
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  4 ประจ าปี 2562 

วันศุกร์  27  กันยายน  2562 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

-------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1.  นายสมคิด     ชัยวิบูลย์ธรรม  ประธานสภาเทศบาลฯ 
2.  นายวิวฒัน์    หลิวทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3.  นายพีรพงศ์   เหลืองอร่าม  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  

  4.  นางกรรญา   บุญพาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5.  นายกิตติพันธ์  พุ่มพวง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  

  6.  นายอาราม   บุญพาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
           7.  นายธีระยุทธ    อังสนานนท์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
  8.  นายช านาญ     พ่วงแคะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
  9.  นายสมชาย   ชูสุวรรณประทีป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายนฤต   อิทธิตระการ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ลากิจ 
2. นายพิศิษฐ   อินทร์เสวก         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ลากิจ 
3. นายอภิชัย   เกิดพิทักษ์         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายกิติศักดิ์              วัฒนสิงห์ด ารงค์  นายกเทศมนตรี 
2.  นายอุทัย   โฉมไสว   รองนายกเทศมนตรี 
3.  นายไพโรจน์   เอ่ียมนิ่ม   รองนายกเทศมนตรี 
4.  นายชูเดช   กีระกิตติวาทย์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5.  นายสุวัฒน์   เศรษฐหิรัญ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  6.  นายวิเชษฐ ์   จิตต์ยม   รองปลัดเทศบาล  
  7.  นางสาวศศิชา  สุกสี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  8.  นางสาวจันทร์ทิพย์  ลามิตร   ผู้อ านวยการกองคลัง 

         9.  จ่าสิบเอกหญิงจันทรา  กลั่นพจน์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
 10.  นายชัยภาดิษฐ์  โฉมไสว   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
         11  นางวิมลรัตน์  อริยพฤกษ์  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 12.  นางรชาดา   กมลพัฒนะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

          13.  นายนิคม   ทองดี   นิติกรช านาญการ 
  14.  นางนลินพรรณ  กัจจายะนันท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
  15.  นายศราวุธ   ทองพรม  นักประชาสัมพันธ์ 
      16.  น.ส.ณิษา    พวงวงศ์ษา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  17.  นางสาวจันทร์งาม  เกตุทอง   รองประธานชุมชนที่ 1 
  18.  นายสายันต ์  ทองจุล   รองประธานชุมชนที่ 3 
  19.  นายบุญคุ้ม   เริงฤทธิ์   ประธานชุมชนที่ 6 
  20.  นายสิทธิชัย  เกิดแก้ว   กรรมการชุมชนที่ 2 
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  21.  นางสาวณัชชา  สดเอี่ยม   ประธานชุมชนที่ 6 
  22.  นางสาวณัฐธยาน ์  จันทร์รัตน์แสงสี  กรรมการชุมชนที่ 5 
  23.  นายทองหล่อ  ป้อมน้อย  ประธานชุมชนที่ 7 

  
พิธีก่อนเริ่มประชุม   นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง    

น าคณะสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ    
และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมร่วมพิธีสวดมนต์ไหว้พระ  

เริ่มประชุมเวลา    13.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี  1      เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ รายงานมีสมาชิกท่านใด ขาด ลา  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)    

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   แจ้งสมาชิกสภา ฯ ลากิจ  3  ท่าน 
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  1. นายนฤต อิทธิตระการ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ลากิจ 

   2. นายพิศิษฐ อินทร์เสวก    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ลากิจ 
     3. นายอภิชัย เกิดพิทักษ ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ลากิจ   

มติที่ประชุมสภา    รับทราบ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ    ผมขอแก้ไขเอกสารประกอบการประชุมสภารายการดังต่อไปนี้   
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  1.  เอกสาร โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ติก             
               ซอยเทศบาล 5/1 แผ่นที่ 3  
     2.  เอกสาร ปร.4 งานก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ่อยาง 3 แผ่นที่ 1          
     3.  เอกสาร ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
              พ.ศ. 2562 ส านักปลัดเทศบาล แผ่นที่ 3 
     4.  เอกสารขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
                       พ.ศ. 2562 ส านักกองช่าง แผ่นที่ 3 และแผ่นที่ 4 
     5.  เอกสาร ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
               พ.ศ. 2562 ส านักกองการศึกษา แผ่นที่ 6 และแผ่นที่ 10               
     6.  เอกสารกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  
               ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพัน  
          ในปีงบประมาณ 2563 กองการศึกษา แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 3 

ประธานสภาเทศบาล ฯ แจ้งเรื่องผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลหนองม่วงย้ายไป          
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ด า ร งต าแหน่ ง  ณ สถานธนานุบาล เทศบาลต าบลท่ าลาน            

อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ขอเชิญผู้จัดการ ครับ 
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ผู้จัดการสถานธนานุบาล เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
(นางวิมลรัตน์ อริยพฤกษ์) ประชุมสภาฯทุกท่าน ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดการสถานธนานุบาล

เทศบาลต าบลหนองม่วง ได้รับค าสั่งโยกย้ายให้ไปด ารงต าแหน่ง                  
ณ สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลท่าลาน อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี โดยการย้ายในครั้งนี้เป็นไปตามวาระ ดังนั้นดิฉันขอใช้โอกาส
นี้กล่าวลาทุกท่าน และขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหวังว่า       
คงจะมีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งขอบคุณคะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอให้ผู้จัดการสถานธนานุบาลเดินทางปลอดภัยครับ          
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  

ที่ประชุม        รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง       
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 เม่ือวันที่ 26 
สิงหาคม 2562 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  ได้ร่วมตรวจสอบรายงานการประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) คราวที่แล้ว  

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   หากท่านสมาชิกจะขอแก้ไขเพ่ิมเติม ขอให้ระบุเลขหน้า และระบุบ
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  บรรทัด เพื่อความสะดวกครับ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมไหม หากไม่มี 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)         ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล

  หนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่  
  26 สิงหาคม  2562 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ  7  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  2  เสียง
  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่ อง การพิจารณาอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 3.1 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี            
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) งบประมาณพ.ศ. 2562 ส านักปลัดเทศบาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

ครับ   

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกติิศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
 ขอเสนอญัตติ  ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติ โอนเงิน

งบประมาณ 
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  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ          

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอน    
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่            
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 เหตุผล 
 เนื่องจาก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของเทศบาลต าบล

หนองม่วง ได้ด าเนินการก่อสร้างและใช้งานมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2552 
จนถึงปัจจุบัน ท าให้เกิดความช ารุดตามสภาพการใช้งาน ส านักปลัด 
จึงขออนุมัติด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้สามารถกลับมาใช้
งานได้ตามปกติ อีกทั้งเป็นการอ านวยความสะดวก ให้แก่พนักงาน
และผู้มาติดต่อราชการ และขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
จ านวน 2 รายการ ประกอบด้วย ชุดไมค์ประชุมระบบไร้สาย     
พร้อมติดตั้ง และสัญญาณไฟฉุกเฉิน (ไซเรน) แบบราง จ านวน 1 ชุด 
จึ งขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ           
พ.ศ. 2562 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

     โอนเพิ่ม  
      ส านักปลัดเทศบาล 
        แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
         งานบริหารทั่วไป (00111) 
        งบลงทุน  
        หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) 
        ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)  
      - ชุดไมค์ประชุมระบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง (เงินอุดหนุน)       
     จ านวน 313,000 บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดไมค์ประชุมระบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง      
     โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   1. มีเครื่องควบคุมชุดประชุม จ านวน  1  เครื่อง 
   2. ไมค์ประธาน   จ านวน  1  ตัว 

   3. ไมค์ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 16 ตัว 
   4. อุปกรณ์แจกจ่ายระบบ  จ านวน  2  ตัว 
   5. อุปกรณ์รับสัญญาณไร้สายอินฟาเรต จ านวน 2 ตัว 

   6. อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ จ านวน  1  เครื่อง 
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   7. อุปกรณ์ขยายมิกเซอร์กับแอมป์ 70 วัตต์  จ านวน  1  เครื่อง 
   8. ล าโพงขนาด 60 วัตต์      จ านวน  2  ตัว 
   9. ตู้ใส่อุปกรณ์ 19 นิ้ว     จ านวน  1  ตัว 

          เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์     
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989     
     ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคา      
     ที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เพ่ือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการ   
     ปฏิบัติงานสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
     ให้บริการประชาชนของพนักงานเทศบาลให้ดีขึ้น 
     (ตั้งไว้     -      บาท, คงเหลือ    -   บาท) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้า 9 
     หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) 
         ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)  
               - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
     (เงินรายได้) จ านวน 364,000 บาท 
      โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิม    
     พระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   1. รื้อถอนฝ้าเพดาน  
   2. รื้อถอนผนังและพ้ืนอาคาร 
   3. ปรับปรุงพื้นห้องน้ า 
   4. ปรับปรุงฝ้าเพดาน 
   5. งานผนังและงานทาสีอาคาร 

     6. งานซ่อมแซมรอยรั่วซึมกระเบื้องหลังคา  
     รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมฯ ตาม แบบ ปร.4 และ ปร.5 
     ของเทศบาลต าบลหนองม่วง   (ตั้งไว้   -   บาท,  คงเหลือ   -   บาท) 
      ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2562 
     หน้า 8 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 
         งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
        งบลงทุน  
       หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) 
       ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)  

   - สัญญาณไฟฉุกเฉิน (ไซเรน) แบบราง (เงินรายได้)    
   จ านวน 21,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สัญญาณไฟฉุกเฉิน (ไซเรน) แบบราง     

    จ านวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. ไฟไซเรน LED ทรงยาว แบบ 10 ตอน มีให้เลือก 4 สี ่คือ สเีหลือง, 
   สีแดง, สีแดง-น้ าเงนิ และน้ าเงิน 



    -6- 

   2. สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าได้ระหว่าง 12V-24V1 และให้ก าลังไฟ 
   ประมาณ 220 Watt 
   3. ให้แสงสว่างโดยใช้หลอด LED แบบ COB (Chip-On-Board) 
   จ านวน 22 ชุด 
   4. มีขนาด กว้าง 220 มม. ยาว 1,200 มม. และสูง 120 มม. 

      เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์      
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 
     ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคา     
     ที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เพ่ือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการ  
     ปฏิบัติงาน สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
     ให้บริการประชาชนของพนักงานเทศบาลให้ดีขึ้น 
     (ตั้งไว้   -    บาท, คงเหลือ   -  บาท) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้า 12 
     แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) 
     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) 
     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900) 

   - เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) (เงินรายได้) 
   จ านวน 14,560 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) เป็นไปตามหนังสือ 
     ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 110   ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
     เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
     สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้าง 
     (ตั้งไว้ – บาท , เหลือ – บาท) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 97 ล าดับที่ 1 
     โอนลด    
     ส านักปลัดเทศบาล 
       แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
         งานบริหารทั่วไป (00111) 
         งบบุคลากร (520000) 
        หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) 
         เงินเดือนพนักงาน(220100) (เงินรายได้) จ านวน 378,560 บาท 
        (ตั้งไว้  4,081,500  บาท, คงเหลือ  804,315 บาท) 
       งบด าเนินการ (530000)  
         หมวดค่าใช้สอย (532000) 
        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)          
        - ค่าจ้างเหมาบริการ (เงินอุดหนุนทั่วไป) จ านวน  313,000  บาท 
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         (ตั้งไว้  700,000  บาท, คงเหลือ  389,118.58 บาท) 
     หมวดค่าวัสดุ (533000) 
     ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) (เงินรายได้)       
     จ านวน 21,000  บาท 
         (ตั้งไว้  50,000  บาท, คงเหลือ  21,556  บาท) 
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน  712,560.- บาท                     
     (เจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
               ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง        
     เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายสมชาย ชูสุวรรณประทีป)  ข้าพเจ้านาย สมชาย ชูสุวรรณประทีป สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
     อยากถามท่านประธานสภาฯ วันนี้เป็นวันที่ 27 กันยายน 2562 
     อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว จะท างบประมาณทันหรือไม่  
     เหตุใดไม่น างบประมาณปี 61 มาใช้ เหตุใดต้องโอนไปงบประมาณ
     62 และ 63 และวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ก็เป็นงบประมาณใหม่แล้ว
     ท าไมต้องเร่งรีบรวบรัดมาท าในวันนี้ด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง ครับ  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)       

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 

เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลต าบลหนองม่วง เหลือจากการ     
ใ ช้ งบประมาณประ เภท เ งิ น เ ดื อนซึ่ ง ต้ อ งตั้ ง ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยก าหนด เช่น เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการ
กองช่าง ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ซึ่งต าแหน่งนี้ยังไม่มีบุคลากร
ในเทศบาลฯ แต่ต้องตั้งเงินเดือนต าแหน่งนี้ไว้ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ
ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะเหลือ และหากเราไม่น างบประมาณ
จ านวนดังกล่าวมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณดังกล่าวจะตก
เป็นเงินสะสม เมื่อขออนุมัติสภาโอนงบประมาณตามที่เราน าเสนอ 
หากสภาอนุมัติให้โอนงบประมาณ เราจะมีการกันเงินไว้ซึ่งเป็น
อ านาจของสภา และหลังจากที่สภาอนุมัติโอนงบประมาณโครงการ
ต่างๆแล้ว เราก็จะขออนุมัติต่อสภาเพ่ือกันเงินงบประมาณไว้ได้อีก   
1 ปี เพื่อไม่ให้งบประมาณดังกล่าวตกเป็นเงินสะสมครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 
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สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ขออนุญาตท่านประธานฯเนื่องจากท่านนายกตอบไม่ตรงค าถามครับ        
(นายสมชาย ชูสุวรรณประทีป)  ผมถามว่าเค้าจะท างบประมาณแยกออกมาทันไหม เพราะว่าวันนี้
     วันที่ 27 แล้ว และวันจันทร์ก็วันที่ 30 แล้ว ท าไมใช้งบประมาณ     
     ปี 63 เลย วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ก็เป็นงบประมาณ 63 แล้ว         
     อยากทราบว่าจะท างบประมาณทันไหม         

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกติิศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
 งบประมาณของปีงบประมาณ 2562 คืองบประมาณที่เราใช้ตั้งแต่ 

1 ตุลาคม 2561 และจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่เรา
ต้องด าเนินการโอนงบประมาณ ที่ท่านสมาขิกถามว่าท าไมต้องโอน
ในวันที่  30  กั นยายน  2562 เนื่ อ ง จากว่ า เ ว ล า เ ร า โ อน            
งบประมาณวันนี้และขออนุมัติจากสภากันเงินวันนี้ จะมีวันจันทร์      
ที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งเงินตัวนี้ไม่ใช่ว่ากันเงินแล้วต้องให้          
ใช้ เลย เช่นหากจะซื้อครุภัณฑ์ไม่ใช่ว่าสภาอนุมัติแล้วจะต้อง
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จภายใน 30 กันยายน 2562 ซึ่งการ
ที่เรากันเงินไว้เราจะสามารถใช้งบประมาณดังกล่าวได้ถึง 30 
กันยายน 2563 ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติ           
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ที่ประชุม เรื่องการพิจารณาการพิจารณาอนุมัติ โอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักปลัดเทศบาล                

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ  7  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  2  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 3.2 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) งบประมาณ พ.ศ. 2562 กองคลัง ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ

  

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกติิศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
 ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ เรื่ อง  ขออนุมัติ โอนเงิน

งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
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 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอน      
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่            
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 เหตุผล 
 เนื่องจากกองคลัง มีปริมาณเอกสารฎีกา และเอกสารเบิกจ่ายจ านวน

มาก ท าให้ตู้จัดเก็บเอกสารไม่ เพียงพอ และมีตู้ เอกสารช ารุด        
ทางกองคลังมีความประสงค์ ขอซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้รางเลื่อน
แบบมือผลัก 6 ตู้คู่ และเครื่องพิมพ์เช็ค เพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน และให้การจัดเก็บเอกสารเป็นไปด้วย    
ความเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เ พ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดั งมี
รายละเอียดดังนี้ 

     โอนเพิ่ม 
     กองคลัง 
     แผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
     งานบริหารงานคลัง (00113) 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) 
     ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (411100) 
     - ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก ขนาด 6 ตู้คู่ (เงินรายได้)  
     จ านวนเงิน 65,000.- บาท  
       (ตั้งไว้    - บาท, เหลือ      -       บาท) 
     เ พ่ือจ่ ายเป็นค่ าจัดซื้ อตู้ รางเลื่อนแบบมือผลัก  ขนาด 6 ตู้ คู่        
     จ านวน 1 ตู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     - ความยาวไม่น้อยกว่า  260 ซม. ความกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. 
     ความสูงไม่น้อยกว่า 190 ซม. (มอก.) 
     - สามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 30 กก. โดยใช้แรงผลัก            
     ไม่เกิน 6 กก. 
     - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ถือปฏิบัติ
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 
     22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ
     อย่างประหยัด เพ่ือให้พนักงานงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
     สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
     ประชาชนของพนักงานเทศบาลให้ดีขึ้น 
     (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 – 2565)  แก้ ไขครั้ งที่     
     1/2562 หน้าที่ 10) 



      -10- 

     - เครื่องพิมพ์เช็ค (เงินรายได้) จ านวนเงิน 31,000.- บาท  
       (ตั้งไว้ - บาท , เหลือ - บาท) 
     เ พ่ื อจ่ า ย เป็ นค่ า จั ดซื้ อ เ ค รื่ อ ง พิม พ์ เ ช็ ค  จ านวน  1  เ ครื่ อ ง                      
     โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     -  หัวพิมพ์ปรับระยะความห่างอัตโนมัติ 
     -  ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  580 CPS 
     -  พิมพ์กระดาษคาร์บอนได้ไม่น้อยกว่า 1  
     -  สามารถพิมพ์เช็ค พิมพ์ใบเสร็จ ใบเปย์อิน สมุดเงินฝาก           
     และงานเอกสารอ่ืนๆ ได้ 
     -  รองรับโปรแกรม ระบบ e-LAAS 
     - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ถือปฏิบัติ
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว1989                  
     ลงวันที่  22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคา 
         ที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เพ่ือให้พนักงานงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการ
     ปฏิบัติงานสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและการ
     ให้บริการประชาชนของพนักงานเทศบาลให้ดีขึ้น  
     (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)                             
     แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 11 

     โอนลด 
     แผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
     งานบริหารงานคลัง (00113) 
     งบบุคลากร (520000) 
     หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว 
     ประเภทรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) 
     รายการเงินเดือนพนักงาน (220100) (เงินรายได้)               
     จ านวนเงิน  65,000.-  บาท (ตั้งไว้ 1,875,600.- บาท,                  
     เหลือ 117,527.- บาท) 
     งบด าเนินงาน (530000) 
     หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
     ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน (531000) 
     รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์                    
     แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)  
      (เงินรายได้)  จ านวนเงิน  31,000.-  บาท 
     (ตั้งไว้ 190,000.- บาท,เหลือ  127,700.- บาท)   
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,000.- บาท (เก้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
     ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง        
     เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ   มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติ           
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)       ที่ประชุม เรื่องการพิจารณาการพิจารณาอนุมัติ โอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองคลัง                             

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ  7  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  2  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   3.3 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                    
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) งบประมาณ พ.ศ. 2562 กองสาธารณสุข ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกติิศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
 ขอเสนอญัตติ  ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติ โอนเงิน

งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยวิธีการงบประมาณ           
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอน    
     และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
     รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
     ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่           
     ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
     เหตุผล 
      เทศบาลต าบลหนองม่วงเดิมเป็นสุขาภิบาลหนองม่วงได้ซื้อที่ดิน          
      เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๖ เล่ม ๖๗ หน้า ๒๖ 
      อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี  พ้ืนที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๘๘ ตารางวา  
      เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับก าจัดขยะมูลฝอย ปัจจุบันที่ดินดังกล่าว
      ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ต าบลหนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี อยู่ในเขต
      พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง เทศบาลต าบลหนองม่วง   
      ได้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดังกล่าวก าจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
      ปัจจุบันใช้ประโยชน์พ้ืนที่แล้วกว่าร้อยละ 90 ซึ่งประสบปัญหา     
      ขยะตกค้างมีจ านวนมากกรณีขยะอินทรีย์จากบ้านเรือนประชาชน 
      เช่น ต้นไม้  ใบไม้  เศษพืชผักและผลไม้  เมื่อด า เนินการเก็บ                
      ขน แล้วไม่มีสถานที่ส าหรับการก าจัด 
         เพ่ือให้การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นไปด้วย    
      ความเรียบร้อย และสามารถใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ ตอบสนอง
      ต่อนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของรัฐบาล ด าเนินการตามอ านาจ
      หน้าที่และเป็นการจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
      ในท้องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2562 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
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     โอนเพิ่ม 
     กองสาธารณสุขฯ  
     แผนงานสาธารณสุข (00220) 
     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
     งบลงทุน  
     หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) 
     ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร (410400)   
     - เครื่องย่อยกิ่งไม้ (เงินรายได้) จ านวน   100,000  บาท 
     (ตั้งไว้   -   บาท  , เหลือ    -   บาท) 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม ้จ านวน ๑ เครื่อง                  
     โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   - เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 
   - ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า 
   - ความเร็วรอบ  3600  รอบ/นาท ี
   - ระบบสตาร์ทกุญแจและดึงเชือกได้ในเครื่องเดียวกัน 
   - จ านวนใบมีดอย่างน้อย 2 ใบมีด 
   - ขนาดก่ิงไม้เนื้อแข็งที่ย่อยได้ขนาดไม่เกิน 4 นิ้ว 
   - สามารถย่อยวัสดุทั้งแห้งและเปียกได้  
   - มีช่องใส่ชิ้นงาน สามารถย่อยได้ท้ังระบบหยาบ และละเอียด   
   - มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
   - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ถือปฏิบัติ
   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 
   22 มิถุนายน 2562 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ
   อย่างประหยัดเพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานก าจัดขยะมูลฝอย
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2665) แก้ไขครั้งที่ 
   1/2562 หน้า 29 

