
1 
 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1/2562 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 

วันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ.๒๕63 เวลา ๑0.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
………………………………………………………. 

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

 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายพยอม  ผ่ึงผาย   สมาชิกสภาเทศบาล      ( ลากิจ ) 
 

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

 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายทศพร  ใจทัศน์
เลขานุการสภาเทศบาล  ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
แล้วกล่าวเปิดประชุม  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้  ถึง เวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวและ
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 
 

/ สมัยสามัญ… 
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สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2563 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ณ บัดนี้ 
และขอเชิญ นายทศพร  ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศ
สภาเทศบาลต าบลหนองขาว  

นายทศพร  ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม นายทศพร  ใจทัศน์                   
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขออ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

                                                   ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
                                                    เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  

                                                    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 
                                                                        …………………………………… 

ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในคราวการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ ๒๕63 ท่ีประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุม
สามัญ  สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63  มีก าหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้ังแต่
วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63  เป็นต้นไป นั้น 

 

อาศัยอ านาจตาม ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพิ่มเติม ( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี ๒๕63  ต้ังแต่วันท่ี 
1 สิงหาคม พ.ศ.๒๕63  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕63 
 

                                   บัณฑิต  ศรีทับทิม 
                          ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

                                                                                  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     นายพยอม ผ่ึงผาย ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัย 
ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2563 ประจ าปี พ.ศ.
2563  เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม  2563 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอให้ ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมว่ามีข้อผิดพลาด
ประธานสภาเทศบาล   ท่ีต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบและ 

รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ 
 

/ มติท่ีประชุม… 
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มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุม 

วิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2563 ประจ าปี พ.ศ.2563  เม่ือวันที่ 
24 กรกฎาคม  2563ด้วยเสียงเป็น   เอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ือง เพื่อทราบ 
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ือง เพื่อพิจารณา 
5.1 ญัตติ เร่ือง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 วาระที่ ๑  
( ขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ) 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญ นายทศพร ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงข้อกฎหมาย 
ประธานสภาเทศบาล   ในการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระท่ี 1 ( ขั้นรับหลักการแห่งร่าง       
เทศบัญญัติฯ )   

นายทศพร ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทศพร ใจทัศน์  
เลขานุการสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล อาศัยอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 ข้อ 22 ให้ใช้
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท า 
งบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับและ
ประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้า หน่วยงานคลังรวบรวมรายงาน
การเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณ 
ขอต้ังงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 

  ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ 
วิเคราะห์และแก้ไข งบประมาณในช้ันต้น แล้วให้เสนอต่อต่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ังเงิน
งบประมาณยอดใดเป็น งบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ี
งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย เสนอต่อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น ภายใน วันท่ี ๑๕ สิงหาคม 

  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 
45 ข้อ 47 และข้อ 49 ในการเสนอร่างเทศบัญญัติให้สภาพิจารณา 

 
/ เป็น 3 วาระ... 
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เป็น 3 วาระ แต่ท่ีประชุมสามารถพิจารณาเป็นสามวาระรวดได้ เว้น
แต่ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่สามารถพิจารณาเป็นสามวาระ
รวดได้ เพราะฉะนั้นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต้องมีการพิจารณาเป็นสามวาระ คือ 
ขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ขั้นแปรญัตติ และขั้นลงมติ และ
ข้อ 47 ให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติวาระท่ี 1 ให้ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นจะ
อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว และเรื่องนี้ก็จะสอดคล้องกับการจัดต้ังคณะกรรมการ
สามัญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  ข้อ 103 คณะกรรมการสามัญประจ าสภา
ท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 7 คน ภายไต้ ข้อ 105 
( 3 ) คณะกรรมการแปรญัตติ คือหลังจากท่ีสภาได้ลงมติรับหลักการ
เรียบร้อยแล้ว หากจะส่งร่างให้คณะกรรมการแปรญัตติจะต้องแต่งต้ัง
คณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมาซึ่งไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 
ซึ่งวิธีการเลือกให้ใช้วิธีการเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยมีสมาชิก
รับรองอย่างน้อย 2 คน โดยมีประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้แต่งต้ัง 
คณะกรรมการท่ีสภาคัดเลือกจะต้องมาประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ โดย
เลขนุการเป็นผู้นัดประชุมในครั้งแรก 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญนายกเทศมนตรี เสนอญัตติและอ่านค าแถลงงบประมาณเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล ต่อท่ีประชุม  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธารสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    เทศมนตรี ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2564 และอ่านค าแถลงการณ์งบประมาณประกอบ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

           บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลหนองขาว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนัน้ ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองขาวจึง
ขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

/ 1.1.1 เงินฝากธนาคาร... 
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   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 69,548,812.36 บาท 

   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 51,452,087.70 บาท 

   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 18,722,284.00 บาท 

   1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย จ านวน 6 โครงการ 
รวม 1,078,262.00 บาท  

      1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 10 โครงการ รวม 
342,137.17 บาท 

  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

                  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 

  (1) รายรับจริง จ านวน 43,172,497.77 บาท ประกอบด้วย 

   หมวดภาษีอากร จ านวน 105,447.00 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

จ านวน 444,398.20 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 576,241.81 บาท 

   หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 28,350.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 1,200.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 19,233,256.76 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 22,783,604.00 บาท 

                   (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 1,301,795.00 บาท 

  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 34,579,543.37 บาท ประกอบด้วย 

   งบกลาง จ านวน 9,887,967.98 บาท 

   งบบุคลากร จ านวน 13,590,633.07 บาท 

   งบด าเนินงาน จ านวน 7,320,962.32 บาท 

   งบลงทุน จ านวน 2,739,980.00 บาท 

   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 

   งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,040,000.00 บาท 
 

/(4) รายจ่าย… 
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  (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 20,295.00 บาท 

  (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 1,509,525.00 บาท 

  (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

  (7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

                  3. งบเฉพาะการ  

  ประเภทกิจการประปา   กิจการการประปาเทศบาลต าบลหนองขาว 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 

    รายรับจริง จ านวน 3,300,619.26 บาท 

    รายจ่ายจริง จ านวน 2,430,071.65 บาท 

    ก าไรสะสม จ านวน 0.00 บาท 

    เงินสะสม จ านวน 9,491,857.87 บาท 

    ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 2,791,421.70 บาท 

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

    ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จ านวน 0.00 บาท 

    เงินฝากธนาคาร จ านวน 13,448,286.58 บาท 

    ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 0.00 บาท 
 

  ค าแถลงงบประมาณ     

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

เทศบาลต าบลหนองขาว 
อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี 

        
          รายรับจริง 

ปี  2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 334,962.90 400,000.00 200,000.00 

  
  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

795,887.20 567,200.00 475,300.00 

    
  

  
  

      

     / หมวดรายได้... 
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  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 572,295.09 666,300.00 700,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 41,198.00 152,300.00 30,500.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 5,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,744,343.19 1,795,800.00 1,410,800.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  
  

   

  หมวดภาษีจัดสรร 24,861,600.54 21,941,200.00 22,350,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

    
  

  
  

24,861,600.54 21,941,200.00 22,350,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  
  

  
 

  

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 23,521,298.00 25,263,000.00 25,239,200.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

     
  

23,521,298.00 25,263,000.00 25,239,200.00 

รวม 50,127,241.73 49,000,000.00 49,000,000.00 
    

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 10,978,984.22 12,276,340.00 12,358,900.00 

  งบบุคลากร 15,243,348.70 18,810,540.00 19,261,320.00 

  งบด าเนินงาน 8,270,879.32 11,822,120.00 11,119,080.00 

  งบลงทุน 3,005,431.41 4,911,000.00 4,904,700.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,094,000.00 1,180,000.00 1,356,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 38,592,643.65 49,000,000.00 49,000,000.00 

