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การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ.๒๕64 
วันจันทร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 เวลา ๑0.00 นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
…………………………………………………………………………………… 

ผู้มาประชุม 
1. นายโปรด  ลำดวล   ประธานสภาเทศบาล 
2. นายมานพ  หนูเล็ก   รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายธนกร      แตงโต   สมาชิกสภาเทศบาล  
4. นางสุฑาวรรณ     เพิกเฉย   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายสมชาย     สุขศิริ   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นางสมใจ     เรือนงาม  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายณรงค์     สุวรรณประดิษฐ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายชำนาญ     เอกฉันท ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายชูชาติ     อุทัยทอง  สมาชิกสภาเทศบาล       
10. นายชวลิต     ฟักทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นางสาวกฤษณา     ลำดวน   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายอุกิจ      อุทัยทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายสุชาติ  บัวงาม   เลขานุการสภาเทศบาล 

 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นายวัฒนา  เชียงทอง  นายกเทศมนตรี 
2. นายสำเนาว์  เอกสาร   รองนายกเทศมนตรี 
3. นายพยอม  ผ่ึงผาย   รองนายกเทศมนตรี 

 4. นายไววิทย์  บุญรอด   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 5.  นางวารุณี  เนาท่าแค  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 6.  นายคมสัน  คำบุดดี   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 7.  นายเขมรุจ  นาคราช   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
 8.  นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 9. นายชินภัทร์  เพ็งบุตร   นักการ  
 

นายสุชาติ  บัวงาม   เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว 
เลขานุการสภาเทศบาล     จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมประชุม และขอเชิญนายโปรด 
     ลำดวล ประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
 
 
 

/ โอกาสนี้... 
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      โอกาสนี้ ผม นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภาเทศบาล ขอ 
     อ่านประกาศสภาเทศบาลหนองขาว ดังนี้ 
นายสุชาติ บัวงาม              ประกาศอำเภอท่าม่วง 
เลขานุการสภาเทศบาล                         เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2           
                                                                   ประจำปี 2564  ของเทศบาลตำบลหนองขาว      
                                                                            ................…………………………… 
  ด้วยเทศบาลตำบลหนองขาว แจ้งความประสงค์ขอเปิดประชุม
 สภาเทศบาลตำบลหนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
 เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
 2564 แต ่ เน ื ่ อ งจากอย ู ่ น อกสม ั ยประช ุ มสาม ัญประ จำปี   
 นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว จึงขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
 สมัยท่ี 2 ประจำปี 2564 ของเทศบาลตำบลหนองขาว  
  นายอำเภอท่าม่วงพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตาม มาตรา 26
 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 ประกอบกับคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2022/2564 เรื่อง การมอบ
 อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้นายอำเภอปฏิบัติราชการ
 แทนลงวันที่ 28 เมษายน 2564 จึงกำหนดสมัยประชุมสภาสมัย
 วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ของสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
 ต้ังแต่วันท่ี 27 กันยายน 2564 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน  
      จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

       ประกาศ ณ วันท่ี  21  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2564 
 

                                                                                       ฑรัท  เหลืองสอาด 
                                                                                  ( นายฑรัท  เหลืองสอาด ) 
                                                                     นายอำเภอท่าม่วง ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                                 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

นายโปรด ลำดวล   บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาวมาครบองค์ประชุม  จึงขอ
ประธานสภาเทศบาล   เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 
     2 ครั้งท่ี 1/2564 ประจำปี ๒๕64 ตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งแจ้งต่อท่ีประชุม 
     ไม่มี 
 
 
 
 

/ ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุม 
นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายต่อ 
ประธานสภาเทศบาล   ท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
 เลขานุการสภาเทศบาลเลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจงข้อระเบียบ
 กฎหมาย ดังนี้ 
  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
 การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 39  
 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง มาใช้
 บังคับโดยอนุโลม การรับรองญัตติ เช่นว่านี้ให้กระทำได้โดยวิธียกมือขึ้น
 พ้นศรีษะ 
      ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำใดต่อท่ี
     ประชุมสภาท้องถ่ินให้ยกมือข้ึนพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถ่ินอนุญาต
     แล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ท่ีของตนหรือ  ณ ท่ีซึ่งจัดไว้ก็ได้และ
     ต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่
     ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติอภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปร
     ญัตติหลายคน ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่ง
     คน 
นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เสนอญัตติการพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล   และตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว สมัยสามัญ  
     สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2564 ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม  
     2564 ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
นางสมใจ  เรือนงาม เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉัน นางสมใจ เรือนงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะประธานกรรมการฯ ขอเสนอญัตติด้วยวาจา
 เรื ่อง การพิจารณาและตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
 หนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2564ประจำปี 2564 เมื่อ
 วันท่ี 23 สิงหาคม 2564 
   บัดนี ้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณา
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
 ครั้งท่ี 2/2564 ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2564  เป็น
 ที่เรียบร้อยแล้ว  มีความเห็นว่าถูกต้องตามมติที่ประชุมทุกระเบียบ
 วาระแล้ว ไม่มีการแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จึงได้ลง
 ลายมือชื่อไว้เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาวมีมติรับรองใน
 การประชุมครั้งนี้ 
 
 

/ นายโปรด... 
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นายโปรด ลำดวล   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล    
นายชูชาติ อุทัยทอง   เร ียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวที ่เคารพ ผมนายชูชาติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   อุทัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง 
นายสมชาย  สุขศิริ   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวที่เคารพ ผมนายสมชาย  
สมาชิกสภาเทศบาล   สุขศิริ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอรับรอง 
     มีผู้รับรองถูกต้อง 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื ่นหรือไม่ ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล   อยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุม
     ดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  จำนวน 10 เสียง 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดไม่เห็นชอบและไม่ร ับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โปรด
ประธานสภาเทศบาล   ยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบ  จำนวน - เสียง 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
     สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2/2564 ประจำปี 2564 วันท่ี 
     23 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 ด้วยเสียง 
     เห็นชอบ  จำนวน 10 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน   -  เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน  2  เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   กระทู้ถาม 
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองที่เสนอใหม่ 
     5.1 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ 
     ลงทุน โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ กว้าง 4.00-9.00 เมตร  
     ยาว 650 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,870 ตารางเมตร ตามแบบ
     แปลนและรายการที่เทศบาลกำหนด งบประมาณ 1,844,000 บาท
     -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563  
 
 
 

/ นายโปรด...   
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นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายต่อ 
ประธานสภาเทศบาล   ท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล เนื่องจากจำนวนระเบียบวาระท่ีคณะผู้บริหาร 
 เสนอญัตติเพื ่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาวมี
 จำนวนมาก ผมในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองขาว จึงขอ
 อนุญาตอ่านขอระเบียบกฎหมายที่เกี ่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบในคราว
 เดียวเพื่อให้การประชุมสภาครั้งนี้รวดเร็วขึ้น โดยมีข้อระเบียบกฎหมาย 
 ดังนี้ 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  ข้อ 27  การ
 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำ
 ให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
 ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
 ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ( แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ) หมวด ๕ การ
 อภิปราย ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำใดต่อท่ี
 ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื ่อประธานสภาท้องถิ่น
 อนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจดัไวก้็
 ได้และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้
 โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติอภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติ
 หรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้ อภิปรายได้
 ครั้งละหนึ่งคน  
   หมวด 6 การลงมต ิ  ข ้อ ๗๖ ก ่อนการลงมต ิท ุกคร ั ้ ง ให้
 ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า มีสมาชิก สภาท้องถิ่นอยู่ในท่ีประชุม
 ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่น  อยู่ในท่ี
 ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้ 
   ข้อ 81 เมื่อได้นับคะแนนเสียงเสร็จแล้ว ประธานสภาท้องถิ่น
 ต้องประกาศ คะแนนเสียงให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นทราบทันที ถ้าเรื่องใด
 กฎหมายบัญญัติว่าต้องมี คะแนนเสียงถึงจำนวนเท่าใดเป็นพิเศษแล้ว ก็
 ให้ประกาศด้วยว่าได้มีคะแนนเสียงข้างมากครบตามจำนวนที่กฎหมาย
 กำหนดไว้หรือไม่ด้วย 
   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ วรรคสาม การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตาม 
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 วรรคหนึ ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย  วิธ ีการ
 งบประมาณหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หากมีความจําเป็นต้องเพิ่มหรือ
 ลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลด ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทํางาน 
 ให้ตกลงพร้อมกันไป 
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพผมนายวัฒนา เชียงทอง 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
  ด้วยกองช่าง  เทศบาลตำบลหนองขาว มีความประสงค์จะ
 จัดทำโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 4.00-9.00 
 เมตร ยาว 650 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,870 ตร.ม. ตามแบบ
 แปลนและรายการท่ีเทศบาลกำหนด บริเวณถนนเทศบาล 4 เนื่องจาก
 ได้รับบัญชาจากรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ให้ไปตรวจสอบ
 ถนนเทศบาลซอย 4 ว่ามีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ อาจทำ
 ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ที่สัญจรไป-มาได้ และประชาชนได้รับ
 ความเดือดร้อน จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว 
  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว
 เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ  
 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00-9.00 เมตร 
 ยาว 650 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,870 ตร.ม. ตามแบบแปลน
 และรายการท่ีเทศบาลกำหนด ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
     หลักการ 
      ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
     รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
     แผนงาน   เคหะและชุมชน 
     งาน   ไฟฟ้าถนน 
     หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
     ประเภท   ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
     รายการ   โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
        กว้าง 4.00-9.00 เมตร ยาว 650 เมตร หรือ
        พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,870 ตรม. ตามแบบแปลน
        และรายการท่ีเทศบาลกำหนด 
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     งบประมาณอนุมัติ               0  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน               0  บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้   1,844,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน 1,844,000 บาท 
 คำชี้แจงประกอบงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00-9.00 เมตร ยาว 
 650 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ,870 ตรม. ตามแบบแปลนและ
 รายการที่เทศบาลกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
 2565 หน้าท่ี 131 ลำดับท่ี 32 
     1. โอนลด 
     แผนงาน   งบกลาง   
     งาน   งบกลาง 
     หมวด   งบกลาง 
     ประเภท   เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
     งบประมาณอนุมัติ 9,200,400 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน   301,700  บาท 
     โอนลดครั้งนี้     300,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน             1,700  บาท  
     2. โอนลด 
     แผนงาน   งบกลาง   
     งาน   งบกลาง 
     หมวด   งบกลาง 
     ประเภท   เบ้ียยังชีพคนพิการ 
     งบประมาณอนุมัติ 1,872,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน     87,800  บาท 
     โอนลดครั้งนี้       60,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน           27,800  บาท  
     3.โอนลด 
     แผนงาน   งบกลาง   
     งาน   งบกลาง 
     หมวด   งบกลาง 
     ประเภท   สำรองจ่าย 
     งบประมาณอนุมัติ   150,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน   451,290  บาท 
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     โอนลดครั้งนี้     300,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน         151,290  บาท  
     4.โอนลด 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารท่ัวไป 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี 
        ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ 
     รายการ   โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท  
        สมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรม 
        หาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
     งบประมาณอนุมัติ  40,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน  40,000 บาท 
     โอนลดครั้งนี้    40,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน                 0 บาท  
     5.โอนลด 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป   
     งาน   บริหารงานคลัง 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
     งบประมาณอนุมัติ   20,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน   46,200  บาท 
     โอนลดครั้งนี้     20,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน         26,200  บาท  
     6.โอนลด 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป   
     งาน   บริหารงานคลัง 
     หมวด   ค่าวัสดุ 
     ประเภท   วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
     งบประมาณอนุมัติ     5,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน   26,763.80  บาท 
     โอนลดครั้งนี้     20,000   บาท 
     งบประมาณหลังโอน           6,763.80  บาท  
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     7.โอนลด 
     แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน  
     งาน   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความ 
        สงบภายใน 
     หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
     ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ 
        ส่ิงก่อสร้าง 
     รายการ   โครงการปรับปรุงระบบควบคุมกล้อง 
        วงจรปิด CCTV 
     งบประมาณอนุมัติ      290,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน        28,000  บาท 
     โอนลดครั้งนี้          28,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน                       0  บาท  
     8.โอนลด 
     แผนงาน   การศึกษา   
     งาน   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     หมวด   ค่าวัสดุ 
     ประเภท   วัสดุก่อสร้าง 
     งบประมาณอนุมัติ        30,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน        28,340  บาท 
     โอนลดครั้งนี้          28,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน                   340  บาท  
     9.โอนลด 
     แผนงาน   การศึกษา   
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
     รายการ   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
     งบประมาณอนุมัติ      20,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน      20,000  บาท 
     โอนลดครั้งนี้        20,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน                     0  บาท  
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     10.โอนลด 
     แผนงาน   การศึกษา   
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี 
        ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ 
     รายการ   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
        สถานศึกษา 
     งบประมาณอนุมัติ   1,057,300  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน      199,600  บาท 
     โอนลดครั้งนี้        190,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน                9,600  บาท  
     11.โอนลด 
     แผนงาน   การศึกษา   
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี 
        ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ 
     รายการ   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
        สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน,อุปกรณ์การเรยีน
        ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่า กิจกรรมพัฒนา 
        ผู้เรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
        อนุบาล เทศบาลตำบลหนองขาว 
     งบประมาณอนุมัติ      158,200  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน      131,740  บาท 
     โอนลดครั้งนี้        130,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน                1,740  บาท  
      12.โอนลด 
     แผนงาน   การศึกษา   
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี 
        ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ 
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     รายการ   โครงการรักการอ่านชวนลูกรัก“ตะลุยโลก 
        นิทานป ี2”ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
        ตำบลหนองขาว 
     งบประมาณอนุมัติ      20,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน      20,000  บาท 
     โอนลดครั้งนี้        20,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน                     0  บาท  
     13.โอนลด 
     แผนงาน   สาธารณสุข   
     งาน   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
     หมวด   ค่าวัสดุ 
     ประเภท   วัสดุเครื่องแต่งกาย 
     งบประมาณอนุมัติ      20,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน      20,000  บาท 
     โอนลดครั้งนี้        20,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน                     0  บาท  
     14.โอนลด 
     แผนงาน   เคหะและชุมชน   
     งาน   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
     หมวด   ค่าวัสดุ 
     ประเภท   วัสดุก่อสร้าง 
     งบประมาณอนุมัติ 246,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน   56,556  บาท 
     โอนลดครั้งนี้     50,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน           6,556  บาท  
     15.โอนลด 
     แผนงาน   เคหะและชุมชน   
     งาน   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
     หมวด   ค่าวัสดุ 
     ประเภท   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
     งบประมาณอนุมัติ    50,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน    46,576  บาท 
     โอนลดครั้งนี้      40,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน            6,576  บาท  
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     16.โอนลด 
     แผนงาน   เคหะและชุมชน   
     งาน   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
     หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
     ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อ 
        สร้าง 
     รายการ   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ 
        ส่ิงก่อสร้าง 
     งบประมาณอนุมัติ     400,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน     177,000  บาท 
     โอนลดครั้งนี้       177,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน                       0  บาท  
     17.โอนลด 
     แผนงาน   เคหะและชุมชน   
     งาน   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
     หมวด   เงินอุดหนุน 
     ประเภท   เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 
     รายการ   เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 
     งบประมาณอนุมัติ      300,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน      300,000  บาท 
     โอนลดครั้งนี้        300,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน                       0  บาท  
     18.โอนลด 
     แผนงาน   การศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ 
     งาน   ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี 
        ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ 
     รายการ   โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัย 
        ยาเสพติด 
     งบประมาณอนุมัติ        60,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน        60,000  บาท 
     โอนลดครั้งนี้          60,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน                        0  บาท  
 