     โอนลด 
     แผนงานสาธารณสุข (00220) 
     งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
     งบบุคลากร(520000) 
     หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว 
     ประเภทรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) 
     รายการเงินเดือนพนักงาน (220100) (เงินรายได้)               
     จ านวน   100,000   บาท 
     (ตั้งไว้ 1,211,700 บาท เหลือ 365,600 บาท) 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
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     ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง        
     เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ขอมติที่ ประชุม  เรื่ อ งการพิจารณาการพิจารณาอนุมัติ โอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 กองสาธารณสุข 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ  8  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 3.4 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี         
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) งบประมาณ พ.ศ. 2562 กองช่าง ขอเชิญนายกเทศมนตรี   

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกติิศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
 ขอเสนอญัตติ  ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติ โอนเงิน  

งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
 โดยมี หลักการและเหตุผลดังนี้ 
 หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ          

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอน     
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่           
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 เหตุผล 
 เนื่องจากเทศบาลต าบลหนองม่วง มีความจ า เป็นในการจัดท า

โครงสร้าง พ้ืนฐานงานถนนเ พ่ือแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อน           
ของประชาชนในพ้ืนที่และจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมเพ่ือให้งานบริการ     
แก่ประชาชน   จึงขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เ พ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดั งมี
รายละเอียดดังนี้ 

 โอนเพิ่ม 
 กองช่าง 
     แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
     งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

    งบลงทุน 
    หมวดครุภัณฑ์ (541000) 
    ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (410100) 

     - ตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน) (เงินรายได้) จ านวนเงิน  5,500 บาท 
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     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก จ านวน 1  ตู้  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
     1. มีมือจับชนิดบิด  
     2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น    
     3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
     รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561)  
     (ตั้งไว้  -  บาท , เหลือ  -  บาท)  

    (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข                  
     ครั้งที่ 1/2562 หน้า 32) 
 ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900) 
 - เครื่องตัดหญ้าแบบเขน็ (เงินรายได้) จ านวนเงิน 13,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน 1 เครื่อง                

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน   
 2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า  
 3. รัศมีตัดหญ้าไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว  
 (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 2561) 
     (ตั้งไว้  -  บาท , เหลือ  -  บาท)  
 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข                

ครั้งที่ 1/2562 หน้า 30 ) 
 ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ (411300)  
 - กล้องระดับ (เงินรายได้)  จ านวนเงิน  34,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า      

จ านวน  1  ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง  
 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ  
 3. มีก าลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า  
 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 

มิลลิเมตร  
 5. ขนาดความกว้างของภาพ ที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 

2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา  
 6. ระยะที่มองเห็นชัดสุดไม่เกิน 2 เมตร  
 7. ค่าตัวคูณคงที่ 100  
 8. มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงการท างาน        

ของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า  + / - 12 ลิปดา  
 9. ความละเอียดในการท าระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน + / -   

1.5 มิลลิเมตร  
 10. ความไวของระดับน้ าฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 

มิลลิเมตร หรือไวกว่า 
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 11. มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดก ากับทุก ๆ 1 องศา 
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561) 

     (ตั้งไว้  -  บาท , เหลือ  -  บาท)  
     (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ครั้งที่  
     1/2562 หน้า 31) 

    แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
     งานสวนสาธารณะ (00243) 
     งบลงทุน  
     หมวดครุภัณฑ์ (541000) 
     ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร (410400) 
     -  เครื่องเติมอากาศ(กังหันน้ า (เงินรายได้)      
        จ านวนเงิน  258,000.-   บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเติมอากาศ (กังหันน้ า) จ านวน  2 เครื่อง  
     โดยมีรายละเอียดดังนี้  เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ า 10 ใบพัด 
     1. ปริมาณออกซิเจน :2.5-4.5 Kg.O2/hr  
     2. เกียร์ทด 100 รอบ/นาที  
     3. โครงแท่นท าด้วยเหล็กชุบกัลป์วาไนส์อย่างหนา ขนาด 2”x2”4) 
     ตุ๊กตารับเพลา เป็นลุ๊ชลูกกลิ้งแสตนเลส ช่วยประหยัดค่ากระแส  
     ไฟฟ้ามาก  
     5. เพลาแขนใบพัดเป็นแป๊บชุปกัลป์วาไนส์อย่างหนา ขนาด 1 1/4" 
     6. ยอยส์ให้ตัวเป็นแบบขาทองเหลืองไม่เป็นสนิมและแผ่นยางเสริม
     ลวดแข็งแรงทนต่อการฉีกขาด  
     7. ทุ่นเป็นแบบขอนท าด้วยพลาสติกอย่างดี จ านวน 4 ล า  
     8. ใบพัด 1 วง มี 8 ใบพายสีด า (8 แฉก) ท าด้วยพลาสติกอย่างดี 
     9. ขนาดประกอบแล้ว กว้าง 175 เซนติเมตร ยาว 550 เซนติเมตร 
     10. ฝาครอบมอเตอร์ท าด้วยพลาสติกเกรด A  และชุดตู้ควบคุม
     ไฟฟ้าอัตโนมัติ (ดันน้ า) / 1 ตู้ควบคุมปั๊ม 1 เครื่อง  
     เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาไทย ที่ มท 08080.2/ว 1989 
     ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคา    
     ที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เพ่ือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการ    
     ปฏิบัติงานสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
     ให้บริการประชาชนของพนักงานเทศบาลให้ดีขึ้น 
     (ตั้งไว้  -  บาท , เหลือ  -  บาท)  
     (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ครั้งที่  
     1/2562 หน้า 33) 
     แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310)  
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     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) 
     งบลงทุน   

    หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) 
    ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)    

     - เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า k) (เงินรายได้ )        
     จ านวนเงิน  37,792.-  บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)  
     เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.110 ลงวันที่ 
     5 มีนาคม  2561 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการก าหนดเงื่อนไข                     
     และหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk) ไว้ในสัญญาจ้าง 
     (ตั้งไว้  -  บาท , เหลือ  -  บาท) 
     (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 97 ล าดับที่ 1 
     แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310)  
     งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 
     งบลงทุน   

    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) 
    ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900) 
    - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 5/4-1 (เงินรายได้)

     จ านวนเงิน  247,800.-  บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
     ยาว 122.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ถนน
     คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 366.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
     เทศบาลต าบลหนองม่วง) 
     (ตั้งไว้  -  บาท, เหลือ  -  บาท)  
     (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่  
     1/2562  หน้า 2 ล าดับที่ 1) 
     - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ฝาเหล็ก ซอยเทศบาล 
     14/8 (เงินอุดหนุน ) จ านวนเงิน 150,000.- บาท 
     -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ฝาเหล็ก ซอยเทศบาล 
     14/8 (เงินรายได้) จ านวนเงิน  5,000.- บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ฝาเหล็ก สองฝั่งถนน 
     ขนาดกว้าง 0.60 เมตร และมีความยาวรวม สองฝั่งถนน 144 เมตร 
     (ซอยเทศบาล 14/8) หรือมีพ้ืนที่รางระบายน้ าฝาเหล็กไม่น้อยกว่า 
     86.40 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลหนองม่วง) 
     (ตั้งไว้  -  บาท , เหลือ  -  บาท) 
     (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่  
     1/2562 หน้า 3 ล าดับที่ 2) 
 



      -17- 

     - โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ซอยเทศบาล 
     5/1 (เงินรายได้) จ านวนเงิน  400,000.- บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ติก และปรับปรุง
     บ่อพัก ค.ส.ล.ซอยเทศบาล 5/1 ขนาดผิวจราจรเดิมกว้าง 4.00 
     รวมผิวจราจร เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร              
     หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 556.00 ตารางเมตร พร้อมบ่อพัก    
     ค.ส.ล. จ านวน 16 บ่อ และบ่อพักรางวี ค.ศ.ล. 32 บ่อ (รายละเอียด
     ตามแบบเทศบาลต าบลหนองม่วง) 
     (ตั้งไว้  -  บาท , เหลือ  -  บาท)  
     (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที ่
     1/2562  หน้า 4 ล าดับที่ 3) 
     -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อยาง  3         
     (ส่วนที่เหลือ) (เงินรายได้) จ านวนเงิน 142,000.- บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
     ยาว 48.00 เมตร ความหนา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ถนน
     คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
     เทศบาลต าบลหนองม่วง) 
     (ตั้งไว้  -  บาท , เหลือ  -  บาท) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 49 ล าดับที่ 18 
     โอนลด 

    กองช่าง 
    แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (00241) 
     งบบุคลากร  (520000) 

    หมวดรายจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   
    ประเภทรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) 

     รายการเงินเดือนพนักงาน (220100) (เงินรายได้)      
     จ านวน  800,000.-  บาท 
               (ตัง้ไว้  1,329,780.- บาท , เหลือ 861,181.- บาท) 

    รายการเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200)               
     (เงินรายได้)  จ านวน   24,000.-  บาท 

    (ตัง้ไว้  24,000.- บาท , เหลือ   24,000  บาท) 
    รายการเงินประจ าต าแหน่ง (220300) (เงินรายได้)  

     จ านวน   60,000.-  บาท 
    (ตัง้ไว้  60,000.- บาท , เหลือ  60,000  บาท) 
    หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
    รายการรายจ่ายค่าตอบแทน(532000) 
    รายการค่าเช่าบ้าน (310400) (เงินรายได้) 
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    จ านวน  9,092.-  บาท 
    (ตั้งไว้  88,000.- บาท , เหลือ   76,100.-   บาท) 
    รายการรายจ่ายค่าใช้สอย (532000) 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)                   

