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เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา 
 
นายสฤษ ไชยุชิต  บัดนี ้ถึงก ำหนดเวลำที่นัดหมำยและสมำชิกสภำเทศบำลมำเข้ำประชุม 

เลขานุการสภาเทศบาล ครบองค์ประชุมแล้ว ขอกรำบเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำเทศบำล จุดธูป เทียนบูชำ
พระรัตนตรัย และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป (ประธำนสภำเทศบำล
 จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและประจ ำที่) 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลมำครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดกำรประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่สอง คร้ังทีห่น่ึง ประจ ำป ี2563  มีสมำชิกมำประชุม  

9 ท่ำน ลำป่วย 2 ท่ำน คือคุณเกียรติศักดิ์ เครือศรี นำยชุ่ม ถ้อยค ำ และไปตำมหมอ
นัด 1 ท่ำน คือนำยเชิญ ถ้อยค ำ เชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำเทศบำลอ่ำนประกำศสภำ
เทศบำลต ำบลทรำยขำว 

นายสฤษ ไชยุชิต   ประกาศสภาเทศบาลต าบลทรายขาว 

เลขานุการสภาเทศบาล เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง  
ประจ าปี 2563 

ตำมที่สภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว ได้มีมติในครำวประชุมสภำเทศบำล 
สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 ก ำหนดสมัย
ประชุมสำมัญ ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 4 สมัยและก ำหนดวันเร่ิมประชุมสมัยสำมัญ
ประจ ำปี สมัยแรกของปี 2564 โดยก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ 
สมัยที่สอง ประจ ำปี 2563 มีก ำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2563    
เป็นต้นไปแล้วน้ัน 

    อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 
2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 จึงเรียกประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลทรำยขำว สมัยสำมัญ สมัยที่สอง ประจ ำปี 2563 มีก ำหนด 30 วัน นับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภำคม 2563 เป็นต้นไป 

    จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

     ประกำศ    ณ    วันที่ 30  เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563 

      (ลงชื่อ)    สิริชัย โสภิตเจริญ 

              (นำยสิริชัย โสภิตเจริญ) 
      ประธำนสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  ขอขอบคุณท่ำนเลขำนุกำรสภำเทศบำล ต่อไปขอเข้ำสู่ระเบียบวำระท่ีหน่ึง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
  - เทศบำลต ำบลทรำยขำว มีข้ำรำชกำรมำบรรจุใหม่ จ ำนวน 1 ท่ำน คือ 

นำงสำวพิมผกำ ใจใส นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ซึ่งมำบรรจุเมื่อวันที่ 2 มีนำคม 
2563  

../เรื่อง รับรองรายงาน 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทรายขาว สมัยสามัญ  
          สมัยแรก ประจ าปี ๒๕63 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว สมัยสำมัญ สมัยแรก 
ประธานสภาเทศบาล ประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำร
   ประชุมไดต้รวจสอบแล้วมี 12 หน้ำกระดำษพิมพ์ ซึ่งได้แจกจ่ำยให้สมำชิกสภำ 
   เทศบำลทุกท่ำนตรวจดูเป็นกำรล่วงหน้ำพร้อมหนังสือนัดประชุมตำมระเบียบ  
   กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547  
   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 33 แล้ว  มีสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไข 

   รำยงำนกำรประชุมหรือไม่ เชิญครับ    ถ้ำไม่มี ผมขอให้ที่ประชุมลงมติ  
    สมำชิกท่ำนใดเห็นควรรับรองรำยงำนกำรประชุม สมัยสำมัญ สมัยแรก 
   ประจ ำปี 2563  เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 ขอได้โปรดยกมือขึ้น  
    (สมำชิกยกมือรับรอง 9 เสียง) 
    สมำชิกท่ำนใดเห็นสมควรไม่รับรอง ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมำชิกยกมือ 
   ไม่รับรอง – เสียง ) 
มติที่ประชุม   จึงเป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง  9  เสียง 
   ไม่รับรอง ไม่ม ี  งดออกเสียง ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
3.1 เรื่อง รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561  
- 2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ของเทศบาลต าบลทรายขาว 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญนำยกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียน  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว ที่เคำรพ 
นายกเทศมนตรี  ข้ำพเจ้ำ  นำยสุรพงษ์  จันทบุรำนันท์  นำยกเทศมนตรีต ำบลทรำยขำว ขอ 

เสนอญัตติรำยงำนกำรประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1 ของเทศบำลต ำบลทรำยขำว โดยมีหลักกำรและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
รำยงำนกำรประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม 

ฉบับที่ 1 ของเทศบำลต ำบลทรำยขำว เพ่ือสภำเทศบำลรับทรำบ 
เหตุผล 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 
24 ก ำหนดไว้ว่ำ “ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้แผนพัฒนำที่อนุมัติแล้ว และน ำไป
ปฏิบั ติ ร วมทั้ ง แจ้ ง สภำท้ องถิ่ น  คณะกรรมกำรบ ริหำรงำนจั งหวั ดแบบ 

บูรณำกำร องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด อ ำเภอ หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง และประกำศให้
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศใช้และปิด
ประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน” ซึ่งบัดน้ีผู้บริหำรเทศบำลต ำบลทรำยขำว 

/..ได้ประกำศ 
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ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 แล้ว ตั้งแต่
วันที่ 17 เมษำยน 2563 เป็นต้นไป 

ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น จึงขอเสนอญัตติน้ีมำเพ่ือสภำ
เทศบำลรับทรำบต่อไป 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  ญัตติน้ี เป็นญัตติที่เสนอให้สภำเทศบำลรับทรำบโดยไม่มีกำรลงมติ มีสมำชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่ำนใดประสงค์จะอภิปรำยหรือไม ่ (ไม่มี) 
ที่ประชุม  รับทรำบ  

 
3.2 เรื่อง รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -  
2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลต าบลทรายขาว 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญนำยกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียน  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว ที่เคำรพ 
นายกเทศมนตรี  ข้ำพเจ้ำนำยสุรพงษ์ จันทบุรำนันท์ นำยกเทศมนตรีต ำบลทรำยขำว  

ขอเสนอญัตติรำยงำนกำรประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบำลต ำบลทรำยขำว โดยมีหลักกำรและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
รำยงำนกำรประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพ่ิมเติม 

ฉบับที่ 2 ของเทศบำลต ำบลทรำยขำว เพ่ือสภำเทศบำลรับทรำบ 
เหตุผล 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 
24 ก ำหนดไว้ว่ำ “ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้แผนพัฒนำที่อนุมัติแล้ว และน ำไป
ปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด อ ำเภอ หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง และประกำศให้ประชำชน
ในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศใช้และปิดประกำศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน” ซึ่งบัดน้ีผู้บริหำรเทศบำลต ำบลทรำยขำวได้
ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 แล้ว ตั้งแต่
วันที่ 13 พฤษภำคม 2563 เป็นต้นไป 

ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น จึงขอเสนอญัตติน้ีมำ เพ่ือสภำ
เทศบำลรับทรำบต่อไป 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  ญัตติน้ี เป็นญัตติที่เสนอให้สภำเทศบำลรับทรำบโดยไม่มีกำรลงมติ มีสมำชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่ำนใดประสงค์จะอภิปรำยหรือไม ่ (ไม่มี) 
ที่ประชุม  รับทรำบ  

3.3 เรื่อง รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 
2565 เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 ของเทศบาลต าบลทรายขาว 

/..เชิญนำยกเทศมนตรี 
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นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญนำยกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียน  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว ที่เคำรพ 
นายกเทศมนตรี  ข้ำพเจ้ำ  นำยสุรพงษ์  จันทบุรำนันท์  นำยกเทศมนตรีต ำบลทรำยขำว ขอ

เสนอญัตติรำยงำนกำรประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบำลต ำบลทรำยขำว โดยมีหลักกำรและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
รำยงำนกำรประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 –  2565 

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบำลต ำบลทรำยขำว เพ่ือสภำเทศบำลรับทรำบ 
เหตุผล 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 
24 ก ำหนดไว้ว่ำ “ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้แผนพัฒนำที่อนุมัติแล้ว และน ำไป
ปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด อ ำเภอ หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง และประกำศให้ประชำชน
ในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศใช้และปิดประกำศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน” ซึ่งบัดน้ีผู้บริหำรเทศบำลต ำบลทรำยขำวได้
ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 แล้ว 
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภำคม 2563 เป็นต้นไป 

ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น จึงขอเสนอญัตติน้ีมำ เพ่ือสภำ
เทศบำลรับทรำบต่อไป 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  ญัตติน้ี เป็นญัตติที่เสนอให้สภำเทศบำลรับทรำบโดยไม่มีกำรลงมติ มีสมำชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่ำนใดประสงค์จะอภิปรำยหรือไม ่ (ไม่มี) 
ที่ประชุม  รับทรำบ  

3.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทรายขาว 
ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลทรายขาว 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญนำยกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียน  ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว 
นายกเทศมนตรี  ข้ำพเจ้ำนำยสุรพงษ์  จันทบุรำนันท์  นำยกเทศมนตรีต ำบลทรำยขำว ขอ

เสนอญัตติขอควำมเห็นชอบคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำลร่วมเป็นกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลทรำยขำว โดยมีหลักกำรและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 

ขอควำมเห็นชอบคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว  ร่วมเป็น
กรรมกำรในคณะกรรมกำร พัฒนำเทศบำลต ำบลทรำยขำว จ ำนวนสำมคน 

 
/..เหตุผล 
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เหตุผล 

ตำมที่เทศบำลต ำบลทรำยขำว ได้มีค ำสั่งฯ ที่ 445/2561 ลงวันที่ 18 
มิถุนำยน 2561 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลทรำยขำว โดยมีสมำชิก
สภำเทศบำลต ำบลทรำยขำวร่วมเป็นกรรมกำรพัฒนำเทศบำลจ ำนวนสำมคน ซึ่ง
คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลในส่วนของสมำชิกสภำเทศบำลครบวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรพัฒนำเทศบำล ในวันที่ 17 มิถุนำยน 2563 ฉะน้ัน เพ่ือให้
คณะกรรมกำรได้ด ำเนินงำนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีควำมต่อเน่ือง จึงขอสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำวได้โปรดพิจำรณำ
คัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำลจ ำนวนสำมคน เพ่ือร่วมเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำร
พัฒนำเทศบำลต ำบลทรำยขำว ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 8 (3) 

ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น จึงขอเสนอญัตติน้ีมำ เพ่ือสภำ
เทศบำลพิจำรณำต่อไป 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  ญัตติน้ี เป็นญัตติที่เสนอเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำลเป็นคณะ 

ประธานสภาเทศบาล  กรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลทรำยขำวแทนต ำแหน่งที่จะว่ำงลง ขอเชิญท่ำน
เลขำนุกำรชี้แจงเก่ียวกับวิธีกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำล 

 

นายสฤษ ไชยุชิต  ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลง 
เลขานุการสภาเทศบาล วันที่ 29 มกรำคม 2559 เร่ือง แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำและประสำน

แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก ำหนดแนวทำงกำรคัดเลือกและ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำร
จัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

   ข้อ 3 กรรมกำรที่มำจำกำรคัดเลือกให้ด ำเนินกำร ดังน้ี 
     3.1.1 กรณีท่ีให้สภำเทศบำลคัดเลือก 
   (1) สมำชิกสภำท้องถิ่นท่ีสภำท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน 3 คน 
   (2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด ำเนินกำรประชุมสมำชิกสภำท้องถิ่น 

โดยด ำเนินกำรในสมัยประชุมสภำสำมัญหรือสมัยประชุมวิสำมัญ โดยมีหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของกำรประชุมให้ชัดเจน 

   (3) กำรประชุมต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึง 
   (4) กำรเสนอชื่อสมำชิกสภำท้องถิ่นต่อที่ประชุมต้องมีผู้รับรองจ ำนวนอย่ำง

น้อย 2 คน และผู้ซึ่งได้รับกำรเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ควำมยินยอม 
   (5) ในกำรเสนอชื่อ หำกมีกำรเสนอชื่อครบพอดีตำมจ ำนวน ให้ถือว่ำบุคคล

ที่ได้รับกำรเสนอชื่อน้ันได้รับกำรคัดเลือก หำกมีกำรเสนอช่ือเกินกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนด 
ให้ประธำนในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้ำร่วมประชุมคัดเลือกผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อโดยกำร
ลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่
ประธำนที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตำมจ ำนวนที่ก ำหนด 

/..(6) ให้ประธำน 
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   (6) ให้ประธำนในที่ประชุมตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้
เป็นผู้ได้รับกำรเสนอชื่อจ ำนวนไม่เกินสำมคนเป็นกรรมกำรตรวจนับคะแนน  กรณี
สมำชิกสภำท้องถิ่นมีไม่ครบตำมจ ำนวนให้เลือกจำกข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด หรือพนักงำนเทศบำล หรือพนักงำนส่วนต ำบล หรือพนักงำนเมืองพัทยำ 
แล้วแต่กรณี 

   (7) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตำมล ำดับเป็นผู้ซึ่ง
ได้รับกำรคัดเลือกจนครบจ ำนวนที่ก ำหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในล ำดับ
เดียวกันหลำยคน ท ำให้ไม่สำมำรถคัดเลือกได้ ให้ที่ประชุมจัดให้มีกำรลงคะแนนใหม ่

  เฉพำะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ำกัน ถ้ำลงคะแนนคร้ังที่สองแล้ว ปรำกฏว่ำได้คะแนน
เท่ำกันอีก ให้ใช้วิธีกำรจับสลำกตำมท่ีประธำนในที่ประชุมก ำหนด  

   (8) ให้ประธำนสภำท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งผลกำรคัดเลือกให้ผู้บริหำรท้องถิ่น
เพ่ือออกค ำสั่งแต่งตั้งต่อไป ผู้บริหำรท้องถิ่นจัดท ำเป็นค ำสั่งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและมีหนังสือแจ้งหน่วยงำนที่เก่ียวข้องและเจ้ำตัวทรำบโดยเร็ว 

    (9) ในกรณีที่ผู้ได้รับกำรคัดเลือกลำออกหรือพ้นจำกต ำแหน่งให้จัดให้มีกำร
คัดเลือกแทนผู้ที่พ้นไปภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันที่ต ำแหน่งว่ำงลง และให้ผู้ซึ่งได้รับ
กำรคัดเลือกแทนน้ันอยู่ในต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

   (10) ในกรณีที่ต ำแหน่งน้ันว่ำงลงเน่ืองจำกครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งให้
จัดให้มีกำรคัดเลือกแทนต ำแหน่งที่ว่ำงภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันที่ครบวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่ง โดยน ำวิธีกำรคัดเลือกที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้นมำใช้บังคับโดยอนุโลม 

