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การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 

วันท่ีพฤหัสบดี ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕61 เวลา ๑0.00 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
………………………………………………………. 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 
1. นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายวิโรจน์  เอกจิต   รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล  
4. นายวันเพ็ญ  สุขกรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นางอารมย์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายวันชัย  กมลวิบูลย์นันท  สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายพยอม  ผ่ึงผาย   สมาชิกสภาเทศบาล       
11. นายทศพร  ใจทัศน์   เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายศักดิ์ชาย  รอดภัย   ผู้อ านวยการกองช่าง 
7.  นางเกสา  ฝาเงิน   ผู้อ านวยการกองคลัง 
8.  นายคมสัน    ค าบุดดี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
9.  นางอารยา    ภักดีฉนวน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
10.นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
11. นายชินภัทร์  เพ็งบุตร   นักการ 
 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายบัณฑิต ศรีทับทิม  
ประธานสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแล้ว
กล่าวเปิดประชุม 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวและ
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 

สมัยวิสามัญสมัยที ่1 ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61  ณ บัดนี้ 
 
 

…/ ขอเชิญ 
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ขอเชิญ นายทศพร  ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาลอ่าน
ประกาศอ าเภอท่าม่วง 

นายทศพร  ใจทัศน์           ประกาศอ าเภอท่าม่วง 
เลขานุการสภาเทศบาล                  เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2561                      

   ของเทศบาลต าบลหนองขาว      
                                                                                  ............................. 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว แจ้งความประสงค์ขอเปิด
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 
2561   เพื่อขออนุมัติดัดแปลงรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน 
83-0921 กาญจนบุรี เป็นรถด๊ัมเอนกประสงค์ แต่เนื่องจากอยู่นอก
สมัยประชุมสามัญประจ าปี  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาวจึงขอเปิด
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2561 ของเทศบาล
ต าบลหนองขาว 

 

นายอ าเภอท่าม่วงพิจารณาแล้ว อาศัยอ านาจตามมาตรา 26 
วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ประกอบกับค าส่ังจังหวัดกาญจนบุรี ท่ี 2655/2560      
ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง การมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จึงก าหนดสมัยประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2561  ของสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
ต้ังแต่วันท่ี 24 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

      ประกาศ ณ วันท่ี 20 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2561 
 

  อธิสรรค์  อินทร์ตรา 
                                                                                            ( นายอธิสรรค์  อินทร์ตรา ) 

              นายอ าเภอท่าม่วง 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     ไม่มี 
  

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ.2561 เม่ือ
วันที่ 17 กันยายน  2561 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ว่ามีข้อผิดพลาดท่ีต้อง 
ประธานสภาเทศบาล   แก้ไขหรือไม่ 
 
  

…/ ถ้าไม่มี   
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ถ้าไม่มี  ขอมติท่ีประชุม  ท่านใดเห็นชอบและรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุม 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ.    
๒๕61 เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2561 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ือง เพื่อทราบ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   1. เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2561 
ประธานสภาเทศบาล   โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2561 
ซึ่งบัดนี้เทศบาลต าบลหนองขาวได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
2. เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับท่ี 3 )พ.ศ.
2561 จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ว่าเทศบาลต าบลหนองขาวได้
จัดการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2564 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 และประกาศใช้แผน
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ือง เพื่อพิจารณา 
5.1 ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย โครงการดัดแปลงรถขยะ คันหมายเลขทะเบียน         
85-0921 กาญจนบุรี เป็นรถด้ัมเอนกประสงค์ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ด้วยเทศบาลต าบล
นายกเทศมนตรี    หนองขาว มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงรายงานต่อสภา
เทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 

 
                                                                     …/หลักการ 
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หลักการ 
ดัดแปลงรถขยะหมายเลขทะเบียน 85-0921 กาญจนบุรี  เป็นรถด้ัม
เอนกประสงค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยติดต้ังชุดเครน 
ขนาดยกก าลัง 3 ตัน ต่อกระบะเปิด–ปิดด้านข้าง รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1.หนั ง สือกรมส่ง เสริ มการปกครอง ส่วน ท้องถิ่น  ด่วนมาก  ท่ี             
มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

