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 การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1/2563 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 

วันท่ี 9 กันยายน 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. 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. 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 และจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแล้ว
กล่าวเปิดประชุม  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้  ถึง เวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวและ
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 
 

 
 

/ สมัยสามัญ… 
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สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 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 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 
                                                                        …………………………………… 

ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในคราวการประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันท่ี 
28 กุมภาพันธ์ ๒๕63 ท่ีประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัย  
ท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕63 เป็นต้นไป นั้น 

 

อาศัยอ านาจตาม ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม    
( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี ๒๕63 ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 
พ.ศ.๒๕63 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 31  เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕63 
 

                                   บัณฑิต  ศรีทับทิม 
                          ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

                                                                                  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัย 
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่  2/2563 ประจ าปี พ.ศ.2563    
เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2563 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอให้ ท่ีประ ชุมตรวจสอบรายงานการประชุมว่ามีข้อ ผิดพลาด
ประธานสภาเทศบาล   ท่ีต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบและ 

รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ 
 

 
/ มติท่ีประชุม… 
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มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุม 

สามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2/2563 ประจ าปี พ.ศ.2563 เม่ือวันที่ 20 
สิงหาคม 2563 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ือง เพื่อทราบ 
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ือง เพื่อพิจารณา 
   5.1 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการปรับปรุง/
   ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
   ต าบลหนองขาว งบประมาณ 150,000 บาท 

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

ด้วย งานการศึกษา เทศบาลต าบลหนองขาว มีความจ าเป็นท่ี
จะขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
ท่ียังไม่มีการก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ียังไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน  แ ต่มี ความจ า เป็น ต้องด า เนินการให้ แ ล้ว เสร็ จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว 
งบประมาณ 150,000 บาท 

 
/ ค าช้ีแจง... 
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ค าช้ีแจง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด  (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561-2565  )  
เหตุผล 

ขออนุมัติกันเงินงบประมาณหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

 

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาวจึงขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเพื่อขอขยายเขตเวลาเบิกจ่ายงบประมาณหมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เป็นจ านวนเงิน 150,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน ) รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้เพื่อน าไปใช้จ่ายต่อไป ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้กันเงินงบประมาณโครงการดังกล่าว  

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณโครงการปรับปรุง/ 

    ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
    ต าบลหนองขาว งบประมาณ 150,000 บาท ด้วยเสียงเป็น       

เอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 
 

5.2 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังเป็น
รายการใหม่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล.รางยูฝาตะแกรง
เหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 147 เมตร      
พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 0.40 เมตร และงานอื่นๆ บริเวณ
ถนนซอยดอนใหญ่ หมู่ที่ 9 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี     

ด้วยกองช่างเทศบาลต าบลหนองขาว  ได้เสนอขอต้ังจ่าย
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวด      
งบลงทุน ประเภทค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการโครงการก่อสร้าง 

 
 

/ รางระบายน้ า... 
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รางระบายน้ า ค.ส.ล.รางยูฝาตะแกรงเหล็กขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 147 เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า  ค.ส.ล. 
0.40 เมตร และงานอื่น ๆ บริเวณถนนซอยดอนใหญ่  หมู่ท่ี 9  
ต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด  จ านวนเงิน  475,000.-บาท  ดังมี
หลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
หลักการ 

ด้วยกองช่างเทศบาลต าบลหนองขาว   ได้ตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประกาศใช้
เมื่ อ  ๑  ตุ ลาคม ๒๕๖๒ แ ล้ วแ ต่ ไ ด้ ต รวจสอบพบว่ า ราย จ่ าย               
ต้ังงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายของหมวดงบลงทุน  
ประเภท ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. รางยูฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 147  เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 0.40 เมตร และงาน
อื่นๆ บริเวณถนนซอยดอนใหญ่ หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด  
จ านวนเงิน 475,000.-บาท และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการโอนเพิ่ม  ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน    เคหะและชุมชน  
งาน    ไฟฟ้าถนน   
หมวด     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   
ประเภท    ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
รายการ   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รางยู 

ฝาตะแกรงเหล็ก 
งบประมาณอนุมัติ  475,๐๐๐.๐๐ บาท 
งบประมาณก่อนโอน            0.0๐ บาท  
โอนเพิ่มครั้งนี้   475,0๐๐.๐๐ บาท  
งบประมาณหลังโอน  475,000.00 บาท  
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล.รางยูฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร    
ความยาวไม่น้อยกว่า 147 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 0.40 
เมตร  และงานอื่นๆ บริเวณถนนซอยดอนใหญ่ หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 4 หน้าท่ี  13  ล าดับท่ี  6 
 
 