   (11) ในกรณีที่เห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอำจคัดเลือกได้ก่อนกำรครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งได้ก่อนสี่สิบห้ำวัน และให้
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งไม่ก่อนวันที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิมครบ
วำระ โดยน ำวิธีกำรคัดเลือกที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้นมำใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ   มีสมำชิกท่ำนใด สงสัยเก่ียวกับแนวทำงกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรพัฒนำ
ประธานสภาเทศบาล เทศบำลตำมที่ท่ำนเลขำนุกำรสภำเทศบำลชี้แจงไหมครับ ถ้ำไม่มี ต่อไปเป็นกำร 

คัดเลือกคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลทรำยขำว จ ำนวน 3 คน ขอเชิญสมำชิก
สภำเทศบำลทุกท่ำนเสนอช่ือครับ 

นายบุญส่ง วงศา   ท่ำนประธำนสภำเทศบำลที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน กระผมนำย
รองประธานสภาเทศบาล บุญส่ง วงศำ รองประธำนสภำเทศบำลในฐำนะสมำชิกสภำเทศบำล ขอเสนอ 

     1. นำยสมชำย เทียนศรี 
     2. นำยสุพรรณ จันทฑีโร 
     3. นำยนพดล  อำภำเกียรติกุล 
    เป็นคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลทรำยขำว ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ยกมือรับรอง ประกอบด้วย 
     1. นำยวินัย แสงศรี 
     2. นำงสำวแก้วตำ พยัคฆ์สังข์ 
    3. นำยบุญส่ง  วงศำ 
 

/..สมำชิกรับรอง 
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นายสิริชัย โสภิตเจริญ   สมำชิกรับรองถูกต้อง ขอเชิญสมำชิกเสนอชื่อต่อครับ มีไหมครับ ถ้ำไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล เป็นอันว่ำมีผู้เสนอชื่อสมำชิกสภำเทศบำลเป็นคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบล

ทรำยขำวครบพอดี จ ำนวน 3 คน จึงเป็นอันว่ำบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อทั้ง 3 ท่ำน
น้ัน ได้รับกำรคัดเลือกเป็นคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลทรำยขำว 

3.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทรายขาว  
ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลทรายขาว 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญนำยกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียน  ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว 
นายกเทศมนตรี  ข้ำพเจ้ำนำยสุรพงษ์  จันทบุรำนันท์  นำยกเทศมนตรีต ำบลทรำยขำว ขอ

เสนอญัตติขอควำมเห็นชอบคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำลร่วมเป็นกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลทรำยขำว  โดยมี
หลักกำรและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 

ขอควำมเห็นชอบคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว  ร่วมเป็น
กรรมกำรในคณะกรรมกำร ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบล
ทรำยขำว จ ำนวนสำมคน 

เหตุผล 

ตำมที่เทศบำลต ำบลทรำยขำว ได้มีค ำสั่งฯ ที่ 446/2561 ลงวันที่ 18  
มิถุนำยน 2561 แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำล
ต ำบลทรำยขำว โดยมีสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำวร่วมเป็นกรรมกำรจ ำนวน
สำมคน ซึ่งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลในส่วนของ
สมำชิกสภำเทศบำลครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในวันที่ 17 มิถุนำยน 
2563 ฉะน้ัน เพ่ือให้คณะกรรมกำรได้ด ำเนินงำนในกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำเทศบำล เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีควำมต่อเน่ือง จึงขอสภำ
เทศบำลต ำบลทรำยขำวได้โปรดพิจำรณำคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำลจ ำนวนสำมคน 
เพ่ือร่วมเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำล
ต ำบลทรำยขำว ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 (1)  

 

ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น จึงขอเสนอญัตติน้ีมำเพ่ือสภำ
เทศบำลพิจำรณำต่อไป 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ ขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรชี้แจงเก่ียวกับวิธีกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำล 

ประธานสภาเทศบาล   

นายสฤษ ไชยุชิต  ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลง 
เลขานุการสภาเทศบาล วันที่ 29 มกรำคม 2559 เร่ือง แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำและประสำน

แผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
/..ข้อ 3.3 คณะกรรมกำร 



~ 10 ~ 
 

   ข้อ 3.3 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
    (1) สมำชิกสภำท้องถิ่นท่ีสภำท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน 3 คน 

    (2) ให้ด ำเนินกำรในครำวเดียวกันกับกำรประชุมคัดเลือกสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นในคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น โดยให้น ำวิธีกำรตำมควำมในข้อ 3.1.1 มำ
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ   มีสมำชิกท่ำนใด สงสัยเก่ียวกับแนวทำงกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรติดตำม 
ประธานสภาเทศบาล และประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลตำมที่ท่ำนเลขำนุกำรสภำเทศบำลชี้แจงไหมครับ 

ถ้ำไม่มี ต่อไปเป็นกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
เทศบำลต ำบลทรำยขำว จ ำนวน 3 คน ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนเสนอชื่อ
ครับ 

นายสุพรรณ  จันทฑีโร   ท่ำนประธำนสภำเทศบำลที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน กระผมนำย
สมาชิกสภาเทศบาล  นำยสุพรรณ  จันทฑีโร สมำชิกสภำเทศบำล ขอเสนอ 

     1. นำยบุญส่ง วงศำ 
     2. นำยวินัย แสงศรี 
     3. นำงแก้วตำ  พยัคฆ์สังข์ 

เป็นคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลทรำยขำว ขอผู้
รับรองด้วยครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล  ยกมือรับรอง ประกอบด้วย 
     1. นำยสุพรรณ จันทฑีโร 
     2. นำยนพดล อำภำเกียรติกุล 
    3. นำยสุรัต  เกิดผล 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ   สมำชิกรับรองถูกต้อง ขอเชิญสมำชิกเสนอช่ือต่อครับ มีไหมครับ ถ้ำไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล เป็นอันว่ำมีผู้เสนอชื่อสมำชิกสภำเทศบำลเป็นคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล

แผนพัฒนำเทศบำลต ำบลทรำยขำวครบพอดี จ ำนวน 3 คน จึงเป็นอันว่ำบุคคลที่
ได้รับกำรเสนอชื่อทั้ง 3 ท่ำนน้ัน ได้รับกำรคัดเลือกเป็นคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลทรำยขำว 

3.6 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการรับมอบบ่อบาดาลและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง จ านวน ๓ รายการ ในโครงการเพ่ิมน  าต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน 
ของส านักงานทรัพยากรน  าบาดาลเขต 9 ระยอง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562  (หน่วยงานกองช่าง) 

 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญนำยกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียน  ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว 
นายกเทศมนตรี     ข้ำพเจ้ำนำยสุรพงษ์  จันทบุรำนันท์  ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบลทรำยขำว มีควำม 

ประสงค์ขอควำมเห็นชอบในกำรรับมอบบ่อบำดำลและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 
/..ในโครงกำร 
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ในโครงกำรเพ่ิมน้ ำต้นทุนให้กับระบบประปำหมู่บ้ำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 จ ำนวน ๓ รำยกำร ของส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำบำดำลเขต  9 ระยอง  เพ่ือให้
เป็นไปตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ. 
2534 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ.2545 และข้อ 157 แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 
2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล เห็นควรส่งมอบบ่อบำดำล
และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องให้แก่เทศบำลต ำบลทรำยขำว เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลน
น้ ำอุปโภคบริโภค  และเมื่อทรัพย์สินดังกล่ำว  อยู่ในควำมดูแลของเทศบำลแล้ว  
เทศบำลต้องมีหน้ำที่ดูแลบ ำรุงรักษำ  ให้เป็นไปตำม พ.ร.บ. เทศบำล  พ.ศ. ๒๔๙๖  
มำตรำ  ๕๐  ถ้ำกำรกระท ำดังกล่ำวมีเง่ือนไขหรือมีภำระติดพัน  หน่วยกำรบริหำร
รำชกำรส่วนท้องถิ่นน้ัน   โดยมีหลักกำรและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 

ตำมหนังสือกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำลเขต  ๙   ระยอง  ที่  ทส 0719/825  
ลงวันที่  23  กรกฎำคม  2562  เร่ือง  กำรส่งมอบบ่อบำดำล   รำยละเอียดปรำกฏ
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยน้ัน ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำบำดำลเขต  ๙ ระยอง  มีควำม
ประสงค์มอบบ่อบำดำลและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง ในโครงกำรเพ่ิมน้ ำต้นทุนให้กับ
ระบบประปำหมู่บ้ำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 จ ำนวน  ๓ รำยกำร                             
ดังน้ี  ๑. บ่อบำดำล  จ ำนวน  ๑ บ่อ   ๒. เคร่ืองสูบน้ ำไฟฟ้ำแบบจุ่มใต้น้ ำ  จ ำนวน 

   ๑  เคร่ือง  ๓. ตู้ควบคุม ( CONTROL BOX) ของเคร่ืองสูบ จ ำนวน  ๑  
ชุด  ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณ  บ้ำนตำมูล  หมู่ที่  ๑  ต ำบลทรำยขำว อ ำเภอสอยดำว  จังหวัด
จันทบุรี  พิกัดที่  48 P E:205011 N: 1446516  ของส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำ
บำดำลเขต  9 ระยอง  เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำอุปโภคบริโภค  จึงท ำ
บันทึกกำรส่งมอบพัสดุไว้เป็นหลักฐำน พร้อมทั้งได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำ
พยำนทั้งสองฝ่ำย ในบันทึกกำรส่งมอบ เลขที่  003/62 สทบ. เขต  ๙  ระยอง 
พร้อมบัญชีแนบท้ำยบันทึกกำรส่งมอบ  รำยกำรพัสดุครุภัณฑ์  นั้น 

เหตุผล 

กองช่ำง  จึงขอควำมเห็นชอบในกำรรับมอบบ่อบำดำลและอุปกรณ์ที่
เ ก่ียวข้อง  ในโครงกำรเพ่ิมน้ ำต้นทุนให้กับระบบประปำหมู่บ้ ำน  ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2562 จ ำนวน  ๓ รำยกำร รำยละเอียดมีดังน้ี   

๑. บ่อบำดำล  จ ำนวน ๑ บ่อ   
๒. เคร่ืองสูบน้ ำไฟฟ้ำแบบจุ่มใต้น้ ำ  จ ำนวน   ๑  เคร่ือง  
๓. ตู้ควบคุม ( CONTROL BOX) ของเคร่ืองสูบ  จ ำนวน   ๑  ชุด 

ซึ่งตั้งอยู่บริเวณบ้ำนตำมูล  หมู่ที่  ๑  ต ำบลทรำยขำว อ ำเภอสอยดำว  จังหวัด
จันทบุรี  พิกัดที่  48 P  E:205011 N: 1446516  ของส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำ
บำดำลเขต  9  ระยอง  เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำอุปโภคบริโภค   

เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบฯ  จึงจ ำเป็นต้องขอควำมเห็นชอบจำกสภำ
ท้องถิ่น  ดังน้ัน กองช่ำง  จึงขอควำมเห็นชอบในกำรรับมอบบ่อบำดำลและอุปกรณ์ 

/..ที่เก่ียวข้อง 
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ที่เก่ียวข้อง ในโครงกำรเพ่ิมน้ ำต้นทุนให้กับระบบประปำหมู่บ้ำนประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 ของกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล  ให้แก่ เทศบำลต ำบลทรำยขำวจึงเสนอ
ญัตติต่อสภำเทศบำล  เพ่ือให้สภำเทศบำลพิจำรณำอนุมัติในกำรรับบ่อบำดำลและ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง  ในโครงกำรเพ่ิมน้ ำต้นทุนให้กับระบบประปำหมู่บ้ ำนประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2562 จ ำนวน  ๓ รำยกำรต่อไป 

   จึงเสนอญัตติต่อสภำเทศบำล  เพ่ือให้สภำเทศบำลพิจำรณำอนุมัติในกำรใน
กำรรับมอบบ่อบำดำลและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องให้อยู่ในควำมดูแลของเทศบำล ต่อไป 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ   มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด จะอภิปรำยอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอให้ที่ประชุม 

ประธานสภาเทศบาล  ลงมติ สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบในกำรรับมอบบ่อบำดำลและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง  
จ ำนวน  ๓ รำยกำร ในโครงกำรเพ่ิมน้ ำต้นทุนให้กับระบบประปำหมู่บ้ำน ของ
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำบำดำลเขต  9 ระยอง ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  
ของกองช่ำง ตำมที่นำยกเทศมนตรีเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น   

นายบุญส่ง  วงศา   เสนอให้หน่วยงานกองช่างไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมและน าเข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาในคราวประชุมครั งต่อไป   

    (สมำชิกยกมือให้เลื่อนกำรพิจำรณำในกำรประชุมครำวหน้ำ 9 เสียง) 
    สมำชิกท่ำนใดเห็นสมควรไม่เห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมำชิกยกมือ 
   ไมเ่ห็นชอบ ไม่มี) 
มติที่ประชุม   จึงเป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติ ให้หน่วยงำนกองช่ำงไปพิจำรณำข้อมูล 
   เพ่ิมเติม และน ำเข้ำท่ีประชุมสภำเทศบำลคร้ังต่อไป  

3.7 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยเทศบาล ๒ (ตอนที่ ๒) เชื่อมถนนสายปะตง – ทุ่งขนาน หมู่ที่ ๑  
ต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (หน่วยงานกองช่าง) 

 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญนำยกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียน  ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว 
นายกเทศมนตรี  ข้ำพเจ้ำนำยสุรพงษ์  จันทบุรำนันท์ ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบล

ทรำยขำว มีควำมประสงค์ขอควำมเห็นชอบในกำรยกเลิกโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบำล ๒ (ตอนที่ ๒) เชื่อมถนนสำยปะตง-ทุ่งขนำน หมู่ที่  
๑ ต ำบลปะตง อ ำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรี เน่ืองจำกประสบปัญหำเร่ืองสถำนที่
ก่อสร้ำง ยังไม่ได้รับกำรตอบกลับเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือเอกสำรแสดงกำรอนุญำต
ให้เป็นที่รำชพัสดุ เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2 ข้อ 22 โดยมีหลักกำรและ
เหตุผล ดังน้ี 

 

/..หลักการ 
 



~ 13 ~ 
 

 

หลักการ 

ตำมที่สภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว ได้มีมติในครำวประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลทรำยขำว สมัยสำมัญ สมัยที่สอง คร้ังที่สอง ประจ ำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘  
มิถุนำยน  ๒๕๖๒  อนุมัติกำรโอนเงิน  ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำ
ชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตำมประกำศเทศบำล
ต ำบลทรำยขำว  เรื่องกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปี พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 
๘/๒๕๖๒  ประกำศ  ณ  วันที่ ๘ กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ กองช่ำง  โอนลด  ๑๗  
รำยกำร  โอนเพ่ิม ๒ รำยกำร  ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่  ๕ รำยกำร และได้ด ำเนินกำรขอ
อนุมัติจัดจ้ำงในโครงกำรดังกล่ำว เ รียบร้อยแล้ว ผ่ำนขั้นตอนตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ. 
๒๕๖๐  ส่วนที่  ๒  ข้อ  ๒๒  เอกสำรที่เก่ียวข้องดังน้ี 