รวม 38,592,643.65 49,000,000.00 49,000,000.00 

 
/ ซึ่งรายละเอียด… 
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ซึ่งรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่ีประชุม
ทราบล่วงหน้าแล้ว 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใด จะอภิปรายหรือซักถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระ 1 ( ขั้นรับหลักการ

แห่งร่างเทศบัญญัติฯ ) หรือไม่  
ถ้าไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบและรับหลักการ

แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64
วาระ ท่ี ๑ ( ขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ) โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่ 1 ด้วยเสียง 
เป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ล าดับต่อไปพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ประธานสภาเทศบาล   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอให้ 
     ที่ประชุมเสนอว่าควรมีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนกี่คน 
นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุนทร  จันทนะ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 
3 คน 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายโกศล   นาคะ   ผู้รับรอง 
     2. นายเสนาะ   อ านวย   ผู้รับรอง 

มีผู้รับรองถูกต้อง 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี เป็นอันว่าสภานี้เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 
3 คน 

ล าดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอผู้ท่ีเห็นสมควร
แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 1   

นายสมยศ  นาคะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสมยศ นาคะ สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล ขอเสนอ นายวิโรจน์ เอกจิต รองประธานสภาเทศบาล  

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 
 
 
 

/ นายบัณฑิต... 
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายวันชัย  กมลวิบูลย์นันท ผู้รับรอง 

2. นางอารมย์   เอกฉันท์  ผู้รับรอง  
มีผู้รับรองถูกต้อง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี  เ ป็นอันว่าที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล   เห็นชอบให้ นายวิโรจน์ เอกจิต รองประธานสภาเทศบาล เป็น 

คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญสมาชิกสภาทกุท่านเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล   แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 คนที่ 2   
นายวันชัย  กมลวิบูลย์นันท  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวันชัย กมลวิบูลย์นันท 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายเสนาะ อ านวย สมาชิกสภาเทศบาล  

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

2. นายวันเพ็ญ สุขกรม  ผู้รับรอง  
มีผู้รับรองถูกต้อง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี  เ ป็นอันว่าที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล   เห็นชอบให้ นายเสนาะ อ านวย สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ 

แปรญัตติ คนท่ี 2 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญสมาชิกสภาทกุท่านเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล   แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 คนที่ 3   
นางอารมณ์  เอกฉันท์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ดิฉันนางอารมย์  เอกฉันท์ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายสุนทร จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาล 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายสมยศ   นาคะ  ผู้รับรอง 

2. นายเสนาะ อ านวย  ผู้รับรอง  
มีผู้รับรองถูกต้อง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี  เ ป็นอันว่าที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล   เห็นชอบให้  

นายวิโรจน์ เอกจิต เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 
     นายเสนาะ อ านวย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 

นายสุนทร จันทนะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 
 
 

/ ล าดับ… 
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ล าดับต่อไป ขอเชิญ นายทศพร ใจทัศน์ เลขานุการสภา
เทศบาล นัดคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือก 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2564 

นายทศพร ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายทศพร 
เลขานุการสภาเทศบาล   ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ท้ัง  3 ท่าน วันนี้ เวลา 12.30 นาฬิกา เพื่อ คัดเลือกประธาน
คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   เชิญที่ประชุมสภา เสนอวันและเวลาเพื่อรับค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
นายสมยศ นาคะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสมยศ นาคะ  สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล ขอเสนอให้ท าการรับค าขอแปรญัตติต้ังแต่ 

วันนี้ท่ี 13 สิงหาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 13.30-16.30 นาฬิกา  
วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา 
วันท่ี 15 สิงหาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา  
วันท่ี 16 สิงหาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา  

     ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
ต่อไป ขอให้ท่ีประชุมเสนอว่าจะให้มีการประชุมสภาเทศบาล

    สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2563 ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณา 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 
ในวาระท่ี 2 ( ขั้นแปรญัตติ )  และวาระท่ี 3 ( ขั้นลงมติ ) ในวันและ
เวลาใด 