 

/ 18.โอนลด... 
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      18.โอนลด 
     แผนงาน   การศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ 
     งาน   ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี 
        ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ 
     รายการ   โครงการสงกรานต์บ้านหนองขาว ผ้าขาวม้า 
        ร้อยสี สืบสานงานประเพณี สู่วิถีชุมชน 
     งบประมาณอนุมัติ        50,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน        44,530  บาท 
     โอนลดครั้งนี้          41,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน                3,530  บาท    
     เหตุผล 
  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การ
 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำ
 ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ 
 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาวพิจารณา 
นายโปรด  ลำดวล    ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม 
      ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
      ในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
 ขอมติที ่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
 โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม     ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ กว้าง 4.00-9.00 เมตร ยาว
 650 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,870 ตารางเมตร ตามแบบ
 แปลนและรายการที่เทศบาลกำหนด งบประมาณ 1,844,000 
 บาท ด้วยเสียง  
      เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
      ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
 งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
 

/ 5.2 ญัตติ… 
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 5.2 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
 ลงทุน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
 การรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
 พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,300 
 บาท 
     -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563  
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพผมนายวัฒนา เชียงทอง 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
   ด้วยสำนักปลัด  เทศบาลตำบลหนองขาว มีความประสงค์จะ
 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
 Printer) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษา
 ความสงบภายใน ซึ่งมีไม่เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรและแทนเครื่องเดิม
 ท่ีชำรุดบ่อยครั้ง เนื่องจากได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน ซึ่งส้ินเปลือง
 งบประมาณในการซ่อมแซมจำนวนมาก ประกอบกับไม่เพียงพอต่อการ
 ใช้งานท่ีมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น   
   ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว
 เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ
 จัดซื ้อเครื ่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
 Printer) จำนวน 1 เครื่อง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
     หลักการ 
      ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
     รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
     แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
     งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
        ภายใน 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     รายการ   เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก 
        พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
      
 

/ งบประมาณ... 
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     งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้   4,300 บาท 
     งบประมาณหลังโอน 4,300 บาท 
     คำช้ีแจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
     พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
      คุณลักษณะพื้นฐาน  
 - เป็นเครื ่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
 Printer) จากโรงงานผู้ผลิต , มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
 1,200 X 1,200 dpi  ฯลฯ รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
 คุณลักษณะพื ้นฐานครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร ์ ประกาศ ณ ว ันที ่  12 
 พฤษภาคม 2563  
     โอนลด 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     งบ   เงินอุดหนุน 
     ประเภท   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
     รายการ   เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
        โรงเรียนวัดอินทารามฯ 
     งบประมาณอนุมัติ    960,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน    117,100 บาท 
     โอนลดครั้งนี้          4,300 บาท 
     งบประมาณหลังโอน          112,800 บาท  
     เหตุผล 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การ 
 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้
  ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
 เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ เพื่อ
 เสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาวพิจารณา    
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     ในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
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มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติท่ีประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
     รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
 ร ักษาความสงบภายใน หมวดค่าคร ุภ ัณฑ์ ประเภทคร ุภ ัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ รายการเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
 (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื ่อง งบประมาณ 4 ,300 บาท 
 ด้วยเสียง        
เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
 

 5.3 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
 ลงทุน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
 สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เคร่ือง งบประมาณ 44,000 บาท  
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรี ตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   ผม นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล   ต่อท่ีประชุม  
   ด้วยสำนักปลัด  เทศบาลตำบลหนองขาว มีความประสงค์จะ 
 จัดซ ื ้อเคร ื ่องคอมพิวเตอร ์โน ้ตบ ุ ๊ก สำหร ับประมวลผล* สำหรับ 
 นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลตำบลหนองขาว 
   ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว
 เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ
 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล* จำนวน 2 เครื่อง 
 ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
     หลักการ 
      ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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     รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารท่ัวไป 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     รายการ   เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล* 
        จำนวน 2 เครื่อง 
     งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้   44,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน 44,000 บาท 
     คำช้ีแจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
     สำหรับประมวลผล* จำนวน 2 เครื่อง 
      คุณลักษณะพื้นฐาน  
     - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core)  
     จำนวน 1 หน่วยฯลฯ รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
     พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563  
     โอนลด 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     งบ   เงินอุดหนุน 
     ประเภทรายจ่าย  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
     รายการ   เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
        โรงเรียนวัดอินทารามฯ 
     งบประมาณอนุมัติ 960,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน 112,800 บาท 
     โอนลดครั้งนี้     44,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน         68,800 บาท  
     เหตุผล 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอน
 เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำ
 ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
 ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ 
 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาวพิจารณา 
 

/ นายโปรด...   
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นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     ในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติท่ีประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
     รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
 แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป หมวดค่าครุภ ัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
 สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เคร่ือง งบประมาณ 44,000 บาท 
 ด้วยเสียง       
 เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
 

 5.4 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
 ลงทุน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
 ขาวดำ ชนิด Network  แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง 
 งบประมาณ 8,900 บาท 
     -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563  
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพผม นายวัฒนา เชียงทอง 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว  
   ด้วยสำนักปลัด  เทศบาลตำบลหนองขาว มีความประสงค์จะ
 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 
 (28หน้า/นาที) สำหรับงานนโยบายและแผน 
   ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
 เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ
 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1     
 ( 28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
      
 

/ หลักการ… 
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     หลักการ 
      ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
     รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารท่ัวไป 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     รายการ   เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด  
        Network แบบท่ี 1 (28หน้า/นาที) 
     งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้     8,900 บาท 
     งบประมาณหลังโอน   8,900  บาท 
 คำช้ีแจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
 ขาวดำ ชนิด Network แบบท่ี 1 (28หน้า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน  
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ,200 X 1,200 dpi , มี
 ความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที   
 ฯลฯ รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม  2563  
     โอนลด 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     งบ   เงินอุดหนุน 
     ประเภท   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
     รายการ   เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
        โรงเรียนวัดอินทารามฯ 
     งบประมาณอนุมัติ  960,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน    68,800 บาท 
     โอนลดครั้งนี้        8,900 บาท 
     งบประมาณหลังโอน           59,900 บาท  
     เหตุผล 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ  
 
 
 

/ งบประมาณ... 
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 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การ
 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำ
 ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
 ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ
 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาวพิจารณา 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     ในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
 แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป หมวดค่าครุภ ัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
 ขาวดำ ชนิด Network  แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง 
 งบประมาณ 8,900 บาท ด้วยเสียง     
     เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
 

     5.5 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ 
     ลงทุน แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวด
     ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเคร่ืองพิมพ์แบบ 
     ฉีดหมึกพร้อมติดติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 
     เคร่ือง งบประมาณ 8,600 บาท 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563  
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพผม นายวัฒนา เชียงทอง 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม 
   ด้วยงานการศึกษา สำนักปลัด  เทศบาลตำบลหนองขาว มี
 ความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมกึพิมพ์ 
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 (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในงานการศึกษาศูนย์พัฒนา
 เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาวและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล 
 หนองขาว ซึ่งมีไม่เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรและแทนเครื่องเดิมท่ีชำรุด
 บ่อยครั้ง เนื่องจากได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน สิ้นเปลืองงบประมาณใน
 การซ่อมแซมจำนวนมาก ประกอบกับไม่เพียงพอต่อการใช้งานท่ีมีภารกิจ
 เพิ่มมากขึ้น   
   ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
 เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ
 จัดซื ้อเครื ่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
 Printer) จำนวน 2 เครื่อง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
     หลักการ 
   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
     รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     รายการ   เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก 
        พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
     งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้     8,600 บาท 
     งบประมาณหลังโอน   8,600 บาท 
 คำช้ีแจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
 ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
     คุณลักษณะพื้นฐาน  
  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank  
 Printer) จากโรงงานผู้ผลิต , มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  
 1,200 X 1,200 dpi  ฯลฯ รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ 
 คุณลักษณะพื ้นฐานครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร ์ ประกาศ ณ ว ันที ่  12 
 พฤษภาคม 2563   
     โอนลด 
     แผนงาน   การศึกษา 
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     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     งบ   เงินอุดหนุน 
     ประเภท   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
     รายการ   เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
        โรงเรียนวัดอินทารามฯ 
     งบประมาณอนุมัติ  960,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน    59,900 บาท 
     โอนลดครั้งนี้        8,600 บาท 
     งบประมาณหลังโอน           51,300 บาท 
     เหตุผล 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การ
 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้
 ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ
 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาวพิจารณา  
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     ในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่า
 ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีด
 หมึกพร้อมติดติดตั ้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จำนวน 2 
 เคร่ือง งบประมาณ 8,600 บาท ด้วยเสียง 
ด้วยเสียง    เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
 

 5.6 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
 ลงทุน แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด
  
 