/ รายการโอนลด...   
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รายการโอนลด   
๑. แผนงาน    เคหะและชุมชน  
งาน     บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
หมวด    ค่าวัสดุ 
ประเภท   วัสดุก่อสร้าง 
งบประมาณอนุมัติ 150,๐๐๐.๐๐ บาท 
งบประมาณก่อนโอน ๑74,032.๐๐ บาท 
โอนลดครั้งนี้  100,0๐๐.๐๐ บาท 
งบประมาณหลังโอน   74,032.๐๐ บาท 
2. แผนงาน    เคหะและชุมชน  
งาน     บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
หมวด    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ท่ีจ่ายให้แก่

เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง 

รายการ  รายจ่ายค่าส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ตรวจ
ค านวณงาน 

งบประมาณอนุมัติ    300,๐๐๐.๐๐ บาท 
งบประมาณก่อนโอน    524,900.๐๐ บาท 
โอนลดครั้งนี้     375,0๐๐.๐๐ บาท 
งบประมาณหลังโอน    149,900.๐๐ บาท 
เหตุผล 

มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเพิ่มเป็น
รายการใหม่  ในหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รางยูฝา
ตะแกรงเหล็กขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 147 เมตร  
พร้อมวางท่อระบายน้ า  ค.ส.ล. 0.40 เมตร และงานอื่น ๆ บริเวณถนน
ซอยดอนใหญ่ หมู่ ท่ี  9  ต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี  2 และ  3)  พ.ศ. 2543 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้  ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเงินรายการใหม่  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้นนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  จึงเสนอขออนุมัติต่อ 
สภาเทศบาล  เพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเพิ่ม  หมวดค่าใช้สอย   
 

/ ประเภท... 
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ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณโครงการดังกล่าว  

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังเป็นรายการ 

ใหม่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล.รางยูฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 147 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 0.40 เมตร และงานอื่นๆ บริเวณถนนซอยดอน
ใหญ่ หมู่ที่ 9 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี     
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 
 

5.3 ญัตติ เ ร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้าง     
รางระบายน้ า ค.ส.ล. รางยูฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 147 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
0.40 เมตร และงานอื่นๆ บริเวณถนนซอยดอนใหญ่ หมู่ที่ 9 ต าบล
หนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี     

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

ด้วยกองช่าง  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
จ านวน ๑ โครงการ  ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ดังนั้นจึงขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาเทศบาลต าบลหนองขาว  ดังนี้ 
แผนงาน  เคหะและชุมชน                          
งาน  งานไฟฟ้าถนน         
หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค   
รายการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รางยูฝาตะแกรง

เหล็กขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
147 เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ าค.ส.ล. 0.40 
เมตร และงานอื่นๆ บริเวณถนนซอยดอนใหญ่ หมู่ท่ี 9 
ต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
เพิ่มเติมฉบับท่ี 4 หน้า ๑3  ล าดับท่ี 6)  งบประมาณ  
475,000.-บาท (ส่ีแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   

 
/ แต่เนื่องจาก… 
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แต่เนื่องจากยังไม่ได้ได้ด าเนินการโครงการดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นต้อง 
                        ขอมติจากท่ีประชุมสภาเพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณตามโครงการ

ดังกล่าวกองช่างจึงเสนอเพื่อโปรดทราบ  และขอกันเงินไว้ในปีถัดไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561 เนื่องจากกองช่างไม่สามารถด าเนินการ
เบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในปี
ถัดไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาน าเรียนผู้บริหาร    เพื่อเสนอต่อ
สภาเทศบาลเพื่ออนุมัติต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้กันเงินงบประมาณโครงการดังกล่าว  

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบาย 

น้ า ค.ส.ล.รางยูฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 147 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 0.40 เมตร 
และงานอื่นๆ บริเวณถนนซอยดอนใหญ่ หมู่ที่ 9 ต าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน     
9 เสียง 
 

5.4 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า
แสงสว่างบริเวณสนามกีฬาภายในโรงเรียนวัดอินทาราม หมู่ที่ ๔ จ านวน 
๔ ชุด  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสนามกีฬา 
จ านวน ๔ ชุด ภายในโรงเรียนวัดอินทาราม หมู่ที่ 4 ต าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ ๕๔๘,000.-บาท  

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

ด้วยกองช่าง  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน  หมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค จ านวน ๑ 
โครงการ  ได้ด าเนินการแล้ว ยังไม่แล้วเสร็จ  ดังนั้นจึงขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาเทศบาลต าบลหนองขาว  ดังนี้ 
แผนงาน  เคหะและชุมชน                          
 
 

/ งาน... 
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งาน  งานไฟฟ้าถนน        
หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
รายการ  โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสนามกีฬา 