นายวิโรจน์  เอกจิต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์ เอกจิต  
รองประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภาเทศบาล ขอเสนอให้มีการประชุมสภาเทศบาล
     สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2563 ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณา 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 
ในวาระท่ี 2 ( ขั้นแปรญัตติ )  และวาระท่ี 3 ( ขั้นลงมติ ) ในวันท่ี 20 
สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองขาว 

 
 

/ นายบัณฑิต...   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล   1. นางอารมย์   เอกฉันท์  ผู้รับรอง  

2. นายวันเพ็ญ สุขกรม  ผู้รับรอง  
มีผู้รับรองถูกต้อง 

 

5.2 ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 10,000 บาท 

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

ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอโอนเพื่อ
จ่ายเป็นรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปต้ังจ่าย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ดังมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

กองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ได้ต้ังงบประมาณซื้อ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟไซเรน) เพื่อติดต้ังบนรถกระเช้าไฟฟ้า
หมายเลขทะเบียน 81-8343 เพื่อให้แสงสว่างเวลาปฏิบัติงานตอน
กลางคืน และช่วยลดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน ขนาดกว้าง 22 ซม. 
ยาว 55 ซม. สูง 8 ซม.  รายละเอียดดังนี้ 

โครงสร้างท าจากวัสดุอลูมิเนียมเกรดสูง ท้ังด้านบน -ล่าง 
แข็งแรงทนทานป้องกันการกระแทกได้ดี ฝาครอบผลิตจากโพลี
คาร์บอเนตให้ความทนทานไม่กรอบแตกง่าย หลอดไฟใช้หลอด 
SUPER LED ท่ีให้ความสว่างมากกว่าปกติกินกระแสน้อย ให้แสงสว่าง
มาก ออกแบบให้โมดูล ถึง 10 โมดูล และท างานอิสระแยกจากกัน มี
ระบบป้องกันการรบกวนวิทยุส่ือสารฐานเป็นแม่เหล็กแรงสูง ถึง 4 จุด 
สายไฟเป็นสปริงสามารถยืดให้ตัวได้ใช้ไฟขนาด 12 V ขนาด
กระทัดรัดน้ าหนักเบา ติดต้ังง่าย 

จึงขออนุมั ติ โอน เพิ่ ม เพื่ อ ต้ั ง จ่ าย เป็นรายการ ใหม่ ใน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

   รายการโอนเพิ่ม (ต้ังเป็นรายการใหม่) 
          แผนงาน    เคหะและชุมชน     

     
/ งาน... 
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งาน     บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์    
     ประเภท   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

รายการ จัดซื้อไฟไซเรนบนรถกระเช้าไฟฟ้า ราคาชุด
ละ 9,500.-บาท บาท (รายละเอียดเป็นไป
ตามราคามาตรฐานท้องตลาด) 

งบประมาณอนุมัติ 0  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน 0  บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้  10,000  บาท 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ เพื่อจัดซื้อไฟไซเรนบนรถกระเช้าไฟฟ้า 
ขนาดกว้าง 22 ซม. ยาว 55 ซม. สูง 8 ซม. โครงสร้างท าจากวัสดุ
อลูมิเนียมเกรดสูง ท้ังด้านบน -ล่าง แข็งแรงทนทานป้องกันการ
กระแทกได้ดี ฝาครอบผลิตจากโพลีคาร์บอเนตให้ความทนทานไม่
กรอบแตกง่าย หลอดไฟใช้หลอด SUPER LED ท่ีให้ความสว่าง
มากกว่าปกติกินกระแสน้อย ให้แสงสว่างมาก ออกแบบให้โมดูล ถึง 
10 โมดูล และท างานอิสระแยกจากกัน มีระบบป้องกันการรบกวน
วิทยุ ส่ือสารฐานเป็นแม่เหล็กแรงสูง ถึง 4 จุด สายไฟเป็นสปริง
สามารถยืดให้ตัวได้ใช้ไฟขนาด 12 V ขนาดกระทัดรัดน้ าหนักเบา 
ติดต้ังง่าย (รายละเอียดเป็นไปตามราคามาตรฐานท้องตลาด) เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 4 
ครุภัณฑ์หน้า 7 ล าดับท่ี 7 
รวมโอนเพิ่มต้ังเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น 10,000.-บาท (หนึ่งหม่ืน
บาทถ้วน) 

