอให้ นายสมชาย 

สุขศิริ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลหนองขาว  

นายโปรด  ล าดวล   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล    
 

/ นายอุกิจ... 
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นายอุกิจ อุทัยทอง   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายอุกิจ 
สมาชิกสภาเทศบาล   อุทัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง 
นางสาวกฤษณา ล าดวน   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพ ดิฉันนางสาว 
สมาชิกสภาเทศบาล   กฤษณา ล าดวน สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง 
นายโปรด  ล าดวล   ใครจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดเห็นชอบให้ นายสมชาย สุขศิริ สมาชิกสภาเทศบาล เป็น 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว คนท่ี 2 โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายสมชาย สุขศิริ เป็นคณะกรรมการ 

พัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว คนที่ 2 ด้วยเสียง   
เห็นชอบ  จ านวน.........10....เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน............-.....เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน...........2.....เสียง 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล   พัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว ขอเชิญเสนอ คนที่ 3 
นายสมชาย  สุขศิริ   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายสมชาย  
สมาชิกสภาเทศบาล   สุขศิริ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอเสนอให้ นายอุกิจ  

อุทัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลหนองขาว  

นายโปรด  ล าดวล   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล    
นายชวลิต  ฟักทอง   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายชวลิต 
สมาชิกสภาเทศบาล   ฟักทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง 
นายธนกร แตงโต    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายธนกร 
สมาชิกสภาเทศบาล   แตงโต สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอรับรอง 
นายโปรด  ล าดวล   ท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือ 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดเห็นชอบตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ โปรดยกมือ 
นายโปรด  ล าดวล   ใครจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดเห็นชอบให้ นายอุกิจ อุทัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล เป็น 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว คนท่ี 3 โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายอุกิจ อุทัยทอง เป็นคณะกรรมการ 

พัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว คนที่ 3 ด้วยเสียง   
เห็นชอบ  จ านวน.........10....เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน............-.....เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน...........2.....เสียง 
 

5.4 ญัตติ เร่ือง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว
เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลหนองขาว ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ.2561  

 
/ นายโปรด...   
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นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบี ยบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน ในการ
คัดเลือกคณะกรรมการหรือผู้แทนในคณะต่างๆ ไม่มีข้อระเบียบให้
ถือปฏิบัติ จึงน าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน  

ข้อ 103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ  
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มี
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน 
แต่ไม่เกินเจ็ดคน กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุคคลท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญ
ท้ังคณะไม่ได้ ในการต้ังคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอช่ือผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภา
เทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งต้ังเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกิน
หนึ่งในส่ีของจ านวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับ ข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ท่ี
ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และใหน้ าวิธีการเลือกตาม ข้อ ๑๒ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย 
นายกเทศมนตรี    วัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 

ต าบลหนองขาว ในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น 
จ านวน 2 คน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองขาว  ตามประกาศ 
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ.2561  ท้ังนี้ 
 
 
 

/ ขอให้สภา... 
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ขอให้สภาท้องถิ่นด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเป็น
คณะกรรมการดังกล่าว   

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล   กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน 2 คน  

เชิญเสนอ คนที่ 1 
นายสมชาย สุขศิริ   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายสมชาย
สมาชิกสภาเทศบาล   สุขศิริ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอเสนอให้ นายธนกร  

แตงโต สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลหนองขาว 

นายโปรด  ล าดวล   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล    
นางสาวกฤษณา ล าดวน   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพ ดิฉันนางสาว 
สมาชิกสภาเทศบาล   กฤษณา ล าดวน สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง 
นายช านาญ เอกฉันท์   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวที่เคารพ ผมนายช านาญ 
สมาชิกสภาเทศบาล   เอกฉันท์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง 
นายโปรด  ล าดวล   ใครจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดเห็นชอบให้ นายธนกร แตงโต สมาชิกสภาเทศบาล เป็น 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองขาว 
คนท่ี 1 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายธนกร แตงโต เป็นคณะกรรมการ 
พัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว คนที่ 1 ด้วยเสียง   
เห็นชอบ  จ านวน.........10....เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน............-.....เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน...........2.....เสียง 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล   กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน 2 คน  

เชิญเสนอ คนที่ 2 
นางสุฑาวรรณ เพิกเฉย   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพ ดิฉันนาง
สมาชิกสภาเทศบาล   สุฑาวรรณ เพิกเฉย สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอเสนอ  

ให้  นายณรงค์ สุวรรณประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองขาว 

นายโปรด  ล าดวล   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล    
นายชูชาติ อุทัยทอง   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายชูชาติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   อุทัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง 
นายธนกร แตงโต    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายธนกร
สมาชิกสภาเทศบาล   แตงโต สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอรับรอง 
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นายโปรด  ล าดวล   ใครจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดเห็นชอบให้ นายณรงค์ สุวรรณประดิษฐ์ สมาชิกสภา 

เทศบาล เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลหนองขาว คนท่ี 2 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายณรงค์ สุวรรณประดิษฐ์ เป็น 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว คนที่ 2 ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จ านวน.........10....เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน............-.....เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน...........2.....เสียง 

 

5.5 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.70 เมตร พร้อม
บ่อพักน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.70 เมตร ถนนเทศบาล 5 แยกซอย
หลังร้านเงี้ยว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมูที่ 1 หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองขาว งบประมาณ 858,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 89  

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขจนถึง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจใช
จายเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข 
ดังตอไปนี้  

(๑) ใหกระท าไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอ านาจหน้าท่ีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและ
สังคมหรือกิจการท่ีเปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครอง      
สวนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ท้ังนี้ ต้องเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครอง    
สวนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  

(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแตละประเภท ตามระเบียบแล้ว 

(๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่ 

 
/ มีสาธารณภัย... 
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มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 (4) เมื่อได้รับอนุมั ติให้ ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดย
ค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เสถียรภาพในระยะยาว 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย 
นายกเทศมนตรี    วัฒนา เชียงทอง ขอเสนอญัตติต่อสภา ดังนี้ 

ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้พิจารณาด าเนินการ
จ่ายขาดเงินสะสมในการจ่ายขาดในการประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว สมัยการประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้ง ท่ี ๑/๒๕๖3 
ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี  9 กันยายน 2563 เรื่องโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.70 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า 
ค.ส.ล. และรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.70 เมตร ถนนเทศบาล 5 
แยกซ้ายซอยหลังร้านเงี้ยว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   
หมู่ท่ี ๑, หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวน 858 ,๐๐๐.-
บาท ( แปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) นั้น   

เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ในพื้นท่ีเดียวกับโครงการ
ปรับปรุงท่อประปาในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว ตามสัญญาจ้าง 
เลขท่ี E5/2564 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2564 วันแล้วเสร็จ      
27 กันยายน 2564 โดยมีห้างหุ้นส่วนจ ากัดทิพย์เจริญซัพพลาย 
2012 เป็นผู้รับจ้าง  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง
ยังไม่แล้วเสร็จ  

เพื่อลดผลกระทบกับประชาชนท่ีอยู่บริเวณดังกล่าว จึงขอ
ยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวนเงิน 858,000 บาท ( แปด
แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) ตามมติท่ีประชุมในคราวการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 
1/2563 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี 9 กันยายน  2563 