ภายในโรงเรียนวัดอินทาราม  หมู่ท่ี ๔ จ านวน ๔ ชุด   
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ 
สนามกีฬา จ านวน ๔ ชุด ภายในโรงเรียนวัดอินทาราม   
หมู่ ท่ี  4 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี  ( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ เพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ ข้อ ๑ หน้า ๓ ) งบประมาณ   
๕๔๘,000.-บาท ( ห้าแสนส่ีหมื่นแปดพันบาทถ้วน )  

ตามมติท่ีประชุม ในการประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี  1/2562 วันท่ี  
16 กันยายน 2562 มีมติให้ เทศบาลต าบลหนองขาว กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามโครงการก่อสร้างเสา
ไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสนามกีฬาภายในโรงเรียนวัดอินทาราม หมู่ท่ี ๔   
จ านวน ๔ ชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสนาม
กีฬา จ านวน ๔ ชุด ภายในโรงเรียนวัดอินทาราม หมู่ที่ 4 ต าบลหนองขาว  
อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ 701 ,000.- บาท แต่
เนื่องจากได้ด าเนินการโครงการดังกล่าว  ยังไม่แล้วเสร็จจึงมีความ
จ าเป็นต้องขอมติจากท่ีประชุมสภาเพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณตาม
โครงการดังกล่าว  

กองช่างจึงเสนอเพื่อโปรดทราบและขอกันเงิน   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 57 กรณีท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนส้ินปี โดยส่ังซื้อหรือ 
ส่ังจ้างหรือการเช่าทรัพย์สิน  ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่
ทันส้ินปีให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปได้อีก 
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน  

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงขออนุมัติกันเงินตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ  
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4  พ.ศ.2561 ข้อ 57  
548,000.-บาท (ห้าแสนส่ีหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ต่อท่ีประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 

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

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า 

แสงสว่างบริเวณสนามกีฬาภายในโรงเรียนวัดอินทาราม  หมู่ที่ ๔ 
จ านวน ๔ ชุด  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ
สนามกีฬา จ านวน ๔ ชุด ภายในโรงเรียนวัดอินทาราม หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ      
๕๔๘,000.-บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 
 

5.5  ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง     
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.70 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ค.ส.ล. และ
รางระบายน้ า ยาว 250 เมตร ถนนเทศบาล 5 แยกซ้ายซอย     
หลังร้านเง้ียวพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองขาว งบประมาณ 858,000 บาท  

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

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว  ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม  
เพื่อโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.70 เมตร พร้อมบ่อ
พักน้ า ค.ส.ล. และรางระบายน้ า ยาว 250 เมตร ถนนเทศบาล 5     
แยกซ้ายซอยหลังร้านเงี้ยวพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ท่ี 1 , 
หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองขาว  ดังมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 

ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.70 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ค.ส.ล. และ      
รางระบายน้ า ยาว 250 เมตร ถนนเทศบาล 5 แยกซ้ายซอยหลัง      
ร้านเงี้ยว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ ท่ี 1 , หมู่ท่ี 5  ต าบล
หนองขาว   

ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพใน
ระยะยาว 
 
 
 

/ เหตุผล… 



11 
 

เหตุผล 
เนื่องด้วยคณะผู้บริหาร   ได้มอบหมายให้กองช่างท าการส ารวจ  

และประมาณราคาค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. ขนาด  
0.70 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ค.ส.ล. และรางระบายน้ า ยาว 250 เมตร 
ถนนเทศบาล 5  แยกซ้ายซอยหลังร้านเงี้ยว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ หมู่ท่ี 1, หมู่ท่ี 5  ต าบลหนองขาว นั้น  

เทศบาลต าบลหนองขาว   จึงมีความจ าเป็นท่ีจะท าการโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. ขนาด 0.70 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า  ค.ส.ล.  
และรางระบายน้ าดังกล่าว เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
เนื่องจากเวลาฝนตกลงมาท าให้มีน้ าท่วมขังถนนท าให้ประชาชนท่ีอยู่
อาศัยในบริเวณดังกล่าวไม่สะดวกในการสัญจร ไป–มา และเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  รวมท้ังเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเท่ียว  เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
เนื่องจากในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมมีผู้มา
ท่องเท่ียวอยู่ตลอดปี ซึ่งผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นโครงการท่ีเป็นความ
ต้องการของประชาชนและไม่สามารถรอจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในปี ต่อไปได้   ประกอบกับโครงการดังกล่าวได้มี ไว้ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 4 หน้าท่ี 9  
ล าดับท่ี 2 เพื่อ ให้การปฏิบั ติ เป็นไป ตามข้อ 89 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน   การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4  พ.ศ.2561 จึงได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม เพื่อโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.70 เมตร  
พร้อมบ่อพักน้ า ค.ส.ล. และรางระบายน้ า  ยาว 250 เมตร ถนน
เทศบาล 5 แยกซ้ายซอยหลังร้านเงี้ยว  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ หมู่ท่ี 1, หมู่ท่ี 5  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี จ านวนเงิน 858,000 บาท ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองขาวเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