     2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/  
ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี ปี 2561-2564 เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 2 หน้า 6)       
เหตุผล 
ขอเปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจง หมายเลขทะเบียนรถ และหมายเลข
ครุภัณฑ์ เป็น หมายเลขทะเบียน 83-0921 กาญจนบุรี หมายเลข
ครุภัณฑ์ 011-60-0004  เป็นรถด้ัมเอนกประสงค์   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562    โดยติดต้ังชุดเครน ขนาดยกก าลัง 3 ตัน ต่อ
กระบะเปิด – ปิดด้านข้าง รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลหนอง
ขาวก าหนด เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 

     1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ 
ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ 
ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ( เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 2561 -2564  
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 หน้า 6 )       

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ท่านใดอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

โครงการดัดแปลงรถขยะ  คันหมายเลขทะเบียน 85-0921 
กาญจนบุรี เป็นรถด้ัมเอนกประสงค์ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  
 
 
 

…/ โครงการ 
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โครงการดัดแปลงรถขยะคันหมายเลขทะเบียน 85-0921 
กาญจนบุรี เป็นรถด้ัมเอนกประสงค์ เปลี่ยนเป็น โครงการดัดแปลง
รถขยะ คันหมายเลขทะเบียน 83-0921 กาญจนบุรี หมายเลข
ครุภัณฑ์ 011-60-0004 เป็นรถด้ัมเอนกประสงค์ ด้วยเสียงเป็น
เอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 
 

5.2 ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติดัดแปลงรถบรรทุกขยะ คันหมายเลข
ทะเบียน 83-0921 กาญจนบุรี เป็นรถด๊ัมเอนกประสงค์ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว  
นายกเทศมนตรี    ขอเสนอญัตติการดัดแปลงรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-0921  

กาญจนบุรี  หมาย เลขครุภัณฑ์  011 -60 -0004 เป็นรถด้ัม
เอนกประสงค์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จึงรายงานต่อสภา
เทศบาลต าบลหนองขาว ดังมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 

      ขอเสนอญัตติการดัดแปลงรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-0921  
กาญจนบุ รี   หมาย เลขครุภัณฑ์  011 -60 -0004 เป็นรถ ด้ัม
เอนกประสงค์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562    โดยติดต้ังชุดเครน 
ขนาดยกก าลัง 3 ตัน ต่อกระบะเปิด – ปิดด้านข้าง รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 

     1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ 
ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ 
ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุลุครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 2561 - 2564 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 หน้า 6)       

              เหตุผล 
เพื่อประโยชน์ในการให้การบริการสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชน
และใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลหนองขาว ในด้านต่าง ๆ  การ
บรรทุกส่ิงของ เช่น โต๊ะ เก้าอี้  เต้นท์ ฯลฯ เพิ่มประสิทธิภาพด้าน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานด้านการเกษตร ด้านเคหะ
และชุมชน  เป็นต้น  รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

.../ 1. ติดต้ัง 
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      1. ติดต้ังชุดเครน ขนาดก าลังยก 3 ตัน 
      2. ต่อกะบะ 1 ลูก เปิด – ปิด ด้านข้างได้ 
      3. ต่อครัชซี 1 เมตร 
      4. ซ่อมระบบไฟทั้งหมด 
      5. พ่นสีกันสนิมครัชซี 
      6. วางเกียร์ปั่นไฮโดรลิคใหม่ 
     รวมงบประมาณไม่เกินวงเงิน  500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนายกเทศมนตรีต าบล
หนองขาว จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติดัดแปลงรถขยะหมายเลข
ทะเบียน 83-0921 กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-60-0004
เป็นรถด้ัมเอนกประสงค์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  มาเพื่อขอ
อนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ต่อไป 

     ท้ังนี้สืบเนื่องจากเทศบาลต าบลหนองขาวได้รับรถบรรทุกขยะ 
คันดังกล่าวจาก ส านักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารจึงมี
ความเห็นว่าควรดัดแปลงเพื่อให้สามมารถใช้งานได้แบบเอนกประสงค์
หากทอดท้ิงไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์ มีแต่จะเสียไป เมื่อดัดแผลงแล้วยัง
สามารถใช้ขนเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ บริการสาธารณะอื่นๆ ให้แก่ประชาชนได้ 

     ดังนั้นจึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติดัดแปลงรถขยะ 
หมายเลขทะเบียน 83 -0921 กาญจนบุรี  หมายเลขครุภัณฑ์               
011-60-0004 เป็นรถด้ัมเอนกประสงค์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562   เพื่อพิจารณา อนุมัติต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 

รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ดัดแปลงรถบรรทุกขยะ คันหมายเลข

ท ะ เ บี ย น  8 3 -0 9 2 1  ก า ญ จ น บุ รี  ห ม า ย เ ล ข ค รุ ภั ณ ฑ์             
011-60-0004 เป็นรถด๊ัมเอนกประสงค์ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน    9 เสียง 

 

5.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสนามกีฬาภายใน
โรงเรียนวัดอินทาราม หมู่ที่ 1  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  
นายทรงพล  เอกจิตต์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม นายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/ ด้วยเทศบาล 
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ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว มีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จึงรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อขออนุมัติแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕62  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสนามกีฬา 
ภายในโรงเรียนวัดอินทาราม หมู่ที่ 1 ต าบลหนองขาว เพื่อจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสนามกีฬา จ านวน 4 ชุด 
ภายในโรงเรียนวัดอินทาราม หมู่ที่ 1 ต าบลหนองขาว  อ าเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ข้อ 1 หน้า 3 ) 
งบประมาณ 701,000.- บาท  (หน้า 161) 
เหตุผล 

โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสนามกีฬา 
ภายในโรงเรียนวัดอินทาราม หมู่ที ่4 ต าบลหนองขาว เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสนามกีฬา จ านวน 4 ชุด ภายใน
โรงเรียนวัดอินทาราม หมู่ที่ 4 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 

      1. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 
 2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ข้อ 1 หน้า 3 ) 
งบประมาณ 701,000.- บาท  ( หน้า 161 )   

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล    ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง 

งบประมาณรายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    มติที่ประชุมอนุมัติใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสนามกีฬาภายใน
โรงเรียนวัดอินทาราม หมู่ที่ 1 เป็นหมู่ที่ 4 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน 9 เสียง 
 

5.4 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 1.5 ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง 

 
   .../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    
นายทรงพล  เอกจิตต์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม นายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว มีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เนื่องจากรายการครุภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่นของงานบริหารงาน
ท่ัวไป มีการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดในเรื่องขนาดของเครื่องดูดฝุ่น 

จึงรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อขออนุมัติ
แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ข้อความเดิม 
- เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 1.5 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 13,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 1.5 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางแลคุณลกัษณะ
พื้นบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ์ประจ าปี พ.ศ.2561 ดังนี้  
1) สามารถดูดฝุ่นและน้ า   2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ 
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
2561 – 2564 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ข้อ 2 หน้า 13) 

      ข้อความใหม่ 
- เครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 13,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ.2561 ดังนี้  
1) สามารถดูดฝุ่นและน้ า   2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ 
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังนี้ 
 
 

 
…/ 1) หนังสือ 
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1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ 
ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ 
ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 2561 – 2564 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ข้อ 2 หน้า 13 ) 
ระเบียบข้อกฎหมาย 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ.2543) ข้อ 29 ก าหนดว่า “การโอน การแก้ไขเปล่ียนแปลง
ค าช้ีแจงประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเป็นอย่างอื่นหรอืไม่  
ประธานสภาเทศบาล    ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง 

งบประมาณรายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    มติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 1.5 ลิตร เป็นขนาด 15 ลิตร
จ านวน 1 เคร่ือง ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 

5.5 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพือ่ตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่  
รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลหนองขาว หมู่ที่ 12 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    
นายทรงพล  เอกจิตต์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม นายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว มีความจ าเป็นต้องขอโอนลด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการระบุแผนงานของโครงการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลหนองขาว  หมู่ท่ี 12  
ดังนี ้
 
 
 

.../ รายการ 
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รายการต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 
งาน  สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์ผู้สูงอายุ 

เทศบาลต าบลหนองขาว หมู่ท่ี 12 ( รายละเอียด 
ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

งบประมาณอนุมัติ           0    บาท 
งบประมาณก่อนโอน              0    บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้     30,000    บาท  
งบประมาณหลังโอน     30,000    บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลหนองขาว หมู่ที่ 12 ( รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลก าหนด  )  ตามหนั ง สือ ส่ั งการ  ดั ง นี้ 
1 )  พ ร ะ ร า ชบั ญ ญั ติ เ ท ศบ าล  ( ฉ บั บ ท่ี  1 3 )  พ . ศ . 2 5 5 2 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ( สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี 2562-2-10-2 หน้า 104 ) 

