
-ส าเนา- 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2560 
วันพฤหัสบดีที ่21 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร   
 

ผู้มาประชุม 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายจรินทร์  คุ้มกุมาร ประธานสภาฯ จรินทร์ คุ้มกุมาร 
2 นายบุญรวย สุตระ รองประธานสภาฯ บุญรวย สุตระ 
3 นายยงยุทธ โชติพันธ์ สมาชิกสภาฯ ยงยุทธ โชติพันธ์ 
4 นายประคอง  สุวรรณ สมาชิกสภาฯ ประคอง  สุวรรณ 
5 นายประสงค์  นาคราช สมาชิกสภาฯ ประสงค์  นาคราช 
6 นายพิเชฐ แสนโยชน์ สมาชิกสภาฯ พิเชฐ แสนโยชน์ 
7 นายสมมาศ  สุวรรณ สมาชิกสภาฯ สมมาศ  สุวรรณ 
8 นางสาวปรีดาภรณ์ สินภิบาล สมาชิกสภาฯ ปรีดาภรณ์  สินภิบาล 
9 นายสมเกียรติ  คงนุกูล สมาชิกสภาฯ สมเกียรติ  คงนุกูล 

10 นายเสถียร ชักแสง สมาชิกสภาฯ เสถียร ชักแสง 
11 นายเอี่ยม  รัสมโน สมาชิกสภาฯ เอี่ยม  รัสมโน 
12 นายฟื้น  ยอดนารี สมาชิกสภาฯ ฟื้น  ยอดนารี 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
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คณะผู้บริหาร 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายพยงค์   สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีฯ พยงค์   สงวนถ้อย 
2 นายโชติ  สัจจมาศ รองนายกเทศมนตรีฯ โชติ  สัจจมาศ 
3 นายอนัน  ศิริวรรณ รองนายกเทศมนตรีฯ อนัน  ศิริวรรณ 
4. นายกฤษฎา   นาคเนตร ท่ีปรึกษานายกฯ - 
5. นายกิตติวัฒน์  โพธิ์ทิพย์ เลขานุการนายกฯ - 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายกนกพล ถาวรสาร หัวหน้าส านักปลัด กนกพล ถาวรสาร 
2 นายวิติ รองพินิจ ผู้อ านวยการกองช่าง วิติ รองพินิจ 
3 นางสาวกมลรัตน์ นครจิตต์ นักวิชาการศึกษา กมลรัตน์ นครจิตต์ 

 
เจ้าหน้าที่ประจ าสภา 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายอธิคม  อนันตธนวิทย์ เลขานุการสภา อธิคม อนันตธนวิทย์ 
2 นางสาวธันยพัฒน์ ทองสุข นักจัดการงานท่ัวไป

ช านาญการ 
ธันยพัฒน์ ทองสุข 

3 นายธรรมรงค์ ปานเกลี้ยง จพง.ป้องกันฯ ช านาญงาน ธรรมรงค์ ปานเกลี้ยง 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มา
ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสารให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม 
 
 ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร กล่าวเปิดประชุม ณ บัดนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
   ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2560 วันที่ 11 กันยายน 2560 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
  

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ   
4.1  การพิจารณาอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ  
ประธาน   ตามที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี พ.ศ.  2560 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45 ,49 เมื่อสภาท้องถิ่นรับ
หลักการเทศบัญญัติแล้ว ต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ โดย
สภาเทศบาลต าบลนาสารมีมติรับหลักการในวาระที่ 1  ในวันที่ 11 กันยายน 2560 และ
ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันที่ 12-14 
กันยายน 2560 ในเวลาราชการของทุกวัน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร  โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ประกอบด้วย 

   1. นายประคอง  สุวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
   2. นายประสงค ์ นาคราช  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
   3. นายเสถียร  ชักแสง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
   ผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เพ่ือ

คัดเลือกประธานและเลขาฯ คณะกรรมการแปรเป็นดังนี้ 
   1.  นายประสงค์ นาคราช  เป็นประธานคณะกรรมการแปรฯ 
   2  .นายประคอง สุวรรณ   เป็นกรรมการคณะกรรมการแปรฯ 
   3. นายเสถียร ชักแสง  เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรฯ 
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   ผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 
ปรากฏ ดังนี้ 

1. ไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ 
     2. เสนอร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใด หรือข้อความใด 
    3. ไม่มีการสงวนค าแปรญัตติใด ๆ  

เพ่ือให้การพิจารณาในวาระที่ 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลนาสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ผมจึงขอมติที่ประชุมครับ 