      รายการโอนลด  
แผนงาน    เคหะและชุมชน      

    งาน     บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    
     หมวด     ค่าครุภัณฑ์       
     ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

รายการ   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณอนุมัติ   1,482,900  บาท   

    งบประมาณก่อนโอน     66,290  บาท  
    โอนลดครั้งนี้      10,000  บาท 
    งบประมาณหลังโอน     56,290  บาท 

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

/ เหตุผล… 
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เหตุผล 
     มีความจ าเป็นต้องโอนเพิ่มเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541  พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหมโ่ครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพิ่ม เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น  

รายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ 10,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 
 

5.3 ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 
รายการสายส่งน้ าดับเพลิงชนิดผ้าใบ งบประมาณ 47,500 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
      ด้วยส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองขาว  ได้เสนอ 

ขอโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ  
ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ และโอนลด 
จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

     โอนเพิ่ม (รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)  
       
 

/ แผนงาน...  
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แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน   
      งาน   ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

        หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท   ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 

รายการ   สายส่งน้ าดับเพลิงชนิดผ้าใบ  
งบประมาณอนุมัติ 0 บาท 

        งบประมาณก่อนโอน 0  บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้  47,500  บาท 

        งบประมาณหลังโอน 47,500  บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ า
ดับเพลิงชนิดผ้าใบ ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อ
ทองเหลืองตัวผู้ตัวเมีย  จ านวน  5  เส้น (ไม่มีรายละเอียดและราคา
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึง
ความจ าเป็นและความประหยัด) (สอดคล้องกับแผนพัฒนา พ.ศ. 
2561-2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 4   หน้า 4  ล าดับท่ี 4) 
รายการโอนลด  จ านวน  1  รายการ 
โอนลด 

      แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป   
      งาน   บริหารทั่วไป 

        หมวด   ค่าใช้สอย 
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการ   โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งท่ัวไป 
งบประมาณอนุมัติ 300,000  บาท 

        งบประมาณก่อนโอน 300,000  บาท 
        โอนลดครั้งนี้    47,500  บาท 
        งบประมาณหลังโอน 252,500  บาท 

เหตุผล  
เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน   จึงจ าเป็นต้องเสนอขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕63  ตามรายการดังกล่าวข้างต้น  เป็น
จ านวนเงิน 47,500.- บาท (ส่ีหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒  
 
 

/ และ ๓ )... 



15 
 

และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 27  ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเพื่อโอนลดงบประมาณรายจ่าย  เพื่อไปต้ังจ่ายงบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ตามหลักการและ
เหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหมโ่ครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็น 

รายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 
รายการสายส่งน้ าดับเพลิงชนิดผ้าใบ งบประมาณ 47,500 บาท 
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 
 

5.4 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 
รายการสายส่งน้ าดับเพลิงชนิดยาง งบประมาณ 42,500 บาท 

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

ด้วยส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอ
โอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ ดัง
มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ และโอนลด 
จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

     โอนเพิ่ม (รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)  
      แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน   
      งาน   ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

        หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
       
 

/ ประเภท...  
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ประเภท   ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
รายการ   สายส่งน้ าดับเพลิงชนิดยาง  
งบประมาณอนุมัติ 0   บาท 

