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การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ.๒๕64 
วันศุกร์ ท่ี 22 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา ๑0.00 นาฬิกา 

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

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 
1. นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายวิโรจน์  เอกจิต   รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล  
4. นายวันเพ็ญ  สุขกรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นางอารมย์  เอกฉันท ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายวันชัย  กมลวิบูลย์นันท  สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายพยอม  ผ่ึงผาย   สมาชิกสภาเทศบาล       
10. นายเสนาะ  อำนวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายสุชาติ  บัวงาม   เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายประสาน  ชุ่มช่ืน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายสิทธิพร  อ่ำพันธุ์   ผู้อำนวยการกองช่าง 
7.  นางวารุณี  เนาท่าแค  ผู้อำนวยการกองคลัง 
8.  นายคมสัน    คำบุดดี   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
9.  นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
10. นายชินภัทร์  เพ็งบุตร   นักการ 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายบัณฑิต          
ศรีทับทิม ประธานสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และจุดเทียนธูปบูชา   
พระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาวและ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภา

เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2564 ประจำปี  พ.ศ.
๒๕64 ณ บัดนี้ 
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ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายทศพร ใจทัศน์  ป ลัดเทศบาล ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ ง 
ปลัดเทศบาลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2563 
จึงทำให้ตำแหน่งเลขานุการสภาว่างลง ซึ่งจะทำการคัดเลือก
เลขานุการสภาเทศบาลในระเบียบวาระท่ี 5 
 

โอกาสนี้จึงขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม ปลัดเทศบาล และปฏิบัติ
หน้าท่ีเลขานุการสภาเป็นการช่ัวคราว  พร้อมท้ังอ่านประกาศ
อำเภอท่าม่วง 

นายสุชาติ บัวงาม            ประกาศอำเภอท่าม่วง 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว             เร่ือง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1           
                                                              ประจำปี 2564  ของเทศบาลตำบลหนองขาว      
                                                                         ................…………………………… 

ด้วยเทศบาลตำบลหนองขาว แจ้งความประสงค์ขอเปิด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ 2564 แต่เนื่องจากอยู่นอกสมัยประชุม
สามัญประจำปี  นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว จึงขอเปิดประชุม
สภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี 2564 ของเทศบาลตำบล
หนองขาว  

นายอำเภอท่าม่วงพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา 
26 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ี
แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม  ป ระก อ บ กั บ ค ำ ส่ั ง จั งห วั ด ก าญ จน บุ รี  ท่ี  
5164/2562 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2562 เรื่อง การมอบ
อำนาจให้ปฏิบั ติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี       
จึงกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1 ประจำปี    
2564  ของสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ต้ังแต่วันท่ี 22 มกราคม 
2564 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

      ประกาศ ณ วันท่ี 15 เดือน  มกราคม  พ.ศ.2564 
 
 

                                                                                   ฑรัท  เหลืองสะอาด 
                                                                                  ( นายฑรัท  เหลืองสะอาด ) 
                                                                     นายอำเภอท่าม่วง ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                                 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.  
๒๕63 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.๒๕63  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม ตามท่ีคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล   ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจมาแล้วนั้น ว่ามีข้อผิดพลาดท่ีต้อง 

แก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบและรับรอง 
รายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล   
หนองขาว สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4 ค ร้ังที่  1/2563 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.๒๕63 ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จำนวน  9  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน  1  เสียง 
ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ือง เพื่อทราบ 
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ือง เพื่อพิจารณา 
     5.1. การคัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
นายสุชาติ บัวงาม   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย  ขอบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาช่ัวคราว   ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔       

ขอ ๑๘  ใหสภาทองถิ่นเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นนั้นคน
หนึ่ ง เปน เลขานุ ก ารสภาท องถิ่ น  ท้ั งนี้ ให คํ านึ งถึ งความรู
ความสามารถอันจะเปนประโยชน์ต่อสภาทองถิ่น  

ขอ ๑๓ วิธีการเลือกเลขานุการสภาทองถิ่นใหนําความ
ตาม ขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือก
เลขานุการภาท้องถิ่นแล้วให้เลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง  

ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
แต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งท่ีตนเห็นว่า
สมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้น
ต้องมี สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอไม่
จํากัดจํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือ
เหล่านั้น โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือคนละ 
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หนึ่งช่ือ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนต่อท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ท่ีได้คะแนน
สูงสุดนั้นโดยใช้วิธี เดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมี ผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากัน 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรดำรงตำแหน่งเลขานุการ
ประธานสภาเทศบาล   สภาเทศบาลตำบลหนองขาว  
นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายสุชาติ บัวงาม ปลัดเทศบาล  

เป็นเลขานุการสภาเทศบาล  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายวิโรจน์    เอกจิต       รองประธานสภาเทศบาล ผู้รับรอง 
     2. นายวันชัย     กมลวิบูลย์นันท   สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้รับรอง 
     3. นายวันเพ็ญ   สุขกรม   สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้รับรอง 
     4. นายเสนาะ    อำนวย   สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้รับรอง 

5. นายสมยศ     นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้รับรอง 
     6. นางอารมย์   เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้รับรอง 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอใช้อำนาจตาม 
ประธานสภาเทศบาล   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 

พ .ศ .2 5 4 7  ข้ อ  1 4  ใน ก าร เลื อก ป ระ ธาน สภ าท้ อ งถิ่ น            
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอ
ช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก จึงถือว่า นายสุชาติ บัวงาม ปลัดเทศบาล ได้รับเลือก
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองขาว จึงขอเชิญ นายสุชาติ 
บัวงาม ปลัดเทศบาล กล่าวต่อ ท่ีประชุม และปฏิบั ติหน้าท่ี
เลขานุการสภาเทศบาล ในลำดับต่อไป 

นายสุชาติ บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสุชาติ บัวงาม เลขานุการ 
เลขานุการสภาเทศบาล   สภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลและคณะ 

ผู้บริหารทุกท่าน กระผมจะปฏิบัติหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด 
 

5.2 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
รายการจัดซ้ือเคร่ืองยนต์เบนซินสำหรับประกอบปั้มพ่นสารเคมี 
แบบ 3 สูบ ขนาด 1 นิ้ว ติดต้ังแท่นพร้อมถังน้ำยา ขนาด  
1,000 ลิตร งบประมาณ 26,000 บาท 
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 

ด้วยเทศบาลตำบลหนองขาว มีความประสงค์จะจัดซื้อ
เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดกำลัง 5.6 แรงม้า ประกอบปั้มพ่น
สารเคมี  แบบ 3 สูบ ขนาด 1 นิ้ว ติดต้ังแท่นพร้อมถังน้ำยาขนาด 
1,000 ลิตร   งบประมาณ 26,000 บาท   จำนวน 1 เครื่อง 
เพื่อใช้ในการฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือโรคตามสถานท่ีราชการ แหล่งชุมชน  
สวนสาธารณะและตามสถานท่ีมีการรวมตัวของประชาชน ในเขต
เทศบาลตำบลหนองขาว   

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติ ต่อสภาเทศบาลตำบล 
หนองขาว เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ รายการจัดซื้อเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดกำลัง 5.6 แรงม้า 
ประกอบป้ัมพ่นสารเคมี แบบ 3 สูบ ขนาด 1 นิ้ว ติดต้ังแท่นพร้อม
ถังน้ำยาขนาด 1,000 ลิตร งบประมาณ 26,000 บาท จำนวน 
1 เครื่อง งบประมาณ 26 ,000 บาท ตามหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน   สาธารณสุข 
งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์การเกษตร 
รายการ  จัดซื้อเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดกำลัง 

5.6 แรงม้า ประกอบปั้มพ่นสารเคมี 
แบบ 3 สูบ ขนาด 1 นิ้ว ติดต้ังแท่น
พร้อมถังน้ ำยาขนาด 1 ,000 ลิตร   
งบประมาณ 26,000 บาท จำนวน 1 
เครื่อง 

งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้   26,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 26,000 บาท 
 

/...คำช้ีแจง 
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คำชี้แจงประกอบงบประมาณ  จัดซื้อเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด
กำลัง 5.6 แรงม้า ประกอบปั้มพ่นสารเคมี  แบบ 3 สูบ ขนาด 1 
นิ้ว ติดต้ังแท่นพร้อมถังน้ำยาขนาด 1,000 ลิตร   งบประมาณ 
26,000 บาท ( ราคาตามท้องตลาด ) 
รายการโอนลด 
แผนงาน   สาธารณสุข 
งาน   บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
หมวด   ค่าตอบแทน 
รายการ   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 