 ๑. อ้ำงถึงหนังสือเทศบำลต ำบลทรำยขำว  ที่ จบ. 52503/529  ลงวันที่   
17  มิถุนำยน 2562 เรื่อง  ขอใช้ที่รำชพัสดุเพื่อก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
  ๒. อ้ำงถึงหนังสือเทศบำลต ำบลทรำยขำว  ที่ จบ. 52503/1072  ลงวันที่   
15 พฤศจิกำยน  2562 เร่ือง  ขอใช้ที่รำชพัสดุเพ่ือก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยเทศบำล  2 (ตอนที่ ๒)  

3. อ้ำงถึงหนังสือเทศบำลต ำบลทรำยขำว  ที่ จบ. 52503/๑๑๑๕  ลงวันที่   
๒๘ พฤศจิกำยน  2562  เร่ือง  ขอใช้ที่รำชพัสดุ  

4. อ้ำงถึงบันทึกข้อควำมส ำนักปลัดเทศบำล ฝ่ำยอ ำนวยกำร งำนธุรกำร ที่ 
จบ. 52501.1 /22 ลงวันที่ 3  กุมภำพันธ์ 2563 เร่ือง ขอจัดส่งรำยงำนกำร
ประชุมคณะผู้บริหำร  หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

เหตุผล 

กองช่ำง  จึงขอควำมเห็นชอบในกำรยกเลิกโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยเทศบำล  ๒  (ตอนที่ ๒)  เชื่อมถนนสำยปะตง – ทุ่งขนำน  หมู่ที่  ๑  
ต ำบลปะตง  อ ำเภอสอยดำว  จังหวัดจันทบุรี  เน่ืองจำก ประสบปัญหำเร่ืองสถำนที่
ก่อสร้ำง  ยังไม่ได้รับกำรตอบกลับเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือเอกสำรแสดงกำร
อนุญำตให้เป็นที่รำชพัสดุ  เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง  ว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2  ข้อ  22   

เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบฯ  จึงจ ำเป็นต้องขอควำมเห็นชอบจำกสภำ
ท้องถิ่น  ดังน้ัน  กองช่ำง  จึงขอควำมเห็นชอบในกำรยกเลิกโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบำล  ๒  (ตอนที่ ๒) เชื่อมถนนสำยปะตง – ทุ่งขนำน  
หมู่ที่  ๑  ต ำบลปะตง  อ ำเภอสอยดำว  จังหวัดจันทบุรี จึงเสนอญัตติต่อสภำเทศบำล  
เพ่ือให้สภำเทศบำลพิจำรณำอนุมัติยกเลิกโครงกำรดังกล่ำวต่อไป 

 

/..จึงเสนอญัตต ิ
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จึงเสนอญัตติต่อสภำเทศบำล  เพ่ือให้สภำเทศบำลพิจำรณำอนุมัติในกำรใน
กำรยกเลิกโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบำล  ๒ (ตอนที่ ๒)  
เชื่อมถนนสำยปะตง-ทุ่งขนำน  หมู่ที่ ๑ ต ำบลปะตง อ ำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรี  
ต่อไป 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ   มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด จะอภิปรำยอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอให้ที่ประชุม 

ประธานสภาเทศบาล  ลงมติ สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบในกำรยกเลิกโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเทศบำล ๒ (ตอนที่ ๒) เชื่อมถนนสำยปะตง – ทุ่งขนำน หมู่ที่ ๑  ต ำบลปะตง 
อ ำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรี (หน่วยงำนกองช่ำง) ตำมที่นำยกเทศมนตรีเสนอ ขอ
ได้โปรดยกมือขึ้น    

    (สมำชิกยกมือเห็นชอบ 9 เสียง) 
    สมำชิกท่ำนใดเห็นสมควรไม่เห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมำชิกยกมือ 
   ไมเ่ห็นชอบ ไม่มี) 
มติที่ประชุม   จึงเป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 

 
3.8 เรื่องขออนุ มั ติโอนเงินไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักปลัดเทศบาลประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน และ
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญนำยกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียน  ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว 
นายกเทศมนตรี  ข้ำพเจ้ำ นำยสุรพงษ์  จันทบุรำนันท์  นำยกเทศมนตรีต ำบลทรำยขำว ขอ

เสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 ของส ำนักปลัดเทศบำล ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน และประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ โดยมีหลักกำรและเหตุผล ดังน้ี 

 
 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 ของส ำนักปลัดเทศบำล ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน และประเภทครุภัณฑ์
โฆษณำและเผยแพร่ ตำมนัยข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2543 ข้อ 27 “กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร
ใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” 

 
/..เหตุผล 
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เหตุผล 
เน่ืองจำก ส ำนักปลัดเทศบำล ยังขำดเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ที่จ ำเป็นต้องใช้

ในกำรปฏิบัติงำน จึงจ ำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ดังน้ี 

   โอนลด 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารทั่วไป 
          งบบุคลากร 

หมวดเงินเดือน 
ประเภทเงินเดือนพนักงำน งบประมำณตั้งไว้ 4,395,750.-บำท งบประมำณ
คงเหลือ 2,077,541.62 ซึ่งเพียงพอเบิกจ่ำยในคร้ังต่อไป จึงขอโอนลดจ ำนวน 
88,800.-บำท (-แปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบำทถ้วน-) 

 
   โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป   

งานบริหารทั่วไป   
          งบลงทุน  

หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้เก็บเอกสำร 2 ตอน ตอนบนเป็นบำนเลื่อนกระจก 2 
บำน ตอนล่ำงเป็นบำนทึบ ขนำด 4 ฟุต เป็นเงิน 6,800.-บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 2 ตอน ตอนบนเป็นบำนเลื่อนกระจก 2 บำน 
ตอนล่ำงเป็นบำนทึบ ขนำด 4 ฟุต  จ ำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 6,800.-บำท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
- ตู้เก็บเอกสำร 2 ตอน ตอนบนเป็น บำนเลื่อนกระจก 2 บำน ตอนล่ำงเป็นบำนทึบ              
ขนำด 4 ฟุต 
- มีบำนประตูเปิด-ปิด เป็นบำนกระจกกรอบเหล็ก จ ำนวน 2 บำน พร้อมมือจับชนิด
ฝัง 
- กุญแจล็อคชนิดฝังติดกับบำนประตู  
- ชั้นวำงเอกสำร หนังสือ ไม่น้อยกว่ำ 2 ชั้น ท ำด้วยเหล็ก สำมำรถปรับระดับได้ตำม
ควำมต้องกำร 
- ตู้เหล็กบำนเลื่อนประตูทึบ มีบำนประตูเปิด-ปิด เป็นบำนทึบ จ ำนวน 2 บำน พร้อม
มือจับชนิดฝัง 
 
- กุญแจล็อคชนิดฝังติดกับบำนประตู 
-เป็นไปตำมรำคำท้องถิ่นเนื่องจำกไม่มีปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก
งบประมำณ และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 
2558 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 
2559 (งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี) 

/..โอนตั งจ่าย 
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   โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป   

งานบริหารทั่วไป   
          งบลงทุน  

หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้ล็อกเกอร์ 4 ช่อง เป็นเงิน 6,000.-บำท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 4 ช่อง จ ำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 6,000.-บำท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
-ท ำจำกเหล็กแผ่นหนำ 0.5 มิล ปั้มข้ึนรูป 

   -ขึ้นโครงตู้แบบอำร์ตเช่ือมติดอย่ำงแข็งแรง 
   -ขนำดตู้ 91.4 x 45.7 x 183 CM. 
   -ขนำดภำยในตู้ 41.5 x 45.7 x 84.8 CM. 
   -ประตูล็อกเกอร์กุญแจล็อก 2 ชั้น + หูช้ำง 
   -หน้ำบำนประตูมีช่องส ำหรับเสียบนำมบัตร และท่ีระบำยอำกำศ 
   -มือจับท ำจำกพลำสติกฉีดขึ้นรูปอย่ำงด ี
   -ภำยในช่องมีรำวแขวนผ้ำ พร้อมแผ่นชั้น 1 แผ่น 
   -ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กผ่ำนกระบวนกำรล้ำงไขมันและเคลือบผิวอย่ำงดี 
   -พ่นด้วยสีผงอีพ๊อกซ่ีอย่ำงดี ผ่ำนกำรอบด้วยอุณภูมิไม่ต่ ำกว่ำ 180 องศำ 

-เป็นไปตำมรำคำท้องถิ่นเน่ืองจำกไม่มีปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงบประมำณ และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 
9 มิถุนำยน 2558 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 (งำนประชำสัมพันธ์) 
โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป   

          งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน โต๊ะท ำงำน EXC 180 ขนำด กว้ำง 180 ลึก 90 สูง 75 
ซม. เป็นเงิน 46,000.-บำท  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำน EXC 180 ขนำด กว้ำง 180 ลึก 90 สูง 75 ซม. 
จ ำนวน 2 ชุด ๆ ละ 23,000.-บำท เป็นเงิน 46,000.-บำท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

แผ่นท๊อปโต๊ะ :ผลิตจำกไม้ Particle Board ควำมหนำ 28 มม. เคลือบผิวด้วย 
Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Edgc PVC หนำ 2 
มม. 
 

/..แผ่นข้างโต๊ะ 
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แผ่นข้างโต๊ะ :ผลิตจำกไม้ Particle Board ควำมหนำ 25 มม. เคลือบผิวด้วย 
Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Edgc PVC หนำ 1 
มม. 
แผ่นบังตา  :ผลิตจำกไม้ Particle Board ควำมหนำ 25 มม. เคลือบผิวด้วย 
Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Edgc PVC หนำ 1 
มม. 
ปุ่มปรับ :ผลิตจำกพลำสติกฉีดขึ้นรูป เพ่ือป้องกันควำมช้ืน 
ตู้ลิ้นชัก แบบ 3 ลิ้นชัก 653 WRW ขนำด กว้ำง 42 ลึก 60 สูง 65 ซม. 
แผ่นท๊อปโต๊ะ :ท ำจำกไม้ Particle หนำ 19 มม. ปิดผิวด้วย Melamine PVC หนำ 
2 มม. 
แผ่นข้าง :ท ำจำกไม้ Particle หนำ 16 มม. ปิดผิวด้วย Melamine PVC หนำ 0.5 
มม. 
หน้าบาน :ท ำจำกไม้ Particle หนำ 16 มม. ปิดผิวด้วย Melamine PVC หนำ 1 
มม. 
ล้อ :ผลิตจำกพลำสติกฉีดขึ้นรูป 
มือจับ :ท ำจำก Aluminum Anodised ฉีดข้ึนรูป 
รางลิ นชัก :เป็นชนิดรำงลูกปืนของ Hafele เยอรมัน หรือเทียบเท่ำ 
Fitting :อุปกรณ์ Knock-Down KD,Fitting ขนำด 25 มิลลิเมตร ของ Hafele จำก
เยอรมันหรือเทียบเท่ำ 
กุญแจ :กุญแจล็อกบำนลิ้นชัก อยู่ด้ำนหน้ำ 
-เป็นไปตำมรำคำท้องถิ่นเน่ืองจำกไม่มีปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงบประมำณ และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว134 ลงวันที่ 
9 มิถุนำยน 2558 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559  (งำนธุรกำร ส ำนักปลัดเทศบำล) 

  โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป   

งานบริหารทั่วไป   
          งบลงทุน  

หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑโ์ฆษณำและเผยแพร่  กล้องถ่ำยภำพ  เป็นเงิน 30,000.-บำท 

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อกล้องถ่ำยภำพ จ ำนวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 30,000.-บำท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

- เซ็นเซอร์รับภำพ CMOS AF แบบ APS-C ควำมละเอียด 24.2 ล้ำนพิกเซล 
- หน่วยประมวลผลภำพ DIGIC 7 
- ระบบโฟกัสภำพแบบ Dual Pixel พร้อมจุดโฟกัสทั้งหมด 45 จุด แบบ Cross Type 
- รองรับกำรถ่ำยภำพต่อเน่ือง 6 ภำพ ต่อ 1 วินำที 
- ISO (ควำมไวแสง) 100-25600 
 

/..- จอแบบสัมผัส 
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- จอแบบสัมผัสขนำด 3 น้ิว  
- รองรับกำรถ่ำยวีดีโอที่ควำมละเอียดระดับ Foll HD ที ่60 DPS 
- รองรับกำรเชื่อมต่อ Wi-Fi และ NFC 
- รองรับกำรเชื่อมต่อ Bluetooth 
- มีควำมครอบคลุมกำรมองภำพ 95% ของตัวภำพจริง หำกใครต้องกำรจัดองค์ประกอบภำพ
แบบละเอียดควรเลือกใช้ Live View เป็นตัวช่วย ด้ำนบนของกล้องมี Hoe Shoe เพ่ือกำรต่อ
แฟลชแยก ด้ำนขวำติดตั้งปุ่มควบคุมต่ำงๆ พร้อมปุ่มเปิด-ปิดไว้ตรงต ำแหน่งเดียวกัน จึง
สำมำรถใช้งำนมือเดียวได้ง่ำย  
- ด้ำนหลังกล้องเป็นหน้ำจอ TFT ทัชสกรีนขนำด 3 น้ิว สำมำรถท ำให้กำงออกเพ่ือถ่ำยเซลฟี่
ได้ หรือหำกต้องกำรพลิกหน้ำจอเพ่ือถ่ำยภำพมุมสูงก็ไม่ใช่ปัญหำ เลือกสลับใช้งำนโหมด Live 
View ได้ง่ำยเพียงแค่กดปุ่มไอคอนสีแดงด้ำนบน ขณะที่ช่องมองภำพ Optical Viewfinder 

-เป็นไปตำมรำคำท้องถิ่นเน่ืองจำกไม่มีปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงบประมำณ และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2558 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนำยน 2559  

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นของเทศบำลต ำบลทรำยขำว (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หน้ำที่ 195 ล ำดับที่ 4 (งำนประชำสัมพันธ์) 

 
รวมเป็นเงินงบประมาณที่ขอโอนเงินไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 88,800.-

บาท (แปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว จึงเสนอญัตติน้ีมำเพ่ือสภำเทศบำลต ำบล

ทรำยขำวพิจำรณำอนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน และประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ ตำมนัย
ข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  

 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด จะอภิปรำยอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้ำไม่มีขอให้ที่ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมลงมติ สมำชิกท่ำนใดเห็นควรอนุมัติ โอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของส ำนักปลัดเทศบำล ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
และประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ ตำมที่นำยกเทศมนตรีเสนอ ขอได้โปรดยก
มือขึ้น (สมำชิกยกมือ 9 เสียง)  