        งบประมาณก่อนโอน 0   บาท 
        โอนเพิ่มครั้งนี้  42,500  บาท 
        งบประมาณหลังโอน 42,500  บาท 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ า
ดับเพลิงชนิดยาง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อ 
ทองเหลืองตัวผู้ตัวเมีย  จ านวน  5 เส้น (ไม่มีรายละเอียดและราคา
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึง
ความจ าเป็นและความประหยัด) (สอดคล้องกับแผนพัฒนา พ.ศ. 
2561-2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 4   หน้า 5  ล าดับท่ี 5) 
รายการโอนลด  จ านวน  1  รายการ 
โอนลด 

      แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป   
      งาน   บริหารทั่วไป 

        หมวด   ค่าใช้สอย 
      ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการ   โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งท่ัวไป 
งบประมาณอนุมัติ 300,000  บาท 

        งบประมาณก่อนโอน 252,500  บาท 
        โอนลดครั้งนี้    42,500  บาท 
       งบประมาณหลังโอน 210,000  บาท 

   เหตุผล 
เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน   จึงจ าเป็นต้องเสนอขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕63  ตามรายการดังกล่าวข้างต้น  เป็น
จ านวนเงิน 42,500.- บาท (ส่ีหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ 
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 27  ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

 
/ ดังนั้น... 
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ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเพื่อโอนลดงบประมาณรายจ่าย  เพื่อไปต้ังจ่ายงบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ตามหลักการและ
เหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหมโ่ครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็น 

รายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 
รายการสายส่งน้ าดับเพลิงชนิดยาง งบประมาณ 42,500 บาท 
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 

 

5.5 ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 
รายการสายยางชนิดท่อยางแข็ง งบประมาณ 7,500 บาท 

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

ด้วยส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองขาว  ได้เสนอ
ขอโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2563  ในหมวดค่าครุภัณฑ์   จ านวน  1  
รายการ  ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ และโอนลด 
จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

     โอนเพิ่ม (รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)  
      แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน   
      งาน   ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

        หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท   ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 

รายการ   สายยางชนิดท่อยางแข็ง  
งบประมาณอนุมัติ 0  บาท 

        งบประมาณก่อนโอน 0  บาท 
         
 

/ โอนเพิ่ม... 
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โอนเพิ่มครั้งนี้  7,500  บาท 
        งบประมาณหลังโอน 7,500  บาท 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายยางชนิด   
ท่อยางแข็ง ขนาด 1 นิ้ว ยาว 30 เมตร จ านวน 1 เส้น (  ไม่มี
รายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังจ่ายตามราคา
ท้องถิ่น โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความประหยัด) (สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 4 หน้า 3 ล าดับท่ี 3)  
รายการโอนลด  จ านวน  1  รายการ 
โอนลด 

      แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป   
      งาน   บริหารทั่วไป 

        หมวด   ค่าใช้สอย 
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 

เ ข้าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่ นๆรายการ
 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งท่ัวไป 

งบประมาณอนุมัติ  300,000  บาท 
        งบประมาณก่อนโอน  210,000  บาท 
        โอนลดครั้งนี้       7,500  บาท 
        งบประมาณหลังโอน  202,500  บาท 

   เหตุผล 
เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน   จึงจ าเป็นต้องเสนอขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕63  ตามรายการดังกล่าวข้างต้น  เป็น
จ านวนเงิน 7,500.- บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ 
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 27  ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเพื่อโอนลดงบประมาณรายจ่าย  เพื่อไปต้ังจ่ายงบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ตามหลักการและ
เหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

 
 

/ นายบัณฑิต... 
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหมโ่ครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็น 

รายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 
รายการสายยางชนิดท่อยางแข็ง งบประมาณ 7,500 บาท ด้วย
เสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 
 

5.6 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่ม เพื่อไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 
รายการข้อแยกสามทาง งบประมาณ 12,500 บาท  

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

ด้วยส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองขาว  ได้เสนอ
ขอโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2563  ในหมวดค่าครุภัณฑ์   จ านวน  1  
รายการ  ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ และโอนลด 
จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

     โอนเพิ่ม (รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)  
      แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน   
      งาน   ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

        หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท   ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 