      รายการโอนลด 
     แผนงาน   งบกลาง 
     งาน   งบกลาง 
     หมวด   งบกลาง 
     ประเภท   รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
     รายการ   ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์ 

ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลหนองขาว หมู่ท่ี 12 
งบประมาณอนุมัติ  30,000    บาท 
งบประมาณก่อนโอน    30,000    บาท 
โอนลดครั้งนี้     30,000    บาท  
งบประมาณหลังโอน                0    บาท 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล    ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
 
 
 

…/ มติท่ีประชุม 
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มติที่ประชุม    มติที่ประชุมอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่  รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลหนองขาว หมู่ที่ 12 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน 9 เสียง 

 

5.6 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพือ่ตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่  
รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู  
จ านวน 1 เคร่ือง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    
นายทรงพล  เอกจิตต์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม นายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว มีความประสงค์จะจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู  จ านวน      
1 เครื่อง เพื่อติดต้ังภายในห้องส านักปลัดเทศบาลแทนเครื่องเดิมท่ี
ช ารุดบ่อยครั้ง เนื่องจากได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน ซึ่ ง ส้ินเปลือง
งบประมาณในการซ่อมแซมจ านวนมาก  

ดังนั้น  จึงจ าเป็น ต้องขออนุมั ติ ต่อสภาเทศบาลต าบล     
หนองขาว เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู  
จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 47,000 บาท ตามหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้   47,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 47,000 บาท 
 
 

.../ ค าช้ีแจง 
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ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

   1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู 
2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง 
3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
7) การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
    (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้  สวิตซ์ 1 ตัว        
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8) ค่าติดต้ังเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดต้ังแยกจาก
ราคาเครื่องปรับอากาศ) 
    (1) ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน 
    ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
   ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 
    (2) ชนิดตู้ต้ังพื้น 
   ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
   ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
    (3) ชนิดติดผนัง 
  ขนาด 12,000 – 24,000 บีทียู 3,000 บาท 
 ( ต้ังราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ )( ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน    
พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ) 
รายการโอนลด 
แผนงาน   การศึกษา 
งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด   เงินเดือน ( ฝ่ายประจ า ) 
รายการ   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณอนุมัติ 568,100 บาท 
 
 

…/ งบประมาณ 
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งบประมาณก่อนโอน 538,530 บาท 
โอนลดครั้งนี้     47,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 491,530 บาท 
เหตุผล 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารจึงขอ
เสนอญัตติต่อสภาเพื่อได้พิจารณาอนุมัติ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการ 

ดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    มติที่ประชุมอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่  รายการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 
36,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน  
9 เสียง 

 

5.7 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู  
จ านวน 1 เคร่ือง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    
นายทรงพล  เอกจิตต์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม นายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว มีความประสงค์จะจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู  จ านวน 1 
เครื่อง เพื่อติดต้ังภายในห้องส านักปลัดเทศบาลแทนเครื่องเดิมท่ีช ารุด
บ่อยครั้ง เนื่องจากได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน ซึ่งส้ินเปลืองงบประมาณ
ในการซ่อมแซมจ านวนมาก  

ดังนั้น  จึงจ าเป็น ต้องขออนุมั ติ ต่อสภาเทศบาลต าบล     
หนองขาว เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู  
จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 23,000 บาท ตามหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

 
 
 

 
…/ หลักการ 
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หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด  

13,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณอนุมัติ          0   บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0   บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้   23,000   บาท 

           งบประมาณหลังโอน 23,000   บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  

                     โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 
2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง 
3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อ เครื่ องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
7) การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
    (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อ

ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8) ค่าติดต้ังเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดต้ังแยกจาก

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

…/ (2) ชนิดตู้ 
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    (2) ชนิดตู้ต้ังพื้น 
   ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
   ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
(3) ชนิดติดผนัง 
  ขนาด 12,000 – 24,000 บีทียู 3,000 บาท 
( ต้ังราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ) ( ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ) 
รายการโอนลด 
แผนงาน   การศึกษา 
งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด   เงินเดือน ( ฝ่ายประจ า ) 
รายการ   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณอนุมัติ 568,100  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 491,530  บาท 
โอนลดครั้งนี้     23,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน       468,530  บาท 
เหตุผล 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารจึงขอ
เสนอญัตติต่อสภาเพื่อได้พิจารณาอนุมัติ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล    ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    มติที่ประชุมอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็น 