ดังนั้น จึงเสนอญัตติต่อสภาเพื่อขอยกเลิกโครงการจ่าย
ขาดเงินสะสม  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด   
0.70 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ค.ส.ล. และรางระบายน้ า ค.ส.ล.  
ขนาด 0.70 เมตร ถนนเทศบาล 5 แยกซ้ายซอยหลังร้านเงี้ยว 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ 5 ต าบลหนองขาว 
 
 

/ อ าเภอ... 
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อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบท่ีเทศบาลต าบล   
หนองขาวก าหนด จ านวน 858 ,๐๐๐ บาท ( แปดแสนห้าหมื่น
แปดพันบาทถ้วน )  

นายโปรด  ล าดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้ยกเลิกการจ่ายขาด 

เงินสะสมโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.70 เมตร พร้อมบ่อพัก
น้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.70 เมตร ถนนเทศบาล 5 แยกซอยหลังร้าน
เงี้ยว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมูที่ 1 หมู่ที่ 5 ต าบล
หนองขาว งบประมาณ 858,000 บาท ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จ านวน...........10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน..............-.......เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน..............2......เสียง 

 

5.6 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซ้ือ
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) 
เพื่ อบ ริการประชาชนขององค์กรปกครองส่ วนท้อ ง ถ่ิน 
งบประมาณ 1,677,200 บาท ตามประกาศศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
( COVID-19 ) เร่ือง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ลงวันที่  10 มิถุนายน 2564, 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1608 
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 
แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 89  

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขจนถึง  
( ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจ
ใชจายเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข 
ดังตอไปนี้  

(๑) ใหกระท าไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอ านาจหน้าท่ีของ 
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและ 

 
/ สังคมหรือ... 
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สังคมหรือกิจการท่ีเปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครอง      
สวนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ท้ังนี้ต้องเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
ท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  

(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแตละประเภท ตามระเบียบแล้ว 

(๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่ 
มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 (4) เมื่อได้รับอนุมั ติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดย
ค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เสถียรภาพในระยะยาว 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย 
นายกเทศมนตรี    วัฒนา เชียงทอง ขอเสนอญัตติต่อสภา ดังนี้ 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อด าเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด–19 เพื่อ
บริการประชาชนเทศบาลต าบลหนองขาว ตามพื้นท่ีท่ีมีอายุ 18 
ปีขึ้นไป จ านวนเงิน 1,677,200 บาท ( หนึ่งล้านหกแสนเจ็ด
หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน ) ดังมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 

ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อด าเนินการ
จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด–19  เพื่อบริการประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ถือปฏิบัติตามประกาศศูนย์
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด–19)  เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด–19 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2564 โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายงบประมาณในการ
ด าเนินการใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยถือปฏิบั ติตามหนัง สือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1608  ลงวันท่ี  
17 มีนาคม 2563 

 
 
 

     / ท้ังนี้… 
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ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสม
คงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินท่ีมี   
สาธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการ
คลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
เหตุผล 

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มี
ประกาศ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด–19 
ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2564 ก าหนดให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
จะจัดหาวัคซีนป้องกันโรค โควิด–19 มาให้บริการแก่ประชาชนใน
พื้นท่ีประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมีมติท่ี
ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ( โควิด–19 ) จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันท่ี 11 
มิถุนายน 2564 มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหา
วัคซีนป้องกันโรคโควิด–19 จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไป เพื่อให้การจัดวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด–19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดกาญจนบุรี
มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด าเนินการจัดหาวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด–19 เพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท้ังนี้ ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย     หรือ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์หรือแผนการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงได้เสนอขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด–19 เพื่อ
บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นจ านวนเงิน 
1,677,200 บาท ( หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท
ถ้วน ) ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อพิจารณา 
อนุมัติต่อไป 

อนึ่งยอดเงินสะสม ( ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ) 
และสามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น  จ านวน 31,521,009.46 บาท ( สามสิบเอ็ด
ล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าบาทส่ีสิบหกสตางค์ )  

นายโปรด  ล าดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม 

โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซ้ือวัคซีน 

ป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) เพื่อ
บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบประมาณ 
1,677,200 บาท ด้วยเสียง 
 
 

/ เห็นชอบ... 
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เห็นชอบ  จ านวน...........10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน..............-.......เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน..............2......เสียง 
 

5.7 ญัตติ เ ร่ือง ขอความเห็นชอบโอนลดเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี 2564 แผนงานการพาณิชย์งานกิจการ
ประปา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ     
ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง  งบประมาณ 20,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 ข้อ 27  

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ท่ีท าให ้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย 
นายกเทศมนตรี    วัฒนา เชียงทอง ขอเสนอญัตติต่อสภา ดังนี้ 

ด้วยงานกิจการประปา กองคลังเทศบาลต าบลหนองขาว 
ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอ แผนงานการ
พาณิชย์ หมวดค่าวัสดุ จ านวน 1 รายการ และโอนลดงบประมาณ
รายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ และท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ 
 ตามระ เบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้วยวิ ธี ก า ร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63  หมวด ๔ 
การโอนและการแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ “การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
โอนเพิ่ม  จ านวน 3 รายการ 

   1.ด้าน   การเศรษฐกิจ 
 
 

  / 1.แผนงาน...  
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   แผนงาน   การพาณิชย์  
   งาน   กิจการประปา 
   หมวด   ค่าใช้สอย 
  ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  รายการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ 
     หนังสือหรือเข้าปก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
     ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
  งบประมาณต้ังไว้  226,000.00 บาท 
  งบคงเหลือก่อนโอน    70,672.93 บาท 
  โอนเพิ่ม         28,000.00 บาท 
  งบคงเหลือหลังโอนเพิ่ม   98,672.93 บาท 
  2. ด้าน การเศรษฐกิจ  
   แผนงาน   การพาณิชย์  
   งาน   กิจการประปา 
   หมวด   ค่าใช้สอย 
  ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

รายการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
ทรัพย์ สิน เพื่ อ ให้ สามารถใ ช้ง าน ไ ด้
ตามปกติ 

  งบประมาณต้ังไว้  20,000.00 บาท 
  งบคงเหลือก่อนโอน    4,654.20 บาท 
  โอนเพิ่ม   30,000.00 บาท 
  งบคงเหลือหลังโอนเพิ่ม 34,654.20 บาท 
  3. ด้าน   การเศรษฐกิจ  
   แผนงาน   การพาณิชย์  
   งาน   กิจการประปา 
   หมวด   ค่าวัสดุ 
  ประเภท   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
   รายการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ 
      การแพทย์ เช่น สารส้ม คลอรีน  

 เคมีภัณฑ์ น้ ายาต่างๆ ฯลฯ ตามความ
จ าเป็น 

  งบประมาณต้ังไว้  320,000.00 บาท 
  งบคงเหลือก่อนโอน         510.00 บาท 
  โอนเพิ่ม   73,000.00 บาท 
  งบคงเหลือหลังโอนเพิ่ม 73,510.00 บาท 
 
 
 

/ รวมยอดเงิน… 
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    รวมยอดเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น  131,0๐๐.-บาท  
โอนลด จ านวน 3 รายการ  