 
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในวาระที่  2  ขั้นแปรญัตติตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ

เสนอด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง (นายเอ่ียม  รัสมโน  สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 1 )  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)  

 
ประธาน   ต่อไปจะพิจารณาในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ โดยไม่มีการอภิปราย ขอให้ทุกท่าน

พิจารณา  ลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

 
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง 

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)   
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  

ประธานสภาฯ   5.1 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2560 ของส านักปลัดฯ กองช่าง และกองสวัสดิการ โดยขอให้ท่านนายก 
   อภิปรายส านักปลัดเป็นอันดับแรก  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร  
  กระผมนายพยงค์ สงวนถ้อย ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร ขอชี้แจง

รายละเอียดการขออนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 (ส านักปลัดฯ) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   1.เรื่องเดิม 
                  1.1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   ล าดับที่  1.1 ข้อ 1.1.1 หน้า 83 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
   ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
   เกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (3) โครงการเฝ้า
   ระวังป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยในชุมชนต าบลนาสาร ตั้งไว้ 192,000 บาท 
   ซึ่งมีงบประมาณถือจ่าย ณ วันที่ 12 กันยายน 2560 จ านวนเงิน 24,000 บาท 

    1.2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   ล าดับที่  4 ข้อ 4.1 (1) หน้า 77 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
   รายจ่ายอื่นหมวดรายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่ายอื่น ค่าจ้างท่ีปรึกษาซ่ึงไม่เก่ียวกับ  
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 ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 25,000 บาท ตามบัญชีโอนและเปลี่ยนแปลงเงิน

   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  โอนครั้งที่ 6 อนุมัติเมื่อวันที่ 
   17 กุมภาพันธ์ 2560 (โอนลด 13,000 บาท)  และบัญชีโอนและเปลี่ยนแปลง
   เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อนุมัติเมื่อวันที่ 27  
   สิงหาคม 2560 โอนครั้งที่ 11 (โอนลด 2,700 บาท) ซึ่งมีงบประมาณถือจ่าย ณ 
   วันที่ 12 กันยายน 2560 จ านวนเงิน 9,300 บาท 

    1.3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   ล าดับที่  2.3 ข้อ 2.3.3 หน้า 74 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
   ด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 56,990 บาท 
   และมีงบประมาณถือจ่าย ณ วันที่ 12 กันยายน 2560 จ านวนเงิน 35,140 บาท 

    1.4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   ล าดับที่  2.2 ข้อ 2.2.3 หน้า 79 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
   งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
   เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน 
   ทรัพย์สิน ตั้งไว้ 300,000 บาท ตามบัญชีโอนและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.2560 อนุมัติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 
   โอนครั้งที่ 1 และบัญชีโอนและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2560 อนุมัติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โอนครั้งที่  ซึ่งมี 
   งบประมาณถือจ่าย ณ วันที่ 12 กันยายน  2560 จ านวนเงิน 134,083.52 บาท 

           2.ข้อเท็จจริง 
                        2.1 ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ก าหนดให้องค์กร 
   ปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด าเนินโครงการอินเตอร์เน็ตต าบลส าหรับอ านวยความสะดวก
   และบริการประชาชน เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน
   นั้น เทศบาลต าบลนาสารจึงได้จัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตต าบลและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ขึ้น  เพ่ือเป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชน โดยใช้ส านักงาน
   เทศบาลต าบลนาสารเป็นศูนย์บริการ  เพ่ือให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชน 
   โดยทั่วไป และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ซึ่งจึงจ าเป็นจะต้องมีเครื่อง 
   คอมพิวเตอร์ไว้บริการประชาชน และปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวใช้งานอยู่ที่
   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลนาสารจึงเห็นควรน า 
   เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ที่เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาไว้ประจ าที่
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่พร้อมเครื่องพิมพ์ส าหรับเจ้า
   พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่ไม่ได้ตั้ง งบประมาณไว้ จึงขออนุมัติโอน
   งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
   งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับจัดซื้อเครื่อง  
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   คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1 6 , 0 0 0  บ า ท  แ ล ะ
   เครื่องพิมพ์แบบสีจ านวน 1 เครื่อง เพ่ือจัดพิมพ์ภาพประกอบการรายงานผลการ
   ปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นเงิน 12,000 บาท  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
   พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 
   21 เมษายน 2560 รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
       1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  

     -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี 
   ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

     -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 
  GB 

     -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
   ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
   จ านวน  1 หน่วย 