อนึ่งยอดเงินสะสม  ( ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2563) และ
สามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว.6222 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 
2559 จ านวน 24,102,239.36  บาท  ( ยี่สิบส่ีล้านหนึ่งแสนสอง
พัน   สองร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์ )  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว  

โปรดยกมือ 
 

/ มติท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างราง  

ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.70 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ค.ส.ล. และ 
รางระบายน้ า ยาว 250 เมตร ถนนเทศบาล 5 แยกซ้ายซอยหลัง
ร้านเง้ียวพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 5 ต าบล
หนองขาว งบประมาณ 858,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน 9 เสียง 

 

5.6 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย งบประมาณ 500,000 บาท

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

ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  ได้พิจารณาด าเนินการจ่าย
ขาดเงินสะสมในการจ่ายขาดในการประชุมสามัญ  สมัยแรก ครั้งท่ี    
๑/๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  28  กุมภาพันธ์  2563  เรื่องโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประกาศเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลต าบล     
หนองขาว  อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบท่ีเทศบาลต าบล
หนองขาวก าหนด จ านวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) นั้น   

ในการนี้   เทศบาลต าบลหนองขาวได้ใช้งบประมาณตาม    
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 186 ,400 บาท  
(หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันส่ีร้อยบาทถ้วน)  ด าเนินการซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสายภายในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว  จนใช้งานได้ตามปกติ
แล้ว  จึงขอยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน 500 ,000 บาท   
(ห้าแสนบาทถ้วน) ตามมติท่ีประชุมประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้ง ท่ี     
๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 

        ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  จึงเสนอขออนุมัติต่อ 
สภาเทศบาล   เพื่อขอยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประกาศเสียงตามสายตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ 

ดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุง 

ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย งบประมาณ 500,000 บาท ด้วยเสียง
เป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 
  
 
 

/ 5.6 ญัตติ… 
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5.7 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสารบริเวณข้างบ้านพัก
ผู้ อ านวยการกองช่าง  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการฯ 
งบประมาณ  820,000.- บาท  

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

ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์ในการจัดท าโครงการ
ก่อสร้างห้องเก็บเอกสารบริเวณข้างบ้านพักผู้อ านวยการกองช่าง พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ งบประมาณ  820 ,000.- บาท (แปด
แสนสองหมื่นบาทถ้วน)  (รายละเอียดตามแบบเทศบาลก าหนด)  เพื่อ
เก็บเอกสารทางการเงินการคลังรองรับการตรวจสอบจากหน่วย
ตรวจสอบจากส่วนราชการต่างๆ  เนื่องจากเดิมเก็บไว้ในสถานท่ีท างาน
กองคลังซึ่งมีพื้นท่ีในการเก็บไม่เพียงพอต่อปริมาณเอกสาร  ประกอบ
จ านวนพนักงานของกองคลังเพิ่มข้ึน 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   โครงการ
ก่อสร้างห้องเก็บเอกสารบริเวณข้างบ้านพักผู้อ านวยการกองช่าง พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ งบประมาณ  820 ,000.- บาท (แปด
แสนสองหมื่นบาทถ้วน)  (รายละเอียดตามแบบเทศบาลก าหนด)  ตาม
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจา่ยเปน็รายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี ้
รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท   อาคารต่างๆ 
รายการ   โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสารบริเวณข้าง 