รายการ   ข้อแยกสามทาง   
งบประมาณอนุมัติ 0  บาท 

        งบประมาณก่อนโอน 0  บาท 
        โอนเพิ่มครั้งนี้  12,500  บาท 
        งบประมาณหลังโอน 12,500  บาท 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อข้อแยกสามทาง  
วาล์วแยก 2.5x2.5x2.5 นิ้ว  แบบเกลียวพร้อมข้อต่อ สวมเร็ว 2.5 นิ้ว  
 
 

/ ทองเหลือง… 
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ทองเหลือง จ านวน 1 ตัว (ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึ งความ
จ าเป็นและความประหยัด) (สอดคล้องกับแผนพัฒนา พ.ศ. 2561-
2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 4  หน้า 2 ล าดับท่ี 2)  
รายการโอนลด  จ านวน  1  รายการ 
โอนลด 

      แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป   
      งาน   บริหารทั่วไป 

หมวด   ค่าใช้สอย 
      ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี 

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการ   โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งท่ัวไป 
งบประมาณอนุมัติ 300,000  บาท 

        งบประมาณก่อนโอน 202,500  บาท 
        โอนลดครั้งนี้    12,500  บาท 
        งบประมาณหลังโอน 190,000  บาท 

   เหตุผล 
เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน จึงจ าเป็นต้องเสนอขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ตามรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นจ านวนเงิน 
12,500.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ 
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 27  ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเพื่อโอนลดงบประมาณรายจ่าย  เพื่อไปต้ังจ่ายงบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ตามหลักการและ
เหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหมโ่ครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
 
 

/ มติท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพิ่ม เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 
รายการข้อแยกสามทาง งบประมาณ 12,500 บาท ด้วยเสียงเป็น
เอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 

 

5.7 ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่ม เพื่อไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
รายการเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี งบประมาณ 3,000.- บาท 

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

ด้วยส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองขาว  ได้เสนอ
ขอโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2563  ในหมวดค่าครุภัณฑ์   จ านวน  1  
รายการ  ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ และโอนลด 
จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
โอนเพิ่ม (รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)  

      แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน   
      งาน   ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

        หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

รายการ   เครื่องชาร์จแบตเตอรี่   
งบประมาณอนุมัติ 0  บาท 

        งบประมาณก่อนโอน 0  บาท 
        โอนเพิ่มครั้งนี้  3,000  บาท 
        งบประมาณหลังโอน 3,000  บาท 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่  สามารถใช้งานได้กับแบตเตอรี่ 12V และ 24V  จ านวน  
1  เครื่อง  (ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความประหยัด) 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนา พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 4  
หน้า 6 ล าดับท่ี 6)  
 

/ รายการ... 
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รายการโอนลด  จ านวน  1  รายการ 
โอนลด 

      แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   
      งาน   บริหารทั่วไป 

       หมวด   ค่าใช้สอย 
      ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
รายการ   ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล 
งบประมาณอนุมัติ  5,000  บาท 

        งบประมาณก่อนโอน  5,000  บาท 
โอนลดครั้งนี้   3,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน  2,000  บาท 
เหตุผล 

เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน จึงจ าเป็นต้องเสนอขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ตามรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นจ านวนเงิน 
3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน)  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ 
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 27  ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้ เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเพื่อโอนลดงบประมาณรายจ่าย  เพื่อไปต้ังจ่ายงบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามหลักการและ
เหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหมโ่ครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพิ่ม เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
รายการเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี งบประมาณ 3,000.- บาท ด้วย
เสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 

 

 
/ 5.8 ญัตติ… 
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5.8 ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่ม เพื่อไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
จ านวนเงิน  8,000 บาท 