      -มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

     -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
   Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

     -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
     -มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

   และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
       2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network  
       -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
       -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
       -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
       -มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
       -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
       -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า  
   จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
       -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
   Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
   สาย (Wi-Fi) ได ้
       -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ
   ได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
                        โดยโอนลดจากแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
   และระงับอัคคีภัย งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
   ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (3) โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ
   บรรเทาสาธารณภัยในชุมชนต าบลนาสาร เป็นเงิน 24,000 บาท และแผนงาน 
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   บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบรายจ่ายอื่น หมวดรายจ่ายอื่น ประเภท 
   รายจ่าย อ่ืน  ค่ าจ้ างที่ ปรึกษาซึ่ ง ไม่ เกี่ ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่ งก่อสร้ าง  เป็น เงิน        
   4,000  บาท 
      2.2 ปัจจุบันเทศบาลต าบลนาสารมีบุคลากรมาปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น และ
   เอกสาร ในการปฏิบัติงานก็เพ่ิมมากขึ้นด้วย ต้องมีการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ให้เป็น
   ระบบระเบียบ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานและง่ายต่อการค้นหา  
   จ าเป็นต้องมีตู้ส าหรับจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้    จึงขออนุมัติ
   โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ
   ใหม่ในการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 1 ตู้ เป็นเงิน 5,500 บาท รายละเอียด
   คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงานของส านักงบประมาณ เดือน
   มีนาคม 2560 และตู้วาง แฟ้มแนวตั้ง 40 ช่องแบบมีล้อเลื่อน จ านวน 1 ตู้  เป็น
   เงิน 5,000 บาท รายละเอียดคุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานท้องตลาด โดย
   โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
   ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 10,500 บาท 
      2.3 เทศบาลต าบลนาสารได้จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 
   420 46 0003 และ 420 46 0004 ประจ าอยู่ที่ห้องกองคลัง เมื่อปี พ.ศ. 
   2546 เนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานานท าให้มีการซ่อมแซมหลายครั้ง ปัจจุบัน 
   เครื่องปรับอากาศดังกล่าวเสื่อมประสิทธิภาพในการท าความเย็น การซ่อมแซมอาจ
   ท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและไม่คุ้มค่ากับการจัดหาใหม่เพ่ือทดแทนของเก่า จึงมี
   ความจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องปรับอากาศใหม่มาทดแทนของเดิม จ านวน 2 เครื่อง 
   เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และรักษาสภาพแวดล้อมของห้องท างานให้
   สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขออนุมัติโอน 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
   แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
   ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนและมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 
   18,000 บีทียู พร้อมติดตั้งจ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ  28 ,600  บาท  เป็น เ งิน 
   57,200 บาท รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
   ส านักงบประมาณเดือนมีนาคม 2560 รายละเอียด ดังนี้ 

  1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู 
  2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
  3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 

    40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
   ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

  4 .ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้ งหน่วยส่งความเย็น
   และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

  5.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง 
   และสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 
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  6. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
  7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประกอบด้วย สวิตซ์ 1 ตัว ท่อ

   ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
             โดยโอนลดจากกองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ

   ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบั ติราชการที่ไม่
   เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน 
   ทรัพย์สินเป็นเงิน 57,200 บาท 

ประธาน   สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามประเด็นใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ
จากสภาด้วยการยกมือเลยครับ  

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)   

ประธานสภาฯ   พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   ของกองช่าง ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร  
  กระผมนายพยงค์   สงวนถ้อย ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร ขอชี้แจง

รายละเอียดการขออนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ของกองช่าง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีบาง
   รายการไม่ได้ตั้งจ่ายจึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้             
    1)  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 60,000 บาทและได้จัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและ
   คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2560  ของกระทรวง 
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่ใช้
   ภายในกองช่างหมายเลข ครุภัณฑ์ 416 48 0008  ได้มาเมื่อวันที่   1 กันยายน 
   2548 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 52 0021 ได้มาเมื่อวันที่  7  ตุลาคม  
   2552 ได้มาเมื่อวันที่ 7  ตุลาคม  2552  มีอายุการใช้งานเกิน 5  ปี ส่งผลให้อะไหล่
   ภายในเสื่อมสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้และไม่คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายที่มากจึงมีความ
   จ าเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาทดแทนของเดิมเพ่ือให้สามารถใช้ในการ 
   ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
   รายการใหม่ โดยตั้งจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 เครื่องคอมพิวเตอร์   ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อย
   กว่า 19 นิ้ว ) ราคาชุดละ  30,000.-บาท จ านวน  2  ชุด  เป็นเงิน  60,000.-บาท 
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
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 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 
   แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
   จ านวน 1 หน่วย 