/ ค่าครุภัณฑ์...   
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 ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการเครื่องปรับอากาศ
 แบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 
 เคร่ือง งบประมาณ 42,500 บาท 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563  
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพผมนายวัฒนา เชียงทอง 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว  
   ด้วย งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองขาวมีความ
 ประสงค์จะจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ INVERTER) 
 ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานการศึกษา ห้องสมุด
 ประชาชนเทศบาลตำบลหนองขาว ซึ่งยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 เพื่อบริการประชาชนท่ัวไปในการเข้าใช้บริการห้องสมุดประชาชน 
   ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว
 เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ  
 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 24,000 
 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
     หลักการ 
   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
     รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์สำนักงาน 
     รายการ   เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ  
        INVERTER) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน  
        1 เครื่อง  
     งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้   42,500 บาท 
     งบประมาณหลังโอน 42,500 บาท 
 
 

 
/ คำช้ีแจง… 
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     คำช้ีแจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน
      (ระบบ INVERTER) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 
      คุณลักษณะพื้นฐาน  
 - เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 24,000 
 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับติดตั้งท่ีห้องสมุดประชาชน
 เทศบาลตำบลหนองขาว (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธ ันวาคม 
 2563)  
     1. โอนลด 
     แผนงาน   สาธารณสุข 
     งาน   บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี 
        ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                               รายการ   โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
        ในเยาวชน 
     งบประมาณอนุมัติ    40,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน    40,000 บาท 
     โอนลดครั้งนี้      40,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน                   0 บาท  
     2. โอนลด 
     แผนงาน   สาธารณสุข 
     งาน   บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี 
        ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
     รายการ   โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
     งบประมาณอนุมัติ    20,000 บาท  
     งบประมาณก่อนโอน    19,500 บาท 
     โอนลดครั้งนี้        2,500 บาท 
     งบประมาณหลังโอน           17,000 บาท  
     เหตุผล 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การ
 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำ  
 
 

/ ให้ลักษณะ... 
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 ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
 ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ
 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาวพิจารณา 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     ในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติท่ีประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
     รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่า
 ครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการเครื่องปรับอากาศแบบ
 แขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน  1 เครื่อง 
 งบประมาณ 42,500 บาท ด้วยเสียง 
ด้วยเสียง    เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 

 

 5.7 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
 ลงทุน แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  หมวด
 ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการเครื่องปรับอากาศ
 แบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 18,000 บีทียู  จำนวน 1 
 เคร่ือง งบประมาณ 34,800 บาท 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563  
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพผมนายวัฒนา เชียงทอง 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม 
   ด้วย งานการศึกษา สำนักปลัด  เทศบาลตำบลหนองขาว มี
 ความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ INVERTER) 
 ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานการศึกษา         
 
 
 

/ ศูนย์พัฒนา... 
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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาว (ห้องนิทาน) ซึ ่งยังไม่ได้
 ติดต้ังเครื่องปรับอากาศเพื่อการใช้งานตามภารกิจในการจัดการเรียนการ
 สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาว  
   ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
 เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ เพื่อตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ
 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 18,000 
 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
     หลักการ 
      ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
     รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์สำนักงาน 
     รายการ   เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ  
        INVERTER) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน  
        1 เครื่อง  
     งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้   34,800 บาท 
     งบประมาณหลังโอน 34,800 บาท 
     คำช้ีแจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน 
     (ระบบ INVERTER) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เพื่อติดต้ังท่ี
     ห้องนิทานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาว 
      คุณลักษณะพื้นฐาน  
 - เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 18,000 
 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 เทศบาลตำบลหนองขาว (ห้องนิทาน) (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน
 ธันวาคม 2563)  
     โอนลด 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     งบ   บุคลากร 
      
 

/ ประเภท… 
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     ประเภท   เงินอื่นๆ 
     รายการ   1. เงินเดือนพนักงานครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา (โรงเรียนอนุบาลฯ) 
        2. เงินวิทยฐานะ 
        3. เงินเดือนพนักงานครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) 
        4. เงินวิทยฐานะ 
     งบประมาณอนุมัติ  3,198,800 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน     206,180 บาท 
     โอนลดครั้งนี้        34,800 บาท 
     งบประมาณหลังโอน          171,380 บาท  
     เหตุผล 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การ
 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำ
 ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
 ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ
 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาวพิจารณา 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม 
      ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     ในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
   ขอมติที ่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ
 รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่า
 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบ
 แขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 
 งบประมาณ 34,800 บาท ด้วยเสียง 
ด้วยเสียง    เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
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 5.8 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
 ลงทุน แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด
 ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเคร่ืองปรับอากาศแบบ
 แขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง/
 ละ 47,200 บาท งบประมาณ 94,400 บาท 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563  
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพผมนายวัฒนา เชียงทอง 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อสภา  
   ด้วย งานการศึกษา สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองขาว มี
 ความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ INVERTER) 
 ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในงานการศึกษาห้องสมุด
 ประชาชนเทศบาลตำบลหนองขาว ซึ่งยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 เพื่อบริการประชาชนท่ัวไปในการเข้าใช้บริการห้องสมุดประชาชน 
   ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว
 เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ  
 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 30,000 
 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
     หลักการ 
   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มตั ้งจ่ายเป็นรายการ
 ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
     รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 รายการ    เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ 
     INVERTER) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 
     เครื่อง  
     งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้   94,400 บาท 
      
 

/ งบประมาณ... 
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     งบประมาณหลังโอน 94,400 บาท 
     คำช้ีแจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน 
     (ระบบ INVERTER) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง 
  คุณลักษณะพื้นฐาน  
 - เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 30,000 
 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง สำหรับติดตั้งท่ีห้องสมุดประชาชน
 เทศบาลตำบลหนองขาว (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 
 2563)  
     1. โอนลด 
     แผนงาน   งานสาธารณสุข 
     งาน   บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
        เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
 รายการ   โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์แก่ 
     เยาวชน 
     งบประมาณอนุมัติ 20,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน 20,000 บาท 
     โอนลดครั้งนี้   20,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน                0 บาท  
     2. โอนลด 
     แผนงาน   สาธารณสุข 
     งาน   บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
        เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
     รายการ   โครงการรณรงค์ความปลอดภัยด้านอาหารแก่
        สถานประกอบการ 
     งบประมาณอนุมัติ    40,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน    32,770 บาท 
     โอนลดครั้งนี้      32,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน               770 บาท  
      
 
 
 

  / 3. โอนลด… 
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     3. โอนลด 
     แผนงาน   สาธารณสุข 
     งาน   บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
        เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                                  รายการ   โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
     งบประมาณอนุมัติ    20,000 บาท  
     งบประมาณก่อนโอน    17,000 บาท 
     โอนลดครั้งนี้      13,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน             4,000 บาท  
     4. โอนลด 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารท่ัวไป 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท           รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 
        เข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
     รายการ   โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     งบประมาณอนุมัติ    20,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน    19,700 บาท 
     โอนลดครั้งนี้        6,700 บาท 
     งบประมาณหลังโอน          13,000 บาท  
     5. โอนลด 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารท่ัวไป 
     หมวด   ค่าตอบแทน 
     ประเภท   ค่าเบ้ียประชุม 
     งบประมาณอนุมัติ    10,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน      7,800 บาท 
     โอนลดครั้งนี้        7,800 บาท 
     งบประมาณหลังโอน                   0 บาท  
     6. โอนลด 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารท่ัวไป 
      
 

/ หมวด… 
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     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
     รายการ   1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
     งบประมาณอนุมัติ    80,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน    38,960.50 บาท 
     โอนลดครั้งนี้      14,900 บาท 
     งบประมาณหลังโอน          24,060.50 บาท  
     เหตุผล 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การ
 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้
 ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
 เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ เพื่อ
 เสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาวพิจารณา 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     ในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติท่ีประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
     รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่า
 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบ
 แขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง/
 ละ 47,200 บาท งบประมาณ 94,400 บาท ด้วยเสียง 
ด้วยเสียง    เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
 

 5.9 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
 ลงทุน แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
 การรักษาความสงบภายใน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์  
 
 

/ คอมพิวเตอร์... 
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 คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
 แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เคร่ือง 
 งบประมาณ 30,000 บาท 
  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563  
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพผมนายวัฒนา เชียงทอง 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม 
   ด้วยสำนักปลัด  เทศบาลตำบลหนองขาว มีความประสงค์จะ 
 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2* ( จอแสดง 
 ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
 รักษาความสงบภายใน ซึ่งมีไม่เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรและแทน
 เครื ่องเดิมที่ชำรุดบ่อยครั้ง เนื ่องจากได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน ทำให้
 สิ ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซมจำนวนมาก ประกอบกับไม่
 เพียงพอต่อการใช้งานท่ีมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น   
   ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว
 เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ 
 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2* ( จอแสดง
 ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จำนวน 1 เครื่อง ตามหลักการและ
 เหตุผล ดังนี้ 
     หลักการ 
   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็นรายการ
 ใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
     รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
     แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
     งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
        ภายใน 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     รายการ   เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
        แบบที่ 2*  ( จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
        19 นิ้ว )  
     งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
      
 

/ งบประมาณ... 
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     งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้   30,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน 30,000 บาท 
 คำชี้แจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
 งานประมวลผลแบบท่ี 2* ( จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว )   
     คุณลักษณะพื้นฐาน  
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก ( 6 Core ) 
 โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 Ghz และมี
 เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
 ประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย ฯลฯ รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง
 และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ 12 
 พฤษภาคม  2563  
     โอนลด 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     งบ   เงินอุดหนุน 
     ประเภท   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
     รายการ   เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
        โรงเรียนวัดอินทารามฯ 
     งบประมาณอนุมัติ  960,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน    51,300 บาท 
     โอนลดครั้งนี้      30,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน          21,300 บาท  
     เหตุผล 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การ
 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำ
 ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
 ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ 
 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาวพิจารณา 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     ในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
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มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
 รักษาความสงบภายใน  หมวดค่าครุภ ัณฑ์  ประเภทครุภ ัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
 แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เคร่ือง 
 งบประมาณ 30,000 บาท ด้วยเสียง   
 เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
 

 5.10 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
 ลงทุน แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด
 ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเคร่ืองปรับอากาศแบบ
 แขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 
 งบประมาณ 34,800 บาท 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563  
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพผมนายวัฒนา เชียงทอง 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
   ด้วย งานการศึกษา สำนักปลัด  เทศบาลตำบลหนองขาว มี
 ความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ INVERTER) 
 ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานการศึกษา ห้องสมุด
 ประชาชนเทศบาลตำบลหนองขาว ซึ่งยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 เพื่อบริการประชาชนท่ัวไปในการเข้าใช้บริการห้องสมุดประชาชน 
   ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
 เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ
 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 18,000 
 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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     หลักการ 
   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
     รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์สำนักงาน 
     รายการ   เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ  
        INVERTER) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 
        เครื่อง  
     งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้   34,800 บาท 
     งบประมาณหลังโอน 34,800 บาท 
     คำช้ีแจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน  
  (ระบบ INVERTER) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เพื่อติดต้ังท่ี
  ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลหนองขาว 
     คุณลักษณะพื้นฐาน  
  - เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 18,000 
 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับติดตั้งท่ีห้องสมุดประชาชน
 เทศบาลตำบลหนองขาว (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 
 2563)  
     1. โอนลด 
     แผนงาน   งานสาธารณสุข 
     งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                             
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 
        โครงการ 1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
     งบประมาณอนุมัติ    60,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน    22,684 บาท 
     โอนลดครั้งนี้      22,600 บาท 
     งบประมาณหลังโอน                  84 บาท  
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     2. โอนลด 
     แผนงาน   งานสาธารณสุข 
     งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
        เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                                  รายการ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ 
        นอกราชอาณาจักร 
     งบประมาณอนุมัติ    15,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน    10,100 บาท 
     โอนลดครั้งนี้      10,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน               100 บาท  
     3. โอนลด 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   งานบริหารท่ัวไป 
     หมวด   ค่าตอบแทน 
     ประเภทรายจ่าย  ค่าเบ้ียประชุม 
     งบประมาณอนุมัติ    10,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน    10,000 บาท 
     โอนลดครั้งนี้        2,200 บาท 
     งบประมาณหลังโอน            7,800 บาท 
     เหตุผล 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การ
 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้
 ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
 เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ เพื่อ
 เสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาวพิจารณา 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     ในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
 
 
 

/ ขอมติ… 
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      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน   
 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา หมวด
 ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเคร่ืองปรับอากาศแบบ
 แขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 
 งบประมาณ 34,800 บาท ด้วยเสียง   
 เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
 