รายการใหม่ รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 
13,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน  
9 เสียง 

 

5.8 ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายเพื่อตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ 
รายการจัดซ้ือตู้โทรศัพท์สาขาและอุปกรณ์ พร้อมติดต้ังและลง
โปรแกรมการใช้งาน 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    
 
 

   .../นายทรงพล   
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นายทรงพล  เอกจิตต์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม นายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว มีความประสงค์จะ จัดซื้อตู้
โทรศัพท์สาขาและอุปกรณ์ พร้อมติดต้ังและลงโปรแกรมการใช้งาน 
เพื่อใช้งานแทนเครื่องเดิมท่ีช ารุดซึ่งไม่สามารถใช้งานได้ 

ดังนั้น  จึงจ าเป็น ต้องขออนุมั ติ ต่อสภาเทศบาลต าบล     
หนองขาว เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
รายการจัดซื้อตู้โทรศัพท์สาขาและอุปกรณ์ พร้อมติดต้ังและลง
โปรแกรมการใช้งาน งบประมาณ 43,000 บาท ตามหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหมป่ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ   จัดซื้อตู้โทรศัพท์สาขาและอุปกรณ์ พร้อม 

ติดต้ังและลงโปรแกรมการใช้งาน 
งบประมาณอนุมัติ          0  บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0  บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้   43,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน 43,000  บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ จัดซื้อพร้อมติดต้ังตู้โทรศัพท์สาขา 
ขนาด 6 สายนอก, 16 สายใน  จ านวน 1 เครื่อง, โทรศัพท์เครื่องแม่ 
จ านวน 1 เครื่อง, โทรศัพท์เครื่องลูก จ านวน 5 เครื่อง, พร้อมอุปกรณ์
และลงโปรแกรมการใช้งาน  ( จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด )            
( ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ) 
รายการโอนลด 
1. แผนงาน  การศึกษา 
งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด   เงินเดือน ( ฝ่ายประจ า ) 
รายการ   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณอนุมัติ 568,100  บาท 
 
 

…/ งบประมาณ 
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งบประมาณก่อนโอน 468,530  บาท 
โอนลดครั้งนี้       3,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน 465,530  บาท 
2. แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารงานท่ัวไป 
หมวด   เงินเดือน ( ฝ่ายการเมือง ) 
รายการ   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณอนุมัติ 1,490,400  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 1,058,760  บาท 
โอนลดครั้งนี้        40,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน 1,018,760  บาท 
เหตุผล 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น      คณะผู้บริหารจึง
ขอเสนอญัตติต่อสภาเพื่อได้พิจารณาอนุมัติ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล    ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    มติที่ประชุมอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็น  

รายการใหม่ รายการจัดซ้ือตู้โทรศัพท์สาขาและอุปกรณ์ พร้อม
ติดต้ังและลงโปรแกรมการใช้งาน ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน  
9 เสียง 
 

5.9 ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายเพื่อตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ 
รายการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้บานเลื่อน จ านวน 1 ตู้  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    
นายทรงพล  เอกจิตต์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม นายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว มีความประสงค์จะจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้บานเล่ือน ขนาด 4 ฟุต หรือ 5 ฟุต จ านวน 1 ตู้ 
เพื่อใช้ในงานส านักปลัดเทศบาล  

 
…/ ดังนั้น 
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ดังนั้น  จึงจ าเป็น ต้องขออนุมั ติ ต่อสภาเทศบาลต าบล     
หนองขาว เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
รายการ จัดซื้ อครุภัณฑ์ส านัก งาน  ตู้บาน เ ล่ือน จ านวน 1 ตู้  
งบประมาณ 4,000 บาท ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหมป่ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ 

บานเล่ือน ขนาด 4 ฟุต หรือ 5 ฟุต 
งบประมาณอนุมัติ           0   บาท 
งบประมาณก่อนโอน                   0   บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้        4,000.-   บาท 
งบประมาณหลังโอน  4,000.-   บาท 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้บานเล่ือน 
ขนาด 4 ฟุต หรือ 5 ฟุตจ านวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 4,000. -บาท เพื่อ
เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท0808.2/
ว.1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายงานงบประมาณ 
( ไม่มีรายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้ังตามราคาท้องตลาด)
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ) 
รายการโอนลด 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารงานท่ัวไป 