 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
   ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

 -  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
   ดีกว่า ดังนี้ 

 1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาด
   ไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

 2)  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
   แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
   ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

 3)  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ  
   Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
   ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

 -  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 
   GB 

 -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่
   น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB 
   จ านวน 1 หน่วย 

 -  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน  1  หน่วย 
 -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NetWork interface) แบบ  

   10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 -  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 :  1 

   และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 -หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็น

   เงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง เช่น ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
   เบา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ฯลฯตั้งไว้ 400,000.-บาท และมีงบประมาณคงเหลือ 129,065 
   โดยขอโอนลดเป็นจ านวนเงิน  60,000.-บาท (คงเหลือ 69,065.-) แผนงานเคหะและ
   ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร  

 2.  ค่าครุภัณฑ์เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   จ านวน 2 เครื่อง 
   เครื่องละ 2,800.-บาท รวมเป็นเงิน 5,600.-บาท  
    คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    -  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
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 -  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที 
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

   ชุมชน    งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยขอโอนลด
   ดังต่อไปนี้ 

 -หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็น
   เงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง เช่น ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
   เบา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ฯลฯตั้งไว้ 400,000.-บาท และมีงบประมาณคงเหลือ 69,065 
   โดยขอโอนลดเป็นจ านวนเงิน  5,600.-บาท (คงเหลือ 63,465.-) แผนงานเคหะและ
   ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร    
    3.   ตู้เหล็ก 2 บาน เพ่ือใช้ในการจัดเก็บแฟ้มหรือเอกสารให้เป็นระเบียบ 
   จ านวน  3  ตู้ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ มีนาคม 2560 
   ราคาตู้ละ 5,500.-บาท เป็นเงิน  16,500.-บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
   ส านักงาน 
    โดยขอโอนลดดังต่อไปนี้ 

 -หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็น
   เงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง เช่น ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
   เบา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ฯลฯตั้งไว้ 400,000.-บาท และมีงบประมาณคงเหลือ 63,465 
   โดยขอโอนลดเป็นจ านวนเงิน  16,500.-บาท (คงเหลือ 46,965.-) แผนงานเคหะและ
   ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร  
    2.2  กองช่าง เทศบาลต าบลนาสาร ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือไปตั้งจ่าย
   รายการใหม่ โดยเป็นโครงการจ านวน 1 โครงการ  เนื่องจากแขวงทางหลวง ได้ก่อสร้าง
   เปิดช่องทางระบายน้ าถนนสาย 4103 บริเวณหน้าศูนย์ราชการนาสาร เพ่ือระบายน้ า
   บริเวณศูนย์ราชการนาสารและบริเวณใกล้เคียงเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
   ราษฎร ในช่วงน้ าหลากลงสู่คูระบายน้ าริมคลองชลประทานแต่เนื่องจากคูระบายน้ า
   ดังกล่าวมีวัชพืชปกคลุมและตื้นเขิน จึงจ าเป็นจะต้องด าเนินการขุดลอกคูระบายน้ า
   ดังกล่าว เพ่ือระบายน้ าได้สะดวกรวดเร็วบริเวณริมคลองชลประทานหน้าศูนย์ราชการ
   นาสาร หากไม่รีบด าเนินการจะท าให้เกิดความเสียหาย กองช่าง เทศบาลต าบลนาสาร 
   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยตั้งจ่ายเป็นโครงการ
   ขุดลอกคูระบายน้ า/ทางระบายน้ า(ริมคลองชลประทานหน้าศูนย์ราชการนาสาร) โดยท า
   การขุดลอกขนาดปากกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ยยาว 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
   1.50 เมตร ยาว 550 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,300  ลบ.ม. พร้อม
   ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบ
   ลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตาม 
   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลต าบลนาสาร หน้า 159  
 
 
 



-11- 
 
    โดยขอโอนลดดังต่อไปนี้ 

  -หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าก่อสร้างสิ่ง 
   สาธารณูปโภค  โครงการวางท่อจ่ายน้ า HDPE  100 Ø 110  มม. PN   6.0 ถนน
   สายซอยสุทิน ระยะทาง 100 เมตร หมู่ที่ 2 ตั้งไว้  114,300.-บาท มีงบประมาณ
   คงเหลือ 114,300.-บาท โดยขอโอนลดจ านวน  111,000.-บาท (คงเหลือ 3,300.-
   บาท) เนื่องจากไม่อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -พ.ศ.2562)  ปรากฏใน
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  

-หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
   พนักงานจ้าง เช่น ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ผู้ช่วยช่าง
   ไฟฟ้า ฯลฯตั้งไว้ 400,000.-บาท และมีงบประมาณคงเหลือ 46,965 โดยขอโอนลด
   เป็นจ านวนเงิน  10,000.-บาท (คงเหลือ 36,965.-) แผนงานเคหะและชุมชน งาน
   บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร  

  3. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
        3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 
   4 ข้อ 27   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
   ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็น
   อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

    จึงขอยื่นญัตติขออนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภาเทศบาลต าบลนาสาร ขอบคุณครับ 

ประธาน   สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามประเด็นใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ
จากสภาด้วยการยกมือเลยครับ  

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)   

ประธานสภาฯ   พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ 
   กองสวัสดิการสังคม 

 ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร  
  กระผมนายพยงค์   สงวนถ้อย ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร ขอชี้แจง

รายละเอียดการขออนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ของกองสวัสดิการสังคม รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

                 ตามที่เทศบาลต าบลนาสาร ได้ด าเนินการเปิดจัดการเรียนการสอนส าหรับ
   อนุบาลชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และใน
   ปัจจุบันเด็กนักเรียนได้ขยายชั้นเรียนไปอนุบาลชั้นปีที่ 2 ซึ่งจะได้เปิดจัดการเรียนการ 
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   สอนในปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และปีการศึกษา 2561 จะ
   ขยายชั้นเรียนไปตามล าดับคือ อนุบาลชั้นปีที่ 3  งานส่งเสริมการศึกษา ฝ่ายพัฒนา
   ชุมชน กองสวัสดิการสังคม จึงมีความประสงค์ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็น
   การเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2561 ให้การ
   จัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กนักเรียน
   และเป็นการอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน จึงต้องด าเนินการจัดซื้อ
   ครุภัณฑ์ส านักงานโรงเรียน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์เอกสาร รายระ
   เอียดตามแนบท้าย เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
   นาสารในการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
   สูงสุด 
          ดังนั้นงานส่งเสริมการศึกษา ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม  จึงขอ
   อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการ
   ปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสารในการจัดการเรียนการสอนแก่เด็ก
   นักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด   ตามรายการดังต่อไปนี้ 
       2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ีอ
   จ่ายเป็นค่าซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนอนุบาล  ได้จัดตั้งงบประมาณไว้จ านวน 260,000 
   บาท ขณะนี้มีงบประมาณถือจ่าย ณ วันที่ 6 กันยายน 2560 เป็นเงินจ านวน 30,980 
   บาท  จึงมีความจ าเป็นในการโอนงบประมาณเพ่ิมเติมอีก เป็นจ านวนเงิน  78,650. - 
   บาท  โดยโอนลดจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
   นันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
   ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและสนับสนุนการแข่งขัน
   กีฬาประชาชนและเยาวชน  โดยมีงบประมาณอนุมัติ 350,000 บาทและขออนุมัติโอน
   เพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงินจ านวน 40 ,000 
   บาท รวมมีงบประมาณถือจ่าย 390,000 บาท และได้ด าเนินการเบิกจ่ายตามโครงการ
   จัดการแข่งขันกีฬาและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนเสร็จสิ้นแล้ว 
   โดยมีงบประมาณถือจ่าย ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นเงินจ านวน 139,770 
   บาท โดยงบประมาณดังกล่าวไม่ได้ด าเนินการในการเบิกจ่ายใดๆ แล้ว และไม่มีความ
   จ าเป็นในการด าเนินการแล้ว จึงขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
   รายการหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็น
   ค่าซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนอนุบาล    เป็นเงินจ านวน 78,650 บาท มีรายละเอียด
   ดังต่อไปนี้   
    - ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน จ านวน 6 ชุด แต่ละชุด ประกอบด้วย โต๊ะจ านวน 1 ตัว  
   ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 50  ซม. เก้าอ้ี จ านวน 6 ตัว เก้าอ้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 46 
   x38 x 59 ซม.  ชุดละ 3,900 บาท เป็นเงินจ านวน 23,400.- บาท 
    - ชั้นวางเอนกประสงค์แบบมีฝาปิด 3 ชั้นจ านวน 12 ชุด ๆ ละ 660 บาท 
    เป็นเงิน จ านวน 7,920 บาท 