                                                                                 ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
                                                 งบประมาณอนุมัติ  144,000 บาท 

งบประมาณก่อนโอน    94,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้      26,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน          68,000 บาท 
เหตุผล 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอน
เพิ่ม  โอนลด  ท่ีทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอน
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
จึงได้เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ และเสนอต่อท่ีประชุมสภา
เทศบาลตำบลหนองขาวพิจารณา ต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น 

รายการใหม่โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ท่ีประชุมมติอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็น 

รายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดกำลัง 5.6  
แรงม้า ประกอบปั้มพ่นสารเคมี  แบบ 3 สูบ ขนาด 1  นิ้ ว      
ติดต้ังแท่นพร้อมถังน้ำยาขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 26,000 บาท ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จำนวน  9  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน  1  เสียง 
ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
 

5.3 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสาธารณสุขหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
 
 

/...วิทยาศาสตร์ 
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วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการจัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิ
ดิจิตอล ทางหน้าผากแบบ อินฟราเรด ( ติดผนัง ) งบประมาณ 
5,600 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 

ด้วยเทศบาลตำบลหนองขาว มีความประสงค์จะจัดซื้อ
เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล ทางหน้าผากแบบอินฟราเรด (ติดผนัง) 
ความแม่นยำ +/- 0.3 องศา  พร้อมสัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิ
เกินกำหนด สามารถคัดกรองผู้ป่วย ท่ีมีไข้ 30-40 องศา สามารถ
ตรวจวัดไข้โดยไม่ต้องสัมผัสตัวได้ในระยะ 5 -10 เซนติเมตร 
ตรวจวัดทีละ 1 คน ต่อ 1 วินาที พร้อมขาต้ังกล้อง งบประมาณ 
5,600 บาท  จำนวน 1 เครื่อง  เพื่อใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิ
พนักงานก่อนเข้าทำงานและประชาชนท่ีเข้ามาติดต่อราชการใน
สำนักงาน  

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติ ต่อสภาเทศบาลตำบล 
หนองขาว เห็นชอบให้ โอนเงินงบประมาณเพื่ อ ต้ังจ่ายเป็น   
รายการใหม่ รายการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล ทางหน้าผาก
แบบอินฟราเรด (ติดผนัง) ความแม่นยำ +/- 0.3 องศา  พร้อม
สัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิเกินกำหนด สามารถคัดกรองผู้ป่ วย    
ท่ีมีไข้ 30-40 องศา สามารถตรวจวัดไข้โดยไม่ต้องสัมผัสตัวได้ใน 
ระยะ 5-10 เซนติเมตร ตรวจวัดทีละ 1 คน ต่อ 1 วินาที พร้อม
ขาต้ังกล้อง งบประมาณ  5,600 บาท จำนวน 1 เครื่อง ตาม
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน   สาธารณสุข 
งาน   บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 
 
 

/...รายการ 
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รายการ  จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล ทาง
หน้าผากแบบอินฟราเรด  (ติดผนั ง ) 
ความแม่นยำ +/- 0 .3 องศา พร้อม
สัญญาณ เตือนเมื่ออุณหภูมิเกินกำหนด 
สามารถคัดกรองผู้ป่วย ท่ีมีไข้ 30-40 
องศา สามารถตรวจวัดไข้โดยไม่ต้อง
สัมผัสตัวได้ในระยะ 5-10 เซนติเมตร 
ตรวจวัด ที ละ  1  คน  ต่ อ  1  วิน าที                     
พร้อมขาต้ังกล้อง งบประมาณ 5,600 
บาท  จำนวน 1 เครื่อง   

งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้     5,600 บาท 
งบประมาณหลังโอน   5,600 บาท 
คำชี้แจงประกอบงบประมาณ  จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล 
ทางห น้ าผากแบบ   อิ นฟ ราเรด  (ติดผนั ง ) ความแม่ น ย ำ            
+/- 0.3 องศา พร้อมสัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิเกินกำหนด 
สามารถคัดกรองผู้ป่วย ท่ีมีไข้ 30-40 องศา สามารถตรวจวัดไข้
โดยไม่ต้องสัมผัสตัวได้ในระยะ 5- 10 เซนติเมตร ตรวจวัดทีละ   
1 คน ต่อ 1 วินาที พร้อมขาต้ังกล้อง  งบประมาณ 5,600 บาท  
จำนวน 1 เครื่อง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 ถึง 
พ.ศ.2565 ฉบับท่ี 5 หน้าท่ี 2 ข้อท่ี 2 
รายการโอนลด 
แผนงาน   สาธารณสุข 
งาน   บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 
หมวด   ค่าตอบแทน 
รายการ   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณอนุมัติ  144,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน    68,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้        5,600 บาท 
งบประมาณหลังโอน          62,400 บาท 
เหตุผล 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการ      

 
 

/...โอนเพิ่ม 
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โอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น 

รายการใหม่โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ   
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุขหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ รายการจัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิดิจิตอล ทางหน้าผาก
แบบอินฟราเรด ( ติดผนัง ) งบประมาณ 5,600 บาท ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จำนวน  9  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน  1  เสียง 
ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
 

5.4 ญัตติ เร่ือง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม  ( กองช่าง ) 
- แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายการ 1) โครงการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา ถนน ทางเท้า 
ส่ิงก่อสร้าง และงานอื่นๆ งบประมาณ 306,000 บาท  
- แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
หมวด    ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่ อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายการ 2) โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความสะอาด
กวาดขยะมูลฝอยและงานอื่นๆ งบประมาณ 459,000 บาท  
- แผนงานเคหะและชุมชน  งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   
หมวด ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ 
3) โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร
บ้านเรือนและท่ีรองรับขยะมูลฝอยประจำรถยนต์บรรทุกขยะมูล
ฝอย งบประมาณ 102,000 บาท  
- แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
หมวด  ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  รายการ 
4) โครงการจ้างเหมาดูแลตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ และงานอื่นๆ 
งบประมาณ 51,000 บาท    

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 

ด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลหนองขาว ได้เสนอขอโอนเพิ่มเงิน 
 
 

/...งบประมาณ 
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งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไป  
ต้ังจ่าย หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

เทศบาลตำบลหนองขาว ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันท่ี 
1 กันยายน 2563 นั้น แต่เนื่องจากตอนนี้งบประมาณไม่
เพียงพอ ดังนั้นกองช่างจึงขออนุมัติโอนเพิ่มในงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการโอนเพิ่ม 
1) แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   กำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
หมวด   ค่าใช้สอย 
ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายการ   (1) โครงการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา  

ถนน ทางเท้า ส่ิงก่อสร้างและงานอื่นๆ 
งบประมาณอนุมัติ   270,000.-   บาท 
งบประมาณก่อนโอน     30,000.-   บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้      306,000.-   บาท 
งบประมาณหลังโอน   336,000.-   บาท 
แผนงาน   เคหะและชุมชน 
งาน   กำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
หมวด   ค่าใช้สอย 
ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายการ   (2) โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษา 

ความสะอาดกวาดขยะมูลฝอยและงาน 
อื่นๆ 

งบประมาณอนุมัติ   405,000.-   บาท 
งบประมาณก่อนโอน     45,000.-   บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้      459,000.-   บาท 
งบประมาณหลังโอน   504,000.-   บาท 
2) แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   กำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
หมวด   ค่าใช้สอย 
ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 
 
 

                 /...รายการ  
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รายการ   (3) โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแล 
จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน
และท่ีรองรับขยะมูลฝอยประจำรถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอย 

งบประมาณอนุมัติ     90,000.-   บาท 
งบประมาณก่อนโอน     12,411.-   บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้      102,000.-   บาท 
งบประมาณหลังโอน   114,411.-   บาท 
3) แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   กำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
หมวด   ค่าใช้สอย 
ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายการ   (4) โครงการจ้างเหมาดูแลตัดหญ้า  

ตัดแต่งต้นไม้ และงานอื่นๆ 
งบประมาณอนุมัติ     45,000.-   บาท 
งบประมาณก่อนโอน       5,000.-   บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้          51,000.-   บาท 
งบประมาณหลังโอน     56,000.-   บาท 
รวมรายการโอนเพิ่ม จำนวนทั้งสิ้น  918,000 บาท (เก้าแสน
หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