บ้านพัก ผู้อ านวยการกองช่าง พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ งบประมาณ  
820,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นบาท
ถ้วน)   ( รายละเอี ยดตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 
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งบประมาณอนุมัติ            0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน            0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้   820,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 820,000 บาท 
( เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี 2561 - 2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 4  หน้า 50 ล าดับที่ 7 )  
รายการโอนลด 
1. โอนลด  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าสาธารณูปโภค 
รายการ   ค่าบริการไปรษณีย์ 
งบประมาณอนุมัติ    33,500 บาท 
งบประมาณก่อนโอน    13,215 บาท 
โอนลดครั้งนี้      10,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน            3,215 บาท 
2. โอนลด  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าสาธารณูปโภค 
รายการ   ค่าบริการโทรศัพท์ 
งบประมาณอนุมัติ    50,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน     18,450.74 บาท 
โอนลดครั้งนี้       15,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน        3,450.74 บาท 
3. โอนลด  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าวัสดุ 
รายการ   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
งบประมาณอนุมัติ    10,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          10,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้      10,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                  0  บาท 
4. โอนลด  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
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งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าวัสดุ 
รายการ   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
งบประมาณอนุมัติ    10,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          10,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้      10,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                  0  บาท 
5. โอนลด  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าวัสดุ 
รายการ   วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
งบประมาณอนุมัติ    260,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน     143,171.80 บาท 
โอนลดครั้งนี้      123,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน       20,171.80 บาท 
6. โอนลด  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าวัสดุ 
รายการ   วัสดุการเกษตร 
งบประมาณอนุมัติ        125,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          78,748.46 บาท 
โอนลดครั้งนี้           78,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน              748.46  บาท 
7. โอนลด  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าวัสดุ 
รายการ   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
งบประมาณอนุมัติ    50,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน     26,719.80 บาท 
โอนลดครั้งนี้      26,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน         719.80  บาท 
8. โอนลด  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
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งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าตอบแทน 
รายการ   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
งบประมาณอนุมัติ    30,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          10,300 บาท 
โอนลดครั้งนี้      10,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน              300  บาท 
9. โอนลด  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าใช้สอย 

   ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
รายการ   ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล 
งบประมาณอนุมัติ    5,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          2,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้      2,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                0  บาท 
10. โอนลด  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าใช้สอย 

  ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
รายการ   ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปกครองในระบบ 

ประชาธิป ไตยและการมี ส่ วนร่ วมขอ ง
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

งบประมาณอนุมัติ    20,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          20,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้      20,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                  0  บาท 
11. โอนลด  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าใช้สอย 

  ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
รายการ   ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
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งบประมาณอนุมัติ    10,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          10,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้      10,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                  0  บาท 
12. โอนลด  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าใช้สอย 

  ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
รายการ   โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
งบประมาณอนุมัติ    30,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          24,945 บาท 
โอนลดครั้งนี้      10,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน          14,945 บาท 
13. โอนลด  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าใช้สอย 

   ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
รายการ   โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์การ 

ท่องเท่ียวต าบลหนองขาว 
งบประมาณอนุมัติ    30,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          30,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้      10,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน          20,000 บาท 
14. โอนลด  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าใช้สอย 

  ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
รายการ   โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและ 

งานพระราชพิธ ี
งบประมาณอนุมัติ    50,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          16,500 บาท 
โอนลดครั้งนี้      16,500 บาท 
งบประมาณหลังโอน                  0  บาท 
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15. โอนลด  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าใช้สอย 

   ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
รายการ   โครงการเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
งบประมาณอนุมัติ    15,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          15,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้      15,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                  0  บาท 
16. โอนลด  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าใช้สอย 

  ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
รายการ   โครงการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข ์

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
งบประมาณอนุมัติ    5,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          5,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้      5,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                0  บาท 
17. โอนลด  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าใช้สอย 

  ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ
  รายการ   โครงการอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจิรยธรรม 

ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
เทศบาล ลูกจ้าประจ า และพนักงานจ้าง  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณอนุมัติ    20,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          11,600 บาท 
โอนลดครั้งนี้      11,600 บาท 
งบประมาณหลังโอน                  0  บาท 
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18. โอนลด  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าใช้สอย 
รายการ   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
งบประมาณอนุมัติ    18,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          13,975 บาท 
โอนลดครั้งนี้      13,900 บาท 
งบประมาณหลังโอน               75  บาท 
19. โอนลด  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าตอบแทน 
รายการ   ค่าเบ้ียประชุม 
งบประมาณอนุมัติ    10,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          10,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้      10,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                  0  บาท 
20. โอนลด  
แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 

ภายใน 
หมวด   ค่าวัสดุ 
รายการ   วัสดุเครื่องแต่งกาย 
งบประมาณอนุมัติ         20,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          14,703.50 บาท 
โอนลดครั้งนี้           14,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน               703.50 บาท 
21. โอนลด  
แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 

ภายใน 
หมวด   ค่าวัสดุ 
รายการ   วัสดุช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
งบประมาณอนุมัติ         90,000 บาท 
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งบประมาณก่อนโอน          58,636.24 บาท 
โอนลดครั้งนี้           48,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน          10,636.24 บาท 
22. โอนลด  
แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 

ภายใน 
หมวด   ค่าตอบแทน 
รายการ   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
งบประมาณอนุมัติ         30,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน              22,800  บาท 
โอนลดครั้งนี้           20,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                 2,800 บาท 
23. โอนลด  
แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 

ภายใน 
หมวด   ค่าใช้สอย 

  ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
รายการ   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
งบประมาณอนุมัติ         30,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน                5,093  บาท 
โอนลดครั้งนี้             5,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                     93  บาท 
24. โอนลด  
แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
งาน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวด   ค่าใช้สอย 

  ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
รายการ   โครงการซักซ้อมแผนการป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภัย (แผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณอนุมัติ         50,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน              10,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้           10,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                        0 บาท 
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25. โอนลด  
แผนงาน   การศึกษา 
งาน   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวด   ค่าวัสดุ 
รายการ   วัสดุงานบ้านงานครัว 
งบประมาณอนุมัติ         50,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน              17,090 บาท 
โอนลดครั้งนี้           17,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                     90 บาท 
26. โอนลด  
แผนงาน   การศึกษา 
งาน   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวด   ค่าวัสดุ 
รายการ   วัสดุการศึกษา 
งบประมาณอนุมัติ         10,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน              10,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้           10,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                       0 บาท 
27. โอนลด  
แผนงาน   การศึกษา 
งาน   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
รายการ   ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณอนุมัติ         30,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน              14,400  บาท 
โอนลดครั้งนี้           14,400 บาท 
งบประมาณหลังโอน                     90 บาท 
28. โอนลด  
แผนงาน   การศึกษา 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด   ค่าวัสดุ 
รายการ   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
งบประมาณอนุมัติ         20,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน         18,100.70  บาท 
โอนลดครั้งนี้           18,100 บาท 
 
 

/ งบประมาณ... 



22 
 

งบประมาณหลังโอน                     .70 บาท 
29. โอนลด  
แผนงาน   การศึกษา 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด   ค่าวัสดุ 
รายการ   วัสดุวัสดุก่อสร้าง 
งบประมาณอนุมัติ         50,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน         15,187.50  บาท 
โอนลดครั้งนี้           15,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน               187.50 บาท 
30. โอนลด  
แผนงาน   การศึกษา 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด   ค่าวัสดุ 
รายการ   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
งบประมาณอนุมัติ         50,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน              25,684  บาท 
โอนลดครั้งนี้           25,500 บาท 
งบประมาณหลังโอน                   184 บาท 
31. โอนลด  
แผนงาน   การศึกษา 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด   ค่าวัสดุ 
รายการ   วัสดุการเกษตร 
งบประมาณอนุมัติ         30,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน              30,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้           30,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                       0 บาท 
32. โอนลด  
แผนงาน   การศึกษา 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด   ค่าวัสดุ 
รายการ   วัสดุคอมพิวเตอร์ 
งบประมาณอนุมัติ         20,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน               6,930  บาท 
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โอนลดครั้งนี้            6,500 บาท 
งบประมาณหลังโอน                   430 บาท 
33. โอนลด  
แผนงาน   การศึกษา 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
รายการ   เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 
งบประมาณอนุมัติ         74,340 บาท 
งบประมาณก่อนโอน              21,705  บาท 
โอนลดครั้งนี้           16,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                5,705  บาท 
34. โอนลด  
แผนงาน   การศึกษา 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
รายการ   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
งบประมาณอนุมัติ         780,720 บาท 
งบประมาณก่อนโอน              174,950 บาท 
โอนลดครั้งนี้          119,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน               55,950  บาท 
35.  โอนลด 
แผนงาน   การศึกษา 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
รายการ   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณอนุมัติ         399,800 บาท 
งบประมาณก่อนโอน               43,750  บาท 
โอนลดครั้งนี้            27,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน               16,750  บาท 
36. โอนลด  
แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน   ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
หมวด   ค่าใช้สอย 

   ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
รายการ   โครงการในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา 

อาชีพ 
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งบประมาณอนุมัติ         25,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน              21,350  บาท 
โอนลดครั้งนี้           18,500 บาท 
งบประมาณหลังโอน                2,850  บาท 
รวมโอนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 820,000.-บาท (แปดแสนสองหม่ืน
บาทถ้วน) 

     เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหมโ่ครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสารบริเวณข้างบ้านพัก
ผู้ อ านวยการกองช่ าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการฯ 
งบประมาณ 820,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 
 

5.8 ญัตติ เ ร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการ
ก่อสร้างห้องเก็บเอกสารบริเวณข้างบ้านพักผู้อ านวยการกองช่าง 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ งบประมาณ 820,000 บาท  

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

ด้วย เทศบาลต าบลหนองขาว มีความจ าเป็นท่ีจะขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ท่ียังไม่มีการ
ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ใน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท 
อาคารต่างๆ ท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท   อาคารต่างๆ 
รายการ   โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสารบริเวณ 

ข้างบ้านพักผู้อ านวยการกองช่างพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

งบประมาณ  820,000 บาท 
ค าช้ีแจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องเก็บเอกสารบริเวณข้างบ้านพัก
ผู้อ านวยการกองช่าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ  เทศบาล
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดตาม
แบบท่ีเทศบาลก าหนด ( เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี 2561 
- 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4  หน้า 50 ล าดับที่ 7 )  
เหตุผล 

ขออนุมัติกันเงินงบประมาณหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ  
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาวจึงขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเพื่อขอขยายเขตเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้ าง  ประเภทอาคาร เป็นจ านวนเงิน  820 ,๐๐๐ บาท                    
(แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน )  รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้
เพื่อน าไปใช้จ่ายต่อไป ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหมโ่ครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างห้องเก็บ 

เอกสารบริเวณข้างบ้านพักผู้อ านวยการกองช่าง พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ งบประมาณ 820,000 บาท ด้วยเสียง
เป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 
 

5.9 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการปรับปรุงทางเข้า–ออก สถานที่ด้านข้างบ้านพัก
ปลัดเทศบาล งบประมาณ 75,000.- บาท  
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว      

ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์ในการปรับปรุงทาง 
เข้ า–ออก สถานท่ี ด้านข้างบ้านพักปลัดเทศบาล  งบประมาณ  
75,000.- บาท (รายละเอียดตามแบบเทศบาลก าหนด)  เพื่อเป็นการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและใช้พื้นท่ีว่างให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับทางราชการ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   ในการ
ปรับปรุงทางเข้า – ออก  สถานท่ีด้านข้างบ้านพักปลัดเทศบาล  
งบประมาณ  75,000.- บาท (รายละเอียดตามแบบเทศบาลก าหนด)  
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจา่ยเปน็รายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี ้
รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท            ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการ   โครงการปรับปรุงทางเข้า – ออก  สถานท่ี 

ด้านข้างบ้านพักปลัดเทศบาล  งบประมาณ  
75 ,000.- บาท (รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

งบประมาณอนุมัติ         0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน         0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้   75,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 75,000 บาท 
( เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับ  
ที่ 4 หน้า 49 ล าดับที่ 6 )  
รายการโอนลด 
1. โอนลด  
แผนงาน   การศึกษา 
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งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด   ค่าใช้สอย 
รายการ   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
งบประมาณอนุมัติ    30,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน    13,650 บาท 
โอนลดครั้งนี้      11,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน            2,560 บาท 
2. โอนลด  
แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน   ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
หมวด   ค่าใช้สอย 
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการฯ 
รายการ   โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
งบประมาณอนุมัติ    15,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน    15,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้      15,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                  0 บาท 
3. โอนลด  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าใช้สอย 

  ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
รายการ   โครงการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
งบประมาณอนุมัติ    30,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน    14,945 บาท 
โอนลดครั้งนี้         3,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน           11,945 บาท 
4. โอนลด  
แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน   ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
หมวด   ค่าใช้สอย 

  ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
รายการ   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
งบประมาณอนุมัติ    20,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน    20,000 บาท 
 
 

/ โอนลด... 
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โอนลดครั้งนี้      20,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                  0 บาท 
5. โอนลด  
แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน   ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
หมวด   ค่าใช้สอย 
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
รายการ   โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษย์และ 

ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
งบประมาณอนุมัติ    15,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน    15,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้      15,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                  0 บาท 
6. โอนลด  
แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน   ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
หมวด   ค่าใช้สอย 
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
รายการ   โครงการออกหน่วยเทศบาลเคล่ือนท่ี 
งบประมาณอนุมัติ    25,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน    11,628 บาท 
โอนลดครั้งนี้      11,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน               620 บาท 
รวมการโอนเงินงบประมาณทั้งสิ้น  75,000.-  บาท (เจ็ดหม่ืนห้า
พันบาทถ้วน) 
เหตุผล 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหมโ่ครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
 
 
 

/ มติท่ีประชุม... 



29 
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ โครงการปรับปรุงทางเข้า–ออก สถานที่ด้านข้างบ้านพัก
ปลัดเทศบาล งบประมาณ 75,000.- บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน 9 เสียง 
 

5.10 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุง
ทางเข้า–ออก สถานที่ด้านข้างบ้านพักปลัดเทศบาล งบประมาณ 
75,000.-บาท  

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

ด้วย เทศบาลต าบลหนองขาว มีความจ าเป็นท่ีจะขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ท่ียังไม่มีการ
ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ในหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   
แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ 

ส่ิงก่อสร้าง 
รายการ   โครงการปรับปรุงพื้นทาง เข้า–ออก สถานท่ี 

ด้านข้างบ้านพักปลัดเทศบาลต าบลหนองขาว 
งบประมาณ  75,000 บาท 
ค าช้ีแจง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงพื้นทางเข้า – ออกสถานท่ี
ด้านข้างบ้านพักปลัดเทศบาลต าบลหนองขาว เทศบาลต าบลหนองขาว  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล
ก าหนด ( เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี 2561 - 2565 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 49  ล าดับที่ 6 )  
 