  - ชั้นวางเอนกประสงค์แบบไม่มีฝาปิด 3 ชั้น จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 360 บาท 
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  - เป็นเงิน จ านวน 1,080 บาท 
  - ชั้นวางหนังสือแบบโชว์ปก ขนาดไม่น้อยกว่า 90x90x30 ซม จ านวน 1 ชุด 
   เป็นเงิน จ านวน 1,500 บาท 
  - ชั้นวางเอนกประสงค์ ส าหรับวางรองเท้า ขนาด 30 ช่อง จ านวน 1 ชุด   
   เป็นเงิน จ านวน 3,500 บาท 
  - ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท 
    เป็นเงิน  จ านวน 7,000 บาท 
  - โต๊ะท างานเหล็ก 5 ฟุต จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 4,900 บาท เป็นเงินจ านวน 
 24,500 บาท 
  - เก้าอ้ีท างาน จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 1,250 บาท เป็นเงินจ านวน 6,250 บาท 
  - กระดานไวทบ์อร์ด มีขาตั้ง  ล้อเลื่อน  2  หน้า  หมุนได้พร้อมแปลงลบ
 กระดาน จ านวน  1 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท 

    2.2 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือ
   จ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งงบประมาณไว้ 31,000 บาท ขณะนี้มี 
   งบประมาณถือจ่ายเป็นเงิน 1,200 บาท ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม
   ให้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร และเพ่ิมเติมให้แก่เจ้าพนักงานธุรการจ านวน 1 
   ชุด เพ่ือใช้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพในการท างานให้มากขึ้น โดยโอนเพ่ิมเป็นเงิน
   จ านวน 59,600 บาท โดยโอนลดงบประมาณจากรายละเอียดโดยโอนลดจากแผนงาน
   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดค่า
   ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
   โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนโดยมี
   งบประมาณอนุมัติ 350,000 บาท และขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงินจ านวน 40 ,000 บาท รวมมีงบประมาณถือจ่าย 
   390,000 บาท และได้ด าเนินการเบิกจ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและ
   สนับสนุนการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีงบประมาณถือจ่าย 
   ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560  เป็นเงินจ านวน 61,120 บาท โดยงบประมาณ
   ดังกล่าวไม่ได้ด าเนินการในการเบิกจ่ายใดๆ แล้ว และไม่มีความจ าเป็นในการด าเนินการ
   แล้ว จึงขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   เป็นเงินจ านวน 59,600 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
    - ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 ชุด  ราคา 
   21,000.-บาท  รายละเอียด ดังนี้ 
     - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 
   1 หน่วยโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
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    1) ในกรณีที่มีหน่วยความจุ  แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 
   ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผล
   ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
    2) ในกรณีที่มีหน่วยความจุ  แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
   ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
   สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
    - มีหน่วยความจุ หลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 
   1 หน่วยหรือชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 
   หน่วย 
    - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
    น้อยกว่า 12 นิว้ 
    - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
   Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย 
     - คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) ราคา 
   16,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงินจ านวน 32,000 บาท 
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
   ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 
   GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
   น้อยกว่า 1 TB  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
   จ านวน 1 หน่วย 
    - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
   Base-T หรือ ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
    - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ
   มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
             - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 
   ราคา 3,300 บาท จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงินจ านวน 6,600 บาท 
    คุณลักษณะพื้นฐาน 
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm) 
    - มีหน่วยความจุ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
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    - มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ Parallel หรือ USB  2.0  หรือดีกว่า จ านวนไม่
   น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ  Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
   กว่า 150 แผ่น 

   3.  ข้อกฎหมาย 
                 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 

ประธาน   สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามประเด็นใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ
จากสภาด้วยการยกมือเลยครับ  

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)   

ประธานสภาฯ   5.2  พิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   2560  ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร  
    กระผมนายพยงค์   สงวนถ้อย ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร ขอชี้แจง
   รายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560  
   ของส านักปลัด เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายที่ได้ขออนุมัติโอนไปแล้วนั้น ไม่สามารถ
    เบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลต าบลนาสาร จึงมีความ
   จ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เพ่ือจ่ายในปีงบประมาณ 2561 
   ดังนี้ 
    1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
   จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 
   จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท 
               2)  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 1 ตู้ เป็นเงิน 5,500 บาท 
   และตู้วางแฟ้มแนวตั้ง 40 ช่อง จ านวน 1 ตู้  เป็นเงิน 5,000 บาท 
                       3)  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
   ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนและมีระบบฟอก 
   อากาศ ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,600 บาท เป็น 
   เงิน 57,200 บาท  
 