  1.ด้าน   การเศรษฐกิจ  
   แผนงาน   การพาณิชย์  
   งาน   กิจการประปา 
    หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
   รายการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงรักษา ปรับปรุง  
      เครื่องปั้มน้ า และครุภัณฑ์อื่นในระบบ 
      ผลิตน้ าประปาให้สามารถใช้งานได้ตาม 
      ปกติ ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะช ารุด 
      เสียหาย 
   งบประมาณต้ังไว้  100,000.00 บาท 
   งบคงเหลือก่อนโอน    96,950.00 บาท 
   โอนลด          60,000.00 บาท 
   งบคงเหลือหลังโอนลด   36,950.00 บาท 
   2. ด้าน การเศรษฐกิจ  
   แผนงาน การพาณิชย์  
   งาน   กิจการประปา 
    หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
    ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ 
       ส่ิงก่อสร้าง 

  รายการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง 
     สิ่งก่อสร้างที่ช ารุดในระบบผลิตน้ าประปา 

   งบประมาณต้ังไว้  170,000.00 บาท 
   งบคงเหลือก่อนโอน    51,638.00 บาท 
   โอนลด          51,000.00 บาท 
   งบคงเหลือหลังโอนลด        638.00 บาท 
   3. ด้าน   การเศรษฐกิจ  
   แผนงาน   การพาณิชย์  
   งาน   กิจการประปา 
    หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
   ประเภท   ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่ 
      เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก 
      เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง 
   รายการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน 
      ท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล 
      ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง 
 
 

/ งบประมาณ... 
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   งบประมาณต้ังไว้  20,000.00 บาท 
   งบคงเหลือก่อนโอน  20,000.00 บาท 
   โอนลด      20,000.00 บาท 
   งบคงเหลือหลังโอนลด        00.00 บาท 

รวมเป็นยอดเงินโอนลดทั้งสิ้น  131,0๐๐.-บาท  
เหตุผล 

      เพื่อให้การด าเนินงานในระบบผลิตน้ าประปาเป็นไปอย่าง 
     มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและเป็นการ 
     ตอบสนองความต้องการการใช้น้ าประปาของประชาชน จึงจ าเป็น 

ต้องเสนอขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ตาม
รายการดังกล่าวข้างต้น เป็นจ านวนเงิน 131 ,000.-บาท ( หนึ่ง
แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ) 

นายโปรด  ล าดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

2564 แผนงานการพาณิชย์งานกิจการประปา หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง  
งบประมาณ 20,000 บาท ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จ านวน...........10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน..............-.......เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน..............2......เสียง 

 

5.8 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเพิ่มเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี 2564 แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ 66,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 ข้อ 27    

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ   
โอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ 
 
 

/ โอนไปต้ังจ่าย... 
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โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย 
นายกเทศมนตรี    วัฒนา เชียงทอง ขอเสนอญัตติต่อสภา ดังนี้ 

ด้วยกองช่าง งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  เทศบาล
ต าบลหนองขาว ได้เสนอขอโอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อไปต้ังจ่าย หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ดังมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

เทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันท่ี  
1  ตุลาคม  2563  นั้น แต่เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
ดังนั้นกองช่าง  งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  จึงขออนุมัติโอน
เพิ่มในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี
รายละเอียด ดังนี้ 

กองช่าง แผนงานสาธารณสุข  ต้ังงบประมาณรายจ่ายบาง
รายการ ไว้ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่าย จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเพิ่ม 
จ านวน  1  รายการ โอนลด จ านวน  1  รายการ ดังนี้ 
รายการโอนลด  
แผนงาน             สาธารณสุข 

        งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
        หมวด   งบลงทุน 
        ประเภท                 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
        รายการ                  โครงการก่อสร้างรั้วตะแกรงด้านข้าง 

สนามฟุตซอล 
        งบประมาณอนุมัติ         366,000 บาท 
        งบประมาณก่อนโอน           66,000 บาท 
        โอนลดครั้งนี้             66,000 บาท 
        งบประมาณหลังโอน                          0 บาท 

รายการโอนเพิ่ม 
แผนงาน   สาธารณสุข 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณอนุมัติ        300,000 บาท 
 
 
 

/ งบประมาณ... 
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งบประมาณก่อนโอน          44,232.34 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้                     66,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน         110,232.34 บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ   

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะช ารุด
เสียหาย 
เหตุผล 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอน
เพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอน
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
จึงได้เสนอมาเพื่อจัดท าเป็นญัตติ และเสนอต่อท่ีประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองขาวพิจารณา 

นายโปรด  ล าดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี 2564 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ งบประมาณ 66,000 บาท ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จ านวน...........10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน..............-.......เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน..............2......เสียง 
 

5.9 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานธารณสุขอื่น  หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการเคร่ืองพ่นหมอก
ควันก าจัดยุงแบบมือถือ งบประมาณ 25,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 ข้อ 27    

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 
 
 
 

/ อาศัยอ านาจ... 
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อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ท่ีท าให ้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย 
นายกเทศมนตรี    วัฒนา เชียงทอง ขอเสนอญัตติต่อสภา ดังนี้ 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว มีความประสงค์จะจัดซื้อ
เครื่องพ่นหมอกควัน ก าจัดยุงและแมลง แบบมือถือ   ปริมาณ
บรรจุน้ ายา ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร  เพื่อใช้ในการก าจัดยุงและแมลงซึ่ง
เป็นพาหนะของโรคลัมปีสกินในโคและกระบือให้แก่ประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อน  

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาว เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ รายการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ก าจัดยุงและแมลง แบบ
มือถือ   ปริมาณบรรจุน้ ายา ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร ราคาเครื่องละ 
5,000 บาท จ านวน 5 เครื่อง  ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน   สาธารณสุข 
งาน   บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์เกษตร 
รายการ            เครื่องพ่นหมอกควัน ก าจัดยุงและแมลง  

แบบมือถือปริมาณบรรจุน้ ายา ไม่น้อย
กว่า 2 ลิตร                                                 

งบประมาณอนุมัติ             0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน             0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้      25,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน    25,000 บาท 
รายการโอนลด 
แผนงาน   การศึกษา 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

  
 

    / ประเภท...  
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ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณอนุมัติ 399,800 บาท 
งบประมาณก่อนโอน   86,748.06 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้             25,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน   61,748.06 บาท 

     ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ   
      จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ก าจัดยุงและแมลง แบบมือถือ   

ปริมาณบรรจุน้ ายา ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร จ านวน 5 เครื่อง  ท้ังนี้ไม่
ปรากฏประเภท/ รายการ / ขนาด / ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
จึงต้ังตามราคาท้องตลาด )  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 
เพิ่มเติมฉบับที่ 6 หน้าที่ 12 ล าดับที่ 5 
เหตุผล 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอน
เพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอน
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
จึงได้เสนอมาเพื่อจัดท าเป็นญัตติ และเสนอต่อท่ีประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองขาวพิจารณา ต่อไป 

นายโปรด  ล าดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานธารณสุขอื่น  หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการเคร่ืองพ่นหมอก
ควันก าจัดยุงแบบมือถือ งบประมาณ 25,000 บาท ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จ านวน...........10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน..............-.......เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน..............2......เสียง 

 

5.10 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัว 
งบประมาณ 3,200 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
 
 
 

/ ว่าด้วย... 
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ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
พ.ศ.2563 ข้อ 27    

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ท่ีท าให ้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย 
นายกเทศมนตรี    วัฒนา เชียงทอง ขอเสนอญัตติต่อสภา ดังนี้ 

    ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะจัดซื้อเก้าอี้ 
ส านักงาน จ านวน 2 ตัว/ละ 1 ,600 บาท เพื่อใช้ในห้องรอง
นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว งบประมาณ 3 ,200 บาท แทน
ของเดิมท่ีมีอยู่เนื่องจากเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาว เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ รายการจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัว/ละ 1,600 บาท  
เพื่อใช้ส าหรับผู้ท่ีมาติดต่อราชการในห้องรองนายกเทศมนตรีต าบล
หนองขาว งบประมาณ 3 ,200 บาท ตามหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ   เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัว  
งบประมาณอนุมัติ         0  บาท 
 
 
 

/ งบประมาณ... 
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งบประมาณก่อนโอน         0  บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้    3,200  บาท 
งบประมาณหลังโอน  3,200  บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ   เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 
2 ตัว/ละ 1,600 บาท  ส าหรับผู้ท่ีมาติดต่อราชการ ในห้องรอง
นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว   
คุณลักษณะพื้นฐาน 

     1) เก้าอี้พนักพิงท่ีนั่งเป็นโครงเหล็ก บุฟองน้ า หุ้มหนังเทียม 
     2) สามารถปรับระดับสูง – ต่ า ได้  
     3) มีท่ีพักแขนท้ังสองข้าง  
     ( ท้ังนี้ ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐาน 

ครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องตลาด ) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 6 หน้าที่  20 ล าดับที่ 13 
โอนลด 
แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 
หมวด   เงินเดือนฝ่ายประจ า 
รายการ   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
งบประมาณอนุมัติ  244,440 บาท 
งบประมาณก่อนโอน  122,220 บาท 
โอนลดครั้งนี้      3,200   บาท 
งบประมาณหลังโอน        119,020 บาท 
เหตุผล 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 
27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายโปรด  ล าดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัว งบประมาณ 
3,200 บาท ด้วยเสียง 

 
 

/ เห็นชอบ... 
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เห็นชอบ  จ านวน...........10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน..............-.......เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน..............2......เสียง 
 

5.11 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเก้าอี้แบบมีพนักพิงสูงส าหรับ
ผู้บริหาร ( นายกเทศมนตรี ) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 67 
เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 68 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 119-
126 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 8,900 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27    

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ท่ีท าให ้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น     

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย 
นายกเทศมนตรี    วัฒนา เชียงทอง ขอเสนอญัตติต่อสภา ดังนี้ 

ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะจัดซื้อเก้าอี้
แบบมีพนักพิงสูงส าหรับผู้บริหาร ( นายกเทศมนตรี ) ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 67 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 68 เซนติเมตร สูงไม่
น้อยกว่า 119-126 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว/ละ 8,900 บาท 
เพื่อส าหรับนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว งบประมาณ 8,900 
บาท แทนของเดิมท่ีมีอยู่เนื่องจากเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาว เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  รายการจัดซื้อ เก้าอี้แบบมีพนักพิ ง สูงส าหรับ ผู้บริหาร            
( นายกเทศมนตรี ) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 67 เซนติเมตร ลึกไม่
น้อยกว่า 68 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 119-126 เซนติเมตร   
 
 
 

/ จ านวน 1 ตัว… 
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จ านวน 1 ตัว/ละ 8,900 บาท  เพื่อส าหรับนายกเทศมนตรีต าบล
หนองขาว งบประมาณ  8,900.-  บาท  ตามหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64  ซึ่งมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการ   เก้าอี้แบบมีพนักพิงสูงส าหรับผู้บริหาร  

(นายกเทศมนตรี) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  
67 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 68
เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 119-126  
เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว                  

งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้     8,900 บาท 
งบประมาณหลังโอน   8,900 บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิงสูง
ส าหรับผู้บริหาร ขนาดกว้างไม่น้อย กว่า 67 เซนติเมตร ลึกไม่น้อย
กว่า 68 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 119-126 เซนติเมตร จ านวน 
1 ตัว/ละ 8,900 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) บุฟองน้ า หุ้มหนังเทียม 
2) ปรับระดับได้ด้วยก้านโยก ปรับยืดหยุ่นการโอนเอนได้ 
3) ล้อเล่ือนปรับระดับได้ 
4) มีท่ีพักแขนท้ัง 2 ข้าง  

      ( ท้ังนี้ ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องตลาด ) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 6 หน้าที่ 22 ล าดับที่ 15 
โอนลด 
แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 
 
 

/ หมวด… 
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หมวด   เงินเดือนฝ่ายประจ า 
รายการ   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
งบประมาณอนุมัติ  244,440 บาท 
งบประมาณก่อนโอน  119,020 บาท 
โอนลดครั้งนี้       8,900  บาท 
งบประมาณหลังโอน         110,120 บาท 

     เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 
27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงได้
เสนอมาเพื่อจัดท าเป็นญัตติ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาวพิจารณา  

นายโปรด  ล าดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการเก้าอี้แบบมีพนักพิงสูงส าหรับผู้บริหาร        
( นายกเทศมนตรี ) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 67 เซนติเมตร ลึก
ไ ม่น้อยกว่า 68 เซนติเมตร สู งไ ม่น้อยกว่า 119 -126 
เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 8,900 บาท ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จ านวน...........10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน..............-.......เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน..............2......เสียง 
 

5.12 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร ขนาดไม่
น้อยกว่า 140x64-70x77 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว 
งบประมาณ 10,100 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 ข้อ 27 

 
 
 
 

/ นายโปรด...   
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นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ท่ีท าให ้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น     

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย 
นายกเทศมนตรี    วัฒนา เชียงทอง ขอเสนอญัตติต่อสภา ดังนี้ 
      ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะจัดซื้อโต๊ะ 

ท างานส าหรับผู้บริหาร ( นายกเทศมนตรี )ขนาด ขนาดไม่น้อยกว่า  
140x64-70x77 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว งบประมาณ  
10,100 บาท เพื่อใช้ส าหรับนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
แทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน    

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาว เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ รายการจัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร (นายกเทศมนตรี)
ขนาด ขนาดไม่น้อยกว่า 140x64-70x77 เซนติเมตร จ านวน   
1 ตัว งบประมาณ 10,100 บาท เพื่อใช้ส าหรับนายกเทศมนตรี
ต าบลหนองขาว ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
รายการโอนต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการ   โต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร ขนาดไม่ 

น้อยกว่า 140x64-70x7 เซนติเมตร 
  จ านวน 1 ตัว 

งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
 
 
 

/ งบประมาณ… 



34 
 

งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้   10,100 บาท 
งบประมาณหลังโอน 10,100 บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับ
ผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 140x64-70x77 เซนติเมตร  
จ านวน 1 ตัว 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

     1. ผลิตจากไม้เอ็มดีเอฟเกรดเอ 
     2. ปิดผิวด้วยเมลามีน 
     3.  มีล้ินชักในตัว 

( ท้ังนี้ ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องตลาด ) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 6 หน้าที่  23 ล าดับที่ 16 
โอนลด 
แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 
หมวด   เงินเดือนฝ่ายประจ า 
รายการ   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
งบประมาณอนุมัติ  244,440 บาท 
งบประมาณก่อนโอน  110,120 บาท 
โอนลดครั้งนี้     10,100  บาท 
งบประมาณหลังโอน        100,020  บาท 

     เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 
27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายโปรด  ล าดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการโต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า  
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140x64-70x77 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 
10,100 บาท ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จ านวน...........10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน..............-.......เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน..............2......เสียง 
 