 

 / เหตุผล… 
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เหตุผล 
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาวจึงขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเพื่อขอขยายเขตเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เป็น
จ านวนเงิน 75,๐๐๐ บาท  ( เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้เพื่อน าไปใช้จ่ายต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหมโ่ครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงทาง    

เข้า–ออก สถานที่ ด้านข้างบ้านพักปลัดเทศบาล งบประมาณ 
75,000.-บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะเสนออื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ สมาชิก
สภาสมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล  ฝาท่อระบายน้ าบริเวณ ถนนเทศบาล 7 ยังมีเสียงดังอยู่ 
     เรื่องท่ี 2 แผ่นพื้นท่ีกองอยู่บริเวณบ่อบ าบัดน้ าเสียยังไม่มีการจัดเก็บ 
นายสิทธิพร  อ่ าพันธุ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสิทธิพร  อ่ าพันธุ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้อ านวยการกองช่าง จะเร่งด าเนินการให้เรียบร้อย 
นายวิโรจน์  เอกจิต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์ เอกจิต รอง  
รองประธานสภาเทศบาล   ประธานสภาเทศบาล ขอให้ประชาสัมพันธ์ เรื่องการท้ิงขยะประเภท 

แก้วน้ า, แก้วกาแฟ ท่ียังมีน้ าเหลือ อยู่ขอให้เทน้ าออกเสียก่อนจึงน้ าแก้ว
ท้ิงลงถังขยะเพราะท าให้ถังขยะเน่าเหม็น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอสอบถามเรื่องความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและวางระบบท่อประปา 
ประธานสภาเทศบาล   ได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนใด 
 
 

/ นายสิทธิพร... 
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นายสิทธิพร  อ่ าพันธุ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสิทธิพร  อ่ าพันธุ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้อ านวยการกองช่าง ปัญหาขณะนี้คืองบประมาณส าหรับค่าออกแบบ 

โครงการก่อสร้างได้หมดไปแล้ว เนื่องจากน้ าไปใช้ในโครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน จ านวน 2 โครงการ 

นายทศพร  ใจทัศน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทศพร  ใจทัศน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ปัจจุบันมีโครงการ จ านวน 2 โครงการท่ียัง 

ไม่ได้ด าเนินการ คือ 
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ท่ี 2, หมู่ท่ี 3 ซึ่งอยู่ในขั้นตอน

การออกแบบ  
- โครงการวางท่อเมนต์ประปา ระยะเวลาเหลืออีก 1 ปี ซึ่งได้มีการ

ออกแบบการก่อสร้างเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แต่ด้วยระเบียบ
การระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนดให้การออกแบบก่อสร้างต้องมีการ
รับรองแบบจากวิศวกร โครงการนี้จึงจ าเป็นต้องจัดหาผู้ออกแบบ
ใหม่  ซึ่ งคาดว่าต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ก็จะ สามารถ
ด าเนินการได้ เรื่องนี้ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีและท่ีประชุม
พิจารณาว่ามีความคิดเห็นเป็นอย่างไร 

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล  เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    เทศมนตรี โครงการดังกล่าวนี้สภาได้อนุมัติให้ด าเนินการมาเป็นเวลา  

1 ปี แล้ว ผมขอสรุปในท่ีประชุมนี้ว่าไม่ต้องจ้างออกแบบใหม่ ให้ใช้แบบ
ท่ีได้ออกแบบไว้แล้ว และขอให้ด าเนินการได้เลย เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่อง
เร่งด่วน 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ฝากให้ ผู้อ านวยการกองช่างติดตามเรื่องนี้  เพราะเทศบาลต าบล
ประธานสภาเทศบาล   หนองขาวได้ด าเนินโครงการเก่ามาเป็นเวลา 2 ปี แล้ว ประชาชนก็สอบ 

ถามมาโดยตลอดว่ายังไม่มีการด าเนินการใดๆ ถนนท่ีบริเวณท่ีฝ่ังท่อไป
แล้วเริ่มช ารุดเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆ หากไม่ติดข้อระเบียบกฎหมายใด  
ก็ขอให้เร่งด าเนินการ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะเสนออื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 

เลิกประชุมเวลา 12.05 นาฬิกา    

 

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

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

       ( นายทศพร  ใจทัศน์ )   

 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2563 ประจ าปี 2563 
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน.....................ท่ี...............เดือน.................................พ.ศ. ๒๕63 

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

 
 
 

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

 
 

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

                ( นางอารมย์  เอกฉันท์ ) 

         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

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

 

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

                   ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

                ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
 
 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมยัที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 
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