     3. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย  
           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
   เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
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    ข้อ 59  ในกรณีที่รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้
   ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

                              บัญชีขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 2560 เพ่ือจ่ายในปีงบประมาณ 2561 
 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดรายการที่ขอ
อนุมัติกันเงิน 

งบประมาณ 
เหตุผลความจ าเป็นที่ขอ

อนุมัติกันเงิน 

1 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 
1 เครื่อง 

     
16,000.00  

ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันและไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

2 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือ
จัดซื้อเครื่องพิพม์ ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี จ านวน 1 
เครื่อง 

     
12,000.00  

ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันและไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

3 
ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อ
ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 1 ตู้ 

       
5,500.00  

ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันและไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

4 
ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อ
ตู้วางแฟ้มแนวตั้ง 40 ช่อง 
จ านวน 1 ตู้ 

       
5,000.00  

ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันและไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

4 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพืออ
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
แขวนและมีระบบฟอกอากาศ 
ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 
2 เครื่อง 

     
57,200.00  

ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันและไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ประธาน   สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามประเด็นใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ
จากสภาด้วยการยกมือเลยครับ  

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)  

 
ประธานสภาฯ   พิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   2560 ของกองช่าง  ขอเชิญท่านนายกครับ 
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นายกเทศมนตรี  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร  
    กระผมนายพยงค ์  สงวนถ้อย ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร ขอชี้แจง
   รายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560  
   ของกองช่าง เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติโอนไปจากหัวข้อก่อนหน้านี้ ซึ่งอยู่
   ระหว่างขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3 เพ่ือตั้ง
   จ่ายเป็นรายการใหม่และไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 2560 เทศบาล
   ต าบลนาสารจึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เพ่ือจ่ายใน
   ปีงบประมาณ 2561      

  3. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
      3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 

   เงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ข้อ 59 ในกรณีที่รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
   สิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

         บัญชีขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 2560 เพื่อจ่ายในปีงบประมาณ 2561 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดรายการที่ขออนุมัติ

กันเงิน 
งบประมาณ เหตุผลความจ าเป็นที่ขอ

อนุมัติกันเงิน 
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือจัดซื้อ

คอมพิวเตอร์จ านวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 30,000.-บาทรวม
เป็นเงิน 60,000.-บาท 

60,000.- อยู่ระหว่างขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ครั้งที่ 3 เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 
เครื่อง เครื่องละ 2,800.-บาท 
รวมเป็นเงิน 5,600.-บาท 

5,600.- อยู่ระหว่างขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ครั้งที่ 3 เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 

3. ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้
เก็บเอกสารชนิดบานเปิด 
จ านวน 3 ตู้ ตู้ละ 5,500.-บ. 
รวมเป็นเงิน 16,500.-.บาท 

16,500.- อยู่ระหว่างขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ครั้งที่ 3 เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 

4. โครงการขุดลอกคูระบายน้ า/
ทางระบายน้ า (ริมคลอง
ชลประทานหน้าศูนย์ราชการ
นาสาร 

121,000.- อยู่ระหว่างขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ครั้งที่ 3 เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 
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ประธาน   สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามประเด็นใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ
จากสภาด้วยการยกมือเลยครับ  

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)   

     
ประธานสภาฯ   ต่อไปพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   2560 ของกองสวัสดิการฯ ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร  
    กระผมนายพยงค์   สงวนถ้อย ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร ขอชี้แจง
   รายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560  
   ของกองสวัสดิการฯ  เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายตามข้อ 1 อยู่ระหว่างขออนุมัติโอน
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 และไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้
   ผูกพันได้ในปีงบประมาณ 2560 ได้ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อม
   ปี 2560 เพ่ือจ่ายในปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
         แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ของ 
   โรงเรียนอนุบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อครุภัณฑ์ส านักงานจ านวน 9 รายการ เป็นเงินจ านวน 
   78,650บาท และ หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
   จ านวน 2 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 เครื่อง เป็นจ านวน 3 รายการ  
   เป็นเงินจ านวน 59,600 บาท เพื่อใช้ในการอ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ 
   ประชาชนและส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมเป็นเงินจ านวน 138,250 บาท 

    3.  ระเบียบ/ข้อกฎหมาย  
         ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
   การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 
   59  ในกรณีที่รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี
   ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
   อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
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           บัญชีขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 2560 เพื่อจ่ายในปีงบประมาณ 2561 
 