5.13 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเก้าอี้แบบมีพนักพิงสูงส าหรับ
ผู้บริหาร ( รองนายกเทศมนตรี ) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า      
64 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 78 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 
113-119 เซนติเมตร จ านวน 2 ตัว งบประมาณ 11,580 
บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27  

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ท่ีท าให ้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น     

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย 
นายกเทศมนตรี    วัฒนา เชียงทอง ขอเสนอญัตติต่อสภา ดังนี้ 
      ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะจัดซื้อเก้าอี้ 

แบบมีพนักพิงสูงส าหรับผู้บริหาร ( รองนายกเทศมนตรี ) ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 64 ลึกไม่น้อยกว่า 78 สูงไม่น้อยกว่า 113 -
119 เซนติเมตร จ านวน 2 ตัว/ละ 5,790 บาท เพื่อใช้ส าหรับ
รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  งบประมาณ 11 ,580 บาท  
แทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาว เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อ ต้ัง จ่ายเป็น   
รายการใหม่ รายการจัดซื้อเก้าอี้แบบมพีนักพิงสูงส าหรับผู้บริหาร   
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( รองนายกเทศมนตรี ) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 64 เซนติเมตร ลึก
ไม่น้อยกว่า 78 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 113-119 เซนติเมตร 
จ านวน 2 ตัว/ละ 5,790 บาท เพื่อใช้ส าหรับรองนายกเทศมนตรี
ต าบลหนองขาว  งบประมาณ 11,580 บาท  ตามหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการ   เก้าอี้แบบมีพนักพิงสูงส าหรับผู้บริหาร  

( รองนายกเทศมนตรี ) ขนาดกว้าง     
ไม่น้อยกว่า 64 เซนติเมตร ลึกไม่น้อย
กว่า 78 เซนติเมตร สูง ไม่น้อยกว่า 
113-119 เซนติเมตร จ านวน 2 ตัว 

งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้   11,580 บาท 
งบประมาณหลังโอน 11,580 บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิงสูง
ส าหรับผู้บริหาร(รองนายกเทศมนตรี) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 64 
เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 78 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 113-
119 เซนติเมตร จ านวน 2 ตัว/ละ 5,790 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

     1) บุฟองน้ า หุ้มหนังพีวีซ ี
     2) สามารถปรับระดับสูง – ต่ า  
     3) มีท่ีพักแขนท้ังสองข้าง  
      ( ท้ังนี้ ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐาน 

ครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องตลาด ) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 6 หน้าที่  24 ล าดับที่ 17 
โอนลด 
แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

หมวด   เงินเดือนฝ่ายประจ า 
รายการ   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
งบประมาณอนุมัติ  244,440 บาท 
งบประมาณก่อนโอน  100,020 บาท 
โอนลดครั้งนี้     11,580  บาท 
งบประมาณหลังโอน         88,440  บาท 
เหตุผล 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 
27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายโปรด  ล าดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการเก้าอี้แบบมีพนักพิงสูงส าหรับผู้บริหาร ( รอง
นายกเทศมนตรี ) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า      64 เซนติเมตร 
ลึกไม่น้อยกว่า 78 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 113 -119 
เซนติเมตร จ านวน 2 ตัว งบประมาณ 11,580 บาท ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จ านวน...........10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน..............-.......เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน..............2......เสียง 

 

5.14 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร            
( ปลัดเทศบาล ) ขนาดไม่น้อยกว่า 160x72 – 79x77 
เซนติเมตร  จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 8,700 บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
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นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ท่ีท าให ้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น     

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย 
นายกเทศมนตรี    วัฒนา เชียงทอง ขอเสนอญัตติต่อสภา ดังนี้ 

ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะจัดซื้อโต๊ะ
ท างานส าหรับผู้บริหาร (ปลัดเทศบาลต าบลหนองขาว ) ขนาดไม่
น้ อ ย ก ว่ า  1 60 x72-79x77 เ ซน ติ เ มต ร  จ า น ว น  1  ตั ว 
งบประมาณ 8 ,700 บาท เพื่อใช้ส าหรับปลัดเทศบาลต าบล  
หนองขาว แทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาว เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ รายการจัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร (ปลัดเทศบาลต าบล
หนองขาว) ขนาดไม่น้อยกว่า 160x72-79x77 เซนติเมตร 
จ านวน  1 ตัว  งบประมาณ 8 ,700 บาท เพื่ อ ใ ช้ส าหรั บ
ปลัดเทศบาลต าบลหนองขาว ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการ   โต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร(ปลัดเทศบาล) 
    ขนาดไม่น้อยกว่า 160x72-79x77  

เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว 
งบประมาณอนุมัติ          0  บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0  บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้      8,700 บาท 
งบประมาณหลังโอน    8,700 บาท 
 
 

/ ค าช้ีแจง… 
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ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับ
ผู้บริหาร ( ปลัดเทศบาล )ขนาดไม่น้อยกว่า 160x72-79x77 
เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

     1. ผลิตจากไม้เอ็มดีเอฟเกรดเอ 
     2. ปิดผิวด้วยเมลามีน 
      ( ท้ังนี้ ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐาน 

ครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องตลาด ) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 6 หน้าที่ 25 ล าดับที่ 18 
โอนลด 
แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 
หมวด   เงินเดือนฝ่ายประจ า 
รายการ   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
งบประมาณอนุมัติ  244,440 บาท 
งบประมาณก่อนโอน    88,440 บาท 
โอนลดครั้งนี้       8,700  บาท 
งบประมาณหลังโอน         79,740  บาท 
เหตุผล 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 
27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายโปรด  ล าดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการโต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร  ( ปลัดเทศบาล ) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 160x72–79x77 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว  
งบประมาณ 8,700 บาท ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จ านวน...........10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน..............-.......เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน..............2......เสียง 
 
 

/ 5.15 ญัตติ… 
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5.15 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร ( รอง
นายกเทศมนตรี ) ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 เซนติเมตร 
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75 เซนติเมตร 
และโต๊ะเข้ามุม ขนาดไม่น้อยกว่า 65x65x75 เซนติเมตร
จ านวน 2 ชุด งบประมาณ 9,980 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ท่ีท าให ้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น       

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย 
นายกเทศมนตรี    วัฒนา เชียงทอง ขอเสนอญัตติต่อสภา ดังนี้ 

ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะจัดซื้อโต๊ะ
ท างานส าหรับผู้บริหาร (รองนายกเทศมนตรี) ขนาดไม่น้อยกว่ า 
120x60x75 เซนติเมตร โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
80x60x75 เซนติเมตร พร้อมโต๊ะเข้ามุม ขนาดไม่น้อยกว่า  
65x65x75 เซนติเมตร จ านวน 2 ชุด/ละ 4 ,990 บาท 
งบประมาณ  9,980 บาท เพื่อใช้ส าหรับรองนายกเทศบาลต าบล
หนองขาว แทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน    

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาว เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อ ต้ัง จ่ายเป็น   
รายการใหม่ รายการจัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร ( รองนายก 
เทศมนตรี ) ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 เซนติเมตร โต๊ะ
คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75 เซนติเมตร  พร้อม 
 
 
 
 

/ โต๊ะเข้ามุม… 
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โต๊ะเข้ามุม ขนาดไม่น้อยกว่า 65x65x75 เซนติเมตร จ านวน 2 
ชุด/ละ  4,990 บาท งบประมาณ 9,980 บาท เพื่อใช้ส าหรับ
รองนายกเทศบาลต าบลหนองขาว ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  
ดังนี ้
รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการ   โต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร ( รองนายก 