 5.11 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
 ลงทุน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
 ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน  รายการปั๊มลมสายพาน  กำลังมอเตอร์ 3 
 แรงม้า ขนาดถังลม 250 แรงดัน 8 บาร์  ปริมาณลม 250 ลิตร/นาที 
 2 หัวสูบ จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 28,850 บาท 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563  
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพผม นายวัฒนา เชียงทอง 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
 ด้วยสำนักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะจัดซื้อ รายการปั๊มลมสายพาน 
 กำลังมอเตอร์ 3 แรงม้า ขนาดถังลม 250 แรงดัน 8 บาร์ ปริมาณลม 
 250 ลิตร/นาที  2 หัวสูบ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 28,850 บาท 
 (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อใช้สำหรับงานราชการ
 เทศบาลตำบลหนองขาว ( ทั้งนี้ ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาดตาม
 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องตลาด ) 
   ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
 เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการปั๊ม
 ลมสายพาน กำลังมอเตอร์ 3 แรงม้า ขนาดถังลม 250 แรงดัน 8 บาร์ 
 ปริมาณลม 250 ลิตร/นาที 2 หัวสูบ จำนวน 1 เครื่ อง งบประมาณ 
 28,850 บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อใช้สำหรับ
 งานราชการเทศบาลตำบลหนองขาว ( ท้ังนี้ ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/
  
 

/ ขนาด… 
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 ขนาด ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องตลาด ) หลักการ
 และเหตุผล ดังนี้ 
     หลักการ 
   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
     รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารท่ัวไป 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์โรงงาน 
     รายการ   ปั๊มลมสายพาน  กำลังมอเตอร์ 3 แรงม้า   
        ขนาดถังลม 250 แรงดัน 8 บาร์  ปริมาณลม 
        250 ลิตร/นาที  2 หัวสูบ  จำนวน 1  เครื่อง   
     งบประมาณอนุมัติ           0  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน           0  บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้     28,850 บาท 
     งบประมาณหลังโอน   28,850 บาท 
 คำช้ีแจงประกอบงบประมาณ  ปั๊มลมสายพาน  กำลังมอเตอร์ 3 แรงม้า  
 ขนาดถ ั งลม 250 แรงด ัน  8 บาร ์  ปร ิมาณลม 250 ล ิตร/นาที              
 2 หัวสูบ ( ท้ังนี้ ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาด ตามบัญชีมาตรฐาน  
 ครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องตลาด )   
 คุณลักษณะพื้นฐาน   
  1. ปั๊มลมสายพานพร้อมมอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 
      2. วัสดุทำถังลมเป็นเหนียวคงทน 
     3. ปั๊มลมระบบสายพานระบายความร้อนด้วยอากาศ  
     4. มอเตอร์ 3 แรงม้า 2237 วัตต์ 
     5. แรงดันลมท่ีไช้ได้ 8 บาร์ 
     6. ถังเก็บลม 250 ลิตร 
     7. ปริมาณลม 250 ลิตร/นาที 
     8. 2 หัวสูบ  
     1. โอนลด 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     หมวด   ค่าวัสดุ 
 
 

/ ประเภท...  
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     ประเภท   วัสดุงานบ้านงานครัว 
     งบประมาณอนุมัติ                0 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน       23,008 บาท 
     โอนลดครั้งนี้         23,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน                      8 บาท 
     2. โอนลด 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
     งบประมาณอนุมัติ       30,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน       12,600  บาท 
     โอนลดครั้งนี้            5,850 บาท 
     งบประมาณหลังโอน                6,750 บาท 
     เหตุผล 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การ  
 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำ
 ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ   
 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาวพิจารณา 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     ในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
 แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป หมวดค่าครุภ ัณฑ์  
 ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน  รายการปั๊มลมสายพาน  กำลังมอเตอร์ 3 
 แรงม้า ขนาดถังลม 250 แรงดัน 8 บาร์  ปริมาณลม 250 ลิตร/นาที 
 2 หัวสูบ จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 28,850 บาท ด้วยเสียง 
 
 

 / เห็นชอบ… 
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  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
 

 5.12 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
 ลงทุน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะพับเอนกประสงค์สีขาว ขนาด 
 ไม่น้อยกว่า 45x120x75 เซนติเมตร พร้อมผ้าปูโต๊ะ จำนวน 25
 ชุด/ละ 2,300 บาท งบประมาณ 57,500 บาท 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพผม นายวัฒนา เชียงทอง 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
   ด้วยสำนักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะจัดซื้อ  รายการโต๊ะ
 พับเอนกประสงค์สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 45x120x75 ซม. พร้อมผ้า  
 ปูโต๊ะ จำนวน 25 ชุด/ละ 2 ,300 บาท งบประมาณ 57,500 บาท    
 (ห ้าหมื ่นเจ ็ดพันห้าร ้อยบาทถ้วน) เพ ื ่อใช้สำหร ับในห้องประชุม
 เอนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองขาว ( ทั ้งนี ้ไม่ปรากฏประเภท/
 รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องตลาด ) 
   ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
 เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ โต๊ะ
 พับเอนกประสงค์สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 45x120x75 ซม. พร้อมผ้าปู
 โต๊ะ จำนวน 25  ชุด/ละ 2,300  บาท  งบประมาณ 57,500 บาท 
 (ห ้าหมื ่นเจ ็ดพันห้าร ้อยบาทถ้วน) เพ ื ่อใช้สำหร ับในห้องประชุม
 เอนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองขาว ( ทั ้งนี ้ ไม่ปรากฏประเภท/
 รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) 
 หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
     หลักการ 
   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
     รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
      
 
 

/ งาน... 
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     งาน   บริหารท่ัวไป 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์สำนักงาน 
     รายการ   โต๊ะพับเอนกประสงค์สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า
        45x120x75 ซม. พร้อมผ้าปูโต๊ะ จำนวน  
        25 ชุด/ละ 2,300 บาท 
     งบประมาณอนุมัติ           0  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน           0  บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้     57,500 บาท 
     งบประมาณหลังโอน   57,500 บาท 
  คำช้ีแจงประกอบงบประมาณ โต๊ะพับเอนกประสงค์สีขาว ขนาดไม่น้อย
 กว่า45x120x75 ซม. พร้อมผ้าปูโต๊ะ ( ทั ้งนี ้ ไม่ปรากฏประเภท/
 รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องตลาด )  
 คุณลักษณะพื้นฐาน   
 1. โต๊ะพับอเนกประสงค์  
 2. สามารถปรับใช้งานได้ตามความเหมาะสม เคล่ือนย้ายสะดวก 
 3. สามารถพับเก็บได้ ช่วยประหยัดพื้นท่ีจัดเก็บ  
 4. ขาเหล็กมีความแข็งแรงทนทาน 
 5. มีขนาดไม่น้อยกว่า 45x120x75 ซม.  
 6. พร้อมผ้าปูโต๊ะ   
 ( ท้ังนี้ ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ ขนาดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
 จึงต้ังตามราคาท้องตลาด ) 
     1. โอนลด 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารท่ัวไป 
     หมวด   ค่าใช้สอย  
     ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
     งบประมาณอนุมัติ       100,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน    46,837.81 บาท 
     โอนลดครั้งนี้           46,800 บาท 
     งบประมาณหลังโอน                 37.81 บาท 
     2. โอนลด 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารท่ัวไป 
      
 

      / หมวด...  
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     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
        เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ 
     รายการ   โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     งบประมาณอนุมัติ       20,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน       13,000 บาท 
     โอนลดครั้งนี้         10,700 บาท 
     งบประมาณหลังโอน               2,300 บาท 
     เหตุผล 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ  
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การ
 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำ
 ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
 ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ 
 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาวพิจารณา 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม 
      ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     ในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
 แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป หมวดค่าครุภ ัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะพับเอนกประสงค์สีขาว ขนาด 
 ไม่น้อยกว่า 45x120x75 เซนติเมตร พร้อมผ้าปูโต๊ะ จำนวน 25
 ชุด/ละ 2,300 บาท งบประมาณ 57,500 บาท ด้วยเสียง  
 เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
 

 5.13 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
 ลงทุน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
  
 

/ จำนวน 1 เครื่อง... 
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 จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 9,500 บาท 
     -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563  
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพผม นายวัฒนา เชียงทอง 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
   ด้วยสำนักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะจัดซื ้อ รายการ
 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 9,500 บาท 
 (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 2563 สำหรับเดือนธันวาคม 2563) เพื่อใช้สำหรับเทศบาลตำบล 
 หนองขาว 
   ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
 เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ
 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 9,500 บาท 
 (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 2563 สำหรับเดือนธันวาคม 2563) เพื่อใช้สำหรับเทศบาลตำบล 
 หนองขาว  หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
     หลักการ 
   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
     รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารท่ัวไป 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
     รายการ   เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  
     งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้     9,500 บาท 
     งบประมาณหลังโอน   9,500 บาท 
 คำชี ้แจงประกอบงบประมาณ  จัดซื ้อเครื ่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  
 จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 คุณลักษณะพื้นฐาน   
  
 

/ 1. เป็นเครื่อง… 
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 1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
 2. เป็นเครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
 3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี  
 4. พร้อมใบมีด 
 (รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภ ัณฑ์ 2563 สำหรับเดือน
 ธันวาคม 2563)    
     โอนลด 
     แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
     งาน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
        ภายใน 
     หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
     ประเภท   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
     งบประมาณอนุมัติ  356,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน    25,040 บาท 
     โอนลดครั้งนี้        9,500 บาท 
     งบประมาณหลังโอน          15,540 บาท 
     เหตุผล 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การ
 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำ
 ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
 ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ 
 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาวพิจารณา 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
 แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป หมวดค่าครุภ ัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
 จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 9,500 บาท ด้วยเสียง  
 เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
 
 
 

/ 5.14 ญัตติ... 
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 5.14 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
 ลงทุน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 
 22 นิ้ว จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 11,000 บาท 
     -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563  
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายสำเนาว์ เอกสาร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพผม นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายก 
รองนายกเทศมนตรี   เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อที่ประชุมแทนนายกเทศมนตรี  
   ด้วยสำนักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะจัดซื ้อ รายการ
 เครื ่องตัดแต่งพุ ่มไม้ ขนาด 22 นิ ้ว จำนวน 1 เครื ่อง งบประมาณ  
 11,000 บาท (รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2563 
 สำหรับเดือนธันวาคม 2563)   เพื่อใช้สำหรับเทศบาลตำบลหนองขาว 
   ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
 เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ
 เครื ่องตัดแต่งพุ ่มไม้ ขนาด 22 นิ ้ว จำนวน 1 เครื ่อง งบประมาณ  
 11,000 บาท  (รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2563 
 สำหรับเดือนธันวาคม 2563) เพื่อใช้สำหรับเทศบาลตำบลหนองขาว  
 หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
     หลักการ 
   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
     รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารท่ัวไป 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
     รายการ   เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22  นิ้ว 
     งบประมาณอนุมัติ           0  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน           0  บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้     11,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน   11,000 บาท 
     คำชี้แจงประกอบงบประมาณ จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22  นิ้ว  
      
 

/ จำนวน 1 เครื่อง... 
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     จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 11,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน)
     คุณลักษณะพื้นฐาน   
      - เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ 
     - เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
     - ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี  
     - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า 
     - ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า  22  นิ้ว 
     - ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน  
     (รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2563 สำหรับเดือนธันวาคม 
     2563)     
     โอนลด 
     แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
     งาน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
        ภายใน 
     หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
     ประเภท   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
     งบประมาณอนุมัติ  356,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน    15,540 บาท 
     โอนลดครั้งนี้      11,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน            4,540 บาท 
     เหตุผล 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การ
 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้
 ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
 เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ เพื่อ
 เสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาวพิจารณา 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     ในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
 
 

/ มติท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
 แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป หมวดค่าครุภ ัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 
 22 นิ้ว จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 11,000 บาท ด้วยเสียง 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
 