ล าดับที่ รายละเอียดรายการที่ขอ
อนุมัติกันเงิน 

งบประมาณ เหตุผลความจ าเป็นที่
ขออนุมัติกันเงิน 

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อ
จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน
ชุด จ านวน 6 ชุด 

23,400 อยู่ระหว่างขออนุมัติ
โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ครั้งที่ 8 และไม่
สามารถด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันได้ เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 

2. ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อ
จัดซื้อชั้นวางเอนกประสงค์
แบบมีฝาปิด 3 ชั้น 
จ านวน 12 ชุด  

7,920 อยู่ระหว่างขออนุมัติ
โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ครั้งที่ 8 และไม่
สามารถด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันได้ เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 

3. ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อ
จัดซื้อชั้นวางเอนกประสงค์
แบบไม่มีฝาปิด 3 ชั้น 
จ านวน 3 ชุด 

1,080 อยู่ระหว่างขออนุมัติ
โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ครั้งที่ 8 และไม่
สามารถด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันได้ เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 

 
4. 

 
ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อ
จัดซื้อชั้นวางหนังสือแบบ
โชว์ปก  จ านวน 1 ชุด 

 
1,500 

อยู่ระหว่างขออนุมัติ
โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ครั้งที่ 8 และไม่
สามารถด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันได้ เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 
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                         บัญชีขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 2560 เพื่อจ่ายในปีงบประมาณ 2561 

 
 

ล าดับที่ รายละเอียดรายการที่
ขออนุมัติกันเงิน 

งบประมาณ เหตุผลความจ าเป็นที่
ขออนุมัติกันเงิน 

 
5. 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อ
จัดซื้อชั้นวาง
เอนกประสงค์ ส าหรับ
วางรองเท้า ขนาด 30 
ช่อง จ านวน 1 ชุด  

3,500 อยู่ระหว่างขออนุมัติ
โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ครั้งที่ 8 และไม่
สามารถด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันได้ เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 

6. ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือ
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก ขนาด 3 ฟุต 
จ านวน 2 ชุด 

7,000 อยู่ระหว่างขออนุมัติ
โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ครั้งที่ 8 และไม่
สามารถด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันได้ เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 

7. ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อ
จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก 
5 ฟุต จ านวน 5 ชุด 

24,500 อยู่ระหว่างขออนุมัติ
โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ครั้งที่ 8 และไม่
สามารถด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันได้ เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 

8. ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อ
จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 
จ านวน 5 ชุด  

6,250 อยู่ระหว่างขออนุมัติ
โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ครั้งที่ 8 และไม่
สามารถด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันได้ เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 
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บัญชีขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 2560 เพื่อจ่ายในปีงบประมาณ 2561 

 
ล าดับที่ รายละเอียดรายการที่

ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณ เหตุผลความจ าเป็นที่

ขออนุมัติกันเงิน 
 

9. 
 
กระดานไวท์บอร์ด มี
ขาตั้ง ล้อเลื่อน 2 หน้า 
หมุนได้พร้อมแปลงลบ
กระดาน จ านวน 1 ชุด 

 
3,500 

อยู่ระหว่างขออนุมัติ
โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ครั้งที่ 8 และไม่
สามารถด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันได้ เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 

 
10. 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จัดซื้อโน๊ตบุ๊ก ส าหรับ
ประมวลผล จ านวน 1 
ชุด  

21,000 อยู่ระหว่างขออนุมัติ
โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ครั้งที่ 8 และไม่
สามารถด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันได้ เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงาน 
จ านวน 2 ชุด  

32,000 อยู่ระหว่างขออนุมัติ
โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ครั้งที่ 8 และไม่
สามารถด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันได้ เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 

12. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า (18 หน้า/
นาที) จ านวน 2 เครื่อง 

6,600 อยู่ระหว่างขออนุมัติ
โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ครั้งที่ 8 และไม่
สามารถด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันได้ เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 
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ประธาน   สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามประเด็นใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ
จากสภาด้วยการยกมือเลยครับ  

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)   

 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี) 
 
   ปิดประชุมเวลา 10.40 น.  
 
 
 
      (ลงชื่อ)      ธันยพัฒน์  ทองสุข       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางสาวธันยพัฒน์  ทองสุข) 
                     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 
   
      (ลงชื่อ)     อธิคม  อนันตธนวิทย์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายอธิคม  อนันตธนวิทย์) 
           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร  
 

  