เ ท ศ ม น ต รี )  ข น า ด ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
120x60x75 ซม. โต๊ะคอมพิวเตอร์  
ข น า ด ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  8 0 x6 0 x7 5 
เซนติเมตร และโต๊ะเข้ามุม ขนาดไม่น้อย
ก ว่ า 6 5 x65x75 เ ซ น ติ เ ม ต ร 
จ านวน 2 ชุด 

งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้     9,980 บาท 
งบประมาณหลังโอน   9,980 บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับ
ผู้บริหาร (รองนายกเทศมนตรี) ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 
ซม. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75 ซม.และโต๊ะ
เข้ามุมไม่น้อยกว่า ขนาด 65x65x75 ซม. จ านวน 2 ชุด 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

     1. ท าจากไม้ปาร์ติเคิลเบอร์เกรดเอ 
     2. ปิดผิวด้วยเมลานิน 
     3. โต๊ะหนา  25 มม. 

( ท้ังนี้ ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องตลาด ) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 6 หน้าที่  21 ล าดับที่ 14 
โอนลด 
แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 
 

/ งาน... 
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งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

หมวด   เงินเดือนฝ่ายประจ า 
รายการ   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
งบประมาณอนุมัติ  244,440 บาท 
งบประมาณก่อนโอน    79,740 บาท 
โอนลดครั้งนี้        9,980  บาท 
งบประมาณหลังโอน          69,760  บาท 
เหตุผล 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 
27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายโปรด  ล าดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  รายการโต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร ( รอง
นายกเทศมนตรี ) ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 เซนติเมตร 
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75 เซนติเมตร 
และโต๊ะเข้ามุม ขนาดไม่น้อยกว่า 65x65x75 เซนติเมตร
จ านวน 2 ชุด งบประมาณ 9,980 บาท ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จ านวน...........10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน..............-.......เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน..............2......เสียง 
 

5.16 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน
บริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จ านวน   
1 ตู้ งบประมาณ 6,400 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
พ.ศ.พ.ศ.2563 ข้อ 27  

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
 
 

/ นายสุชาติ...   
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นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ท่ีท าให ้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น       

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย 
นายกเทศมนตรี    วัฒนา เชียงทอง ขอเสนอญัตติต่อสภา ดังนี้ 

ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 
5 คิวบิกฟุต  จ านวน  1  ตู้  เพื่ อใ ช้ส าหรับห้อง ผู้บริหาร 
งบประมาณ  6,400 บาท   

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาว  เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ รายการจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้ เพื่อใช้
ส าหรับห้องผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร งบประมาณ 6,400 บาท  
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
รายการ ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้  

เพื่อใช้ส าหรับห้องผู้บริหารและผู้ช่วย
ผู้บริหาร  

งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้     6,400 บาท 
งบประมาณหลังโอน   6,400 บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ เพื่อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต  
จ านวน 1 ตู้ เพื่อใช้ส าหรับห้องผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร 
 
 
 

/ คุณลักษณะ... 
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คุณลักษณะพื้นฐาน 
     1. ขนาดท่ีก าหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ า 
     2. เป็นรุ่นท่ีได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5  ของการไฟฟ้าฝ่าย 

ผลิตแห่งประเทศไทย 
3. การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงความประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา ( ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563)  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 6 หน้าที่  27 ล าดับที่ 20 
โอนลด 
แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 
หมวด   เงินเดือนฝ่ายประจ า 
รายการ   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
งบประมาณอนุมัติ  244,440 บาท 
งบประมาณก่อนโอน    69,760 บาท 
โอนลดครั้งนี้        6,400  บาท 
งบประมาณหลังโอน          63,360  บาท 

     เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 
27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายโปรด  ล าดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบริหาร
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จ านวน   1 ตู้ 
งบประมาณ 6,400 บาท ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จ านวน...........10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน..............-.......เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน..............2......เสียง 

 
 
 
 

/ 5.17 ญัตติ… 
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5.17 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการชุดรับแขก จ านวน 1 ชุด 
งบประมาณ 10,040 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 ข้อ 27 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ท่ีท าให ้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น     

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย 
นายกเทศมนตรี    วัฒนา เชียงทอง ขอเสนอญัตติต่อสภา ดังนี้ 

ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะจัดจัดซื้อชุด
โต๊ะรับแขก จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย โซฟา ขนาดไม่น้อยกว่า 
185x85x78 เซนติเมตร และโต๊ะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 
110x60x46 เซนติเมตร งบประมาณ 10 ,040 บาท เพื่อใช้
ส าหรับห้องนายกเทศบาลต าบลหนองขาว แทนของเดิม ท่ี
เส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน    

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาว เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ รายการจัดซื้อชุดโต๊ะรับแขก จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
โซฟา ขนาดไม่น้อยกว่า 185x85x78  เซนติเมตร และโต๊ะกลาง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 110x60x46 เซนติเมตร งบประมาณ  
10,040 บาท เพื่อใช้ส าหรับห้องนายกเทศบาลต าบลหนองขาว  
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
 
 

/ รายการ... 
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รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการ   ชุดโต๊ะรับแขก  จ านวน  1 ชุด    

  งบประมาณอนุมัติ            0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน            0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้     10,040 บาท 
งบประมาณหลังโอน   10,040 บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อชุดโต๊ะรับแขก จ านวน  
1 ชุด ประกอบด้วย โซฟา ขนาดไม่น้อยกว่า185x85x78  
เซนติเมตร และโต๊ะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 110x60x46 
เซนติเมตร เพื่อใช้ส าหรับห้องนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

     1. โซฟา มีขนาดไม่น้อยกว่า 185x85x78  เซนติเมตร 
     2. โต๊ะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 110x60x46 เซนติเมตร 

( ท้ังนี้ ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องตลาด ) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 6 หน้าที่  17 ล าดับที่ 10 
โอนลด 
แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 
หมวด   เงินเดือนฝ่ายประจ า 
รายการ   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
งบประมาณอนุมัติ  244,440 บาท 
งบประมาณก่อนโอน    63,360 บาท 
โอนลดครั้งนี้      10,040 บาท 
งบประมาณหลังโอน          53,320  บาท 

     เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 
27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
 
 

  / นายโปรด...   
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นายโปรด  ล าดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการชุดรับแขก จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 
10,040 บาท ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จ านวน...........10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน..............-.......เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน..............2......เสียง 

 

5.18 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการตู้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า  
45X85 เซนติเมตร จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 2,700 บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 ข้อ 27 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ท่ีท าให ้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น       

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย 
นายกเทศมนตรี    วัฒนา เชียงทอง ขอเสนอญัตติต่อสภา ดังนี้ 
      ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะจัดจัดซื้อตู้เก็บ 

เอกสาร จ านวน 1 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 45X85 เซนติเมตร    
เพื่อใช้ส าหรับห้องปลัดเทศบาลต าบลหนองขาว งบประมาณ 
2,700 บาท  

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบล 
 
 
 

/ หนองขาว... 
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หนองขาว เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ รายการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน 1 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า  
45X85 เซนติเมตร เพื่อใช้ส าหรับห้องปลัดเทศบาลต าบล    
หนองขาว งบประมาณ 2,700 บาท ตามหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  
ดังนี ้
รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน  