สมำชิกท่ำนใดเห็นสมควรไม่อนุมัติ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมำชิกยกมือไม่
อนุมัติ ไม่มี) 

มติที่ประชุม    จึงเป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียง 9  เสียง ไม่อนุมัติ  
   ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 
 
 

/..3.9 เรื่อง 
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3.9 เรื่อง ขออนุ มัติโอนเงินไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักปลัดเทศบาลประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญนำยกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียน  ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว 
นายกเทศมนตรี  ข้ำพเจ้ำ นำยสุรพงษ์  จันทบุรำนันท์  นำยกเทศมนตรีต ำบลทรำยขำว ขอ

เสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 ของส ำนักปลัดเทศบำลประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ โดยมีหลักกำร
และเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 ของส ำนักปลัดเทศบำล ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ตำมนัยข้อ 27 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 “กำรโอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะ 
ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของ
สภำท้องถิ่น” 

เหตุผล 
เน่ืองจำก ส ำนักปลัดเทศบำล ยังขำดเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ที่จ ำเป็นต้องใช้

ในกำรปฏิบัติงำน จึงจ ำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ดังน้ี 

   โอนลด 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารทั่วไป 
          งบบุคลากร 

หมวดเงินเดือน 
ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง งบประมำณตั้ งไว้  1,558,320. -บำท 
งบประมำณคงเหลือ 683,660 ซึ่งเพียงพอเบิกจ่ำยในคร้ังต่อไป จึงขอโอนลด
จ ำนวน 50,000.-บำท (-ห้ำหมื่นบำทถ้วน-) 

 
  โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป   

          งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ เคร่ืองเสียงติดรถยนต์ จ ำนวน 50,000.-บำท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเคร่ืองเสียงติดรถยนต์ จ ำนวน 1 เคร่ือง  50,000.-บำท 

/..โดยมีคุณลักษณะ 
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โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  
-ตู้ล ำโพง 15 น้ิว พร้อมดอกแหลม1 ดอก จ ำนวน 4 ตู ้ตู้ล ำโพง หันหน้ำเข้ำหน้ำตะแกรง
เหล็ก สีพน่ก ำลังวัตต์ 500-800 วัตต ์
- ชุดเคร่ืองเสียงกลำงแจ้ง 
- เพำเวอร์แอมป์ EQ ปรีแอมป์ รองรับUSB SD CARD 
- พำวเวอร์สเตอริโอ – โหลดอิมพีแดนซ์ 4 - 8 โอห์ม - ก ำลังขับ :RMS 200Wx2 (PMPO 
8000W) 
- เล่นเพลง mp3 ได้ในตัว มีจอDISPLAY  แสดงสถำนกำรณ์ท ำงำน 
- มีหน้ำจอDisplay แสดงผล สวยงำม 
- มีBALANNCE แยกเสียงซ้ำยขวำ 
- มีMASTER ควบคุมสัญญำณออก 
- มีLEVEL ควบคุมสัญญำณเข้ำ 
- มีช่องรองรับกำรเล่นเพลงจำก USB/ SD CARD 
- มีปุ่มส ำหรับเลือกสัญญำณขำเข้ำ 4 ช่อง CD/DVD/USB/AUX 
- มีช่องสัญญำณออก 3 ช่อง OUT/1/OUT2/SUB 
- มีปุ่มควบคุมสัญญำณ SUB OUT 3 ปุ่ม VR SUB/FXR/FXXL 
- Input Impedance 22 KΩ 
- Output Impedance 200 KΩ 
- Frequency Response 20Hz 20KHz + 0/-12dB 
- The number of balance Double of paragraph 15 
- Balance gain =12dB 
- เหมำะกับล ำโพงดอก 12น้ิว/15น้ิว 
ไมค์สาย / พร้อมสายไมค์ขนาด 20 เมตร 
- Specification 
- Frequency Range: 50 – 15,000 Hz 
- Impedance: 600 Ohm 
- Sensitivity: -52 dBV/Pa at 1kHz, 1 Pa=94 dB SPL 
- Connector: XLR – 1/4″ (6.3mm) 
- Cable Length: 15′ (5 meters) 
-เป็นไปตำมรำคำท้องถิ่นเน่ืองจำกไม่มีปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงบประมำณ และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว134 ลงวันที่ 
9 มิถุนำยน 2558 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นของเทศบำลต ำบลทรำยขำว  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 หน้ำที่ 5 ล ำดับที่ 2 (งำนประชำสัมพันธ์) 
รวมเป็นเงินงบประมาณที่ขอโอนเงินไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 50,000.-
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

/..ด้วยหลักกำร 
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ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว จึงเสนอญัตติน้ีมำเพ่ือสภำเทศบำลต ำบล
ทรำยขำวพิจำรณำอนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  ตำมนัยข้อ 27 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด จะอภิปรำยอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้ำไม่มีขอให้ที่ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมลงมติ สมำชิกท่ำนใดเห็นควรอนุมัติ โอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของส ำนักปลัดเทศบำลประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและ
วิทยุ ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมำชิกยกมือ ...เสียง)  

สมำชิกท่ำนใดเห็นสมควรไม่อนุมัติ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมำชิกยกมือไม่
อนุมัติ ไม่มี) 

มติที่ประชุม    จึงเป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ  
   ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 

3.10 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักปลัดเทศบาลประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  
 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญนำยกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว 
นายกเทศมนตรี  ข้ำพเจ้ำ นำยสุรพงษ์  จันทบุรำนันท์  นำยกเทศมนตรีต ำบลทรำยขำว ขอ

เสนอญัตติ เร่ืองขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 ของส ำนักปลัดเทศบำล ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีหลักกำร
และเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 ของส ำนักปลัดเทศบำล ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตำมนัยข้อ 27 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 “กำรโอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะ 
ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของ
สภำท้องถิ่น” 

เหตุผล 
เน่ืองจำก ส ำนักปลัดเทศบำล ยังขำดเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ที่จ ำเป็นต้องใช้

ในกำรปฏิบัติงำน จึงจ ำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ดังน้ี 

    

/..โอนลด 
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โอนลด 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารทั่วไป 
          งบบุคลากร 

หมวดเงินเดือน 
ประเภทเงินเดือนพนักงำน งบประมำณตั้งไว้ 4,395,750.-บำท งบประมำณ
คงเหลือ 2,166,841.62 ซึ่งเพียงพอเบิกจ่ำยในคร้ังต่อไป จึงขอโอนลดจ ำนวน 
89,300.-บำท (-แปดหมื่นเก้ำพันสำมร้อยบำทถ้วน-) 

 
   โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป   

งานบริหารทั่วไป   
          งบลงทุน  

หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดง
ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) เป็นเงิน 34,000.-บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำด             
ไม่น้อยกว่ำ19 น้ิว) จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 17,000.-บำท เป็นเงิน 34,000.-บำท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.1 GHz หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว จ ำนวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ (งำนกำรเจ้ำหนำ้ท่ี,งำนตรวจสอบภำยใน) 

 
โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป   

          งบลงทุน  
/..หมวดค่าครุภัณฑ์  
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หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี เป็น
เงิน 15,000.-บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ ำนวน 1 
เคร่ือง เป็นเงิน 15,000.-บำท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer , Copier, และ Scanner ภำยในเคร่ือง
เดียวกัน  

  - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำ ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที
(ppm) 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที(ppm) 
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 256 MB 

   - สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด  A 4 (ขำวด ำ และ สี) ได้ 
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 

  - สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ  
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย(Wi-Fi) 
(IEEE 802.11b, g, n)ได ้
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
- เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ (งำนกำรเจ้ำหน้ำที่) 

 
โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป   

          งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมกึ   พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 7,500.- บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 7,500 บำท 

/..โดยมีคุณลักษณะ 
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   โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer , Copier , scannerและ Fax ภำยใน
เคร่ืองเดียวกัน 
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำก
โรงงำนผู้ผลิต 

   - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที 
(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที (ipm) 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A 4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) 
หรือ 5 ภำพต่อนำที (ipm) 

   - สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ – สี) ได้ 
- มีวำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 หรือ 600 x 1,200 
dpi 

   - มีถำดป้อนกระดำษเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
   - สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
   - สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
   -สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
   -มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำน เครือข่ำยไร้สำย W-iFi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
-มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น 
-สำมำรถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และ  Custom 
- เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ (งำนตรวจสอบภำยใน) 

 
โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป   

          งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ ชนิด Network 
แบบที่ 1 (28 หน้ำ/นำที) เป็นเงิน 8,900.-บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบที่ 
1 (28 หน้ำ/นำที)  จ ำนวน 1 เคร่ือง 

  โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับ กระดำษ A 4  ไม่น้อยกว่ำ 28 หน้ำต่อนำที (ppm) 
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 

/..- มีหน่วยควำมจ ำ 
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- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Best-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  (งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน) 
โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป   

          งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA  จ ำนวน 23,200.-
บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA  จ ำนวน 4 เคร่ือง ๆ ละ             
5,800.บำท เป็นเงิน 23,200.-บำท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
- มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 1 kVA (600 Watts) 
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที  
- เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ (งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 2 เคร่ือง , งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 1 เคร่ือง
,งำนตรวจสอบภำยใน 1 เคร่ือง)   

  
โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป   

          งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) เป็นเงิน 700.-บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จ ำนวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 700.-บำท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
- สำมำรถอ่ำนและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตำม
มำตรฐำน ISO/IEC 7816 ได้ 
- มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ4.8 MHz 

/..- สำมำรถใช้งำน 
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- สำมำรถใช้งำนผ่ำนช่องเช่ือมต่อ  (Interface) แบบ USB ได ้
- สำมำรถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้ำขนำด 5 
Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่ำงน้อย 
- เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ (งำนกำรเจ้ำหน้ำที่)   
รวมเป็นเงินงบประมาณที่ขอโอนเงินไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 89,300.-
บาท (แปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 

ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว จึงเสนอญัตติน้ีมำเพ่ือสภำเทศบำลต ำบล
ทรำยขำวพิจำรณำอนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ตำมนัยข้อ 27 แห่ งระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด จะอภิปรำยอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้ำไม่มีขอให้ที่ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมลงมติ สมำชิกท่ำนใดเห็นควรอนุมัติ โอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของส ำนักปลัดเทศบำล ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ตำมที่นำยกเทศมนตรีเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมำชิกยกมือ ...
เสียง)  

สมำชิกท่ำนใดเห็นสมควรไม่อนุมัติ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมำชิกยกมือไม่
อนุมัติ ไม่มี) 

มติที่ประชุม    จึงเป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ  
   ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 
 

3.11 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญนำยกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว 

นายกเทศมนตรี  ข้ำพเจ้ำ นำยสุรพงษ์ จันทบุรำนันท์ นำยกเทศมนตรีต ำบลทรำยขำว ขอ
เสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 ของส ำนักปลัดเทศบำล ฝ่ำยปกครอง งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย โดยมีหลักกำรและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ของส ำนักปลัดเทศบำล ฝ่ำยปกครอง งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ ำนวน 1 
รำยกำร ตำมนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ 

/..องค์กรปกครอง 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 ข้อ ๒7 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร
ใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 

เหตุผล 

งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ฝ่ำยปกครอง ส ำนักปลัดเทศบำล จึงมี
ควำมประสงค์จะน ำงบประมำณไปจัดซื้อครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รำยกำร 
เคร่ืองบันทึกข้อมูลกำรเดินทำงรถดับเพลิง (GPS) เน่ืองจำกประกำศกรมกำรขนส่งทำง
บกก ำหนดให้รถบรรทุกวัตถุอันตรำย รถโดยสำรสำธำรณะ รถโดยสำรสองชั้น และ
รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ต้องติดตั้ง เคร่ืองบันทึกข้อมูลกำรเดินทำงของรถ 
(GPS Tracker) พร้อมด้วยเคร่ืองรูดใบขับขี่ (RFID Magnetic Card Reader) และ
เชื่อมโยงข้อมูลเข้ำกับศูนย์บริหำรจัดกำรเดินรถของกรมกำรขนส่งทำงบกก่อนจะ 

สำมำรถน ำรถมำจดทะเบียนหรือต่อทะเบียน จึงจ ำเป็นต้องขออนุมัติโอน
เงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ดังน้ี 

   โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
โอนลด 
หน่วยงำน ส ำนักปลัดเทศบำล 

แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน 
งำน บริหำรทั่วไปเก่ียวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
งบ ด ำเนินงำน 
หมวด ค่ำวัสดุ 
ประเภท วัสดุอื่น ๆ 
งบประมำณที่ตั้งไว้ จ ำนวน 20,000 บำท ขณะน้ีงบประมำณคงเหลือ  20,000 
บำท และไมมี่ควำมจ ำเป็นต้องเบิกจ่ำยอีกต่อไป จึงขอโอนลดทั้งหมด จ ำนวน 20,000 
บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) ไม่มียอดเงินคงเหลือหลังโอนลด 

 
โอนเพิ่ม 
หน่วยงำน ส ำนักปลัดเทศบำล 
แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน 
งำน บริหำรทั่วไปเก่ียวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
งบ ลงทุน 
หมวด ค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 

 เคร่ืองบันทึกข้อมูลกำรเดินทำงรถดับเพลิง (GPS) 

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเคร่ืองบันทึกข้อมูลกำรเดินทำงรถดับเพลิง (GPS) จ ำนวน  

/..2 เคร่ือง 
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2 เคร่ือง ๆ ละ 10,000 บำท เป็นเงิน 20,000 บำท โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
1. สำมำรถติดตั้งในรถยนต์ส่วนกลำง 
2. รองรับกำรใช้งำนได้ทุกระบบเครือข่ำย 
3. เชื่อมต่อข้อมูลกับกรมขนส่งได้ 
-เป็นไปตำมรำคำท้องถิ่น เน่ืองจำกไม่มีปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงบประมำณและหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนำยน 2559 

    -เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 209 ข้อ 25 

ซึ่งมีควำมจ ำเป็นต้องเบิกจ่ำยคร้ังต่อไป จึงขอโอนเพ่ิม 20,000 บำท (สองหมื่น บำท
ถ้วน) โอนมำจำกส ำนักปลัดเทศบำล แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  ประเภท
วัสดุอื่น ๆ จ ำนวน 20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) 
รวมเงินทีข่อโอนลด เป็นเงิน 20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) 
รวมเงินที่ขอโอนเพิ่ม เป็นเงิน 20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) 

ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว จึงเสนอญัตติน้ีมำเพ่ือสภำเทศบำลต ำบล
ทรำยขำวพิจำรณำอนุมัตโิอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

 
2563 ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ตำมนัยข้อ 27 แห่งระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ต่อไป 