     (เงินรายได้) จ านวน   150,000.-  บาท 
    (ตั้งไว้  229,900.- บาท , เหลือ   176,265.- บาท) 
    รายการรายจ่ายค่าวัสดุ 
    รายการค่าวัสดุก่อสร้าง(330600) (เงินอุดหนุนทั่วไป)  

     จ านวน   150,000.-  บาท 
    (ตั้งไว้  300,000.- บาท , เหลือ   179,103.82  บาท) 
    แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

     งานไฟฟ้าและถนน (00242) 
     งบด าเนินงาน  (530000) 
     รายการรายจ่ายค่าใช้สอย 
     รายการค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม(320400) (เงินรายได้) 

    จ านวน   100,000.-  บาท 
    (ตั้งไว้  100,000.- บาท , เหลือ 100,000.- บาท  

     รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน  1,293,092.- บาท  
     (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าสิบสองบาทถ้วน) 

     ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง        
     เพ่ือพิจารณาต่อไป  

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ขอมติที่ ประชุม  เรื่ องการพิจารณาการพิจารณาอนุมัติ โอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองช่าง 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ  7  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  2  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 3.5 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี         
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) งบประมาณ พ.ศ. 2562 กองการศึกษา ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกิตติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
     ขอเสนอญัตติ  ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติ โอนเงิน      
     งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี   
     หลักการและเหตุผลดังนี้ 
     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ           
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอน     
     และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ 
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     รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
     ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่           
     ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
     เหตุผล 
     เนื่องจาก โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองม่วง  ได้ด าเนินการก่อสร้าง
     และใช้งานเมื่อ เดือน พฤษภาคมพ.ศ. 2552  จนถึงปัจจุบัน         
     เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการใช้งาน กองการศึกษา          
     จึงขออนุมัติด าเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างพ้ืนฐานและก่อสร้าง     
     สิ่งสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน อีกทั้งเป็นการอ านวยความสะดวก 
     ให้แก่พนักงานและผู้มาติดต่อราชการ และขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ 
     จึงขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ           
     พ.ศ. 2562 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
     โอนเพิ่ม 
     กองการศึกษา 
     แผนงานการศึกษา (00210) 
     งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ (541000) 
     รายการร่ายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (410100) 
     - เก้าอ้ีส านักงาน (เงินอุดหนุนทั่วไป) จ านวนเงิน 8,000.- บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน  4  ตัว                   
   ราคาตัวละ  2000.- บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1.  แบบมีพนักพิง  มีที่ท้าวแขน เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
   มาตรฐานครุภัณฑ์  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย          
   ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อ      
   ใ น ร าค าท้ อ ง ตล าดหรื อ ร าค าที่ เ ค ย จั ด ซื้ อ อย่ า งป ร ะหยั ด                     
   เ พ่ือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ ใช้ ในการปฏิบัติ งานสามารถเ พ่ิม      
   ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานและการให้บริการประชาชน           
   ของพนักงานเทศบาลให้ดีขึ้น 

     (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขครั้งที่1/2562 
     หน้า 21)   (ตั้งไว้      -    บาท  ,   เหลือ   -    บาท) 
     - โต๊ะท างาน ระดับ 3-6 (เงินอุดหนุนทั่วไป)                      
     จ านวนเงิน  20,000.- บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 4 ตัว  
   ราคาตัวละ 5,000.-บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. โต๊ะท างาน ระดับ 3-6 
   2. หน้าโต๊ะไม้อัดกรุขอบด้วยไม้จริง 
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   (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  
   22  มิถุนายน 2552 จัดซื้ อในราคาท้องตลาดหรือราคา                 
   ที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เพ่ือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการ  
   ปฏิบัติงานสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
   ให้บริการประชาชนของพนักงานเทศบาลให้ดีขึ้น) 
   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2562 

    หน้า 20 ) (ตั้งไว้      -     บาท ,   เหลือ   -    บาท) 
   - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (เงินอุดหนุนทั่วไป) 

    จ านวนเงิน 282,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 
   ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 6 เครื่อง                        
   ราคาเครื่องละ 47,000.- บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู 
   2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
   3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาด     
   ไม่เกิน 40,000 บีทียู   
   ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟ
   เบอร์ 5 
   4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
   ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน          
   5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  
   6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ  (นอกจากข้อ 3)      
   นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัด
   พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ 
   (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ       
   เดือน ธันวาคม 2561) 
   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2562 

    หน้า 18)  (ตั้งไว้      -     บาท ,   เหลือ   -    บาท) 
   -  ตู้เหล็กแบบ 2  บาน  (เงินอุดหนุนทั่วไป)  
   จ านวนเงิน  11,000.-  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จ านวน  2  ตู้ 
            ราคาตู้ละ 5,500.-บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. มีมือจับชนิดบิด 
   2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
   3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
   (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ       
   เดือน ธันวาคม 2561) 
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   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2562 
    หน้า 19)  (ตั้งไว้      -     บาท ,   เหลือ   -    บาท) 

   -  พัดลมยักษ์  (เงินอุดหนุนทั่วไป) จ านวนเงิน  260,000.- บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมยักษ์ (Big CEILNG FAN)  จ านวน 1 เครื่อง 

    ราคาเครื่องละ 260,000.-บาท   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. พัดลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.7 เมตร 
   2. พัดลมต้องมีใบพัดไม่น้อยกว่า 5 ใบพัด 
   3. น้ าหนักพัดลมต้องไม่เกิน 47 กิโลกรัม 
   4. สามารถปรับความเร็วในการท าความเร็วรอบได้ 
   5. ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรท์ ก าลังไฟฟ้า 0.8 กิโลวัตต์ 
   6. ใบพัดลมเป็นชนิด High Strength Magnalium Alloy 
   7. สินค้ารับประกันทั้งระบบ 5 ปี ฟรีค่าอะไหล่และค่าบริการ 

   ยกเว้น มอเตอร์และชุดคอนโทรล  ปีที่ 1  : รับประกัน 100% 
             ปีที่ 2-3  : ค่าแรงค่าอะไหล่ลด 50% 
   ปีที่ 4-5  : ค่าแรงค่าอะไหล่ลด 30% 

   8.  ปริมาณลม 9,800 ลูกบาศก์เมตร ต่อ นาที 
   9.  ความเร็วรอบ 19 - 56 รอบต่อนาที  
   10.  สามารถครอบคลุมพ้ืนที่ได้ 1,000 – 1,400 ตารางเมตร                 

   (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  
   22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ
   อย่างประหยัด เพ่ือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
   สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
   ประชาชนของพนักงานเทศบาลให้ดีขึ้น) 

     (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2562 
     หน้า 22)  (ตั้งไว้      -    บาท  ,   เหลือ   -    บาท) 
     รายการร่ายจ่ายค่าครุภัณฑ์การศึกษา (410200) 
     - โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน  (เงินรายได้) จ านวนเงิน 100,000.- บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียน จ านวน  80  ชุด   
     ราคาชุดละ 1,250.- บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   1. โต๊ะนักเรียน 
- โต๊ะขนาดกว้าง 400 มม. x ยาว 600 มม. x สูง 54 มม. 
- ขาท าด้วยเหล็กกลม ขนาด 7/8” 
- หนาไม่ต่ ากว่า 20 มม. 
- มีชั้นส าหรับเก็บของ 
- หน้า TOP ทาสีธรรมชาติ 

   2. เก้าอ้ีนักเรียน  
- โครงสร้างเป็นเหล็ก 
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- ที่นั่ง พนักพิง ผลิตจากไม้ยางพาราอัดประสาน 
- ทาสีธรรมชาติ 

   ( เ ป็ นครุ ภัณฑ์ที่ ไ ม่ มี ก าหนด ไว้ ใ นบัญชี ม าตรฐ านครุ ภัณฑ์           
   ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  
   ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคา 
   ที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เพ่ือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการ  
   ปฏิบัติงาน สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
   ให้บริการประชาชนของพนักงานเทศบาลให้ดีขึ้น)                              
   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2562 

    หน้า 23) (ตั้งไว้      -    บาท  ,   เหลือ   -    บาท) 
   รายการร่ายจ่ายค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700) 
   - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับภายใน  (เงินรายได้) 

    จ านวนเงิน   92,000.-บาท 
   เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย         

    แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ งภายในอาคารจ านวน  4  ตัว          
    ราคาตัวละ 23,000.- บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

   - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel 
     หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
   - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที 
     (frame per second) 
   - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable 
     (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ ทั้งกลางวันและกลางคืนโดย  
     อัตโนมัติ 
   - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX ส าหรับการแสดง
     ภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพ
     ขาวด า (Black/White) 
   -  มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
   -  มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด         

       ไม่น้อย กว่า 4.5 มิลลิเมตร 
   -  สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ(Motion Detection)ได้ 
   -  สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก    
      (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้
   -  สามารถส่งสัญญาณภาพ(Streaming)ไปแสดงได้อย่างน้อย           

       2 แหล่ง 
   - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
   -  สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
   -  สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
 



    -23- 

    -   มีช่อง เชื่อมต่อระบบเครือข่ าย  (Network Interface) แบบ                
           10/100  Base-T หรื อดี กว่ าและสามารถท า งานได้ตาม       
        มาตรฐาน IEEE802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 
        Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  

ประธานสภาเทศบาล ฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีนั่งลงอ่านไดค้รับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายกเทศมนตรี ฯ   ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ  
(นายกิตตศิักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)     ขอแจ้งรายละเอียดต่อครับ 

   -  สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, 
      SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย 
   -  มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ          
      MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
   -  ต้องมี  Software Development Kit (SDK) หรือ Application 
      Programming Interface (API)  ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD      
     ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
   - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
   - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน    

      ที่มีคุณภาพ 
     (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน        

      ของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับ เดือนตุลาคม 2561)  
     (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2562

     หน้า 24)   (ตั้งไว้    -    บาท ,  เหลือ   -    บาท) 
   -  กล้อง โทรทัศน์ วงจรปิดส าหรับภายนอก  ( เ งิ นรายได้ )         
     จ านวนเงิน 132,000.-บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย        
     แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จ านวน 4 ตัว   
     ราคาตัวละ  33,000.- บาท   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel 
     หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 

   - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที  
     (frame per second) 
   - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable 
     (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ งกลางวันและกลางคืนโดย  
     อัตโนมัติ 
   - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX ส าหรับการแสดง 
     ภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพ 
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     ขาวด า (Black/White) 
   - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
   - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด          

      ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
   - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ(Motion Detection)ได้ 
   - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมา 
    (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้
   - สามารถส่งสัญญาณภาพ(Streaming)ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
   - ได้รับมาตรฐาน  Onvif  (Open Network Video Interface Forum)  
   - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
   - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