 5.15 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
 ลงทุน แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  หมวด
 ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการเครื่องปรับอากาศ
 แบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 
 เคร่ือง/ละ 54,200 บาท งบประมาณ 325,200 บาท 
     -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563  
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายสำเนาว์ เอกสาร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพผม นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายก 
รองนายกเทศมนตรี   เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อที่ประชุมแทนนายกเทศมนตรี  
   ด้วย งานการศึกษา สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองขาว มี
 ความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ INVERTER) 
 ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ในงานการศึกษา ศูนย์
 พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาว และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
 ตำบลหนองขาว ซึ่งมีไม่เพียงพอและแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดบ่อยครั้ง 
 เนื ่องจากได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน สิ ้นเปลืองงบประมาณในการ
 ซ่อมแซมจำนวนมาก ประกอบกับไม่เพียงพอต่อการใช้งานท่ีมีภารกิจเพิ่ม
 มากขึ้น   
   ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
 เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ
 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 36,000 
 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
     หลักการ 
   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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     รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์สำนักงาน 
     รายการ   เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ  
        INVERTER) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 
        เครื่อง  
     งบประมาณอนุมัติ            0 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน            0 บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้   325,200 บาท 
     งบประมาณหลังโอน 325,200 บาท 
     คำช้ีแจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน 
     (ระบบ INVERTER) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง เพื่อติดต้ัง 
     ดังนี้ 
     1. ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 2 เครื่อง 
     2. ห้องส่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 2 เครื่อง  
     3. ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว จำนวน 2 เครื่อง 
     คุณลักษณะพื้นฐาน  
     - เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 36,000 
     บีทียู พร้อมติดต้ัง จำนวน 6 เครื่อง สำหรับติดต้ังท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     เทศบาลตำบลหนองขาวและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว  
     (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2563)  
     1. โอนลด 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
     งบ   บุคลากร 
     ประเภท   เงินอื่นๆ 
     รายการ   1. เงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการ
        ศึกษา (โรงเรียนอนุบาลฯ) 
        2. เงินวิทยฐานะ 
        3. เงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการ
        ศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) 
        4. เงินวิทยฐานะ 
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     งบประมาณอนุมัติ  3,198,800 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน    171,380 บาท 
     โอนลดครั้งนี้      162,600 บาท 
     งบประมาณหลังโอน              8,780 บาท  
     2. โอนลด 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวด   ค่าวัสดุ 
     ประเภท   ค่าอาหารเสริม (นม) 
     งบประมาณอนุมัติ    728,300 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน    124,559.92 บาท 
     โอนลดครั้งนี้      124,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน                 559.92 บาท  
     3. โอนลด 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
     งบประมาณอนุมัติ    20,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน    13,428 บาท 
     โอนลดครั้งนี้      13,400 บาท 
     งบประมาณหลังโอน                 28 บาท  
     4. โอนลด 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 
        เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
                               รายการ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ 
        นอกราชอาณาจักร 
     งบประมาณอนุมัติ      50,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน      19,500 บาท 
     โอนลดครั้งนี้        19,500 บาท 
     งบประมาณหลังโอน                     0 บาท  
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     5. โอนลด 
     แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
     งาน   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
        ภายใน 
     หมวด   เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 
     ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
     งบประมาณอนุมัติ          1,187,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน      12,171.61 บาท 
     โอนลดครั้งนี้          5,700 บาท 
     งบประมาณหลังโอน              6,471.61 บาท  
     เหตุผล 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การ
 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำ
 ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ 
 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาวพิจารณา 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     ในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา หมวด
 ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการเครื่องปรับอากาศ
 แบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 
 เคร่ือง/ละ 54,200 บาท งบประมาณ 325,200 บาท ด้วยเสียง 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
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 5.16 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
 ลงทุนแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
 การรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษา
 และปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 งบประมาณ 260,000 บาท  
     -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563  
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายสำเนาว์ เอกสาร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพผม นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายก 
รองนายกเทศมนตรี   เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อที่ประชุมแทนนายกเทศมนตรี  
   ด้วยสำนักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะดำเนินการปรับปรุง
 ครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเทศบาลตำบลหนองขาว ทะเบียน 81-6230 
 กาญจนบุรี และปรับปรุงครุภัณฑ์รถดับเพลิงเทศบาลตำบลหนองขาว 
 หมายเลขทะเบียน 81-6251 กาญจนบุรี ของงานป้องกันและบรรเทา
 สาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมและให้มีอายุ
 การใช้งานเพิ่มขึ้น   
     หลักการ 
   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 ๒๕64  เนื่องจากรายจ่ายไม่เพียงพอ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
     โอนเพิ่ม 
     แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
     งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
        ภายใน 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
     รายการ   1. ปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ  
        คันหมายเลขทะเบียน 81-6230 กาญจนบุรี 
        2. ปรับปรุงครุภัณฑ์รถดับเพลิง 
        คันหมายเลขทะเบียน 81-6251 กาญจนบุรี 
     งบประมาณอนุมัติ     50,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน             0  บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้     260,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน   260,000 บาท 
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     1. โอนลด 
     แผนงาน   งบกลาง 
     งาน   งบกลาง 
     หมวด   งบกลาง 
     ประเภท   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
     งบประมาณอนุมัติ   200,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน   103,379 บาท 
     โอนลดครั้งนี้       96,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน             7,379 บาท    
     2. โอนลด 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารท่ัวไป 
     หมวด   ค่าวัสดุ 
     ประเภท   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
     งบประมาณอนุมัติ       20,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน       20,000  บาท 
     โอนลดครั้งนี้          20,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน                       0 บาท 
      3. โอนลด 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารท่ัวไป 
     หมวด   ค่าวัสดุ 
     ประเภท   วัสดุงานบ้านงานครัว 
     งบประมาณอนุมัติ       30,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน       16,465  บาท 
     โอนลดครั้งนี้          16,400 บาท 
     งบประมาณหลังโอน                     65 บาท 
     4. โอนลด 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารท่ัวไป 
     หมวด   ค่าวัสดุ 
     ประเภท   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
     งบประมาณอนุมัติ       50,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน       47,800  บาท 
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     โอนลดครั้งนี้          47,800 บาท 
     งบประมาณหลังโอน                       0 บาท 
     5. โอนลด 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารท่ัวไป 
     หมวด   ค่าวัสดุ 
     ประเภท   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
     งบประมาณอนุมัติ       50,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน       44,420  บาท 
     โอนลดครั้งนี้         44,400  บาท 
     งบประมาณหลังโอน                    20  บาท 
     6. โอนลด 
     แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
     งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
        ภายใน 
     หมวด   ค่าวัสดุ 
     ประเภท   วัสดุอื่น 
     งบประมาณอนุมัติ       10,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน       10,000  บาท 
     โอนลดครั้งนี้         10,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน                      0  บาท 
     7. โอนลด 
     แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
     งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
        ภายใน 
     หมวด   ค่าวัสดุ 
     ประเภท   วัสดุเครื่องดับเพลิง 
     งบประมาณอนุมัติ       20,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน       20,000  บาท 
     โอนลดครั้งนี้         20,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน                      0  บาท 
     8. โอนลด 
     แผนงาน           บริหารงานท่ัวไป 
     งาน           บริหารท่ัวไป 
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     หมวด           ค่าใช้สอย 
     ประเภท            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
        เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
     รายการ           โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
        พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม 
        ราชชนนีพันปีหลวง 
     งบประมาณอนุมัติ       10,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน         8,000  บาท 
     โอนลดครั้งนี้           5,400  บาท 
     งบประมาณหลังโอน               2,600  บาท 
     เหตุผล 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การ
 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้
 ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
 เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ เพื่อ
 เสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาวพิจารณา 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     ในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับ
 การรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษา
 และปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 งบประมาณ 260,000 บาท ด้วยเสียง 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
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 5.17 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
 ลงทุน แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดงบลงทุน 
 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อตู้รางเลื่อนพร้อมค่าติดต้ัง 
 กองคลัง งบประมาณ 250,000 บาท  
     -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563  
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายสำเนาว์ เอกสาร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพผม นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายก 
รองนายกเทศมนตรี   เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อที่ประชุมแทนนายกเทศมนตรี  
 ด้วย กองคลัง เทศบาลตำบลหนองขาว   มี ความประสงค์จะโอน
 งบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดซื้อตู้รางเลื่อนพร้อมค่าติดตั้ง ขนาด 914 (W) 
 x 2235 (H) จำนวน 2 ชุด (ไม่ปรากฏตามบัญชีราคาตามมาตราฐาน
 ครุภัณฑ์จึงต้ังจากราคาท้องถิ่น) (กองคลัง) เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณ
 เพื่อการนี้ไว้          
 ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว เห็นชอบ
 ให้โอนเงินงบประมาณเพื่อเป็นจัดซื้อตู้รางเล่ือน พร้อมค่าติดต้ัง ขนาด   
 914 (W) x 2235 (H) จำนวน 2 ชุด งบประมาณ 250,000 บาท  
 ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
     หลักการ 
      ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2564  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
     รายการโอน  (เพิ่มต้ังเป็นรายการใหม่) 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารงานคลัง 
     หมวด   งบลงทุน 
     ประเภท   ครุภัณฑ์สำนักงาน 
     รายการ             จัดซื้อตู้รางเล่ือนพร้อมค่าติดต้ัง ขนาด  
        914(W) X 2235 (H) จำนวน 2 ชุด (ไม่ 
        ปรากฏตามบัญชีราคาตามมาตราฐานครุภณัฑ์
        จึงต้ังจากราคาท้องถิ่น)           
     งบประมาณอนุมัติ                   0  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน                   0  บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้         250,000  บาท 
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     งบประมาณหลังโอน         250,000  บาท    
     1. โอนลด 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารงานคลัง 
     หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
     ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
     งบประมาณอนุมัติ 1,700,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน      58,243.23  บาท 
     โอนลดครั้งนี้       58,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน          243.23  บาท 
     2. โอนลด 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารงานคลัง 
     หมวด   เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 
     ประเภท   เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 
     งบประมาณอนุมัติ 12,000.00  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน 10,000.00  บาท 
     โอนลดครั้งนี้  10,000.00  บาท 
     งบประมาณหลังโอน    0  บาท  
     3. โอนลด 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารงานคลัง 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
        เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
     รายการ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและนอก 
        ราชอาณาจักร 
     งบประมาณอนุมัติ 50,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน   6,392  บาท 
     โอนลดครั้งนี้    5,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน         1,392  บาท  
     4. โอนลด 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารท่ัวไป 
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     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
        เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
     รายการ   โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน 
        ทรัพย์สิน 
     งบประมาณอนุมัติ 150,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน   50,319  บาท 
     โอนลดครั้งนี้    50,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน        319  บาท  
     5. โอนลด 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารงานคลัง 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
     งบประมาณอนุมัติ 20,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน 26,200  บาท 
     โอนลดครั้งนี้  20,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน   6,200  บาท  
     6. โอนลด 
     แผนงาน   เคหะและชุมชน 
     งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
     หมวด   ค่าสาธารณูปโภค 
     ประเภท   ค่าไฟฟ้า 
     งบประมาณอนุมัติ 150,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน   73,959.26  บาท 
     โอนลดครั้งนี้    70,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน     3,959.26  บาท  
     7. โอนลด 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารงานคลัง 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ 
     งบประมาณอนุมัติ    22,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน    13,000  บาท 
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     โอนลดครั้งนี้     13,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน    0  บาท  
     8. โอนลด 
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารงานคลัง 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ 
     รายการ   โครงการจ้างเหมาราษฎรในพื้นท่ีตำบล   
        หนองขาวสำหรับด้านจัดเก็บรายได้     
        เทศบาลตำบลหนองขาว 
     งบประมาณอนุมัติ 45,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน   4,000  บาท 
     โอนลดครั้งนี้    4,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน          0  บาท  
     9. โอนลด 
     แผนงาน   งบกลาง 
     งาน   งบกลาง 
     หมวด   สำรองจ่าย 
     ประเภท   สำรองจ่าย 
     งบประมาณอนุมัติ 150,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน 151,290  บาท 
     โอนลดครั้งนี้    20,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน 131,290  บาท 
     เหตุผล 
   ม ีความจำเป ็นต ้องโอนงบประมาณ เน ื ่องจากไม ่ได ้ ต้ัง
 งบประมาณเพื่อการนี้ไว้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
 หมวดงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อตู้รางเลื่อน
 พร้อมค่าติดต้ัง ขนาด 914(W) X 2235 (H) จำนวน 2 ชุด (ไม่ปรากฏ
 ตามบัญชีราคาตามมาตราฐานครุภัณฑ์จึงต้ังจากราคาท้องถิ่น)  
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การ
 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที ่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ 
 คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
 ของสภาพท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ เพื่อเสนอต่อท่ี
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว พิจารณา 
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นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     ในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดงบลงทุน  ประ เภท
 ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซ้ือตู้รางเลื่อนพร้อมค่าติดต้ัง  กองคลั ง 
 งบประมาณ 250,000 บาท ด้วยเสียง 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
 