        หมวด   เงินเดือน ( ฝ่ายประจ า ) 
 
 
 

.../ รายการ 
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รายการ   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณอนุมัติ 2,729,000    บาท 
งบประมาณก่อนโอน 2,099,090    บาท 
โอนลดครั้งนี้         4,000     บาท 
งบประมาณหลังโอน       2,095,090    บาท 
เหตุผล 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น      คณะผู้บริหารจึง
ขอเสนอญัตติต่อสภาเพื่อได้พิจารณาอนุมัติ                    

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล    ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    มติที่ประชุมอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็น 

รายการใหม่ รายการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้บานเลื่อน  
จ านวน 1 ตู้ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 

4.10 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2              
*( จอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จ านวน 2 เคร่ือง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    
นายทรงพล  เอกจิตต์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม นายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2  *( จอรับภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว )  เพื่อใช้ในงานของส านักปลัดเทศบาลเนื่องจากไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน และมีเครื่องเก่าช ารุดเนื่องจากมีอายุการใช้งาน
มาเป็นเวลานาน  

 

ดังนั้น  จึงจ าเป็น ต้องขออนุมั ติ ต่อสภาเทศบาลต าบล     
หนองขาว เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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 รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2        
*(  จอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่ า 19 นิ้ว  )  จ านวน 2 เครื่ อง 
งบประมาณ 60,000 บาท ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหมป่ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ   เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล  

แบบท่ี 2  *( จอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว )  จ านวน 2 เครื่อง 

งบประมาณอนุมัติ          0   บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0   บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้   60,000   บาท 
งบประมาณหลังโอน 60,000   บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 
ประมวลผล แบบท่ี 2 *( จอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว )   
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก จ านวน 
1 หน่วย มีหน่วยความจ าแบบ Cahe Memory ขนาดไม่น้อยกว่า    
8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz   
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้  

1) เป็นแผงวงจร เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB หรือ  

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้ความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก ( Ram ) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard Drive ) ขนาด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย มี  
- DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย Network Interface แบบ  
10/100/1,000 Bass-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ ( Interface )  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอภาพ แบบ LED หรือดีกว่า Contrast 
Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน   
1 หน่วย ( ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม )( ตามแผนพัฒนา ท้องถ่ิน พ.ศ.
2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ) 
รายการโอนลด 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารงานท่ัวไป 
หมวด   ค่าใช้สอย 
รายการ   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
งบประมาณอนุมัติ 240,000  บาท 
งบประมาณก่อนโอน   83,797  บาท 
โอนลดครั้งนี้     60,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน   23,797  บาท 
เหตุผล 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น      คณะผู้บริหารจึง
ขอเสนอญัตติต่อสภาเพื่อได้พิจารณาอนุมัติ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล    ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    มติที่ประชุมอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น  

รายการใหม่ รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล 
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 แบบที่ 2 *( จอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จ านวน        
2 เคร่ือง ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายวันชัย กมลวิบูลย์นันท  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ นายวันชัย กมลวิบูลย์นันท 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้ท าการล้อมรั้วบริเวณกองขยะของ 

เทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อแก้ไขปัญหาการท้ิงขยะไม่เป็นท่ีของ
ประชาชน 

นายทรงพล  เอกจิตต์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม นายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เรื่องดังกล่าวเป็นปัญหามาช้านาน  

ท่ี เราไม่สามารถแก้ปัญหาได้  จึงไ ด้หารือกับสมาชิกสภาและ
ผู้อ านวยการกองช่าง ว่าควรก่อสร้างรั้วเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยจะท าการก่อสร้างรั้วเฉพาะด้านหน้าก่อน 

นายทศพร  ใจทัศน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม นายทศพร  ใจทัศน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล เรื่องนี้เป็นปัญหามานาน ผม และท่าน 