       Base-T หรือดีกว่า และสามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802  
      3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียว    
      กันได้ 

   - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับ   
     หุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 
   - สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย 
   - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, 
     SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย 
   - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ 
      MicroSD Card หรือ Mini SD Card  
   -  ต้องมี  Software Development Kit (SDK) หรือ Application 
      Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD 
      มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
   -  ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน         
   -  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   -  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน   

       ที่มีคุณภาพ 
      (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน        

      ของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือน ตุลาคม 2561) (ตามแผน
      พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่  1/2562        
      หน้า 25) (ตั้งไว้  -    บาท ,   เหลือ   -    บาท) 
   -  อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 

      จ านวนเงิน 64,000.- บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network 
      Video Recorder)  แบบ  16  ช่อง  จ านวน  1  ชุด  
      ราคาชุดละ  64,000  บาท    โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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    -  เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ    
    - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ 

       H.264 หรือดีกว่า 
   -  ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
   -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
      /1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   -  สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียด      

       ของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 
       2,073,600 pixel 

   -  สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, 
      SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance 
      Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB 
   -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
   -  สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
   -  ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application 
      Programming Interface (API) 
      ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ 
      Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
   -  สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบ
      เครือข่ายได้  
   -  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน   
      ที่มีคุณภาพ 
      (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน        
      ของร ะบบกล้ อ ง ว งจรปิ ด  ฉบั บ เ ดื อน  ตุ ล า คม  2561 )                     
      (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  แก้ไขครั้งที่       
      1/2562 หน้า 26) (ตั้งไว้  -   บาท ,   เหลือ   -   บาท) 
      รายการร่ายจ่ายค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)                                  
    - โต๊ะโรงอาหารขาJ หน้าไม้โฟเมก้าขาวแบบตัน (เงินรายได้) 

       จ านวนเงิน 52,000.- บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะโรงอาหารขา J หน้าไม้โฟเมก้าขาว      

       แบบตัน ขนาด 180 ซม.จ านวน 8 ตัว ราคาตัวละ 6,500.- บาท 
       โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   -  โต๊ะขนาด 75x180x75 ซม. 
   -  ม้านั่งขนาด 30x180x45 ซม. 
   -  หน้าไม้โฟเมก้าขาวแบบตัน กันน้ าทนความร้อน โครงเหล็กกลม

      ขนาด 1.5 นิ้ว หนา 2 มม. ดัดเป็นรูปตัว J พ่นสีขาว 
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   (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  
   22  มิถุนายน  2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคย
   จัดซื้ออย่างประหยัด  เพ่ือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
   สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการ   
   ประชาชนของพนักงานเทศบาลให้ดีขึ้น) 
   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2562 

    หน้า 27)  (ตั้งไว้      -    บาท  ,   เหลือ   -    บาท) 
   - ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ (เงินรายได้) จ านวนเงิน  64,599.- บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1.1 ผ้าม่าน ขนาด 4.40x1.90 (กว้างXสูง) เมตร จ านวน  6 ชุด
   ชุดละ 2,758.- บาท  เป็นเงิน 16,548.-บาท 
   1.2 ผ้าม่าน ขนาด 3.30x1.90 (กว้างXสูง) เมตร จ านวน  9 ชุด
   ชุดละ 2,069.- บาท  เป็นเงิน 18,621-บาท 
   1.3 ผ้าม่าน ขนาด 1.50x1.90 (กว้างXสูง) เมตร จ านวน  7 ชุด
   ชุดละ 940.- บาท   เป็นเงิน 6,580.-บาท 
   ขออนุญาตท่านประธานแก้ไขความสูงของผ้าม่าน รายการที่ 1.1 ถึง 
   1.7  และ 1.9 , 1.10 , 1.11 เดิม 190 เมตร เป็น 1.90 เมตร 
   และแก้ไขความสูงของผ้าม่านรายการที่  1.8 , 1.13 , 1.14        
   เดิม 155  เมตร เป็น 1.55 เมตร    
   1.4 ผ้าม่าน ขนาด 1.60x1.90 (กว้างXสูง) เมตร จ านวน  2 ชุด  
   ชุดละ 1,167.- บาท  เป็นเงิน 2,334.-บาท 
   1.5 ผ้าม่าน ขนาด 4.25x1.90 (กว้างXสูง) เมตร จ านวน  1 ชุด    
   ชุดละ 2,664.- บาท  เป็นเงิน 2,664.-บาท 
   1.6 ผ้าม่าน ขนาด 3.20x1.90 (กว้างXสูง) เมตร จ านวน  1 ชุด   
   ชุดละ 2,006.- บาท  เป็นเงิน 2,006.-บาท  
   1.7 ผ้าม่าน ขนาด 3.40x1.90 (กว้างXสูง) เมตร จ านวน  2 ชุด
   ชุดละ 2,131.- บาท  เป็นเงิน 4,262.-บาท 
   1.8 ผ้าม่าน ขนาด 3.40x1.55 (กว้างXสูง) เมตร จ านวน  1 ชุด  
   ชุดละ 1,739.- บาท  เป็นเงิน 1,739.-บาท 
   1.9 ผ้าม่าน ขนาด 2.65x1.90 (กว้างXสูง) เมตร จ านวน  1 ชุด
   ชุดละ 1,661.- บาท  เป็นเงิน 1,661.-บาท 
   1.10 ผ้าม่าน ขนาด 3.40x1.90 (กว้างXสูง) เมตร จ านวน 1 ชุด
   ชุดละ 2,037.- บาท  เป็นเงิน 2,037.-บาท 
   1.11 ผ้าม่าน ขนาด 4.30x1.90 (กว้างXสูง) เมตร จ านวน  1 ชุด 
   ชุดละ 2,696.- บาท  เป็นเงิน 2,696.-บาท 
   1.12 ผ้าม่าน ขนาด 1.55x1.90 (กว้างXสูง) เมตร จ านวน  1 ชุด
   ชุดละ 972.- บาท  เป็นเงิน 972.-บาท 
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   1.13 ผ้าม่าน ขนาด 3.30x1.55 (กว้างXสูง) เมตร จ านวน  1 ชุด
   ชุดละ 1,687.- บาท  เป็นเงิน 1,687.-บาท 
   1.14 ผ้าม่าน ขนาด 1.55x1.55 (กว้างXสูง) เมตร จ านวน  1 ชุด
   ชุดละ 792.- บาท  เป็นเงิน 792.-บาท 

   เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  
   22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ
   อย่างประหยัด เพ่ือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
   สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการ  
   ประชาชนของพนักงานเทศบาลให้ดีขึ้น) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้า 28) 
   (ตั้งไว้      -    บาท  ,   เหลือ   -    บาท) 

   รายการร่ายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) 
   - เครื่องคอมพิวเตอร์  (เงินรายได้) จ านวนเงิน  17,000.- บาท 
   เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับส านักงาน         

    (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด
    ดังนี้ 

   1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก           
   (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz 
   หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  

   2. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด     
   ไม่น้อยกว่า 4 GB 
   3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
   กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
   120 GB จ านวน 1 หน่วย 
   4. มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
   5. มีช่อง เชื่ อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ          
   10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า
        3 ช่อง   
   7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์   
   8. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
   (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
   คอมพิวเตอร์  เดือนมีนาคม 2562)  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น          
   พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้า 13) 
    (ตั้งไว้      -     บาท ,   เหลือ   -    บาท) 
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รองนายกเทศมนตรีฯ   เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
นายไพโรจน์ เอ่ียมนิ่ม   ข้าพเจ้านายไพโรจน์ เอ่ียมนิ่ม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล

    หนองม่วง ขอปรึกษาท่านประธานสภาว่าสิ่งที่ท่านนายกแถลงมานั้น     
    ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดหรือคุณสมบัติของครุภัณฑ์แต่ละอย่างนั้น     
    มีก าหนดอยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์อยู่แล้วซึ่งผมเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องอ่าน 
    แค่เพียงให้ท่านนายกชี้แจงว่าเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์หรือไม่          
    ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอสอบถามทา่นสมาชิกสภาในที่ประชุมแห่งนี้ว่าเห็นด้วยตามที่ท่าน 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) รองนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายสมชาย ชูสุวรรณประทีป)  ข้าพเจ้านาย สมชาย ชูสุวรรณประทีป สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
     ท่านรองนายกเทศมนตรีไม่มีสิทธิที่จะเสนอเรื่องนี้เลยครับ ต้องให้
     ท่านนายกฯ อ่านทั้งหมดครับเพราะว่ามีหนังสือมา หากท่านนายก
     อ่านผิดพลาดก็ไม่เป็นไร  ท่านเป็นรองนายกท่านมีสิทธินั่ งฟัง       
     อย่างเดียวครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) หากไม่มี ผมขอเชิญท่านนายกฯอ่านต่อครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  (เงินอุดหนุนทั่วไป)  
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)     จ านวนเงิน  22,000.- บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน 
      ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
     จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
     ดังนี้ 
   1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
       (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย  กว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว    
       สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วย     
       ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
       กว่า 10 แกน หรอื  
   2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
      (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย  กว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว  
      สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
      เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
      ประมวลผลสูง       
      -  มีหน่วยความจ า หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาด     
         ไม่น้อยกว่า 8 GB   
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   -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
      กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย      
      กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
   -  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
      และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface)    
      แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
   -  มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
   -  มีช่ อง เชื่ อมต่อระบบเครือข่ าย (Network Interface) แบบ  
      10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
   - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
     และ Bluetooth 

        (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
       คอมพิวเตอร์ เดือนมีนาคม 2562)  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น      
       พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้า 14) 
       (ตั้งไว้      -     บาท ,   เหลือ   -    บาท) 

   - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (เงินอุดหนุนทั่วไป)                 
      จ านวนเงิน  2,600.- บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า     
     (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600.- บาท 
     โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
   - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า

      ต่อนาที (ppm)  
   - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
     จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
     (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
     คอมพิวเตอร์ เดือนมีนาคม 2562) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       
     พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้า 15) 
     (ตั้งไว้      -     บาท ,   เหลือ   -    บาท)  

   - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 
     จ านวนเงิน   10,000.- บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี  
     Network (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง              
     ละ 10,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
   - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า     
     18 หน้าต่อนาที (ppm)  
   - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
     ต่อนาที (ppm)  
   - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  - มีหน่วยความจ า 
     (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
   - มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจ านวน     

      ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
   - มีช่ อง เชื่ อมต่อระบบเครือข่ าย (Network Interface)  แบบ 
     10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง หรือ 
     สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi  (IEEE 802.11b, g,n)  ได ้ 
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, 