 5.18 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย
 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ กว้าง 4.00-9.00 เมตร ยาว 
 650 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,870 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
 และรายการที่เทศบาลกำหนด งบประมาณ 1,844,000 บาท 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายสำเนาว์ เอกสาร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพผม นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายก 
รองนายกเทศมนตรี   เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อที่ประชุมแทนนายกเทศมนตรี  
   ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
     หลักการ   
   ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลหนองขาวเพื่อกันเงินงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุง
 ถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง  ๔.๐๐–๙.๐๐ เมตร  ยาว ๖๕๐ 
 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๓,๘๗๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนและรายการท่ี
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 เทศบาลกำหนด จำนวน ๑,๘๔๔,000 บาท    
      เหตุผล  
   ตามท่ีกองช่างเทศบาลตำบลหนองขาว  จะดำเนินการจัดทำ  
 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐–๙.๐๐ 
 เมตร ยาว ๖๕๐  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓ ,๘๗๐ ตร.ม. ตามแบบ
 แปลนและรายการที ่ เทศบาลกำหนด จำนวน ๑ ,๘๔๔ ,000 บาท  
 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐–๙.๐๐  
 เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๗๐ ตร.ม. ตามแบบ
 แปลนและรายการท่ีเทศบาลกำหนด นั้น  
     เนื่องจากขออนุมัติกันเงินงบประมาณ  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
 และสิ่งก่อสร้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน 
 การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
 ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ เนื่องจากกองช่างไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้มี
 การจัดจ้าง และก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๔ 
   ดังนั้น นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว จึงขออนุมัติต่อสภา
 เทศบาลเพื่อกันเงินงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี ้  เพ ื ่อนำไปใช้จ ่ายต่อไปใน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ 
     ระเบียบ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
 ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
 ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
 ถึง (ฉบับที ่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ “ในกรณีที ่มีรายจ่ายหมวดค่า
 ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้
 จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมตักิัน
 เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 
   จึงขอเสนอญัตตินี ้  เพ ื ่อขออนุม ัต ิจากสภาเทศบาลตำบล    
 หนองขาว กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าปรับปรุงท่ีดินและ 
 สิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
 ๔.๐๐–๙.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๓,๘๗๐ ตร.ม. 
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 ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกำหนด กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว   เพื่อ
 พิจารณาอนุมัติ 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจา่ย 
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม ที ่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กันเง ินงบประมาณรายจ่าย โครงการ
 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ กว้าง 4.00-9.00 เมตร ยาว 650 เมตร 
 หรือพื ้นที ่ไม่น้อยกว่า 3,870 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและ
 รายการที่เทศบาลกำหนด งบประมาณ 1,844,000 บาท ด้วยเสียง 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 

 

 5.19 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
 ร ักษาความสงบภายใน หมวดค่าคร ุภ ัณฑ์ ประเภทคร ุภ ัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ รายการเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
 (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เคร่ือง  งบประมาณ 4,300 บาท    
     -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
     การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายสำเนาว์ เอกสาร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพผม นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายก 
รองนายกเทศมนตรี   เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อที่ประชุมแทนนายกเทศมนตรี  
   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร ื ่อง ขออนุมัติกันเง ินงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank   
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 Printer) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4 ,300 บาท (สี ่พันสามร้อย
 บาทถ้วน) (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) เพื่อใช้
 สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีหลักการและเหตุผล 
 ดังนี้  
     หลักการ 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
 การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ 
 รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
 ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้อง
 ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมติั
 กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     เหตุผล 
   ตามที่ สภาเทศบาลตำบลหนองขาวได้มีมติเห็นชอบให้โอนเงิน
 งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบล
 หนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 
 กันยายน 2564 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
 เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
 (Ink Tank Printer)  จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 4,300 บาท (ส่ีพัน
 สามร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันระยะเวลา 
 และไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจา่ย 
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย แผนงานการ
 รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
 ภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ
 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
 จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 4,300 บาท ด้วยเสียง 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
 

 5.20 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
 แผนงานบริหารงานทั ่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
 สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เคร่ือง งบประมาณ 44,000 บาท 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายมานพ หนูเล็ก รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานสภาเทศบาล   ประธานในท่ีประชุมแทนผม 
นายมานพ หนูเล็ก   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว แถลง 
รองประธานสภาเทศบาล   ญัตติต่อท่ีประชุม  
นายสำเนาว์ เอกสาร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพผม นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายก 
รองนายกเทศมนตรี   เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อที่ประชุมแทนนายกเทศมนตรี  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพผม นายวัฒนา เชียงทอง 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร ื ่อง ขออนุมัติกันเง ินงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 
 เครื ่อง งบประมาณ 44 ,000 บาท (สี ่หมื ่นสี ่พันบาทถ้วน) สำหรับ
 นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ  
 (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)  โดยมีหลักการและ
 เหตุผล ดังนี้  
     หลักการ 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
 การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
  
 

/ ปกครอง… 
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 ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ
 รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นตอ้ง
 ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมติั
 กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     เหตุผล 
   ตามที่ สภาเทศบาลตำบลหนองขาวได้มีมติเห็นชอบให้โอนเงิน
 งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบล
 หนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 
 กันยายน 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่า
 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์
 โน๊ตบุ๊ก  สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 44,000 
 บาท (ส่ีหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) เนื่องจากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน  
 ระยะเวลา และไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
 2564 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี ้เพื ่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบล
 หนองขาว  
นายมานพ  หนูเล็ก   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
รองประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจา่ย 
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม ที ่ประชุมมีมติเห ็นชอบให้ก ันเง ินงบประมาณรายจ่าย แผนงาน
 บริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป หมวดค่าครุภ ัณฑ์ ประเภท
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับ
 งานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 44,000 บาท ด้วย
 เสียง 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 

 
 
 
  
 

/ 5.21 ญัตติ… 
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 5.21 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
 แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป หมวดค่าครุภ ัณฑ์  
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
 ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง 
 งบประมาณ 8,900 บาท 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
นายมานพ หนูเล็ก   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว แถลง 
รองประธานสภาเทศบาล   ญัตติต่อท่ีประชุม  
นายสำเนาว์ เอกสาร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพผม นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายก 
รองนายกเทศมนตรี   เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อที่ประชุมแทนนายกเทศมนตรี  
   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร ื ่อง ขออนุมัติกันเง ินงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบท่ี 1  
 (28หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 8 ,900 บาท (แปดพัน
 เก ้าร ้อยบาทถ้วน) ใช้สำหร ับงานนโยบายและแผน เพื ่อใช้ในการ
 ปฏิบัติงานราชการ (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
 พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) โดย
 มีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
     หลักการ 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
 การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ
 รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นตอ้ง
 ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมติั
 กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     เหตุผล 
   ตามที่ สภาเทศบาลตำบลหนองขาวได้มีมติเห็นชอบให้โอนเงิน
 งบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุน ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบล
 หนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันท่ี 27   
 
 

/ กันยายน… 
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 กันยายน 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า
 ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
 LED ขาวดำ ชนิด Network แบบท่ี 1 (28หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง 
 งบประมาณ 8 ,900 บาท (แปดพันเก ้าร ้อยบาทถ้วน) เน ื ่องจาก
 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันระยะเวลา และไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันให้
 ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้เพื ่อขอ
 อนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว  
นายมานพ  หนูเล็ก   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
รองประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจา่ย 
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม ที ่ประชุมมีมติเห ็นชอบให้ก ันเง ินงบประมาณรายจ่าย แผนงาน
 บริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด 
 Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
 8,900 บาท ด้วยเสียง 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 

 

 5.22 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่า
 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีด
 หมึก พร้อมติดติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer)  จำนวน 2 
 เคร่ือง งบประมาณ 8,600 บาท 
     -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
     การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
นายมานพ หนูเล็ก   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว แถลง 
รองประธานสภาเทศบาล   ญัตติต่อท่ีประชุม  
นายสำเนาว์ เอกสาร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพผม นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายก 
รองนายกเทศมนตรี   เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อที่ประชุมแทนนายกเทศมนตรี 
  

/ ข้าพเจ้า… 
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   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร ื ่อง ขออนุมัติกันเง ินงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
 Printer) จำนวน 2 เครื่อง  งบประมาณ 8,600 บาท (แปดพันหกร้อย
 บาทถ้วน) (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)  เพื่อใช้
 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาวและโรงเรียนอนุบาล
 เทศบาลตำบลหนองขาว โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
     หลักการ 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
 การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ 
 รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด ค่า
 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นตอ้ง
 ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมติั
 กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     เหตุผล 
   ตามที่ สภาเทศบาลตำบลหนองขาวได้มีมติเห็นชอบให้โอนเงิน
  งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบล
 หนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 
 กันยายน 2564 แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์แบบ
 ฉีดหมึกพร้อมติดติดตั ้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จำนวน 2 
 เครื่อง งบประมาณ 8,600 บาท (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) เนื่องจาก
 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันระยะเวลา และไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันให้
 ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้เพื ่อขอ
 อนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว  
นายมานพ  หนูเล็ก   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
รองประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
   ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจา่ย 
 โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
 
 

/ ขอมติ… 
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      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม ที ่ประชุมมีมติเห ็นชอบให้ก ันเง ินงบประมาณรายจ่าย แผนงาน
 การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื ่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
 พร ้อมต ิดต ิดต ั ้ งถ ั งหม ึกพ ิมพ ์  ( Ink Tank Printer)  จำนวน 2 
 เคร่ือง งบประมาณ 8,600 บาท ด้วยเสียง 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 

  

   5.23 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณ
 รายจ่าย แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา   
 หมวดค ่ า คร ุ ภ ัณฑ ์  ป ระ เภทคร ุ ภ ัณฑ ์ ส ำน ั ก งาน  รายการ
 เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 24,000  
 บีทียู จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 42,500 บาท 
     -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
     การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
นายมานพ หนูเล็ก   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว แถลง 
รองประธานสภาเทศบาล   ญัตติต่อท่ีประชุม  
นายสำเนาว์ เอกสาร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพผม นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายก 
รองนายกเทศมนตรี   เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อที่ประชุมแทนนายกเทศมนตรี  
   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร ื ่อง ขออนุมัติกันเง ินงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 รายการเคร ื ่องปร ับอากาศแบบแขวน (ระบบ  INVERTER) ขนาด 
 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 42,500 บาท (สี่หมื่น
 สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 2563 สำหรับเดือนธันวาคม 2563) เพื่อใช้สำหรับห้องสมุดประชาชน
 เทศบาลตำบลหนองขาว  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
     หลักการ 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
 การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวง
  
 

/ มหาดไทย... 
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 มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน
 และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 
 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก ในกรณีที ่มีรายจ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์
 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
 นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
 สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     เหตุผล 
   ตามที่ สภาเทศบาลตำบลหนองขาวได้มีมติเห็นชอบให้โอนเงิน
 งบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุน ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบล
 หนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 
 กันยายน 2564 แผนงาน การศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ 
 แบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง  
 งบประมาณ 42,500 บาท (สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เนื่องจาก
 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันระยะเวลา และไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันให้
 ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้เพื ่อขอ
 อนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว  
นายมานพ  หนูเล็ก   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
รองประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจา่ย 
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม ที ่ประชุมมีมติเห ็นชอบให้ก ันเง ินงบประมาณรายจ่าย แผนงาน
 การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน 
 (ระบบ  INVERTER) ขนาด 24 ,000 บ ีท ีย ู  จำนวน 1 เคร ื ่อง 
 งบประมาณ 42,500 บาทด้วยเสียง 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 

 
 
 
 
 