นายกเทศมนตรี รวมถึงหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ร่วมกัน
ไปส ารวจพื้นท่ี และได้ท าการปักป้ายห้ามท้ิงขยะ และมีค่าปรับ 
จ านวน 2,000 บาท ก็ยังมีประชาชนน าขยะไปท้ิงบริเวณหน้าป้าย 
วัตถุประสงค์ในการซื้อท่ีดินในขณะนั้นคือเพื่อเป็นท่ีส าหรับท้ิงขยะ 
ปัญหาคือมีชาวบ้านมาท้ิงขยะไม่เป็นท่ีเป็นทาง การสร้างรั้วก็สามารถ
ท าได้ โดยจะต้องให้ช่างท าการประมาณการงบประมาณค่าก่อสร้าง 
เพื่อน าเข้าแผนพัฒนา วันนี้ก็จะเป็นการปรึกษาหารือว่าเห็นควรจะมี
การแก้ปัญหาโดยการท ารั้วหรือไม่ ถ้าท่ีประชุมเห็นสมควรก็จะน าเข้า
แผนพัฒนาต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดเห็นชอบให้น าโครงการดังกล่าวเข้าแผนพัฒนา โปรดยกมือ 
ประธานสภาเทศบาล  
มติที่ประชุม    มติที่ประชุมอนุมัติให้น าโครงการก่อสร้างร้ัว คสล.บริเวณบ่อขยะ  

หมู่ที่ 1 เข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 
9 เสียง 

นายคมสัน  ค าบุดดี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายคมสัน ค าบุดดี 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาวจะด าเนิน 
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กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันท่ี 12 มกราคม 2562 บริเวณศาลา
อเนกประสงค์วัดอินทาราม จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมจะเริ่มต้ังแต่เวลา 
07.00 นาฬิกา 
เร่ืองที่ 2 เทศบาลต าบลหนองขาวได้จัดท าคู่มือประชาชนเสร็จเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว หลังจากเสร็จการประชุมทางเจ้าหน้าท่ีจะมอบให้ท่าน
ได้น าไปแจกให้กับประชาชน ต่อไป 

นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  นายสุนทร  จันทนะ    
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงในห้องประชุม 

สภาเพราะมันเป็นปัญหามานานมาก  
เร่ืองที่ 2 ขอให้ปรับปรุงปากท่อระบายน้ าท่ีเหล็กตะแกรงยุบตัว
บริเวณข้างบ้าน นายปราโมทย์ สืบใหม่ และบริเวณหน้าบ้าน ผู้ใหญ่
โกมล สิทธิสร เพราะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ 

นายโกศล  นาคะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ นายโกศล นาคะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล  ขอให้ช่างท าการส ารวจถนนบริเวณหน้าบ้านนายสุวรรณ 

เรือนงาม ผิวถนนช ารุดเนื่องจากรถบรรทุกขยะใช้เส้นทางนั้นเป็น
ประจ า ท าให้ไหล่ถนนท่ีมีระดับผิวสูงกว่าช ารุดจึงขอให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี
ท าการแก้ไขด้วย   

นายวันชัย กมลวิบูลย์นันท  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ นายวันชัย กมลวิบูลย์นันท 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล เรามีวิธีป้องกันเรื่องฝาท่อระบายน้ าหายได้ 

อย่างไร  
นายทรงพล  เอกจิตต์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม นายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ได้แจ้งพนักงานให้ท าการเช่ือมฝาท่อ 

ระบายน้ าเพื่อให้ไม่สามารถเคล่ือนย้ายได้ ซึ่งพนักงานเงินได้เริ่มท า
แล้ว แต่จะต้องดูวันท่ีไม่มีงานเร่งด่วน ส าหรับท่อท่ีช ารุดก็ด าเนินการ
ซ่อมแซมอยู่ตลอด 

นายวันเพ็ญ  สุขกรม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ นายวันเพ็ญ  สุขกรม   
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับเรื่องร้องขอมากจาก นายวันเพ็ญ  แตงโต  

ขอให้ถอนป้ายโครงการก่อสร้างออก เนื่องจากกีดขวางบริเวณรั้วบ้าน 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอืน่หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุมเพียงเทา่นี้
ประธานสภาเทศบาล    
 

เลิกประชุมเวลา 11.38 นาฬิกา 

 

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

       ( นายทศพร  ใจทัศน์ )   

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2561 ประจ าปี 2561 
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน.....................ท่ี............เดือน..................................พ.ศ. ๒๕61 
 

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

 
 

( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
             ( นายวันชัย กมลวิบูลย์นันท  ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

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

ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม....................สมัยท่ี...............ครั้งท่ี........../๒๕62  เมื่อวัน.................................   
ท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕61      

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

               ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

 
 
 
 

 

 