      Letter, Legal และ Custom 
     (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
     คอมพิวเตอร์ เดือนมีนาคม 2562)  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น      
     พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้า 16) 
     (ตั้งไว้      -     บาท ,   เหลือ   -    บาท) 

   - เครื่องส ารองไฟฟ้า ( เงินอุดหนุนทั่วไป )   
     จ านวนเงิน 5,000.- บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
     จ านวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 2,500.- บาท โดยมีรายละเอียด
     ดังนี้ 

   - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
   - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
     (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
     คอมพิวเตอร์ เดือนมีนาคม 2562) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น        
     พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้า 17) 
     (ตั้งไว้      -     บาท ,   เหลือ   -    บาท) 
     แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) 
     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) 
     งบลงทุน 
     หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)  
     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900) 
   - เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)(เงินอุดหนุนทั่วไป)  

      จ านวนเงิน  62,224.- บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) เป็นไปตามหนังสือ 
       ด่วนที่สุด ที่ กค( กวจ ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 



      -31- 

      เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
     สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้าง 
     (ตั้งไว้ - บาท , เหลือ - บาท) 
      (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 97 ล าดับที่ 1 

   แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) 
   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) 
   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900) 
          - โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์รอบอาคารเรียน

    โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองม่วง (เงินรายได้)  
   จ านวนเงิน  255,600.- บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์รอบอาคารเรียน
   โรง เรี ยน เทศบาลต าบลหนองม่ ว งโดยมี รายละเ อียด ดั งนี้          
   ก่อสร้าง คสล.รอบอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองม่วง 
   กว้าง 3 เมตร ยาว 142 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร        
   พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 426 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาล
   ต าบลหนองม่วง) (ตั้งไว้ - บาท , เหลือ - บาท) (ตามแผนพัฒนา
   ท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้า 5 ข้อ 1) 

          - โครงการก่อสร้างถนน คสล.รางวีพร้อมวางท่อและบ่อพัก       
   คสล.บริเวณด้านข้าง โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองม่วงฝั่งทิศใต้ 
   (เงินรายได้) จ านวนเงิน  520,000.- บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.รางวีพร้อมบ่อพัก คสล.วางท่อ
   ระบายน้ าด้านข้าง เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.30 เมตร ขนาดผิวจราจร
   กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 80.00 เมตร  ความหนา เฉลี่ย 0.15 เมตร  
   จ านวนบ่อพัก ค.ส.ล. 18 บ่อ หรือมี พ้ืนที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
   400.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบล        
   หนองม่ ว ง )  (ตั้ ง ไว้ -บาท , เหลือ  -  บาท)  (ตามแผนพัฒนา                    
   ท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้า 6 ข้อ 2) 

          - โครงการก่อสร้างถนน คสล.รางวีพร้อมวางท่อและบ่อพัก       
   คสล.บริ เวณด้ านหน้ า โรง เรี ยน เทศบาลต าบลหนองม่วง           
   ฝั่งทิศตะวันตก (เงินรายได้) จ านวนเงิน  780,000.- บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.รางวีพร้อมบ่อพัก คสล.วางท่อ
   ระบายน้ าด้านข้าง เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.30 เมตร ขนาดผิวจราจร
   กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 120.00 เมตร  ความหนา เฉลี่ย 0.15 เมตร  
   จ านวนบ่อพัก ค.ส.ล.26 บ่อ  หรือมี พ้ืนที่ถนนคอนกรีตไม่น้อย     
   กว่า 600.00  ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบล 
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   หนองม่วง) (ตั้งไว้ - บาท , เหลือ - บาท) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้า 7 ข้อ 3) 
   โอนลด 
   ส านักปลัด 
   แผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
   งานบริหารทั่วไป (00111) 
   งบด าเนินงาน (530000) 
   หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
   ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย (532000) 
   รายการรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม(320400) (เงินรายได้) 
   จ านวนเงิน  520,000.- บาท 
    (ตั้งไว้  746,500.- บาท ,   เหลือ  566,483.14 บาท) 
    ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ (533000) 
   รายการรายจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)  (เงินรายได้) 
   จ านวนเงิน  280,000.- บาท  
   (ตั้งไว้  470,900.- บาท , เหลือ 286,570.- บาท) 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 
   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
   หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
   ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย (532000) 
   รายการรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
   รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) 

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน (ส านักปลัด)               
(เงินรายได้)  จ านวนเงิน 255,600.- บาท 

   (ตั้งไว้  259,800.- บาท , เหลือ 259,800.- บาท) 
- โครงการจัดการเลือกตั้งกรรมการชุมชน (ส านักปลัด) (เงินรายได้)                  
จ านวนเงิน  22,000.- บาท   
(ตั้งไว้  25,000.- บาท , เหลือ 25,000.- บาท) 
- โครงการจัดท าแผนชุมชน (ส านักปลัด (เงินรายได้)  
จ านวนเงิน  10,000.- บาท 
(ตั้งไว้  22,640.- บาท , เหลือ 11,320.- บาท) 
-  โครงการเทศบาลพบประชาชน (ส านักปลัด ) ( เงินรายได้ )        
จ านวนเงิน  50,000.- บาท 

   (ตั้งไว้  50,000.- บาท , เหลอื 50,000.- บาท) 
   - โครงการเทิดทูนปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ (ส านักปลัด)       
   (เงินรายได้)  จ านวนเงิน  50,000.- บาท 
   (ตั้งไว้  50,000.- บาท , เหลอื 50,000.- บาท) 
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   กองสาธารณสุข 
     แผนงานสาธารณสุข (00220) 
     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 

   งบบุคลากร (520000) 
     หมวดรายจ่ายเงินเดือน ค่างจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว 
     ประเภทรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (522000)  
     รายการร่ายจ่ายค่าเงินเดือนพนักงาน (220100) (เงินรายได้)         
     จ านวนเงิน  170,000.- บาท 

   (ตั้งไว้  1,211,700.-  บาท   ,  เหลือ  365,600.-  บาท 
   งบด าเนินงาน (530000) 
   หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
   ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย (532000) 
   รายการรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) (เงินรายได้) 
   จ านวนเงิน  200,000.- บาท 
   (ตั้งไว้  359,800.- บาท ,   เหลือ 341,579.- บาท) 

    ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ (533000) 
   รายการรายจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(330800) (เงินรายได้) 
   จ านวนเงิน  130,000.- บาท 
   (ตั้งไว้  276,700.- บาท ,   เหลือ 133,000.- บาท) 
   แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
   งานก าจัดขยะมูลฝอยละสิ่งปฏิกูล (00244) 
   งบด าเนินงาน (530000) 
   หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
   ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย (532000) 
   รายการรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
   รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) 

   - โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (กองสาธารณสุข)  
   (เงินรายได้)  จ านวนเงิน  22,000.-  บาท 

   (ตั้งไว้  60,000.-  บาท , เหลือ  22,775.- บาท) 
   ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ (533000) 
   รายการรายจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) (เงินรายได้)  
   จ านวนเงิน  50,000.- บาท 
   (ตั้งไว้  70,000.- บาท ,   เหลือ 50,306.20 บาท) 
   หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค (340000) 
   ประเภทรายจ่ายค่าไฟฟ้า (เงินรายได้) (340100)   
   จ านวนเงิน 20,000.-  บาท 
   (ตั้งไว้  24,000.-  บาท , เหลือ 23,443.38 บาท) 
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   กองการศึกษา 
   แผนงานการศึกษา (00210) 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
   งบด าเนินงาน (530000) 
   หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
   ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย (532000) 

     รายการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)  
   - ค่าจ้างเหมาบริการ (เงินอุดหนุนทั่วไป)  
   จ านวนเงิน  12,224.-  บาท 

   (ตั้งไว้  100,000.-  บาท   ,  เหลือ 31,800.-  บาท) 
   หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค (534000) 
   ประเภทรายจ่ายค่าน้ าประปา (340200) (เงินรายได้)   
   จ านวนเงิน 17,000.-  บาท 
   (ตั้งไว้  25,000.-  บาท   , เหลือ 18,573.57 บาท) 

     แผนงานการศึกษา (00210) 
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 

     งบบุคลากร (520000) 
     หมวดรายจ่ายเงินเดือน ค่างจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว 
     ประเภทรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (522000)  
     รายการร่ายจ่ายค่าเงินเดือนพนักงาน (220100)  
     (เงินอุดหนุนทั่วไป) จ านวนเงิน  573,000.- บาท 

   (ตั้งไว้  1,617,480.-  บาท  ,  เหลือ  576,590.-  บาท) 
     งบด าเนินงาน (530000) 
     หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

   ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย  (532000) 
     รายการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100) 

- ค่าจ้างเหมาบริการ (เงินอุดหนุนทั่วไป) 
  จ านวนเงิน  50,000.- บาท บาท 

   (ตั้งไว้  1,200,000.-  บาท   ,  เหลือ  58,215.10  บาท) 
   ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ (533000) 
   รายการรายจ่ายค่าอาหารเสริม (นม) (เงินอุดหนุนทั่วไป)(330400) 
   จ านวนเงิน  64,000.-  บาท 
   (ตั้งไว้  674,503.-  บาท   ,  เหลือ  69,632.64 บาท) 
   หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค (340000) 
   ประเภทรายจ่ายค่าไฟฟ้า (เงินอุดหนุนทั่วไป) (340100) 
   จ านวนเงิน 32,000.-  บาท  
   (ตั้งไว้  292,182.-  บาท , เหลือ 63,692.91 บาท) 
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   ประเภทรายจ่ายค่าน้ าประปา (เงินอุดหนุนทั่วไป) (340200)       
   จ านวนเงิน 15,600.-  บาท 
   (ตั้งไว้  31,500.-  บาท   , เหลือ 23,326.- บาท) 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
   งานกีฬาและนันทนาการ  (00262) งบด าเนินงาน (530000) 

     หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ประเภทรายจ่าย        
     ค่าใช้สอย (532000) รายการรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
     ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) 

   - โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป
   เพ่ือต้านภัยยาเสพติด  (กองการศึกษา)  (เงินรายได้)  
   จ านวนเงิน  40,000.-  บาท 

   (ตั้งไว้  80,000.-  บาท , เหลือ  41,225.- บาท) 
   - โครงการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนปลอดสารเสพติด (ช่วงปิดเทอม) 
   (กองการศึกษา) (เงินรายได้)  จ านวนเงิน 20,000.- บาท  
   (ตั้งไว้  20,000.-  บาท , เหลือ  20,000.- บาท) 
   โครงการจัดกิจกรรมงานเยาวชนแห่งชาติ  (กองการศึกษา)           
   (เงินรายได้) จ านวนเงิน  4,599.-  บาท 
   (ตั้งไว้  5,000.-  บาท , เหลอื  5,000.- บาท) 
   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263) 