 
/ 5.24 ญัตติ... 
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 5.24 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย
 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่า 
 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบ
 แขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 18,000 บีทียู  จำนวน 1 เครื่อง 
 งบประมาณ 34,800 บาท 
  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
นายมานพ หนูเล็ก   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว แถลง 
รองประธานสภาเทศบาล   ญัตติต่อท่ีประชุม  
นายสำเนาว์ เอกสาร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพผม นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายก 
รองนายกเทศมนตรี   เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อที่ประชุมแทนนายกเทศมนตรี  
   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ  
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 รายการเคร ื ่องปร ับอากาศแบบแขวน (ระบบ  INVERTER) ขนาด 
 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 34,800 บาท (สามหมื่น
 สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 2563 สำหรับเดือนธันวาคม 2563) เพื่อใช้สำหรับห้องสมุดประชาชน
 เทศบาลตำบลหนองขาว โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
     หลักการ 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
 การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ 
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ
 รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นตอ้ง
 ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมติั
 กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     เหตุผล 
   ตามที่ สภาเทศบาลตำบลหนองขาวได้มีมติเห็นชอบให้โอนเงิน
 งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบล
 หนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 
 กันยายน 2564 แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  
  
 

/ หมวด… 
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 หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการเครื่องปรับอากาศ
 แบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 
 งบประมาณ 34,800 บาท (สามหมื่นส่ีพันแปดร้อยบาทถ้วน)  เนื่องจาก
 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันระยะเวลา และไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันให้
 ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้เพื ่อขอ
 อนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว  
นายมานพ  หนูเล็ก   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
รองประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจา่ย 
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม ที ่ประชุมมีมติเห ็นชอบให้ก ันเง ินงบประมาณรายจ่าย แผนงาน
 การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์  
 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน 
 (ระบบ  INVERTER) ขนาด 18 ,000 บ ีท ียู  จำนวน 1 เคร ื ่ อง 
 งบประมาณ 34,800 บาท ด้วยเสียง 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
 

 5.25 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่า
 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบ
 แขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง/
 ละ 47,200 บาท  งบประมาณ 94,400 บาท 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
นายมานพ หนูเล็ก   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว แถลง 
รองประธานสภาเทศบาล   ญัตติต่อท่ีประชุม  
นายสำเนาว์ เอกสาร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพผม นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายก 
รองนายกเทศมนตรี   เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อที่ประชุมแทนนายกเทศมนตรี  
 
 

/ ข้าพเจ้า… 
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   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร ื ่อง ขออนุมัติกันเง ินงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 รายการเคร ื ่องปร ับอากาศแบบแขวน (ระบบ  INVERTER) ขนาด 
 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื ่อง/ละ 47 ,200 บาท งบประมาณ 
 94,400 บาท (เก้าหมื่นส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดบัญชีราคา
 มาตรฐานครุภัณฑ์ 2563 สำหรับเดือนธันวาคม 2563)  เพื่อใช้สำหรับ
 ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลหนองขาว  โดยมีหลักการและเหตุผล 
 ดังนี้  
     หลักการ 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
 การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ
 รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด           
 ค่าครุภัณฑ์ที ่ดินและสิ ่งก ่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี ้ผ ูกพัน แต่มีความ
 จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
 ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     เหตุผล 
   ตามที่ สภาเทศบาลตำบลหนองขาวได้มีมติเห็นชอบให้โอนเงิน
 งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบล
 หนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันท่ี 27   
 กันยายน 2564 แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการเครื่องปรับอากาศ
 แบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 30,000 บีทียู  จำนวน 2 เครื่อง/
 ละ 47,200 บาท งบประมาณ 94,400 บาท (เก้าหมื่นสี่พันสองร้อย
 บาทถ้วน) เนื่องจากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันระยะเวลา และไม่
 สามารถก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนั้น จึง
 ขอเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว  
นายมานพ  หนูเล็ก   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
รองประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
   ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจา่ย 
 โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
 
 

/ ขอมติ… 
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      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม ที ่ประชุมมีมติเห ็นชอบให้ก ันเง ินงบประมาณรายจ่าย แผนงาน
 การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน 
 (ระบบ  INVERTER) ขนาด 30 ,000 บ ีท ีย ู  จำนวน 2 เคร ื ่อง/
 ละ 47,200 บาท  งบประมาณ 94,400 บาท ด้วยเสียง 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 

 

 5.26 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
 ร ักษาความสงบภายใน หมวดค่าคร ุภ ัณฑ์ ประเภทคร ุภ ัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
 แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 
 งบประมาณ 30,000 บาท 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
นายมานพ หนูเล็ก   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว แถลง 
รองประธานสภาเทศบาล   ญัตติต่อท่ีประชุม 
นายสำเนาว์ เอกสาร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพผม นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายก 
รองนายกเทศมนตรี   เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อที่ประชุมแทนนายกเทศมนตรี  
   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร ื ่อง ขออนุมัติกันเง ินงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
 ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 30,000 
 บาท (สามหมื ่นบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
 คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 
 2563)  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
     หลักการ 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
 การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
  
 

/ ปกครอง... 
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 ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ
 รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นตอ้ง
 ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมติั
 กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     เหตุผล 
   ตามที่ สภาเทศบาลตำบลหนองขาวได้มีมติเห็นชอบให้โอนเงิน
 งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบล
 หนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันท่ี 27   
 กันยายน 2564 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
 เกี ่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
 แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 
 งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากดำเนินการ
 จัดซื้อจัดจ้างไม่ทันระยะเวลา และไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายใน
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติต่อสภา
 เทศบาลตำบลหนองขาว  
นายมานพ  หนูเล็ก   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
รองประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจา่ย 
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย แผนงานการ
 รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
 ภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพ ิว เตอ ร์  รายการ
 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
 ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 30 ,000 
 บาท ด้วยเสียง 
 
 
 

 / เห็นชอบ… 
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  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
 

 5.27 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย
 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่า  
 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบ
 แขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง  
 งบประมาณ 34,800 บาท 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว แถลง 
ประธานสภาเทศบาล   ญัตติต่อท่ีประชุม  
นายสำเนาว์ เอกสาร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพผม นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายก 
รองนายกเทศมนตรี   เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อที่ประชุมแทนนายกเทศมนตรี  
   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร ื ่อง ขออนุมัติกันเง ินงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 รายการเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 18,00 
 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 34,800 บาท (สามหมื่นส่ีพันแปด
 ร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2563 สำหรับ
 เดือนธันวาคม 2563)  เพื่อใช้สำหรับห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบล
 หนองขาว โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
     หลักการ 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
 การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ
 รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นตอ้ง
 ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมติั
 กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     เหตุผล 
   ตามที่ สภาเทศบาลตำบลหนองขาวได้มีมติเห็นชอบให้โอนเงิน
  
 

/ งบประมาณ… 
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 งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบล
 หนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 
 กันยายน 2564 แผนงาน การศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ
 แบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 18,00 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 
 งบประมาณ 34,800 บาท (สามหมื่นส่ีพันแปดร้อยบาทถ้วน) เนื่องจาก
 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันระยะเวลา และไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันให้
 ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้เพื ่อขอ
 อนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว  
นายโปรด  ลำดวล    ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจา่ย 
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม ที ่ประชุมมีมติเห ็นชอบให้ก ันเง ินงบประมาณรายจ่าย แผนงาน
 การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์  
 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน 
 (ระบบ  INVERTER) ขนาด 18 ,000 บ ีท ีย ู  จำนวน 1 เคร ื ่อง  
 งบประมาณ 34,800 บาท ด้วยเสียง 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
 

 5.28 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
 แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป หมวดค่าครุภ ัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน รายการปั๊มลมสายพาน กำลังมอเตอร์ 3 
 แรงม้า ขนาดถังลม 250 แรงดัน 8 บาร์ ปริมาณลม 250 ลิตร/นาที 
 2 หัวสูบ จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 28,850 บาท 
     -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
     การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
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นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว แถลง 
ประธานสภาเทศบาล   ญัตติต่อท่ีประชุม  
นายสำเนาว์ เอกสาร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพผม นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายก 
รองนายกเทศมนตรี   เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อที่ประชุมแทนนายกเทศมนตรี  
   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร ื ่อง ขออนุมัติกันเง ินงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 รายการปั ๊มลมสายพาน กำลังมอเตอร์ 3 แรงม้า ขนาดถังลม 250 
 แรงดัน 8 บาร์  ปริมาณลม 250 ลิตร/นาที 2 หัวสูบ จำนวน 1 เครื่อง 
 งบประมาณ 28,850 บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 เพื่อใช้สำหรับงานราชการเทศบาลตำบลหนองขาว ( ทั้งนี ้ ไม่ปรากฏ
 ประเภท/รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั ้งตามราคา
 ท้องตลาด ) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
     หลักการ 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
 การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ
 รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นตอ้ง
 ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมติั
 กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     เหตุผล 
   ตามที่ สภาเทศบาลตำบลหนองขาวได้มีมติเห็นชอบให้โอนเงิน
 งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบล
 หนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 
 กันยายน 2564  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด ค่า
 ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน รายการปั๊มลมสายพาน กำลังมอเตอร์ 
 3 แรงม้า ขนาดถังลม 250 แรงดัน 8 บาร์ ปริมาณลม 250 ลิตร/นาที 
 2 หัวสูบ จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 28,850 บาท (สองหมื่นแปด
 พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เนื่องจากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน
 ระยะเวลา และไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
 2564  ดังนั้น  จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบล
 หนองขาว 
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นายโปรด  ลำดวล    ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจา่ย 
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม ที ่ประชุมมีมติเห ็นชอบให้ก ันเง ินงบประมาณรายจ่าย แผนงาน
 บริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
 โรงงาน รายการปั๊มลมสายพาน กำลังมอเตอร์ 3 แรงม้า ขนาดถังลม 
 250 แรงดัน 8 บาร์ ปริมาณลม 250 ลิตร/นาที 2 หัวสูบ จำนวน 1 
 เคร่ือง งบประมาณ 28,850 บาท ด้วยเสียง 
 เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 

 

 5.29 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
 แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป หมวดค่าครุภ ัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะพับเอนกประสงค์สีขาว ขนาด 
 ไม่น้อยกว่า 45x120x75 เซนติเมตร พร้อมผ้าปูโต๊ะ จำนวน 25
 ชุด/ละ 2,300 บาท งบประมาณ 57,500 บาท 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว แถลง 
ประธานสภาเทศบาล   ญัตติต่อท่ีประชุม  
นายสำเนาว์ เอกสาร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพผม นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายก 
รองนายกเทศมนตรี   เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อที่ประชุมแทนนายกเทศมนตรี  
 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ.2564 กรณียังมิได้ก่อหนี ้ผูกพัน รายการโต๊ะพับ
 เอนกประสงค์สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 45x120x75 ซม. พร้อมผ้าปูโต๊ะ 
 จำนวน25 ชุด/ละ 2,300  บาท งบประมาณ 57,500 บาท (ห้าหมื่น
 เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้สำหรับในห้องประชุมเอนกประสงค์
 เทศบาลตำบลหนองขาว ( ท้ังนี้ ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาดตาม  
 
 

/ บัญชีมาตรฐาน... 
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 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด ) โดยมีหลักการและ
 เหตุผล ดังนี้  
     หลักการ 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
 การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ
 รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด           
 ค่าครุภัณฑ์ที ่ดินและสิ ่งก ่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี ้ผ ูกพัน แต่มีความ
 จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
 ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     เหตุผล 
   ตามที่ สภาเทศบาลตำบลหนองขาวได้มีมติเห็นชอบให้โอนเงิน
 งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบล
 หนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 
 กันยายน 2564 แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า
 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการโต๊ะพับเอนกประสงค์สีขาว 
 ขนาดไม่น้อยกว่า 45x120x75 ซม. พร้อมผ้าปูโต๊ะ จำนวน 25  ชุด/
 ละ 2,300 บาท งบประมาณ 57,500 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
 บาทถ้วน) เนื่องจากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันระยะเวลา และไม่ 
 สามารถก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนั้น จึง
ขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว  
นายโปรด  ลำดวล    ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจา่ย 
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม ที ่ประชุมมีมติเห ็นชอบให้ก ันเง ินงบประมาณรายจ่าย แผนงาน
 บริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
 สำนักงาน  รายการโต๊ะพับเอนกประสงค์สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า  
 
 

/ 45x120x75… 
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 45x120x75 เซนติเมตร พร้อมผ้าปูโต๊ะ จำนวน 25 ชุด/ละ 2,300 
 บาท งบประมาณ 57,500 บาท ด้วยเสียง 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 

 

 5.30 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
 แผนงานบริหารงานทั ่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
 จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 9,500 บาท 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพผม นายวัฒนา เชียงทอง 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร ื ่อง ขออนุมัติกันเง ินงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 รายการเครื ่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื ่อง งบประมาณ 
 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐาน 
 ครุภัณฑ์ 2563 สำหรับเดือนธันวาคม 2563)  เพื่อใช้สำหรับเทศบาล
 ตำบลหนองขาว  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
     หลักการ 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
 การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ
 รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด      
 ค่าครุภัณฑ์ที ่ดินและสิ ่งก ่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี ้ผ ูกพัน แต่มีความ
 จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
 ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     เหตุผล 
   ตามที่ สภาเทศบาลตำบลหนองขาวได้มีมติเห็นชอบให้โอนเงิน
  
 

/ งบประมาณ… 
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 งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบล
 หนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 
 กันยายน 2564 แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า
 ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้า แบบ
 ข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาท
 ถ้วน) เนื่องจากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันระยะเวลา และไม่สามารถ
 ก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนั้น จึงขอเสนอ
 ญัตตินี้เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว  
นายโปรด  ลำดวล    ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจา่ย 
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม ที ่ประชุมมีมติเห ็นชอบให้ก ันเง ินงบประมาณรายจ่าย แผนงาน
 บริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
 งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 
 เคร่ือง งบประมาณ 9,500 บาท ด้วยเสียง 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 

 

 5.31 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
 แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 
 22 นิ้ว จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 11,000 บาท  
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพผม นายวัฒนา เชียงทอง 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
 
 

/ ข้าพเจ้า... 