 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด จะอภิปรำยอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้ำไม่มีขอให้ที่ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมลงมติ สมำชิกท่ำนใดเห็นควรอนุมัติ โอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของส ำนักปลัดเทศบำล ฝ่ำยปกครอง งำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย ตำมที่นำยกเทศมนตรีเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมำชิก
ยกมือ 9 เสียง)  

สมำชิกท่ำนใดเห็นสมควรไม่อนุมัติ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมำชิกยกมือไม่
อนุมัติ ไม่มี) 

มติที่ประชุม    จึงเป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ  
   ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 
 

3.12 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกองช่าง  งานกิจการประปา เทศบาล
ต าบลทรายขาว ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญนำยกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว 
นายกเทศมนตรี  ข้าพเจ้า นายสุรพงษ์  จันทบุรานันท์  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรี ขอเสนอ 

/..ญัตติ เร่ือง 
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ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ของกองช่าง กิจการประปาเทศบาล  จะด าเนินตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนงาน
งบเฉพาะกิจการประปา งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้
เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จ ำนวน 4 ตู้ ความละเอียดแจ้งแล้วน้ัน  

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ของกองช่าง  กิจการประปา  จ านวน   ๑  รายการ  ตามนัยข้อ  ๒๙  แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗  “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น” 

เหตุผล 

ตำมที่เทศบำลต ำบลทรำยขำว  ได้ด ำเนินกำรกิจกำรประปำเทศบำลต ำบล
ทรำยขำว จากการตรวจสอบความต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซื้อตู้เหล็ก  
แบบ 4  ลิ้นชัก จ ำนวน 4 ตู้ เพ่ือไว้เก็บต้นขั้วใบเสร็จ งานกิจการประปา จึงขออนุมัติ 

โอนลดเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 
๑ รายการ ดังน้ี                  
โอนลด 

   แผนงำนงบเฉพำะกิจกำรประปำ 
   งำนกิจกำรประปำ 
   งบด ำเนินงำน 
   หมวดค่ำใช้สอย 

ประเภท  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  งบประมำณ ตั้งไว้  จ ำนวน 100,000.- 
บำท ใช้ไป  1,690.-บำท ขณะน้ี  มีงบประมำณคงเหลือ  จ ำนวน  98,310.-บำท  
จึงขอโอนลด  จ ำนวน  31,600.-บำท 
โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงำนงบเฉพำะกิจกำรประปำ 
งำนกิจกำรประปำ 
งบลงทุน 

หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน    
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ  4  ลิ้นชัก  จ ำนวน  4  ตู้  รำคำตัวละ  7,900 
บำท เป็นเงิน 31,600.-บำท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังน้ี 

   -ขนำดกว้ำง x ลึก x สูง (47.0 x 62.0x 132.0 เซนติเมตร) 
/..-มีหูลิ้นชัก 
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   -มีหูลิ้นชัก  
-วัสดุโครงสร้ำงตู้ท ำจำกเหล็ก  ควำมหนำของส่วนต่ำงๆ ของตู้เป็นไปคุณสมบัติตำม
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 

   -ระบบกำรล็อค ใช้กำรล็อคตู้สำมำรถล็อคพร้อมกันทั้ง  4  ลิ้นชัก 

    -คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 
-เป็นไปตำมรำคำท้องถิ่นเน่ืองจำกไม่มีปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงบประมำณ  และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่มท 0808.2/ว 134 ลงวันที่ 
9 มิถุนำยน 2558  และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลง
วันที่  27  มิถุนำยน  2559 

รวมเป็นเงินงบประมำณที่ขอโอนลด – โอนเพ่ิมไปตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่  ทั้งสิ้น                          
31,6๐๐.-บำท  (-สำมหมื่นหน่ึงพันหกร้อยบำทถ้วน-)        

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงเสนอญัตติน้ีมาเพ่ือสภาเทศบาลต าบล
ทรายขาวพิจารณาอนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๗                                                               

 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด จะอภิปรำยอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้ำไม่มีขอให้ที่ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมลงมติ สมำชิกท่ำนใดเห็นควรอนุมัติ โอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกองช่ำง  งำนกิจกำรประปำ เทศบำลต ำบล 
 

ทรำยขำว ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตำมที่นำยกเทศมนตรีเสนอ ขอได้โปรดยกมือ
ขึ้น (สมำชิกยกมือ ไม่มี)  

สมำชิกท่ำนใดเห็นสมควรไม่อนุมัติ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมำชิกยกมือไม่
อนุมัติ-เสียง) 

มติที่ประชุม    จึงเป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียง......เสียง ไม่อนุมัติ  
   ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 
 

3.13 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกองช่าง งานกิจการประปาเทศบาลต าบล
ทรายขาว ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญนำยกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

/..เรียน ประธำนสภำเทศบำล 
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นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว 
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้า นายสุรพงษ์  จันทบุรานันท์  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลทรายขาว 

ขอเสนอญัตติ  เ ร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกองช่าง กิจการประปาเทศบาล จะด าเนินตามบัญชี
ครุภัณฑ์แผนงานงบเฉพาะกิจการประปา งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว  ตู้เย็น ขนาด  ๗  คิวบิกฟุต จ านวน ๑ ตู้ ความละเอียดแจ้งแล้วน้ัน  

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ของกองช่าง กิจการประปา  จ านวน  ๑ รายการ ตามนัยข้อ ๒๙ แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ ๒๗  “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น” 

เหตุผล 

ตำมที่เทศบำลต ำบลทรำยขำว  ได้ด ำเนินกำรกิจกำรประปำเทศบำลต ำบล
ทรำยขำว จากการตรวจสอบความต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ตู้เย็น 
ขนาด  ๗  คิวบิกฟุต จ านวน ๑ ตู้ เพ่ือไว้บริการสมาชิกผู้ใช้น้ าประปาเทศบาลต าบล
ทรายขาว งานกิจการประปา จึงขออนุมัติโอนลดเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จ านวน  ๑  รายการ ดังน้ี                  

   โอนลด 

   แผนงำนงบเฉพำะกิจกำรประปำ 
   งำนกิจกำรประปำ 
   งบด ำเนินงำน 
   หมวดค่ำใช้สอย 

ประเภท  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  งบประมำณตั้งไว้ จ ำนวน  30,000.- บำท                  
ใช้ไป  - บำท ขณะน้ี  มีงบประมำณคงเหลือ  30,000.-บำท  จึงขอโอนลด  จ ำนวน  
9,000.-บำท 

โอนมาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงำนงบเฉพำะกิจกำรประปำ 
งำนกิจกำรประปำ 
งบลงทุน 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เย็นขนำด 7 คิวบิกฟุต จ ำนวน 1 ตู้ รำคำตู้ละ  9,000 บำท   

/..เป็นเงิน 
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เป็นเงิน  9,000.-บำท โดยมคีุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังน้ี 
- ขนำดที่ก ำหนดเป็นควำมจุภำยในขั้นต่ ำ 
-เป็นรุ่นที่ได้รับฉลำกประสิทธิภำพ เบอร์  5 ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

   -เป็นไปตำมรำคำบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับที่  2  หน้ำที่ 
10 ล ำดับที่  1    
รวมเป็นเงินงบประมำณท่ีขอโอนลด-โอนเพ่ิมไปตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ ทั้งสิ้น  9,0๐๐.-
บำท (-เก้ำพันบำทถ้วน-)    

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงเสนอญัตติน้ีมาเพ่ือสภาเทศบาลต าบล
ทรายขาวพิจารณาอนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 

ข้อ  ๒๗       

                                                         

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด จะอภิปรำยอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้ำไม่มีขอให้ที่ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมลงมติ สมำชิกท่ำนใดเห็นควรอนุมัติ โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกองช่าง  งานกิจการประปาเทศบาลต าบล
ทรายขาว ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตำมที่นำยกเทศมนตรีเสนอ ขอได้โปรด
ยกมือขึ้น (สมำชิกยกมือ 9 เสียง)  

สมำชิกท่ำนใดเห็นสมควรไม่อนุมัติ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมำชิกยกมือไม่
อนุมัติ ไม่มี ) 

มติที่ประชุม    จึงเป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ  
   ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 
 

3.14 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของกองช่ าง  ประเภทค่ าก่อสร้ าง ส่ิ ง
สาธารณูปโภค 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญนำยกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว 
นายกเทศมนตรี  ข้าพเจ้า นายสุรพงษ์  จันทบุรานันท์  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบล

ทรายขาว ขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกองช่าง จ านวน ๑ รายการ ความละเอียดแจ้งแล้วน้ัน  

/..หลักการ 
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หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ของกองช่ าง  จ านวน  ๑ รายการ  ตามนัยข้อ  ๒๙  แห่ งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

เหตุผล 

กองช่ำง  ได้ตรวจสอบงบประมาณ  ภายในกองช่าง  มีงบประมาณคงเหลือ
ไม่เพียงพอสามารถโอนลดได้ กองช่าง จึงขอใช้งบประมาณกองการศึกษา จ านวน ๑ 
รายการ เพ่ือขอโอนลดตั้งจ่ายรายการใหม่ กองช่าง จึงขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่จ านวน ๑ รายการ ดังน้ี 

   โอนลด 
   แผนงำนกำรศึกษำ 
   งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 
   งบบุคลำกร 
   หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 

ประเภท เงินเดือนพนักงำน  งบประมำณตั้งไว้ จ ำนวน  1,720,950.- บำท ใช้ไป                           
๒๗๐,๕๙๑.3๗  บำท ขณะน้ี  มีงบประมำณคงเหลือ จ ำนวน  1,4๕๐,๓58.63 
บำท  จึงขอโอนลด จ ำนวน  500,000.-บำท 
โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 

หมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
- ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อมติดตั้ง
เคร่ืองสูบ (ซัมเมิร์ส)  หมู่ที่  ๑  ต ำบลปะตง  อ ำเภอสอยดำว  จังหวัดจันทบุรี   
จ ำนวน  ๒ บ่อ  เป็นเงิน  500,000.-บำท    
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อมติดตั้งเคร่ืองสูบน้ ำ (ซัมเมิร์ส) ขนำด 1.5 
แรง จ ำนวน   2  บ่อ 

    -เป็นไปตำมกองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำนงบประมำณ  ธันวำคม  2562 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 หน้ำที่  ๒ 
ล ำดับที่ ๑ 
รวมเป็นเงินงบประมาณที่ขอโอนลด – โอนเพ่ิมไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน   

/..500,0๐๐.-บาท   
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500,0๐๐.-บาท  (-ห้าแสนบาทถ้วน-) 
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงเสนอญัตติน้ีมาเพ่ือสภาเทศบาลต าบล

ทรายขาวพิจารณาอนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ตามนัยข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ.๒๕๔๓  

 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด จะอภิปรำยอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้ำไม่มีขอให้ที่ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมลงมติ สมำชิกท่ำนใดเห็นควรอนุมัติ โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกองช่าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมำชิกยกมือ 9 เสียง)  

สมำชิกท่ำนใดเห็นสมควรไม่อนุมัติ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมำชิกยกมือไม่
อนุมัติ ไม่มี) 

มติที่ประชุม    จึงเป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ  
   ไม่มี  งดออกเสียง ไม่มี  
 

3.15 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกองช่าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และครุภัณฑ์ส านักงาน 

 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญนำยกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว 
นายกเทศมนตรี  ข้าพเจ้า นายสุรพงษ์  จันทบุรานันท์  ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบล

ทรายขาว ขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกองช่าง จ านวน ๕ รายการ ความละเอียดแจ้งแล้วน้ัน  

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ของกองช่ าง  จ านวน  ๕ รายการ  ตามนัยข้อ  ๒๙  แห่ งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 

/..เหตุผล 
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เหตุผล 

กองช่ำง  ได้ตรวจสอบงบประมาณ  ภายในกองช่าง  มีงบประมาณคงเหลือ
เพียงพอสามารถโอนลดได้ กองช่าง  จึงขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  ๕ รายการ ดังน้ี 

   โอนลด 
   แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
   งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 
   งบด ำเนินงำน 
   หมวดค่ำวัสดุ 

ประเภทวัสดุ ก่อสร้ำง งบประมำณตั้ งไว้  จ ำนวน 700,000.-บำท ใช้ ไป   
166,872.40.-บำท ขณะน้ี  มีงบประมำณคงเหลือ จ ำนวน  533,127.60 บำท  
จึงขอโอนลด จ ำนวน  60,000.-บำท 

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 

หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
- ประเภท ค่ำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส ำหรับประมวลผล  แบบที่ 2 (จอแสดง
ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑๙น้ิว )จ ำนวน ๒ เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ 30,000 บำทเป็น
เงิน 60,000.-บำท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำ
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง  จ ำนวน  1  หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ  โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง  หรือดีกว่ำ 
ดังน้ี 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อย
กว่ำ  2 GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ 
Graphics Processing Unit  ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำด
ไม่น้อยกว่ำ  2  GB  หรือ 

/..3) มีหน่วยประมวลผล 
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3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลัก
ในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 

- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด   DDR 4  หรือดีกว่ำ  มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ   480  GB  จ ำนวน   1  หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ   จ ำนวน   1   หน่วย   

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่ำ   จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ   1   ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ   19  น้ิว   จ ำนวน   1   หน่วย 

- เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   หน้ำที่  212  ล ำดับที่  6    
รวมเป็นเงินงบประมำณที่ขอโอนลด – โอนเพ่ิมไปตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่  ทั้งสิ้น   
๖๐,๐๐๐.-บำท (-หกหมื่นบำทถ้วน-)    

   โอนลด 
   แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
   งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
   งบด ำเนินงำน 
   หมวดค่ำวัสดุ 

ประเภท วัสดุก่อสร้ำง   งบประมำณตั้งไว้   จ ำนวน  700,000.- บำท  ใช้ไป 
226,872.40.-บำท ขณะน้ี  มีงบประมำณคงเหลือ  จ ำนวน  473,127.60 บำท  
จึงขอโอนลด  จ ำนวน  6,300.-บำท 
โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 

หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
- ประเภท  ค่ำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส ำหรับกระดำษ
ขนำด  A  3  รำคำ  6,300 บำท  จ ำนวน   1  เคร่ือง  เป็นเงิน  6,300.-บำท  
โดยคุณลักษณะพ้ืนฐำน  ดังน้ี  
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 

/..- มีควำมละเอียด 
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- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 1,200 dpi 

- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำส ำหรับกระดำษขนำด  A 4 ไม่น้อยกว่ำ 32 หน้ำ
ต่อนำที (ppm) หรอื 14.5 ภำพต่อนำที (ipm) 

- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรับกระดำษขนำด A 4 ไม่น้อยกว่ำ ๒๐ หน้ำต่อ
นำที (ppm) หรือ 14.5  ภำพต่อนำที (ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  1  ช่อง 
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ  100  แผ่น 

- สำมำรถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 

- เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์   
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   หน้ำที่  213  ล ำดับที่  ๗     