     งบด าเนินงาน (530000) 
     หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

   ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย (532000) 
     รายการรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) 
     ค่าใช้จ่ ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ ( เงินรายได้ )            
     (กองการศึกษา)  จ านวนเงิน 152,000.-บาท 

   (ตั้งไว้  200,000.-  บาท , เหลือ 152,265.- บาท) 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 2 ,760 ,023.- บาท (-สองล้าน        
   เจ็ดแสน หกหม่ืนยี่สิบสามบาทถ้วน-)  
   ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง        
   เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ผมขอพักการประชุม 10 นาที ครับ                       
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)    

ประธานสภาเทศบาล ฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเข้าระเบียบวาระต่อครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)   มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมต ิ                      
 ที่ประชุม เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ  9  เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

 ระเบียบวาระที่ 4 การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2563 

 ประธานสภาเทศบาล ฯ 4.1  การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) งบประมาณ 2562 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องจ่าย

ไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2563 ส านักปลัดเทศบาล ขอเชิญ
นายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง

ขอเสนอญัตติ  ขอรับความเห็นชอบ เรื่ อง  ขออนุมัติกัน เงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 
2563  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร      
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
     พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย   
     หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน      
     แต่มีคว ามจ า เป ็นต ้อ ง ใช ้จ ่าย เ ง ินนั ้น ต ่อ ไปอ ีก  ให ้อ งค์ก ร     
     ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
     ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

    เหตุผล 
     ด้วย เทศบาลต าบลหนองม่วงมีโครงการในหมวดค่าที่ดินและ   
     สิ่งก่อสร้าง และหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
     จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติ
     กันเงินต่อสภาเทศบาล จ านวน 6 รายการ ดังนี้ 
      1. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารส านักงานฯ โดยท าการปรับปรุง
     และต่อเติมห้องน้ าอาคารส านักงานเทศบาลต าบลหนองม่วง         
     ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 905,000.- บาท (ปรากฏในเทศบัญญัติ
     งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 069 ส านัก
     ปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
     หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ) 
     2. เงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
     จ านวน 36,200.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
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     งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) 
      เหตุผลที่ขออนุมัติกันเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณา        
     ของวิศวกรเซ็นรับรองรูปแบบรายการก่อสร้าง ซึ่งไม่สามารถ   
     ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ 
     พ.ศ. 2562   

      3. ชุดไมค์ประชุมระบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง จ านวน 313,000 บาท 
     (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวด          
     ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)  
     เหตุผลที่ขออนุมัติกันเงิน เป็นครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งจ่าย      
     เป็นรายการใหม่ ซึ่งไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิก
     จ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

     4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
     จ านวน 364,000 บาท (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
     ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษา
     และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
     เหตุผลที่ขออนุมัติกันเงิน เป็นโครงการที่ ได้รับอนุมัติให้ตั้งจ่าย      
     เป็นรายการใหม่ซึ่ ง ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้ างและ           
     เบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

      5. สัญญาณไฟฉุกเฉิน (ไซเรน) แบบราง จ านวน 21,000 บาท 
     (แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   
     และระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า
     และวิทยุ) 
     เหตุผลที่ขออนุมัติกันเงิน เป็นครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งจ่าย      
     เป็นรายการใหม่ ซึ่ งไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ          
     เบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

     6. เงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 14,560.- 
     บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานบริหารทั่วไป
     เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
     สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) 
     เหตุผลที่ขออนุมัติกันเงิน เป็นครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งจ่าย       
     เป็นรายการใหม่ ซึ่ งไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ          
     เบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขอได้โปรด
     น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง เพ่ือพิจารณา
     ต่อไป  
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ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ขอมติที่ประชุม เรื่องการพิจารณาการพิจารณาอนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความ จ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 
2563 ส านักปลัดเทศบาล 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ  7  เสียง   ไม่เห็นชอบ  -   เสียง   งดออกเสียง  2  เสียง 
 
ประธานสภาเทศบาล ฯ 4.2  การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี            
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)        งบประมาณ 2562 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ จ าเป็นต้องจ่าย

ไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2563 กองคลัง  ขอเชิญนายก      
เทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกติิศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
     ขอเสนอญัตติ  ขอรับความเห็นชอบ เรื่ อง  ขออนุมัติกัน เงิน        
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ที่ยังมิได้      
     ก่อหนี้ ผู ก พัน  แต่มีความจ า เป็นต้องจ่ าย ไว้ ก่ อหนี้ ผู ก พันใน        
     ปีงบประมาณ 2563 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
     การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
     หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทีย่ังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้ 
     จ่ายเงินนั ้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น รายงาน  
     ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     เหตุผล 
     ตามที่  เทศบาลต าบลหนองม่วงได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ         
     ช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ กองคลังมีรายการที่ต้อง
     จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง         
     งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
     ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก ขนาด 6 ตู้คู่ จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ  
     65,000.- บาท  (ตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 
     2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 10) และเครื่องพิมพ์เช็ค 
     จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  31,000.-  บาท (ตามที่ปรากฏใน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 
     หน้าที่ 11) รวมงบประมาณทั้งสิ้น  96,000.-  บาท โดยได้รับการ
     โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ซึ่งไม่สามารถด าเนินการ  
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     จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ 2562      
     จึงมีความจ าเป็นขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
     งบประมาณ 2562 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องจ่าย
     ไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2563 ขอได้โปรดน าเสนอต่อ        
     ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมต ิ
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ที่ประชุม เรื่องการพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2563 กองคลัง 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ  7  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง
  

ประธานสภาเทศบาล ฯ 4.3  การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) งบประมาณ  2562  ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็น       

ต้องจ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2563  กองสาธารณสุข 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกติิศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง           
     ขอเสนอญัตติ  ขอรับความเห็นชอบเรื่ อง  ขออนุมัติ กัน เ งิน         
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ยังมิได้ก่อหนี้
     ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 
     2563 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
     การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
     หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
     ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้
     จ่ายเงินนั ้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น รายงาน   
     ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     เหตุผล 
     ตามที่เทศบาลต าบลหนองม่วง ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ    
     ช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องย่อยกิ่งไม้ 
     จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 100,000  บาท (ปรากฏใน    
     แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2562 
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        หน้า 29 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) โดยได้รับการโอนงบประมาณมา   
     ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง       
     และเบิก จ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จึงมีความ
     จ าเป็นขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
     2562 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้
     ผูกพันในปีงบประมาณ 2563 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา   
     เทศบาล เทศบาลต าบลหนองม่วงเพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมต ิ
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ที่ประชุม เรื่องการพิจารณาการพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ยังมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน           
แต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2563     
กองสาธารณสุข ครับ 

 มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  -  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 4.4  การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) งบประมาณ 2562 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องจ่าย

ไว้ ก่ อหนี้ ผู ก พัน ในปี งบประมาณ 2563  กองช่ า ง  ขอเชิญ
นายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ   เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกิตศิักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)    ข้าพเจ้านายกิ ติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบล   
     หนองม่วงขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน       
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ยังมิได้ก่อหนี้         
     ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 
     2563 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
     หลักการ 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
     การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
     หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
     ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้อง    
     ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงาน
     ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

     เหตุผล 
     ด้วย เทศบาลต าบลหนองม่วงมีโครงการในหมวดค่าที่ดินและ  

     สิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
     จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติ
     กันเงินต่อสภาเทศบาล จ านวน 9 รายการ ดังนี้ 
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     1. ตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน) (เงินรายได้) จ านวนเงิน 5,500.- บาท      
     ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริการทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
     และชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน) 
     2. เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น (เงินรายได้) จ านวนเงิน 13,000.- บาท 
     (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
     และชุมชน งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์       
     งานบ้านงานครัว) 
     3. กล้องระดับ (เงินรายได้) จ านวนเงิน 34,000.- บาท (ปรากฏ  
     ในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริการทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
     งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ) 
     4. เครื่องเติมอากาศ (กังหันน้ า) (เงินรายได้) จ านวนเงิน 258,000.- 
     บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ         
     งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร) 
     เหตุผลที่ขออนุมัติกันเงิน เป็นครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งจ่าย       
     เป็นรายการใหม่ ซึ่งไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิก
     จ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     5.  เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่ า k)  ( เงินรายได้ )         
     จ านวนเงิน 37,792.- บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม   
     และโยธางานบริหารทั่ ว ไปเกี่ยว อุตสาหกรรมและการโยธา             
     งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง             
     สิ่งสาธารณูปโภค) 
     6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 5/4-1 (เงินรายได้) 
     จ านวนเงิน  247,800.-  บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม       
     และโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
     ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)  
     7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ฝาเหล็ก ซอยเทศบาล 
     14/8 (เงินอุดหนุน 150,000.-บาท)  (เงินรายได้  5,000.- บาท) 
     จ านวนเงิน 155,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม     
     และโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์
     ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค)             
     8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ซอยเทศบาล 
     5/1 (เงินรายได้) จ านวนเงิน  400,000.- บาท  (ปรากฏใน  
     แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
     ลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้าง      
     สิ่งสาธารณูปโภค)  
     9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อยาง 3       
     (ส่วนที่เหลือ) (เงินรายได้) จ านวนเงิน 142,000.- บาท 
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     (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
     พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท    
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) 
     เหตุผลที่ขออนุมัติกันเงิน เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งจ่าย      
     เป็ น รายการ ใหม่  ซึ่ ง ไม่ ส ามารถด า เนิ นการจั ดซื้ อ จั ด จ้ า ง                     
     และเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอได้โปรด
     น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง เพ่ือพิจารณา
     ต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมต ิ
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ที่ประชุม เรื่องการพิจารณาอนุมัติ กันเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ 
จ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2563 กองช่าง 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ  7  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง งดออกเสียง  2  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 4.5  การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ 

จ า เป็ น ต้ อ ง จ่ า ย ไ ว้ ก่ อหนี้ ผู ก พัน ในปี งบประมาณ  2563                 
กองการศึกษา ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกติิศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
     ขอเสนอญัตติ  ขอรับความเห็นชอบ เรื่ อง  ขออนุมัติกัน เงิน        
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ยังมิได้ก่อหนี้
     ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 
     2563 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

     การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
     หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
     ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้
     จ่ายเงินนั ้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น รายงาน   
     ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

     เหตุผล 
       ด้วยเทศบาลต าบลหนองม่วง มีโครงการในหมวดค่าที่ดินและ     

     สิ่งก่อสร้าง และหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
     จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
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     จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล จ านวน 
     20 รายการ ดังนี้ 