82 
 

   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร ื ่อง ขออนุมัติกันเง ินงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 รายการเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) (รายละเอียดบัญชีราคา
 มาตรฐานครุภัณฑ์ 2563 สำหรับเดือนธันวาคม 2563) เพื่อใช้สำหรับ
 เทศบาลตำบลหนองขาว  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
     หลักการ 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
 การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ
 รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4)   
 พ.ศ.๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก ในกรณีที ่มีรายจ่ายหมวด           
 ค่าครุภัณฑ์ที ่ดินและสิ ่งก ่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี ้ผ ูกพัน แต่มีความ
 จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
 ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 เหตุผล 
   ตามที่ สภาเทศบาลตำบลหนองขาวได้มีมติเห็นชอบให้โอนเงิน
 งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบล
 หนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันท่ี 27   
 กันยายน 2564  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่า
 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  
 ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 11,000 บาท (หนึ่งหมื่น
 หนึ่งพันบาทถ้วน) เนื่องจากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันระยะเวลา และ
 ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนั้น  
 จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว  
นายโปรด  ลำดวล    ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจา่ย 
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
 
 
 

/ มติท่ีประชุม… 
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มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม ที ่ประชุมมีมติเห ็นชอบให้ก ันเง ินงบประมาณรายจ่าย แผนงาน
 บริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
 งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 
 1 เคร่ือง งบประมาณ 11,000 บาท ด้วยเสียง 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
  

 5.32 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่า
 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบ
 แขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง/
 ละ 54,200 บาท งบประมาณ 325,200 บาท 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพผม นายวัฒนา เชียงทอง 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร ื ่อง ขออนุมัติกันเง ินงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 รายการเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 36,00 
 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง/ละ 54 ,200 บาท งบประมาณ 325,200 
 บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดบัญชีราคา
 มาตรฐานครุภัณฑ์ 2563 สำหรับเดือนธันวาคม 2563) เพื ่อใช้
 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาว จำนวน 4 เครื่อง 
 และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว จำนวน 2 เครื่อง โดยมี
 หลักการและเหตุผล ดังนี้  
     หลักการ 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
 การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ
  
 

/ รักษาเงิน… 
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 รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด           
 ค่าครุภัณฑ์ที ่ดินและสิ ่งก ่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี ้ผ ูกพัน แต่มีความ
 จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
 ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     เหตุผล 
   ตามที่ สภาเทศบาลตำบลหนองขาวได้มีมติเห็นชอบให้โอนเงิน
 งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบล
 หนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 
 กันยายน 2564  แผนงาน การศึกษา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับ
 การศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ
 เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 36,00 บีทียู 
 จำนวน 6 เครื่อง/ละ 54,200 บาท  งบประมาณ 325,200 บาท 
 (สามแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  เนื่องจากดำเนินการจดัซื้อ
 จัดจ้างไม่ทันระยะเวลา และไม่สามารถก่อหนี ้ผูกพันให้ทันภายใน
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติต่อ
 สภาเทศบาลตำบลหนองขาว  
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจา่ย 
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม ที ่ประชุมมีมติเห ็นชอบให้ก ันเง ินงบประมาณรายจ่าย แผนงาน
 การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื ่องปรับอากาศแบบแขวน 
 (ระบบ  INVERTER) ขนาด 36 ,000 บ ีท ีย ู  จำนวน 6 เคร ื ่อง/
 ละ 54,200 บาท งบประมาณ 325,200 บาท ด้วยเสียง 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
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 5.33 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
 รักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
 ปรับปรุงครุภ ัณฑ์ รายการค่าบำรุงร ักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 งบประมาณ 112,000 บาท 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน   
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพผม นายวัฒนา เชียงทอง 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร ื ่อง ขออนุมัติกันเง ินงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 รายการค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซึ่งจะดำเนินการปรับปรุงครุภัณฑ์
 รถบรรทุกน้ำคันหมายเลขทะเบียน 81-6230 กาญจนบุรี จำนวน 
 112,000 บาท และปรับปรุงครุภัณฑ์รถดับเพลิงคันหมายเลขทะเบียน 
 81-6251 กาญจนบุรี จำนวน 148,000 บาท ของงานป้องกันและ  
 บรรเทาสาธารณภัย  เพื่อให้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมและให้มีอายุการใช้งาน
 เพิ่มขึ้น ( ทั้งนี้ ไม่ปรากฏประเภท/รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐาน
 ครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องตลาด ) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
     หลักการ 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
 การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ
 รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นตอ้ง
 ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมติั
 กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     เหตุผล 
   ตามที่ สภาเทศบาลตำบลหนองขาวได้มีมติเห็นชอบให้โอนเงิน
 งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
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 หนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 
 กันยายน 2564 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
 เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
 ครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ 
 260,000 บาท เนื่องจาก ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันระยะเวลา และ
 ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนั้น  
 จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว  
นายโปรด  ลำดวล    ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจา่ย 
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม ที ่ประชุมมีมติเห ็นชอบให้ก ันเง ินงบประมาณรายจ่าย แผนงาน
 การรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา     
 ความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
 ปรับปรุงครุภ ัณฑ์ รายการค่าบำรุงร ักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 งบประมาณ 112,000 บาท ด้วยเสียง 
 เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 

 

 5.34 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลังหมวดงบลงทุน ประเภท
 ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อตู้รางเลื่อนพร้อมค่าติดตั้ง กองคลัง 
 งบประมาณ 250,000 บาท   
     -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
     การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพผม นายวัฒนา เชียงทอง 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
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   ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน รายการ 
 จัดซื้อตู้รางเลื่อนพร้อมค่าติดตั้ง ขนาด 914(W) x 2235(H) จำนวน   
 2 ชุด (ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั ้งจากราคา
 ท้องถิ่น) งบประมาณ  250,000 บาท โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
     หลักการ  
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
 การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ
 รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ.๒๕61 หมวด ๕ ข ้อ  ๕๙ วรรคแรก ในกรณ ีท ี ่ ม ี รายจ ่าย                 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
 จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
 ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     เหตุผล 
   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
 ก ันเง ินงบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท
 ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อตู ้รางเลื ่อนพร้อมค่าติดตั ้ง ขนาด 
 914(W) x 2235 (H) จำนวน 2 ชุด งบประมาณ 250,000 บาท  
 เนื ่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันระยะเวลา และไม่
 สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนั้น     
 จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
นายโปรด  ลำดวล    ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจา่ย 
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหาร 
 ทั่วไป งานบริหารงานคลังหมวดงบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
  
 

/ รายการ… 
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 รายการจัดซื ้อตู ้รางเลื ่อนพร้อมค่าติดตั ้ง กองคลัง งบประมาณ 
 250,000 บาท  ด้วยเสียง 
 เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 

 

 5.35 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี ้แจง
 งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
 ทั่วไป หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลง 
 อาคาร บ้านพัก รายการโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารป้องกัน
 และบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นศูนย์อำนวยการควบคุมรักษาความ
 ปลอดภัยเทศบาลตำบลหนองขาว งบประมาณ 324,000 บาท   
 -  ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการพัสดุ พ.ศ.2560 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563  
นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญ นายว ัฒนา เช ียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง  เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพผม นายวัฒนา เชียงทอง 
นายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
 ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในการลงทุนที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
 เปลี ่ยน โครงการปรับปร ุง/ซ ่อมแซมอาคารป ้องกันและบรรเทา           
 สาธารณภัยให้เป็นศูนย์อำนวยการควบคุมรักษาความปลอดภัยเทศบาล
 ตำบลหนองขาว โดยการปรับปรุงแบบใหม่งานบิ้วอินตู้เอกสาร ซึ่งเดิมมี
 ขนาดความยาว 4.50 เมตร ให้มีความยาวลดลง 4.40 เมตร ลดลง 
 0.10 เมตร และตัดเงินงบประมาณลง 2,777.80 บาท และพิจารณา
 ให้ใช้ไม้ฝาสังเคราะห์ลายสักจากเดิม ขนาด 0.8x15x300 ซม. เป็น 
 ขนาด 0.8x20x300 ซม. โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
 หลักการ 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  97 แห่งพระราชบัญญัติการ
 จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2563  
 ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
  

 

 

/ ท่ีทำให้… 
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 ที ่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน หรือเปลี ่ยนแปลงสถานท่ี
 ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 เหตุผล 
   ตามที่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

 พ.ศ. 2564  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก  
 รายการ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณ
 ภัยให้เป็นศูนย์อำนวยการควบคุมรักษาความปลอดภัยเทศบาลตำบล
 หนองขาว งบประมาณ 324 ,000 บาท จึงขออนุมัติการปรับปรุง    
 แบบใหม่งานบิ้วอินตู้เอกสาร ซึ่งเดิมมีขนาดความยาว 4.50 เมตร ให้มี
 ความยาวลดลง 4.40 เมตร ลดลง 0.10 เมตร และตัดเงินงบประมาณ
 ลง 2,777.80 บาท และพิจารณาให้ใช้ไม้ฝาสังเคราะห์ลายสักจากเดิม 
 ขนาด 0.8x15x300 ซม. เป็น ขนาด 0.8x20x300 ซม.  จึงขอเสนอ
 ญัตตินี้เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว  
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้เปล่ียนแปลงคำช้ีแจง 
     งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
      ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม ท ี ่ ป ระช ุ มม ี มต ิ เ ห ็ นชอบ ให้ แ ก ้ ไ ข เป ล ี ่ ย นแป ลงคำช ี ้ แ จ ง
 งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
 ทั่วไป หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลง 
 อาคาร บ้านพัก รายการโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารป้องกัน
 และบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นศูนย์อำนวยการควบคุมรักษาความ
 ปลอดภัยเทศบาลตำบลหนองขาว งบประมาณ 324,000 บาท    
 ด้วยเสียง 
 เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
 

   
 
 
 

/ ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองอื่นๆ 
นายโปรด ลำดวล   ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มีขอปิดประชุม   
 

เลิกประชุมเวลา 12.43 นาฬิกา 
 

( ลงช่ือ )......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
              ( นางสาวมุกดา  พัฒนมาศ ) 
            เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 

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

       ( นายสุชาติ  บัวงาม )   
คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2564 ประจำปี 2564
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน.....................ท่ี...............เดือน.................................พ.ศ.๒๕64 

 

 
( ลงช่ือ )......................................................ประธานกรรมการ        
                 ( นางสมใจ  เรือนงาม ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 

 
 

( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
              ( นางสาวกฤษณา  ลำดวน ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 

 

 
( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ/เลขานุการ   
                ( นางสุฑาวรรณ  เพิกเฉย ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 

 
              ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในคราว    
การประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม........................................สมัยท่ี.....................ครั้งท่ี.................../๒๕64   
เมื่อวัน...........................ท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ.๒๕64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 
( ลงช่ือ )..................................................................... 
                     ( นายโปรด  ลำดวล ) 

                ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
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การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่2 ครัง้ที ่1/2564 ประจ าปี พ.ศ.2564 

วนัจนัทร์ ที ่27 เดอืน กนัยายน 2564 

 
 