                      รวมเงินงบประมาณที่ขอโอนทั งสิ น ๖,๓๐๐.-บาท(-หกพันสามร้อยบาทถ้วน-) 
โอนลด 

   แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
   งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
   งบด ำเนินงำน 
   หมวดค่ำวัสดุ 

ประเภท วัสดุก่อสร้ำง  งบประมำณตั้งไว้ จ ำนวน 700,000.- บำท  ใช้ไป                         
233,172.40.-บำท ขณะน้ี  มีงบประมำณคงเหลือ  จ ำนวน  466,827.60 บำท  
จึงขอโอนลด จ ำนวน  5,800.-บำท 

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 

หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
- ประเภท ค่ำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA  รำคำ  5,800 บำท  
จ ำนวน   ๑  เคร่ือง เป็นเงิน 5,800.-บำท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน  ดังน้ี 

- มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 1 kVA (600 Watts) 

- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ  15  นำท ี 
- เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์   
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   หน้ำที่  213  ล ำดับที่  ๘    

/.. รวมเงินงบประมาณ 
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                      รวมเงินงบประมาณที่ขอโอนทั งสิ น 5,8๐๐.-บาท (-ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) 
โอนลด 

   แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
   งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
   งบด ำเนินงำน 
   หมวดค่ำวัสดุ 

ประเภท วัสดุก่อสร้ำง  งบประมำณตั้งไว้ จ ำนวน  700,000.- บำท ใช้ไป                    
238,972.40.-บำท ขณะน้ี  มีงบประมำณคงเหลือ  จ ำนวน  461,027.60 บำท  
จึงขอโอนลด  จ ำนวน  8,000.-บำท 
โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 

หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
- ประเภท ค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีล้อเลื่อน จ ำนวน 2 ตัว รำคำตัวละ 4,000.-บำท เป็น
เงิน 8,000.-บำท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังน้ี  
-พนักพิงหลังบุด้วยฟองน้ ำหุ้มหนังเทียม PVC  

  - เบำะน่ังบุด้วยฟองน้ ำหุ้มด้วยหนังเทียม PVC  

  -ขำเหล็กชุบโครเมี่ยม 5 แฉก  
    -สำมำรถปรับระดับสูง - ต่ ำได้ 

  -ขนำด 62 x 65 x 98 - 105 ซม. 
-เป็นไปตำมรำคำท้องถิ่นเน่ืองจำกไม่มีปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนัก
งบประมำณ และหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท.0808.2/ว 134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2563 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1248   ลง
วันที่  27   มิถุนำยน 2559 

   รวมเงินงบประมาณที่ขอโอนทั งสิ น 8,0๐๐.-บาท (-แปดพันบาทถ้วน-) 
โอนลด 

   แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
   งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
   งบด ำเนินงำน 
   หมวดค่ำวัสดุ 

ประเภท วัสดุก่อสร้ำง  งบประมำณตั้งไว้ จ ำนวน  700,000.- บำท ใช้ไป 
246,972.40.-บำท ขณะน้ี  มีงบประมำณคงเหลือ  จ ำนวน  453,027.60 บำท  
จึงขอโอนลด  จ ำนวน  3,000.-บำท 

/..โอนมาตั้งจ่าย 
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โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 

หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
- ประเภท ค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 ตัว รำคำตัวละ 1,500.-บำท  
เป็นเงิน 3,000.-บำท  โดยมีลักษณะพ้ืนฐำน ดังน้ี   
-ขนำดW 100 x D 50 x H 75 CM 

  -ด้ำนขวำมือมีลิ้นชัก 1 ใบ พร้อมกุญแจล็อค 1 ชุด 
  - ใต้ลิ้นชักมีช่องส ำหรับวำง  CPU 

 -เป็นไปตำมรำคำท้องถิ่นเน่ืองจำกไม่มีปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนัก
งบประมำณ และหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท.0808.2/ว 134  
ลงวันที่ 9  มิถุนำยน 2563  และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท.0808.2/ว 
1248  ลงวันที่  27  มิถุนำยน  2559 

                      รวมเงินงบประมาณที่ขอโอนทั งสิ น  3,0๐๐.-บาท (-สามพันบาทถ้วน-) 
รวมเป็นเงินงบประมาณที่ขอโอนลด – โอนเพ่ิมไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน  
83,1๐๐.-บาท  (-แปดหม่ืนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงเสนอญัตติน้ีมาเพ่ือสภาเทศบาลต าบล
ทรายขาวพิจารณาอนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ตามนัยข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ.๒๕๔๓  

 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด จะอภิปรำยอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้ำไม่มีขอให้ที ่
ประธานสภาเทศบาล ประชุมลงมติ สมำชิกท่ำนใดเห็นควรอนุมัติ โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ของกองช่าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
ครุภัณฑ์ส านักงาน ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น 

   (สมำชิกยกมือ 9 เสียง)  
สมำชิกท่ำนใดเห็นสมควรไม่อนุมัติ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมำชิกยกมือไม่

อนุมัติ ไม่มี) 
มติที่ประชุม    จึงเป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ  
   ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 
 

/..3.16 เรื่อง 
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3.16 เรื่อง ขออนุมัติโอนตั งจ่ายรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของกองการศึกษา 
 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญนำยกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว 

นายกเทศมนตรี  ข้ำพเจ้ำ นำยสุรพงษ์  จันทบุรำนันท์  นำยกเทศมนตรีต ำบลทรำยขำว  ขอ
เสนอญัตติขออนุมัติตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 

หลักการ 

 ขออนุมัติโอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 
13 รำยกำร ตำมนัยข้อ 27  แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2543 ซึ่งก ำหนดไว้ว่ำ “กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนตั้ง
จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น”  

เหตุผล 

เน่ืองจำกครุภัณฑ์ส ำนักงำนและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองกำรศึกษำ มี
สภำพช ำรุดทรุดโทรม เสื่อมสภำพ มีอำยุกำรใช้งำนมำนำน อีกทั้งเทศบำลได้ย้ำยมำ
อยู่ที่ส ำนักงำนแห่งใหม่ มีครุภัณฑ์บำงรำยกำรที่ต้องจัดซื้อเพ่ือน ำมำใช้ในทำงรำชกำร
และให้เกิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย น้ัน 

 ได้ตรวจสอบและพิจำรณำแล้ว  เห็นว่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำนและครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกองกำรศึกษำ มีสภำพช ำรุดทรุดโทรม เสื่อมสภำพ และมีอำยุกำร
ใช้งำนมำนำน จึงมีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่งบประมำณ พ.ศ.
2563 จ ำนวน 13 รำยกำร ดังน้ี 

                     โอนลด 
   แผนงานการศึกษา 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   งบบุคลากร 
   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน 

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและปรับปรุงให้แก่พนักงำนเทศบำล จ ำนวนอัตรำตำมที่
ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังของเทศบำลต ำบลทรำยขำว โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้จ ำนวน 
12 เดือน 
 

/..-เป็นไปตำม 
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-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบริหำรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หนังสือ ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0808.2/ว 138 ลงวันที่ 30 
ธันวำคม 2558 
 งบประมำณตั้งไว้ จ ำนวน 1,720,950.-บำท ขณะน้ีงบประมำณคงเหลือ จ ำนวน 
1,575,958.63.-บำท จึงขอโอนลด จ ำนวน 43,500.-บำท 

             โอนตั งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานการศึกษา 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 17,000.-บำท โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนดังน้ี 

-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.1 GHz หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB 

   -มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่ำขนำดควำม จุไม่น้อยกว่ำ 1TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  

                     -มี DVD -RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ10/100/100 Base -
T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

                     -มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
                     -มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
                     -มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 

-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  

                       โอนตั งจ่ายรายการใหม่ 

   แผนงานการศึกษา 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

/..เคร่ืองพิมพ์ 
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เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ ( Ink Tank Printer) จ ำนวน 1  เป็นเงิน 7,500-บำท โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนดังน้ี 

-เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer,Copier, Scanner และ Fax ภำยใน
เคร่ืองเดียวกัน 

-เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำก
โรงงำนผู้ผลิต 
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 1,200 dpi  
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำ ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที 
(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที (ipm) 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) 
หรือ 5 ภำพ ต่อนำที (ipm) 

   -สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได้ 
-มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 
dpi 

   -มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
   -สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
   -สำมำรถส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
   -สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
    -มีช่องเช่ือมต่อ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือสำมรถใช้งำนผ่ำน เครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEE 
802.11b,g,n) ได้ 

   -มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น 

-สำมำรถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom  
-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 

           โอนตั งจ่ายรายการใหม่ 

   แผนงานการศึกษา 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA   

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 
2,500.-บำท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนดังน้ี 

/..-มีไฟฟ้ำก ำลัง 
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   -มีไฟฟ้ำก ำลังด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts) 
   -สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 

-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  

           โอนตั งจ่ายรายการใหม่ 

   แผนงานการศึกษา 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
   โต๊ะท ำงำนแบบตัวแอล 

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำนแบบตัวแอล จ ำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 13,000.-บำท 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังน้ี 

                     -หน้ำโต๊ะเหล็กผิวปิดผิว PVC ลำยไม้กันน้ ำและรอยขีดข่วน  
                     -ขนำด 159.50 x 79.50 x 74 เซนติเมตร  

 -เป็นไปตำมรำคำท้องถิ่นเน่ืองจำกไม่มีปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงบประมำณ และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 134 ลงวันที่ 
9 มิถุนำยน 2558 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 

           โอนตั งจ่ายรายการใหม่ 

   แผนงานการศึกษา 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
                     เก้ำอ้ีล้อเลื่อน 

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีล้อเลื่อน จ ำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500.-บำท โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐำนดังน้ี 

                      -พนักพิงหลังบุด้วยฟองน้ ำหุ้มด้วยหนังเทียม PVC 
                      -เบำะน่ังบุด้วยฟองน้ ำหุ้มหนังเทียม PVC 
                     -ขำเหล็กชุบโครเมี่ยม 5 แฉก 
                      -สำมำรถปรับระดับสูง-ต่ ำได้ 
                     -ขนำด 62 x 65 x 98 - 105 ซม. 

-เป็นไปตำมรำคำท้องถิ่นเน่ืองจำกไม่มีปรำกฏในบัญชีรำคำ มำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงบประมำณ และหนังสือ กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 134 ลงวันที่ 
9 มิถุนำยน 2558 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 
 

/..โอนลด 
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                      โอนลด  
                     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   งบด าเนินงาน 
   หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ  

    โครงการจัดงานเทศกาลวันสงกรานต์ 

งบประมำณตั้งไว้ จ ำนำน 300,000.-บำท ขณะน้ีงบประมำณคงเหลือ จ ำนวน 
300,000.-บำท จึงขอโอนลด จ ำนวน 24,000.-บำท  

                     โอนตั งจ่ายรายการใหม่ 

    แผนงานการศึกษา 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

    ตู้เอกสารบานเล่ือนกระจกสูง 4 ฟุต 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เอกสำรบำนเลื่อนกระจกสูง 4 ฟุต จ ำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 
6,000.-บำท    เป็นเงิน 24,000.-บำท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้                     

   1.ท ำจำกเหล็กแผ่นหนำ 0.5 มิล ปั้มข้ึนรูป 
    2.ขนำดตู้ 121.8 x 45.7 x 183 CM 
    3.กระจกใส หนำ 3 มิล 
    4.มือจับเป็นแบบฝังพร้อมกุญแจ แข็งแรง 
    5.รำงลิ้นชักท ำจำกเหล็กหนำ ตัดพับปั้มขึ้นรูป 

    6.ลูกล้อลิ้นชักท ำจำกไนล่อนซิกขอบเหล็ก 
                       7.มีแผ่นชั้นวำง 3 แผ่น พร้อมตะขอ 
                      8.ขึ้นโครงตู้แบบอำร์ตเช่ือมติดอย่ำงแข็งแรง 
                      9.ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กผ่ำนกระบวนกำรล้ำงไขมันและเคลือบผิว 
                      10.พ่นด้วยสีผงอีพ๊อกซ่ีผ่ำนกำรอบด้วยอุณหภูมิไม่ต่ ำกว่ำ 180 องศำ 

-เป็นไปตำมรำคำท้องถิ่นเน่ืองจำกไม่มีปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงบประมำณ  และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 134 ลงวันที่ 
9 มิถุนำยน 2558 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 

           โอนลด  
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   งบด าเนินงาน 

/..หมวดค่าใช้สอย 
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   หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ  

    โครงการจัดงานเทศกาลวันสงกรานต์ 

งบประมำณตั้งไว้ จ ำนำน 300,000.-บำท ขณะน้ีงบประมำณคงเหลือ จ ำนวน 
276,000.-บำท จึงขอโอนลด จ ำนวน 120,000.-บำท  

                     โอนตั งจ่ายรายการใหม่                    
    แผนงานการศึกษา  
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

                     เหล็กดัดหน้าต่างพร้อมติดตั ง 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเหล็กดัดหน้ำต่ำงพร้อมติดตั้ง จ ำนวน 22 บำน เป็นเงิน 
120,000.-บำท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังน้ี 

   1.ขนำด 3.00 x 1.30 เมตร จ ำนวน 18 บำน  
    2.ขนำด 1.70 x 1.30 เมตร จ ำนวน 4 บำน  
                      3.เป็นเหล็กแบนแบบตันแข็งแรง ขนำด 4 หุน   
                      4.ลำยเหล็กดัดเป็นแบบธรรมดำหรือตำมก ำหนด 
                      5.ทำกันสนิมอย่ำงน้อย 1 รอบ และสีจริงอย่ำงน้อย 2 รอบ เพ่ือควำมทนทำน 
                      6.หลังจำกยึดเหล็กดัดแข็งแรงแล้ว จะท ำกำรท ำลำยหัวน๊อตเพ่ือควำมปลอดภัย 

-เป็นไปตำมรำคำท้องถิ่นเน่ืองจำกไม่มีปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงบประมำณ 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)เพ่ิมเติมฉบับที่2 หน้ำที่ 
6 ล ำดับที่ 1 

           โอนลด 
   แผนงานการศึกษา 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   งบบุคลากร 
   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน 

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและปรับปรุงให้แก่พนักงำนเทศบำล จ ำนวนอัตรำตำมที่
ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังของเทศบำลต ำบลทรำยขำว โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้จ ำนวน 
12 เดือน 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบริหำรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0808.2/ว 138 ลงวันที่ 30 
ธันวำคม 2558  
งบประมำณตั้งไว้ จ ำนวน 1,720,950.-บำท ขณะน้ีงบประมำณคงเหลือจ ำนวน  

/..1,532,458.63.-บำท 
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1,532,458.63.-บำท จึงขอโอนลดจ ำนวน 82,100.-บำท 

           โอนตั งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานการศึกษา 
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                     ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 2 เคร่ืองๆ ละ 17,000.-บำท เป็นเงิน 34,000.-บำท 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังน้ี 

-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.1 GHz หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB 