     รายการ   ตู้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 45X85 
เซนติเมตร จ านวน 1 ตู้  

งบประมาณอนุมัติ            0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน            0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้       2,700 บาท 
งบประมาณหลังโอน     2,700 บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน 1 ตู้  
เพื่อใช้ในห้องปลัดเทศบาล 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

     1. ตู้เก็บเอกสารขนาดไม่น้อยกว่า   45X85 เซนติเมตร   
       2. ตู้ล้ินชักเก็บของ 4 ช้ัน ปิดทึบ 
      ( ท้ังนี้ ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐาน 

ครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องตลาด ) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 6 หน้าที่ 18 ล าดับที่ 11 
โอนลด 
แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 
หมวด   เงินเดือนฝ่ายประจ า 
รายการ   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
งบประมาณอนุมัติ  244,440 บาท 
งบประมาณก่อนโอน    53,320 บาท 
 
 
 

/ โอนลด... 
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โอนลดครั้งนี้       2,700  บาท 
งบประมาณหลังโอน         50,620  บาท 

     เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 
27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายโปรด  ล าดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี  ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการตู้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 45X85 
เซนติเมตร จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 2,700 บาท ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จ านวน...........10......เสียง  
ไม่เห็นชอบ   จ านวน..............-.......เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน..............2......เสียง 

 

5.19 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน
บริหารทั่วไป    งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการตู้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 
75x125 เซนติเมตร จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 2,700 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ท่ีท าให ้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น       

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
 
 

/ นายวัฒนา...   
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นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย 
นายกเทศมนตรี    วัฒนา เชียงทอง ขอเสนอญัตติต่อสภา ดังนี้ 

ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะจัดจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร จ านวน 1 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 75X125 เซนติเมตร  
เพื่อใช้ส าหรับห้องปลัดเทศบาลต าบลหนองขาว งบประมาณ  
2,700 บาท  

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาว เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ รายการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน 1 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า  
75X125 เซนติเมตร เพื่อใช้ส าหรับห้องปลัดเทศบาลต าบล  
หนองขาว งบประมาณ 2,700 บาท ตามหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  
ดังนี ้
รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน  

     รายการ   ตู้เก็บเอกสารขนาดไม่น้อยกว่า 75X125 
เซนติเมตร จ านวน 1 ตู้  

งบประมาณอนุมัติ            0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน            0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้       2,700 บาท 
งบประมาณหลังโอน     2,700 บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน 1 ตู้ 
เพื่อใช้ในห้องปลัดเทศบาล 
คุณลักษณะพื้นฐาน   

     1. ตู้เก็บเอกสารขนาดไม่น้อยกว่า 75X125 เซนติเมตร   
       2. ล้ินชักเก็บของ 3 ช้ัน ประตูเปิดติดกระจก 
       3. ล้ินชักด้านล่างปิดทึบเปิดใส่เอกสารได้ 

( ท้ังนี้ ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องตลาด ) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 6 หน้าที่  19 ล าดับที่ 12 
 
 
 

/ โอนลด... 
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โอนลด 
แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 
หมวด   เงินเดือนฝ่ายประจ า 
รายการ   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
งบประมาณอนุมัติ  244,440 บาท 
งบประมาณก่อนโอน    50,620 บาท 
โอนลดครั้งนี้       2,700  บาท 
งบประมาณหลังโอน         47,920  บาท 

     เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 
27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายโปรด  ล าดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบริหาร
ทั่วไป    งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการตู้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 75x125 
เซนติเมตร จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 2,700 บาท ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จ านวน...........10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน..............-.......เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน..............2......เสียง 
 

5.20 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 3 เคร่ือง งบประมาณ 90,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 

 
 
 
 

/ นายโปรด...   
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นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ท่ีท าให ้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น         

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย 
นายกเทศมนตรี    วัฒนา เชียงทอง ขอเสนอญัตติต่อสภา ดังนี้ 

ด้วยส านักปลัด  เทศบาลต าบลหนองขาว มีความประสงค์
จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2*      
( จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) เพื่อใช้ในงานในส านัก
ปลัดซึ่งมีไม่เพียงพอต่อจ านวนบุคลากรและแทนเครื่องเดิมท่ี  
ช ารุดบ่อยครั้ง เนื่องจากได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน ซึ่งส้ินเปลือง 
งบประมาณในการซ่อมแซมจ านวนมาก ประกอบกับไม่เพียงพอต่อ
การใช้งานท่ีมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น  โดยใช้ส าหรับงานการศึกษา , 
งานบริหารงานท่ัวไป (ธุรการ) และงานสวัสดิการสังคม 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาว เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบ
ท่ี 2* ( จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) งบประมาณ 
90,000 บาท จ านวน 3 เครื่อง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  
ดังนี ้
รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ   เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 

ประมวลผลแบบท่ี 2*( จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จ านวน  
3 เครื่อง 
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งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้   90,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 90,000 บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2* ( จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว )  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU )  ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก       
( 6 Core ) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 
Ghz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ ( Level ) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า  
12 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการ   แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 )  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 6 หน้า 28 ล าดับที่ 21 
โอนลด 
แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน   ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 

ชุมชน 
หมวด   ค่าใช้สอย 

 ประเภท   รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
รายการ   โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 

ชุมชนผู้น าชุมชน 
งบประมาณอนุมัติ  210,000 บาท 
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งบประมาณก่อนโอน  210,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้      90,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน        120,000 บาท  

     เหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 
27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายโปรด  ล าดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 3 
เคร่ือง งบประมาณ 90,000 บาท ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จ านวน...........10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน..............-.......เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน..............2......เสียง 

 

5.21 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการติดต้ังผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้
ส าหรับห้องผู้บริหารและห้องผู้ช่วยผู้บ ริหาร งบประมาณ 
22,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ท่ีท าให ้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น       
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นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย 
นายกเทศมนตรี    วัฒนา เชียงทอง ขอเสนอญัตติต่อสภา ดังนี้ 
      ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะด าเนินการ 

ติดต้ังผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  เพื่อใช้ส าหรับห้องผู้บริหารและห้อง
ผู้ช่วยผู้บริหาร งบประมาณ 22,000 บาท  

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาว เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ รายการติดต้ังผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  เพื่อใช้ส าหรับห้อง
ผู้บริหารและห้องผู้ช่วยผู้บริหาร งบประมาณ 22,000 บาท  ตาม
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  

     รายการ   ติดต้ังผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  เพื่อใช้ 
ส าหรับห้อง ผู้บริหารและห้อง ผู้ช่วย
ผู้บริหาร   

งบประมาณอนุมัติ              0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน              0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้       22,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน     22,000 บาท 

     ค าช้ีแจงประกอบ  ติดต้ังผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  เพื่อใช้ส าหรับห้อง 
ผู้บริหารและห้องผู้ช่วยผู้บริหาร ( ตามแบบเทศบาลก าหนด ) 
( ท้ังนี้ ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องตลาด ) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หน้าที่ 27  ล าดับที่ 20  
โอนลด 
แผนงาน   การศึกษา 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด   เงินเดือนฝ่ายประจ า 
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รายการ   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณอนุมัติ  399,800 บาท 
งบประมาณก่อนโอน     108,748.06 บาท 
โอนลดครั้งนี้       22,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน           86,748.06 บาท 

     เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 
27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายโปรด  ล าดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการติดต้ังผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ส าหรับ
ห้องผู้บริหารและห้องผู้ช่วยผู้บริหาร งบประมาณ 22,000 
บาท ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จ านวน...........10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน..............-.......เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน..............2......เสียง 

 

5.22 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ( ดีเซล ) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี      
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน     
2  ล้ อ  แบบ ดับ เบิ้ ล แค็ บ  จ านวน  1  คั น  งบประมาณ    
854,000 บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 
 
 
 

/ อาศัยอ านาจ... 
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อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ท่ีท าให ้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น       

นายโปรด  ล าดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย 
นายกเทศมนตรี    วัฒนา เชียงทอง ขอเสนอญัตติต่อสภา ดังนี้ 
      ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะจัดซื้อรถบรรทุก 

(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2 ,400 ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน   
2 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน งบประมาณ 854 ,000 
บาท  เพื่อใช้ส าหรับเป็นรถตรวจการณ์ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เนื่องจากจ านวนปริมาณรถยนต์ส่วนกลางไม่เพียงพอ 
ต่อการใช้ในงานราชการ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบล  
หนองขาว เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2 ,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด     
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จ านวน 1 คัน งบประมาณ  854,000.- บาท เพื่อใช้ส าหรับเป็น
รถตรวจการณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน   รักษาความสงบภายใน 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ 

สงบภายใน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รายการ   รถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน  

ป ริ ม า ต ร ก ร ะ บ อ ก สู บ ไ ม่ ต่ า ก ว่ า    
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด 
 
 
 

/ ไม่ต่ ากว่า… 
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 ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน                 
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน 

งบประมาณอนุมัติ              0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน              0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้     854,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน   854,000 บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2 ,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

     1. เป็นกระบะส าเร็จรูป 
     2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
     3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
     4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

( ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563 ) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 4 ครุภัณฑ์ หน้าที่ 26 ล าดับที่ 43 
1. โอนลด 
แผนงาน   เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
หมวด   ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
รายการ   โครงการก่อสร้างรั้วตระแกรงด้านข้าง 

สนามฟุตซอล 
งบประมาณอนุมัติ  366,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน  366,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้    300,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน          66,000 บาท 
2. โอนลด 
แผนงาน   เคหะและชุมชน 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวด   ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
รายการ   รายจ่ายเพื่อเป็นค่าส ารวจออกแบบ  

เขียนแบบ ตรวจค านวณงาน 
งบประมาณอนุมัติ  300,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน  300,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้    300,000 บาท 
 
 
 

/ งบประมาณ... 
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งบประมาณหลังโอน                  0 บาท 
3. โอนลด 
แผนงาน   การศึกษา 
งาน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
รายการ   เงินอื่นๆ 
งบประมาณอนุมัติ  3,198,800 บาท 
งบประมาณก่อนโอน  1,377,660 บาท 
โอนลดครั้งนี้      254,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน        1,123,660 บาท 
รวมโอนเงินงบประมาณทั้งสิ้น  854,000  บาท) 
เหตุผล 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 
27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  
โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายโปรด  ล าดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล
แค็บ จ านวน 1 คัน งบประมาณ 854,000 บาท ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จ านวน...........10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน..............-.......เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน..............2......เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ  
นายโปรด  ล าดวล   ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล    
นายณรงค์ สุวรรณประดิษฐ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลหนองขาวที่เคารพ ผมนายณรงค์ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สุวรรณประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอให้ท า 

การย้ายกระถางต้นไม้ริมฟุตบาทบริเวณหน้าห้องสมุดประชาชน
เพราะบดบังการจราจร 
 
 

/ นายส าเนาว์… 
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นายส าเนาว์ เอกสาร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลหนองขาวที่เคารพ ผมนายส าเนาว์ 
รองนายกเทศมนตรี   เอกสาร รองนายกเทศมนตรี โครงการก่อสร้างรั้วตะแกรงด้านข้าง 

สนามฟุตซอลท าการยกเลิก จะต้องขอความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลต าบลหนองขาวหรือไม่ 

นายสุชาติ บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลหนองขาวที่เคารพ ผมนายสุชาติ 
เลขานุการสภาเทศบาล   บัวงาม เลขานุการสภาเทศบาล โครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีต้ัง 

งบประมาณไว้ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หากยกเลิกไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

นายสมชาย  สุขศิริ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายสมชาย 
สมาชิกสภาเทศบาล   สุขศิริ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอเสนอให้มีโครงการ 

หน้าบ้านหน้ามอง เพื่อให้ชุมชนมีความสวยงาม มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายวัฒนา 
นายกเทศมนตรี    เชียงทอง นายกเทศมนตรี จะน าเรื่องนี้ไปพิจารณา แต่ขอให้ 

สถานการณ์โควิด 2019 ลดลงก่อน  
นายณรงค์ สุวรรณประดิษฐ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลหนองขาวที่เคารพ ผมนายณรงค์ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สุวรรณประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอให้จัด 

เจ้าหน้าท่ีท าการฉีดพ่นและท าความสะอาดเพื่อป้องกันโรคโควิด 
2019 บริเวณตลาดหน้าวัดอินทาราม 

นายพยอม ผ่ึงผาย   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลหนองขาวที่เคารพ ผมนายพยอม 
รองนายกเทศมนตรี   ผ่ึงผาย รองนายกเทศมนตรี จากท่ีท่านณรงค์ สุวรรณประดิษฐ์  

สมาชิกสภาเทศบาล เสนอให้จัดเจ้าหน้าท่ีท าการฉีดพ่นและท า
ความสะอาดตลาดบริเวณหน้าวัดอินทารามเพื่อฆ่าเช้ือโรคโควิด 
2019 ขอเรียนว่าขณะนี้ได้มีแผนการด าเนินงานทุกๆ 7 วัน 
เจ้าหน้าท่ีจะท าการฉีดพ่นฆ่าเช้ือ ซึ่งได้เริ่มด าเนินการไปก่อนหน้านี้
แล้ว 

นายอุกิจ อุทัยทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลหนองขาวที่เคารพ ผมนายอุกิจ  
สมาชิกสภาเทศบาล   อุทัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอให้ติดตามเรื่อง 

การติดต้ังป้ายบริเวณซอยโคกไผ่ท่ีมีอุบัติเหตุรถชน ขณะนี้ยังไม่มี
การติดต้ัง 

นายส าเนาว์ เอกสาร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลหนองขาวที่เคารพ ผมนายส าเนาว์ 
รองนายกเทศมนตรี   เอกสาร รองนายกเทศมนตรี จะด าเนินการติดตามให้ 
 

เลิกประชุมเวลา 11.58 นาฬิกา 
 

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

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

       ( นายสุชาติ  บัวงาม )   
 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2564 ประจ าปี 2564
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน.....................ท่ี...............เดือน.................................พ.ศ.๒๕64 

 
 
 

( ลงช่ือ )......................................................ประธานกรรมการ        
                 ( นางสมใจ  เรือนงาม ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 
 
 

( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
              ( นางสาวกฤษณา  ล าดวน ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 
 
 

( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ/เลขานุการ   
                ( นางสุฑาวรรณ  เพิกเฉย ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 
 

ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้  
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม.....................................สมัยท่ี....................ครั้งท่ี.............../๒๕64  
เมื่อวัน...........................ท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 

( ลงช่ือ )..................................................................... 
                   ( นายโปรด  ล าดวล ) 

                ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
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