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

ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอโอนเพิ่มเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปต้ังจ่าย  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ดังมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ตามท่ีกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ต้ังงบประมาณตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
และได้ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามระเบียบจากผู้ประกอบกิจการ
จ าหน่ายโดยตรง  แต่ไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากมีราคาสูงกว่าราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  จึงได้ขอมติอนุมัติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2563 
ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 โอนลด
งบประมาณรายจ่าย เพื่อด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาด 
ท่ีคุณลักษณะ ขนาด ตรงตามท่ีก าหนด (แต่ไม่มี มอก.)  แต่ได้มีข้อ
ทักท้วงจากกองคลังว่าไม่สามารถกระท าได้ เพราะผิดระเบียบ   กอง
ช่างจึงขอยกเลิกเพราะไม่สามารถด าเนินการได้ตามรายละเอียด
มาตรฐานครุภัณฑ์ท่ีก าหนดไว้   ต่อมาผู้ประกอบกิจการจ าหน่าย
โดยตรง ได้ประสานและยินดีท่ีจะเสนอขายครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ราคา 11,000 บาท ซึ่งมี
คุณสมบัติ คุณลักษณะ ขนาด ตาม ราคา และมาตรฐานครุภัณฑ์
ก าหนด กองช่างจึงขอเสนอญัตติและขอจัดซื้อตามรายละเอียดตาม
เทศบัญญัติ ต่อไป 

 

จึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย เพื่อโอนเพิ่มใน
รายการท่ีไม่เพียงพอ ดังนี้ 

    รายการโอนลด  
แผนงาน    เคหะและชุมชน      

    งาน     บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    
      
 

/ หมวด… 
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หมวด     ค่าครุภัณฑ์       
     ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน  

รายการ   ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้ 
     งบประมาณอนุมัติ     8,๐๐๐  บาท   

    งบประมาณก่อนโอน   8,000  บาท  
    โอนลดครั้งนี้    8,000  บาท 
    งบประมาณหลังโอน     -       บาท 

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

           แผนงาน    เคหะและชุมชน     
    งาน     บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

     หมวด   ค่าครุภัณฑ์    
     ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 

รายการ   ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  
งบประมาณอนุมัติ 11,000  บาท 

     งบประมาณก่อนโอน   3,000  บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี ้    8,000  บาท 
      งบประมาณหลังโอน  11,000 บาท 
        รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น จ านวน  8,000.-บาท (แปดพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2 
และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหมโ่ครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพิ่ม เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  
จ านวนเงิน  8,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 

 

 
/ ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล    
นายโกศล  ศรีทับทิม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายโกศล นาคะ สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล ขอให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเสียงตาม 

สายบริเวณ ซอยเทศบาล 8 หน้าบ้านนายชม ศรีทับทิม  
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง เอกจิตต์ 
รองนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี ทางเทศบาลก าลังด าเนินการซ่อมแซมอยู่ 
นางอารมณ์  เอกฉันท์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลดิฉัน นางอารมย์ เอกฉันท์ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล ขอให้เปล่ียนเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
     เนื่องจากของเก่ามีขนาดเต้ียเกินไป 
นายคมสัน  ค าบุดดี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ นายคมสัน  ค าบุดดี 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ส านักปลัดเทศบาลจะน าเสนอเป็นญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาลใน 

การประชุมครั้งถัดไป 
นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้ซ่อมแซมปากท่อระบายน้ าบริเวณกลาง  

ซอยเทศบาล 7  
เรื่องท่ี 2 ขอให้เพิ่มความยาวของแบนเครื่องสูบน้ า เนื่องจากมีขนาด 
ส้ันเกินไปจึงท าให้ยากต่อการติดต้ัง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 

 
เลิกประชุมเวลา 12.10 นาฬิกา 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

( ลงช่ือ )......................................................เลขานุการสภาเทศบาล                  
       ( นายทศพร  ใจทัศน์ )   

 

 

 

/ คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2563 ประจ าปี 2563 เรียบร้อย
ถูกต้องแล้ว เมื่อวัน.....................ท่ี...............เดือน.................................พ.ศ. ๒๕63 

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

 
 

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

 
 

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

 

ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม........................สมัยท่ี...............ครั้งท่ี........../๒๕63  เมื่อวัน.................................
ท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

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

                   ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 
                ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 
 
 
 

 