   -มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่ำขนำดควำม จุไม่น้อยกว่ำ 1TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน  1 หน่วย 

                     -มี DVD -RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน  1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ10/100/100 Base -
T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1ช่อง 

                     -มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
                     -มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
                     -มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 

-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  
โอนตั งจ่ายรายการใหม่ 

   แผนงานการศึกษา 
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ (18 หน้ำ /นำที)   

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขำวด ำ(18 หน้ำ /นำที) จ ำนวน 
1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,600-บำท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังน้ี 
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600 x 600 dpi  

   -มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที  (ppm)  
   -มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8MB 

/..-มีช่องเช่ือมต่อ 
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   -มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
   -มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น 

-สำมำรถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom  
-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  

           โอนตั งจ่ายรายการใหม่ 

   แผนงานการศึกษา 
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ ( Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เป็นเงิน 7,500-บำท โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนดังน้ี 

-เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer,Copier ,Scanner  และ Fax ภำยใน
เคร่ืองเดียวกัน 

-เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จำก
โรงงำนผู้ผลิต 
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 1,200 dpi  
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำ ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที 
(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที (ipm) 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) 
หรือ 5 ภำพ ต่อนำที (ipm) 

   -สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได้ 
-มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 
dpi 

   -มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
   -สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
   -สำมำรถส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
   -สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
   -มีช่องเช่ือมต่อ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือสำมรถใช้งำนผ่ำน เครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEE 
802.11b,g,n) ได้ 

   -มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น 
 

/..-สำมำรถใช้ได้กับ 
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-สำมำรถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom  
-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 

           โอนตั งจ่ายรายการใหม่ 

   แผนงานการศึกษา 
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA   

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
2,500.-บำท เป็นเงิน 5,000.-บำท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนดังน้ี 

   -มีไฟฟ้ำก ำลังด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts) 
   -สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 

-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  

           โอนตั งจ่ายรายการใหม่ 

   แผนงานการศึกษา 
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
   โต๊ะท ำงำนแบบตัวแอล 

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำนแบบตัวแอล จ ำนวน 2 ตัวๆ ละ 13,000.-บำท 
เป็นเงิน 26,000.-บำท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังน้ี 

                     -หน้ำโต๊ะเหล็กผิวปิดผิว PVC ลำยไม้กันน้ ำและรอยขีดข่วน  
                      -ขนำด 159.50 x 79.50 x 74 เซนติเมตร            

-เป็นไปตำมรำคำท้องถิ่นเน่ืองจำกไม่มีปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงบประมำณ และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 134 ลงวันที่ 
9 มิถุนำยน 2558 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559      

   โอนตั งจ่ายรายการใหม่ 

   แผนงานการศึกษา 
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

/..เก้ำอ้ีล้อเลื่อน 
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                      เก้ำอ้ีล้อเลื่อน 

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีล้อเลื่อน จ ำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,500.-บำท เป็นเงิน 
7,000.-บำท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังน้ี 

                     -พนักพิงหลังบุด้วยฟองน้ ำหุ้มด้วยหนังเทียม PVC 
                      -เบำะน่ังบุด้วยฟองน้ ำหุ้มหนังเทียม PVC 
                     -ขำเหล็กชุบโครเมี่ยม 5 แฉก 
                      -สำมำรถปรับระดับสูง-ต่ ำได้ 
                     -ขนำด 62 x 65 x 98 - 105 ซม. 

-เป็นไปตำมรำคำท้องถิ่นเน่ืองจำกไม่มีปรำกฏในบัญชีรำคำ มำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงบประมำณ และหนังสือ กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 134  

ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 

  ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว  จึงเสนอญัตติน้ีมำเพ่ือสภำเทศบำลต ำบล
ทรำยขำวพิจำรณำอนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 ตำมนัยข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 ต่อไป 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด จะอภิปรำยอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้ำไม่มีขอให้ที่ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมลงมติ สมำชิกท่ำนใดเห็นควรอนุมัติ โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2563 ของกองกำรศึกษำ ตำมที่นำยกเทศมนตรีเสนอ ขอได้โปรด
ยกมือขึ้น (สมำชิกยกมือ 9 เสียง)  

สมำชิกท่ำนใดเห็นสมควรไม่อนุมัติ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมำชิกยกมือไม่
อนุมัติ ไม่มี) 

มติที่ประชุม    จึงเป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ  
   ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 
 

3.17 เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญนำยกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว 
นายกเทศมนตรี  ข้ำพเจ้ำนำยสุรพงษ์   จันทบุรำนันท์ นำยกเทศมนตรีต ำบลทรำยขำว ขอ

เสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณเพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ในหมวด ค่ำครุภัณฑ์ โดยมีหลักกำรและเหตุผล ดังน้ี 

 

    /..หลักการ 
     



~ 50 ~ 
 

หลักการ 
 

ขออนุมัติโอนเพ่ิมเพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 หน่วยงำนกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน  4  รำยกำร  เพ่ือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3 )  พ.ศ. 2543 ข้อ 27 
กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ำงที่ท ำให้              
มีลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจ
อนุมัติของสภำท้องถิ่น   

   เหตุผล 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม มีควำมต้องกำรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภำพส ำหรับกำรประมวลผลข้อมูล เพ่ือผลิตข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงต่อเน่ือง 
ส ำหรับกำรประกอบกำรตัดสินใจกำรบริหำรงำน กำรก ำหนดนโยบำยของผู้บริหำร 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ที่ใช้งำนอยู่ในปัจจุบัน เป็นเคร่ืองรุ่นเก่ำที่ไม่
สำมำรถรองรับกำรท ำงำนและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นใหม่ได้ นอกจำกเคร่ือง 

 
คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ส่วนใหญ่มีอำยุกำรใช้งำนเป็นเวลำหลำยปีน้ัน

ท ำให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองพิมพ์เร่ิมเสียหำยและเสื่อมสภำพไม่สำมำรถใช้
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองพิมพ์  กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติโอนเพ่ิมเพ่ือตั้งจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม ่ จ ำนวน  4  รำยกำร  ดังน้ี   
รายการที่  1  
โอนลด 
แผนงำน  สำธำรณสุข 
งำน  บริหำรงำนทั่วไปเก่ียวกับสำธำรณสุข 

งบ  ด ำเนินงำน 

หมวด  ค่ำใช้สอย 

ประเภท  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ( ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร)  
งบประมำณตั้งไว้ 45,000.-บำท ปัจจุบันมีงบประมำณคงเหลือ เป็นเงิน 45,000.-  
บำท  จึงขอโอนลดคร้ังน้ี จ ำนวน  11,600.- บำท ( -หน่ึงหมื่นหน่ึงพันหกร้อยบำท
ถ้วน- )  และยังมีควำมจ ำเป็นเบิกจ่ำยคร้ังต่อไป มีงบประมำณคงเหลือหลังโอนลด 
จ ำนวน 33,400.-บำท (-สำมหมืน่สำมพันสี่ร้อยบำทถ้วน-) 
โอนเพ่ิม 

    แผนงำน  สำธำรณสุข 

    งำน   บริหำรงำนทั่วไปเก่ียวกับสำธำรณสุข 
   งบ  ลงทุน 
    หมวด   ครุภัณฑ ์

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA จ ำนวน 2 เคร่ืองๆละ 
5,800 บำท  เป็นเงิน  11,600 บำท   
โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

/..- มีก ำลังไฟฟ้ำ 
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- มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 1 kVA (600 Watts) 
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำท ี
-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ 
คอมพิวเตอร์  
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 
2558 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนำยน  2559   
ขณะน้ีไม่มีงบประมำณคงเหลือเน่ืองจำกเป็นกำรโอนเพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  จึง
ขอโอนเพ่ิมจ ำนวน 11,600.- บำท (-หน่ึงหมื่นหน่ึงพันหกร้อยบำทถ้วน-) โดยขอ
โอนลดจำกแผนงำนสำธำรณสุข งำน บริหำรทั่วไปเก่ียวกับสำธำรณสุข  ประเภท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 
รายการที่  2  
โอนลด 
แผนงำน  สำธำรณสุข 
งำน  บริหำรงำนทั่วไปเก่ียวกับสำธำรณสุข 

งบ  ด ำเนินงำน 

หมวด  ค่ำวัสดุ 
ประเภท  วัสดุก่อสร้ำง 
งบประมำณตั้งไว้ 50,000.-บำท ปัจจุบันมีงบประมำณคงเหลือ เป็นเงิน 50,000.-  
บำท  จึงขอโอนลดคร้ังน้ี จ ำนวน  34,000.- บำท ( -สำมหมื่นสี่พันบำทถ้วน- ) และ
ยังมีควำมจ ำเป็นเบิกจ่ำย คร้ังต่อไป มีงบประมำณคงเหลือหลังโอนลด จ ำนวน  
16,000.-  บำท  ( -หน่ึงหมื่นหกพันบำทถ้วน- ) 
โอนเพ่ิม 

    แผนงำน  สำธำรณสุข 

    งำน   บริหำรงำนทั่วไปเก่ียวกับสำธำรณสุข 
   งบ  ลงทุน 
    หมวด   ครุภัณฑ ์
   ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)  จ ำนวน  2 เคร่ืองๆละ  17,000 บำท  เป็นเงินจ ำนวน  
34,000  บำท 

      โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 CORE ) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำน ไม่น้อยกว่ำ 3.1 GHz  หรือดีกว่ำ จ ำนวน  1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ  
ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  

/..- มี DVD-RW 
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- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว จ ำนวน 1 หน่วย 
-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ 
คอมพิวเตอร์  
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2558 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนำยน  2559   
ขณะน้ีไม่มีงบประมำณคงเหลือเน่ืองจำกเป็นกำรโอนเพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  จึง
ขอโอนเพ่ิมจ ำนวน 34,000.- บำท (-สำมหมื่นสี่พันบำทถ้วน-) โดยขอโอนลดจำก
แผนงำนสำธำรณสุข งำน บริหำรทั่วไปเก่ียวกับสำธำรณสุข  ประเภท วัสดุก่อสร้ำง 
รายการที่  3  
โอนลด 
แผนงำน  สำธำรณสุข 
งำน  บริหำรงำนทั่วไปเก่ียวกับสำธำรณสุข 
 
 

งบ  ด ำเนินงำน 

หมวด  ค่ำวัสดุ 
ประเภท  วัสดุกำรเกษตร 

 

งบประมำณตั้งไว้ 50,000.-บำท ปัจจุบันมีงบประมำณคงเหลือ เป็นเงิน 50,000.-  
บำท  จึงขอโอนลดคร้ังน้ี จ ำนวน  30,000.- บำท ( -สำมหมื่นบำทถ้วน- ) และยังมี
ควำมจ ำเป็นเบิกจ่ำยคร้ังต่อไป  มีงบประมำณคงเหลือหลังโอนลด จ ำนวน  
20,000.-  บำท  ( -สองหมื่นบำทถ้วน- ) 
โอนเพ่ิม 

    แผนงำน  สำธำรณสุข 

    งำน   บริหำรงำนทั่วไปเก่ียวกับสำธำรณสุข 
   งบ  ลงทุน 
    หมวด   ครุภัณฑ ์
   ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จ ำนวน 2 
เคร่ืองๆละ  15,000 บำท   เป็นเงินจ ำนวน   30,000   บำท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี    
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภำยในเคร่ือง
เดียวกัน 
 

/..- มีควำมละเอียด 
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- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที
(ppm) 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm)  
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 256 MB  
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำและสี) ได้  
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
- สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
- สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ  
- สำมำรถย่อและขยำยได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์ 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 

 

- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น  
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ 
คอมพิวเตอร์  
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2558 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนำยน  2559   

 

ขณะน้ีไม่มีงบประมำณคงเหลือเน่ืองจำกเป็นกำรโอนเพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ จึง
ขอโอนเพ่ิมจ ำนวน 30,000.- บำท (-สำมหมื่นบำทถ้วน-) โดยขอโอนลดจำก
แผนงำนสำธำรณสุข งำน บริหำรทั่วไปเก่ียวกับสำธำรณสุข  ประเภท วัสดุกำรเกษตร 
รายการที่  4  
โอนลด 
แผนงำน  สำธำรณสุข    
งำน  บริหำรงำนทั่วไปเก่ียวกับสำธำรณสุข 

งบ  ด ำเนินงำน 
หมวด  ค่ำใช้สอย 
ประเภท  รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร (ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปก
หนังสือ) 

งบประมำณตั้งไว้ 10,000.-บำท ปัจจุบันมีงบประมำณคงเหลือ เป็นเงิน 10,000.-  
บำท  จึงขอโอนลดคร้ังน้ี จ ำนวน  3,000.- บำท ( -สำมพันบำทถ้วน- ) และยังมี
ควำมจ ำเป็นเบิกจ่ำยคร้ังต่อไป มีงบประมำณคงเหลือหลังโอนลด จ ำนวน  7,000.-  
บำท  ( -เจ็ดพันบำทถ้วน- ) 
 

/..โอนเพ่ิม 
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โอนเพ่ิม 

    แผนงำน  สำธำรณสุข 

    งำน   บริหำรงำนทั่วไปเก่ียวกับสำธำรณสุข 
   งบ  ลงทุน 
    หมวด   ครุภัณฑ ์
   ประเภท   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ ำนวน   2  ตัวๆ ละ   1,500  บำท    เป็นเงิน   3,000.-บำท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี    
-ขนำดกว้ำง 100 x ยำว 50 x สูง 75 เซนติเมตร 
-แผ่นหน้ำโต๊ะ (TOP) ผลิตจำกไม้ Particle Board ปิดผิวหน้ำโต๊ะด้วย PVC. เบิ้ล
รอบหนำ 30 มิลลิเมตร  ปิดขอบ Edge PVC. 
-แผ่นขำโต๊ะ ซ้ำย-ขวำ เบิ้ลรอบหนำ 30 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วย   FOIL ปิดขอบด้วย   Edge PVC. 
-แผ่นวำงคีย์บอร์ดท ำจำกไม้ Particle Board  ควำมหนำ 15 มิลลิเมตร เคลือบด้วย
ผิว Foil ปิดขอบด้วย Edge PVC เลื่อนเข้ำออกด้วยรำงลูกล้อ 
-แผ่นบังตำผลิตจำกไม้ Particle Board  ควำมหนำ 15 มิลลิเมตร. เคลือบด้วยผิว 
FOIL ปิดขอบด้วย Edge PVC 
-ด้ำนขวำมีลิ้นชัก 1 ใบ พร้อมกุญแจล็อค 1 ชุด 
-ใต้ลิ้นชักมีช่องส ำหรับวำง CPU 
-เป็นไปตำมรำคำท้องถิ่นเน่ืองจำกไม่มีปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงบประมำณและหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่  
9 มิถุนำยน 2558 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน  2559   
  ขณะน้ีไม่มีงบประมำณคงเหลือเน่ืองจำกเป็นกำรโอนเพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร
ใหม่  จึงขอโอนเพ่ิมจ ำนวน 3,000.- บำท (-สำมพันบำทถ้วน-) โดยขอโอนลดจำก
แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับสำธำรณสุข  ประเภท รำยจ่ำยเพ่ือให้
ได้มำซึ่งบริกำร (ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ) 

