
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 
วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 เวลา ๑0.๐๐ นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
………………………………………………………. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   …………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 วันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2560 
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร่ังที่ผ่านมา 
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
   

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง เพื่อทราบ 
   …………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง เพื่อพิจารณา 
 5.1 เร่ือง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 และสมัยประชุมสามัญ สมัย

แรกประจ าปี พ.ศ.๒๕62 
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 5.2 เรื่อง การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

5.3 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อด าเนินการโครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจร    แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 3.50-7.30 ม. ยาวประมาณ 1,295 ม.
หรือพื้นที่   ไม่น้อยกว่า 7,159 ตรม. ตีเส้นจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 318 ตร.ม. ยกปาก
บ่อพัก 51 บ่อ   ยกปากรางยู ไม่น้อยกว่า 615 ม. ก่อสร้างรางยูไม่น้อยกว่า 30 ม.
บริเวณหมู่ที่ 2,3,10  ต.หนองขาว ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด 
จ านวนเงิน 3,095,000 บาท 
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 

.../ 5.4 ญัตติ 
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5.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อด าเนินการโครงการจ้างเหมาฉีดล้างท่อ
โคลนเลนระบายน้ าด้วยรถฉีดแรงดันสูง โดยท าการขุดลอกท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาวรวม 343.00 เมตร ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 
เมตร ยาวรวม 1,236 เมตร ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวรวม 4 ,497 เมตร 
และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาวรวม 1,062 เมตร  ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลหนองขาวก าหนด จ านวนเงิน 4,300,000 บาท 
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า    
ส่องสว่าง (High Mast) สูง 15.00 เมตร จ านวน 1 ต้น พร้อมติดต้ังดวงโคมไฟ ขนาด 400 
วัตต์ จ านวน 8 ชุด ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด  จ านวนเงิน 
500,000 บาท 
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อด าเนินการโครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ า (คลองเปิด) โดยท าการถมดินคลองระบายน้ าท้ิง พร้อมแต่งขึ้นรูปคูคลองเทคอนกรีต   
คลองเปิด หรือพื้นท่ีดาดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม. หนา 0.05 เมตร  ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวนเงิน 500,000 บาท 
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อด าเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่     
ท่ี 2 โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.05 เมตร พร้อมฝา คสล. ยาว 
128.00 เมตร และเทพื้นคอนกรีตโดยรอบคิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 448.00 ตร.ม. หนา 
0.10 เมตร ปรับปรุงศาลาพักผ่อน 2 หลัง ปรับปรุงศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ 1 หลัง ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวนเงิน 500,000 บาท 
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อด าเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ า      
หมู่ท่ี 12 ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวนเงิน 330,000 บาท 
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.9 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่ม เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 22,000 บาท   
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

…/ 5.10 ญัตติ 
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5.10 ญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อตู้เหล็กควบคุมไฟฟ้า 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน  24,000 บาท 
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   5.11 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อตู้บานเล่ือน ขนาด 4 ฟุต หรือ 5 ฟุต จ านวน    
2 ตู้ งบประมาณ 8,000.-บาท 
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.12 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อโต๊ะส านักงาน ขนาด 4.5 ฟุต จ านวน 1 ตัว 
งบประมาณ 5,800 บาท 
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  5.13 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  เพือ่ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 2,500.-
บาท 
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.14 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จอขนาดไม่น้อยกว่า    
19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 16,000.-บาท 
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.15 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า
(18หน้าต่อนาที) จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 6,600.-บาท 
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.16 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จอขนาดไม่น้อยกว่า    
19 นิ้ว  จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 16,000.-บาท 
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

…/ 5.17 ญัตติ 
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5.17 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  เพือ่ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า
(18 หน้าต่อนาที) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 3,300.-บาท 
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.18 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matric Printer      
แบบแคร่ยาว  จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 23,000.-บาท 
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.19 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการจัดซื้อมอเตอร์ ขนาด 20 แรงม้า380V.  จ านวน 1 ตัว 
งบประมาณ 42,500.-บาท 
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.20 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า แบบสตาร์-เดลต้า 
380/660V. จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 67,500.-บาท 
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.21 ญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประเภทหมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  ประเภทโครงการปรับปรุงซุ้มทางเข้าบริเวณโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว  งบประมาณโอน 33,000.-บาท 

…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.22 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม อาคารเรียนท้ัง
ภายใน-ภายนอกและบริเวณสระว่ายน้ า งบประมาณโอน 397,500.-บาท 
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.23 ญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 10 ตัว  ๆละ 1,500 
บาท    งบประมาณโอน 15,000.-บาท 
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

.../ 5.24 ญัตติ 
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5.24 ญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รายการชุดล าโพงขนาด 12 นิ้วพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด งบประมาณโอน 22,000.-บาท 

   …………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.25 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายช้ันเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล   
หนองขาว 
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

…………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังแรก 1/2561 ประจ าปี พ.ศ.2661 

 
 
 



 
 