     1. เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 4 ตัว ราคาตัวละ  2 ,000.-บาท    
     จ านวนเงิน  8,000.- บาท (แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
     เรียนและประถมศึกษา งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
     ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน) 
     2. โต๊ะท างาน ระดับ 3- 6 จ านวน  4  ตัว ราคาตัวละ 5,000.- บาท  
     จ านวนเงิน  20,000.- บาท  (แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
     เรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
     ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน) 
     3. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จ านวน 6 เครื่อง ราคาเครื่อง  
     ละ 47 ,000.-บาท จ านวนเงิน 282,000.-บาท (แผนงาน    
     การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน    
     หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงาน) 
     4. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จ านวน  2 ตู้  ราคาตู้ละ 5 ,500.-บาท 
     จ านวนเงิน  11,000.- บาท (แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
     เรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
     ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน) 
     5. พัดลมยักษ์ จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 260,000.-บาท 
     จ านวนเงิน  260,000.- บาท (แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
     เรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
     ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน) 
     6. โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียน จ านวน 80 ชุด ราคาชุดละ 1,250.-
     บาท จ านวนเงิน 100,000.- บาท (แผนงานการศึกษา งานระดบั       
     ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
     รายจ่ายค่าครุภัณฑ์การศึกษา) 
     7. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ส าหรับภายใน) จ านวน 4 ตัว ราคาตัว
     ละ 23,000.-บาท จ านวนเงิน 92,000.-บาท (แผนงานการศึกษา 
     งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) 
     8. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ส าหรับภายนอก) จ านวน 4 ตัว ราคา   
     ตัวละ 33,000.-บาท  จ านวนเงิน 132,000.-บาท (แผนงาน
     การศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน      
     หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) 
     9. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ 16 ช่อง ราคาชุดละ 
     64,000.-บาท จ านวนเงิน  64,000.- บาท (แผนงานการศึกษา 
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     งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) 
     10. โต๊ะโรงอาหาร J หน้าไม้โฟเมก้าขาวแบบตัน จ านวน 8 ตัว 
     ราคาตัวละ 6,500.-บาท จ านวนเงิน 52,000.- บาท (แผนงาน      
     การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน     
     หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) 
     11. ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จ านวนเงิน 64,599.- บาท (แผนงาน
     การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด
     ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) 
     12. เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000.-
     บาท จ านวนเงิน  17,000.- บาท  (แผนงานการศึกษา งานระดับ
     ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
     รายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
     13. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  
     22,000.- บาท  จ านวนเงิน  22,000.- บาท  (แผนงานการศึกษา 
     งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
     14. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง  
     ราคาเครื่องละ 2,600.- บาท  จ านวนเงิน  2,600.- บาท (แผนงาน
     การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด
     ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
     15. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือ LED สี จ านวน 1 เครื่อง        
     ราคาเครื่องละ 10,000.- บาท จ านวนเงิน 10,000.- บาท   
     (แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        
     งบลงทุน  หมวดค่ าครุ ภัณฑ์  ประ เภทรายจ่ ายค่ าครุ ภัณฑ์          
     คอมพิวเตอร์) 
     16. เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน  2  เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500.-
     บาท จ านวนเงิน  5,000.- บาท (แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
     เรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
     ค่าครุภัณฑค์อมพิวเตอร์) 
     เหตุผลที่ขออนุมัติกันเงิน  เป็นครุภัณฑ์ที่ ได้รับอนุมัติให้ตั้งจ่าย      
     เป็นรายการใหม่ ซึ่งไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิก
     จ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     17. เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่าK )  จ านวนเงิน       
     62,224.-บาท  (แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานบริหารทั่วไป
     เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดที่ดินและ    
     สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) 
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   18. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์รอบอาคารเรียน
    โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองม่วง  ตั้ งงบประมาณไว้  จ านวน     
    255,600.-บาท (แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้าง
    โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุนหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
    ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)  

   19. โครงการก่อสร้างถนน คสล.รางวีพร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. 
    บริเวณด้านข้างโรงเรียนเทศบาลต าบลหนองม่วง 

   ฝั่งทิศใต้ ตั้งงบประมาณไว้  จ านวน 520,000.-บาท  (แผนงาน
    อุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุนหมวด
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)  

     20. โครงการก่อสร้างถนน คสล.รางวีพร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. 
     บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลต าบลหนองม่วง ฝั่งทิศตะวันตก  
     ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 780,000.-บาท  (แผนงานอุตสาหกรรม
     และโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและ
     สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) 
     เหตุผลที่ขออนุมัติกันเงิน เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งจ่าย     
     เป็นรายการใหม่ ซึ่งไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิก
     จ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง       
     เพ่ือพิจารณาต่อไป        

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ขอมติที่ประชุม เรื่องการพิจารณาการพิจารณาอนุมัติ กันเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความ จ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 
2563 กองการศึกษา 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ  9   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง

ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

     การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
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     ข้อ 59 ก าหนดว่าในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน       
     และสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
     นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
     ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
      กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว   
     หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน      
     ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 
     หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว        
     ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
     ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายระยะเวลาเบิก
     จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการ
     ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
     เหตุผล 

    ตามที่สภาเทศบาลต าบลหนองม่วง ได้มีมติในการประชุมสภา   
     เทศบาลต าบลหนองม่วง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี    
     พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 อนุมัติให้เทศบาล  
     ต าบลหนองม่วง กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
     พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอบบริเวณโรงเรียน
     เทศบาลต าบลหนองม่ วง งบประมาณ  999,500. -  บาท                  
     โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ขนาดผิว
     จราจรไม่น้อยกว่า  6.00  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 125.00 เมตร 
     หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด  
     เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล.จ านวน 12 บ่อ บ่อพัก
     รางวี จ านวน 24 บ่อ หรือมีพ้ืนที่ถนน ค.ส.ล.รวมรางวีไม่น้อย      
     กว่า 750.00 ตารางเมตร  

   ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ขนาดผิว
     จราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  64.00 เมตร 

     หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร  ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด
     เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 8 บ่อ บ่อพัก
     รางวีจ านวน 16 บ่อ หรือมีพ้ืนถนน ค.ส.ล. รวมรางวีไม่น้อยกว่า 
     256.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลต าบลหนองม่วง) 
     จึงเสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการ ดังกล่าว    
     อีกหนึ่งปี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ต่อสภาเทศบาลต าบล    
     หนองม่วงต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ขอมติที่ประชุม เรื่องการพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครับ 
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มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ  7  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  2  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565) 
แก้ไขครั้งที่ 1/2562 เทศบาลต าบลหนองม่วง 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกิตตศิักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกิตติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
     ด้วยเทศบาลต าบลหนองม่วงมีความจ าเป็นที่จะต้องแจ้งการ    
     ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) แก้ไข
     ครั้งที่ 1 /2562 ของเทศบาลต าบลหนองม่วง โดยมีหลักการ     
     และเหตุผลดังนี้ 
     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา       
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
     (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 24 
     ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว       
     และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงาน
     จังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงาน
     ที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
     ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผย  
     ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
     เหตุผล 
     เทศบาลต าบลหนองม่วง  ได้ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น           
     (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) แก้ไขครั้งที่ 1 /2562 ของเทศบาล
     ต าบลหนองม่วง เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  โดยด าเนินการ   
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา       
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม      
     ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอญัตติมา
     เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลหนองม่วงทราบต่อไป       

มติที่ประชุมสภา    ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไมค่รับ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายสมชาย ชูสุวรรณประทีป) ข้าพเจ้านาย สมชาย ชูสุวรรณประทีป สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 ตามเอกสารที่ให้มาไม่มีวาระท่ี 7 แต่เป็นระเบียบวาระท่ี 8 ครับ 
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สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ไม่ทราบว่ามีระเบียบวาระท่ี 7 หรือไม่ 
(นายสมชาย ชูสุวรรณประทีป)   

ประธานสภาเทศบาลฯ ขอแก้ไขจากระเบียบวาระท่ี 8 เป็นระเบียนวาระท่ี 7 ครับ  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) เนื่องจากเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิดครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายสมชาย ชูสุวรรณประทีป) ข้าพเจ้านาย สมชาย ชูสุวรรณประทีป สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 ขอสอบถามเรื่องการรับโอนย้ายผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องจากมี

ชาวบ้านสอบถามมาว่ากรณีแบบนี้เป็นการเอ้ือประโยชน์หรือไม่      
ที่รักษาการผู้อ านวยการกองช่างมีความเกี่ยวข้องกับนายกเทศมนตรี 

 และผมจะท าหนังสือหารือไปที่ส่วนกลางครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกติิศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
 ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล           

เป็นผู้ชี้แจงครับ 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นางสาวศศิชา สุกสี) ข้าพเจ้านางสาวศศิชา สุกสี หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลฯ ขออนุญาต

ท่านประธานสภาชี้แจงดังนี้ เนื่องจากคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลฯ ได้มีมติให้เทศบาลที่มีกรอบอัตราต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร รวมถึงต าแหน่งผู้อ านวยการต่างๆ ที่ว่างเกิน 60 วัน        
ต้องรายงานให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรีทราบ 
และต้องให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเป็นผู้สรรหา      
โดยการสอบคัดเลือกซึ่งตอนนี่อยู่ในช่วงของการด าเนินการสรรหา
ดังกล่าว 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายกิติพันธ์ พุ่มพวง) ข้าพเจ้านายนายกิตติพันธ์ พุ่มพวง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 ขอแจ้งเรื่องเสียงตามสาย ซอย 17 ช ารุด ครับ 
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ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกติิศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
 รับทราบ และจะด าเนินการส่งเจ้าหน้าที่ด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย

ครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) หากไม่มีกระผมขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
 หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง        

ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุมครับ 
 
 

ปิดประชุมเวลา  15.45  น. 

    

(ลงชื่อ)         ผู้บันทึก 
     (นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม) 
     เลขานุการสภาเทศบาล 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อวันที่......................................... 

 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายวิวัฒน์  หลิวทอง ) 
 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

(ลงชื่อ)     
(นายพีรพงศ ์เหลืองอร่าม) 

        กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 
 



  -50- 
        
 
 

(ลงชื่อ)  
 (นายช านาญ  พ่วงแคะ ) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

สภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อการประชุมสภาเทศบาล ฯ สมัยสามัญ  
สมัยที่.............................................เมื่อวันที่.................................................................. 

 

(ลงชื่อ)     
  (นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม ) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

 
 
 
      
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