 

ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น  จึงขอเสนอญัตติน้ีมำเพ่ือสภำ
เทศบำลต ำบลทรำยขำว พิจำรณำอนุมัติโอนเพิ่มเพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563  

 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด จะอภิปรำยอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้ำไม่มีขอให้ที่ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมลงมติ สมำชิกท่ำนใดเห็นควรอนุมัติ โอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 ของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำนตำมที่นำยกเทศมนตรีเสนอ ขอได้
โปรดยกมือขึ้น (สมำชิกยกมือ 9 เสียง)  

 

 

/..สมำชิกท่ำน 
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สมำชิกท่ำนใดเห็นสมควรไม่อนุมัติ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมำชิกยกมือไม่
อนุมัติ ไม่มี) 

มติที่ประชุม    จึงเป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ  
   ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 
 

3.18 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญนำยกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว 
นายกเทศมนตรี  ข้ำพเจ้ำนำยสุรพงษ์   จันทบุรำนันท์ นำยกเทศมนตรีต ำบลทรำยขำว ขอ

เสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณเพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ในหมวด ค่ำครุภัณฑ์ โดยมีหลักกำรและเหตุผล ดังน้ี 

 

หลักการ 
 

ขออนุมัติโอนเพ่ิมเพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 หน่วยงำนกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน  1  รำยกำร  เพ่ือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3 )  พ.ศ. 2543 ข้อ 27 
กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้   

 มีลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้
เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น   

 
 

เหตุผล 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม มีครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  เช่น  
รถบรรทุกขยะ รถยนต์ส่วนกลำง  รถจักรยำนยนต์  ที่ต้องดูแลบ ำรุงรักษำให้มีสภำพ
ที่ดี สะอำด พร้อมส ำหรับบริกำรประชำชนเป็นประจ ำทุกวัน  ประกอบกับครุภัณฑ์
ยำนพำหนะและขนส่งต้องปฏิบัติงำนเป็นประจ ำทุกวัน มักมีครำบสกปรก เศษขยะ
ต่ำงๆ เกิดขึ้นมำกมำย กำรล้ำงท ำควำมสะอำดจึงเป็นปัจจัยส ำคัญต้องฉีดน้ ำล้ำง
น้ ำยำเพ่ือให้ครุภัณฑ์ที่มีควำมสะอำด  ไม่มีกลิ่นเหม็นของขยะและสิ่งปฏิกูล ที่เกิด
จำกกำรปฏิบัติงำน กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม มีควำมต้องกำรเคร่ืองฉีดน้ ำ
แรงดันสูงส ำหรับใช้ท ำควำมสะอำดครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถยนต์ทุกชนิด 
รถบรรทุกขยะ  จึงขออนุมัติโอนเพ่ิมเพ่ือตั้ งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  จ ำนวน  1  
รำยกำร  ดังน้ี   

 

โอนลด 
แผนงำน  เคหะและชุมชน 
งำน  ก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

/..งบ 
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งบ  ด ำเนินงำน 

หมวด  ค่ำวัสดุ 
ประเภท วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  
งบประมำณตั้งไว้ 70,000.-บำท ปัจจุบันมีงบประมำณคงเหลือ เป็นเงิน 23,600.-  
บำท  จึงขอโอนลดคร้ังน้ี จ ำนวน 23,600.- บำท (-สองหมื่นสำมพันหกร้อยบำท
ถ้วน- ) ไม่มีควำมจ ำเป็นเบิกจ่ำยคร้ังต่อไป  คงเหลือหลังโอนลด จ ำนวน  0.-  บำท  
( -ศูนย์บำทถ้วน- ) 
โอนเพ่ิม 

แผนงำน  เคหะและชุมชน 
งำน  ก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

งบ  ด ำเนินงำน   
ประเภท   ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเคร่ืองฉีดน้ ำแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์   จ ำนวน   1   เคร่ือง   
เป็นเงิน  23,600  บำท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี   
-อัตรำกำรไหลของน้ ำ (L/H ,L/min)  ไม่ต่ ำกว่ำ  650 ลิตรต่อชั่วโมง 10.7 ลิตรต่อ
นำที  
-แรงดันของน้ ำสูงสุด (Max Bar/Working Bar)  ไม่ต่ ำกว่ำ 182 Bar /150 Bar 
-ก ำลังมอเตอร์ ( Kw ) ไม่ต่ ำกว่ำ  3.7  กิโลวัตต์ 
-ก ำลังไฟฟ้ำ( Ph / V / Hz )  ไม่ต่ ำกว่ำ 1 /220/50     
-ควำมเร็วรอบมอเตอร์ (RPM) ไม่ต่ ำกว่ำ 2,800 รอบ   
-ชนิดของมอเตอร์ (Pole)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2 Pole 
-ขนำด (ยำวxกว้ำงxสูง ) ต้องมีขนำดไม่ต่ ำกว่ำ  725x540x610 MM 
-หัวปั้มทองเหลือง 
-เป็นไปตำมรำคำท้องถิ่นเน่ืองจำกไม่มีปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงบประมำณและหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 
9 มิถุนำยน 2558 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน  2559   
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565  (เพ่ิมเติม) ฉบับที่  2 หน้ำที่  
11 ล ำดับที่  1   

ขณะน้ีไม่มีงบประมำณคงเหลือเน่ืองจำกเป็นกำรโอนเพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร
ใหม่ จึงขอโอนเพ่ิมจ ำนวน  23,600.- บำท (-สองหมื่นสำมพันหกร้อยบำทถ้วน-) 
โดยขอโอนลดจำกแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
ประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 

 

ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น  จึงขอเสนอญัตติน้ีมำเพ่ือสภำ
เทศบำลต ำบลทรำยขำว พิจำรณำอนุมัติโอนเพิ่มเพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563  

/..มีสมำชิกสภำ 
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นายสิริชัย โสภิตเจริญ  มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด จะอภิปรำยอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้ำไม่มีขอให้ที ่
ประธานสภาเทศบาล ประชุมลงมติ สมำชิกท่ำนใดเห็นควรอนุมัติ โอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 ของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ประเภท
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ตำมที่นำยกเทศมนตรีเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมำชิก
ยกมือ 9 เสียง)  

สมำชิกท่ำนใดเห็นสมควรไม่อนุมัติ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมำชิกยกมือไม่
อนุมัติ ไม่มี) 

มติที่ประชุม    จึงเป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัต ิ 
   ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  มีสมำชิกท่ำนใดจะหำรือ เร่ืองใด หรือไม่ ขอเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล  

นายบุญส่ง  วงศา  กระผม นำยบุญส่ง  วงศำ สมำชิกสภำเทศบำล ขอเสนอที่ประชุม 

สมาชิกสภาเทศบาล วำระอ่ืนๆ ดังน้ี 

  1. สัญลักษณ์รัชกำลที่ 10 บำงอันขำดหำยไป เช่นธง ไม่ซ่อมแซม ขอให้
กองช่ำงด ำเนินกำรซ่อมแซมให้เรียบร้อย 

  2. กองสำธำรณสุข ขอให้ไปตัดหญ้ำที่ศูนย์เด็กเล็กฟำร์มหมู  ไม่ทรำบว่ำ
ตอนน้ีมีเด็กอยู่หรือไม่ เพรำะผมเห็นหญ้ำขึ้นรก  

นายสฤษ  ไชยุชิต  ขอบคุณครับ ท่ำนรองประธำนสภำ ในส่วนของศูนย์เด็กเล็กฟำร์มหมู ตอนน้ี 
ปลัดเทศบาล ไม่มีเด็ก เพรำะได้ย้ำยเข้ำมำอยู่รวมกับศูนย์ฯหนองตำแอก เรียบร้อยแล้ว แต่ผม

ขอรับเร่ืองไว้และจะให้กองสำธำรณสุขเข้ำไปด ำเนินกำรให้ เพรำะยังเป็นทรัพย์สิน
ของรำชกำร   

นายบุญส่ง  วงศา  3. เก่ียวกับรำยรับ รำยจ่ำย ของกิจกำรประปำของเทศบำล สัญญำไว้ 
สมาชิกสภาเทศบาล ว่ำเมื่อครำวประชุมคร้ังที่แล้วจะน ำรำยรับรำยจ่ำยมำชี้แจง แต่ผ่ำนมำหลำยเดือน

แล้วยังไม่ได้รับค ำชี้แจง ขอทรำบด้วยครับ  และอีกเร่ืองหน่ึงนะครับ เก่ียวกับเร่ือง
ของคนสวนที่เรำจ้ำงมำดูแลสวน ซึ่งกำรท ำงำนยังไม่บรรลุผล ไม่ว่ำทำงกองช่ำงจะ
ด ำเนินกำรอย่ำงไร ให้ได้งำนที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  

นายสฤษ  ไชยุชิต  ขอบคุณครับ ท่ำนรองประธำนสภำ ผมขอตอบเป็นเรื่องๆ ไปนะครับ เร่ิม 

ปลัดเทศบาล ตั้งแต่เร่ืองซุ้ม ซึ่งผมได้สั่งกำรไปแล้วในกำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร ตอนน้ีได้ท ำ
หนังสือแจ้งไปยังผู้รับจ้ำงแล้ว รอรับกำรประสำนงำนตอบกลับ  

  เร่ืองที่ 2 เร่ืองกำรตัดหญ้ำศูนย์เด็กเล็กฟำร์มหมูน้ัน ผมในฐำนะ ผอ.กอง 
สำธำรณสุข ขอรับเร่ืองไว้ครับ และจะด ำเนินกำรประสำนงำนกับผู้เก่ียวข้องให้เข้ำไป 
ดูแลและด ำเนินกำรตัดหญ้ำต่อไป เมื่อเคร่ืองมือพร้อม  ส่วนเร่ืองงบประปำ ขอให้  
เป็นหน้ำที่ของผู้ที่จัดท ำงบมำช้ีแจงให้ทรำบเป็นล ำดับต่อไป เชิญครับ ผอ.กองช่ำง  

/..ขอบคุณค่ะ 
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นางสาววลัยพรรณ  นาที  ขอบคุณค่ะ ท่ำนเลขำนุกำรสภำ เรื่องแรกเก่ียวกับเร่ืองของสวนสำธำรณะ ที่ 
รก.ผอ.กองช่าง ผ่ำนมำเรำประสบปัญหำเร่ืองหญ้ำไมยรำพ และช่วงที่ผ่ำนมำน้ันได้จัดกิจกรรมทุกวัน 

พุธโดยให้พนักเทศบำลช่วยกันก ำจัดไมยรำพมำก่อนแล้วน้ัน ซึ่งเป็นปัญหำท ำให้  
พนักงำนไม่สำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มที่ กองช่ำงจึงได้ด ำเนินกำรจ้ำง
เหมำพนักงำนสวนเพ่ือด ำเนินกำรดูแลสวนสำธำรณะ เช่น กำรดูแลต้นไม้ รดน้ ำ 
พรวนดิน ในส่วนตรงน้ีกองช่ำงจะรับเร่ืองและน ำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และในส่วน
ของรำยรับรำยจ่ำยกิจกำรประปำน้ัน ขอเรียนให้ทรำบว่ำที่ผ่ำนมำให้กองช่ำงเป็น 
ผู้ดูแล ซึ่งในส่วนของกองช่ำงก็จะจบด้ำนช่ำงมำ ซึ่งไม่มีควำมรู้ด้ำนบัญชี แต่กองช่ำง
สำมำรถท ำงำนอ่ืนได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ แต่ด้ำนบัญชีไม่ทรำบว่ำถูกต้องหรือไม่    
จะให้เจ้ำหน้ำที่ที่ท ำรำยรับรำยจ่ำยมำชี้แจงให้ทรำบต่อไป    

นายรัฐศรัณย์ พยัคฆ์สังข์  ในส่วนของบัญชีเงินฝำกกิจกำรประปำ มีเงินฝำกธนำคำร ณ วันที่ 30   
ผช.พนง.การเงินและบัญชี กันยำยน 2562 จ ำนวน 8,396,100.81 (แปดล้ำนสำมแสนเก้ำหมื่นหกพันหน่ึง

ร้อยบำทแปดสิบเอ็ดสตำงค์) มีลูกหน้ี จ ำนวน 1,728,814 บำท (หน่ึงล้ำนเจ็ดแสน
สองหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบสี่บำท) ยอดเงินสะสม 9,524,083.79 บำท (เก้ำล้ำน
ห้ำแสนสองหมื่นสี่พันแปดสิบสำมบำทเจ็ดสิบเก้ำสตำงค์) ปิดงบปี 2562 เรียบร้อย 

นายสุรพงษ์  จันทบุรานันท์ กระผมต้องขอขอบคุณท่ำนสมำชิกทุกท่ำนที่กรุณำให้ญัตติต่ำงๆ ที่ผมเข้ำมำ 

นายกเทศมนตรี ผ่ำนไปด้วยด้วยทั้งๆที่รำยละเอียดบำงอย่ำงไม่เรียบร้อย ผมขอย้ ำให้ทุกส่วน ทุกฝ่ำย
จัดท ำให้เรียบร้อยในครำวต่อไป 

 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ   กระผมมีเร่ืองแจ้งเร่ืองกำรท ำตู้ปันน้ ำใจ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภำคม 2563  
ประธานสภาเทศบาล มำจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลำ 2 สัปดำห์ ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่ำงดี ขอเชิญสมำชิก 
   ที่มีจิตศรัทธำร่วมบริจำคได้ที่ตู้ปันน้ ำใจตลอดเวลำ  

สมำชิกท่ำนใด มีเร่ืองจะเสนออีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่   
  ได้มำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดประชุมครับ  

 
เลิกประชุม  เวลา  17.00 นาฬิกา 
 

ลงชื่อ                                      ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
          (นำยวัฒนำคร วำรีศรลำภ) 
            หวัหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 

 
ลงชื่อ                                      ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
              (นำยสฤษ ไชยุชิต) 
    เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว 
 

 



~ 59 ~ 
 

  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลฉบับนี้    
เมื่อวันที่  4 มิถุนำยน 2563 แล้วเห็นว่ำถูกต้องตำมควำมเป็นจริง จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
 

ลงชื่อ                                      ประธำนกรรมกำร 
                                            (นำยสมชำย เทียนศรี) 

 
 

ลงชื่อ                                      กรรมกำร 
                                            (นำยสุรัตน์ เกิดผล) 
 
 

ลงชื่อ                                      กรรมกำร/เลขำนุกำร 

                                        (นำงสำวแก้วตำ พยัคฆ์สังข์) 
 
 

ลงชื่อ                                      ประธำนสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว 

                                           (นำยสิริชัย โสภิตเจริญ) 
 
 

 