      รายการโอนลด  
1) แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารท่ัวไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณอนุมัติ  300,000.- บาท  
งบประมาณก่อนโอน  300,000.- บาท 
โอนลดครั้งนี้   145,000.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน  155,000.-  บาท 
2) แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ 

ชุมชน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 
 

/...งบประมาณ 
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งบประมาณอนุมัติ  500,000.- บาท  
งบประมาณก่อนโอน  444,750.- บาท 
โอนลดครั้งนี้   300,000.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน  144,750.-  บาท 
3) แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ 

ชุมชน 
หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ 

ส่ิงก่อสร้าง 
รายการ   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ 

ส่ิงก่อสร้าง 
งบประมาณอนุมัติ  400,000.- บาท  
งบประมาณก่อนโอน  400,000.- บาท 
โอนลดครั้งนี้   223,000.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน  177,000.-  บาท 
4) แผนงาน  สาธารณสุข 
งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณอนุมัติ      300,000.- บาท  
งบประมาณก่อนโอน      207,932.34 บาท 
โอนลดครั้งนี้       100,000.- บาท 
งบประมาณหลังโอน      107,932.34  บาท 
5) แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความ 

สงบภายใน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณอนุมัติ  50,000.- บาท  
งบประมาณก่อนโอน  50,000.- บาท 
โอนลดครั้งนี้   50,000.- บาท 
งบประมาณหลังโอน       -       บาท 
6) แผนงาน  การศึกษา 
 
 

/...งาน 
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งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณอนุมัติ   50,000.- บาท  
งบประมาณก่อนโอน   50,000.- บาท 
โอนลดครั้งนี้    50,000.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน         -       บาท 
7) แผนงาน  การศึกษา 
งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ 

ส่ิงก่อสร้าง 
รายการ   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ 

ส่ิงก่อสร้าง 
งบประมาณอนุมัติ  50,000.- บาท  
งบประมาณก่อนโอน  50,000.- บาท 
โอนลดครั้งนี้   50,000.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน         -      บาท 
รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 918,000.-บาท (เก้าแสนหนึ่งหม่ืน
แปดพันบาทถ้วน) 
เหตุผล 
 มีความจำเป็นต้องโอนเพิ่มเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่าย
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่ม เพื่อไปต้ังจ่าย หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2563  ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น    รายการใหม่ ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติ
ต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามหลักการและเหตุผล
ข้างต้น 

 
 
 
 

/...นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น 

รายการใหม่โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ท่ีประชุมมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม 

- รายการ 1) โครงการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา ถนน ทางเท้า 
ส่ิงก่อสร้าง และงานอื่นๆ งบประมาณ 306,000 บาท  
- รายการ 2) โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความสะอาด
กวาดขยะมูลฝอยและงานอื่นๆ งบประมาณ 459,000 บาท  
- รายการ 3) โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลจัดเก็บขยะมูลฝอย
ตามอาคารบ้านเรือนและท่ีรองรับขยะมูลฝอยประจำรถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอย งบประมาณ 102,000 บาท  
- รายการ 4) โครงการจ้างเหมาดูแลตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ และ
งานอื่นๆ งบประมาณ 51,000 บาท ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จำนวน  9  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน  1  เสียง 
ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 

 

5.5 ญัตติ เร่ือง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ( สำนัก
ปลัดเทศบาล ) 
- แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ 2) โครงการจ้าง
เหมาแรงงานเพื่อดูแลสวน ตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาดภายใน
ศูนย์ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลหนองขาว 
งบประมาณ   51,000 บาท   
- แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด ค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  รายการ 3) โครงการจ้าง
เหมาแรงงานเพื่อทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองขาว  งบประมาณ 51,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 

ด้ วยสำนั กป ลัด เทศบาล ไ ด้ เสน อขอ โอน เพิ่ ม เงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อไปต้ัง
จ่ายในหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 
ตาม ท่ี เทศบาลตำบลหนองขาวได้ตราเทศบัญ ญั ติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่ ง
ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2563 แต่เนื่องจากขณะนี้
งบประมาณไม่เพียงพอ ดังนั้น สำนักปลัดเทศบาล จึงขออนุมัติโอน
ลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อ
ไปโอนเพิ่มในรายการท่ีไม่เพียงพอ 
รายการโอนลด 
1) แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารท่ัวไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 155,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้    56,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน   99,000 บาท 

1) แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารท่ัวไป 
หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ 

ส่ิงก่อสร้าง 
รายการ   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ 

ส่ิงก่อสร้าง 
งบประมาณอนุมัติ 200,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน   47,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้    46,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน     1,000 บาท 
รวมโอนลดทั้งสิ้น  102,000 บาท 
รายการโอนเพิ่ม 

1) แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารท่ัวไป 
หมวด   ค่าใช้สอย 
ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 
 
 

/...รายการ 
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รายการ   โครงการจ้างเหมาแรงงานเพื่อดูแล สวน  
ตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาดภายใน
ศูนย์พัฒนาผู้ สูงอายุ  คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตำบลหนองขาว 

งบประมาณอนุมัติ 45,000  บาท 
งบประมาณก่อนโอน   9,000  บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้  51,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน 60,000  บาท 
2) แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารท่ัวไป 
หมวด   ค่าใช้สอย 
ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายการ   โครงการจ้างเหมาแรงงานเพื่อทำความ          
                                สะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงาน 
                                เทศบาลตำบลหนองขาว 
งบประมาณอนุมัติ 45,000  บาท 
งบประมาณก่อนโอน   5,000  บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้  51,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน 56,000  บาท 
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น  102,000 บาท 
ข้อระเบียบกฎหมาย 

ข้อ ๒7 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 กำหนด
ว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบณัฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น 

รายการใหม่โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ท่ีประชุมมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม 

- รายการ 2) โครงการจ้างเหมาแรงงานเพื่อดูแลสวน ตัดแต่งต้นไม้ 
ทำความสะอาดภายในศูนย์ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
เทศบาลตำบลหนองขาว งบประมาณ   51,000 บาท   
- รายการ 3) โครงการจ้างเหมาแรงงานเพื่อทำความสะอาด
บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาว  งบประมาณ 
51,000 บาท ด้วยเสียง 
 
 

/...เห็นชอบ 
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เห็นชอบ  จำนวน  9  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน  1  เสียง 
ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
 

5.6 ญัตติ เร่ือง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ( กองคลัง ) 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ 2) โครงการจ้าง
เหมาบริการราษฎรในพื้นท่ีตำบลหนองขาว สำหรับงานด้านพัสดุ
เทศบาลตำบลหนองขาว กองคลัง งบประมาณ 51,000 บาท 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ 3) โครงการจ้าง
เหมาบริการราษฎรในพื้นท่ีตำบลหนองขาว สำหรับงานด้านการเงิน
และบัญ ชี เทศบาลตำบลหนองขาว กองคลัง  งบประมาณ 
51,000 บาท 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ 4) โครงการจ้าง
เหมาบริการราษฎรในพื้นท่ีตำบลหนองขาว สำหรับงานด้านจัดเก็บ
รายได้ เทศบาลตำบลหนองขาว กองคลัง งบประมาณ 51,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
      ด้วย กองคลังเทศบาลตำบลหนองขาวจะขออนุมัติโอน 
     งบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เพื่อโอนเป็นค่าจ้างเหมาบริการราษฎรใน 
     พื้นท่ีตำบลหนองขาวสำหรับงานด้านการเงินและบัญชี กองคลัง  
     เนื่องจากงบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ          

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติ ต่อสภาเทศบาลตำบล 
หนองขาว เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมา
บริการราษฎรในพื้นท่ีตำบลหนองขาวสำหรับงานด้านการเงินและ
บัญชี  กองคลัง งบประมาณ 153,000.- บาท  ตามหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

     ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ประจำป ี
งบประมาณ 2564 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการโอน  (เพิ่ม) 
1. แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

     งาน   บริหารงานคลัง 
      
 

/...หมวด 
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หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

รายการ             จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นท่ีตำบล 
หนองขาวสำหรับงานด้านพัสดุ เทศบาล
ตำบลหนองขาว กองคลัง             

งบประมาณอนุมัติ        45,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน          5,000.- บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้         51,000.- บาท 
งบประมาณหลังโอน         51,000.- บาท    
2. แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

     งาน   บริหารงานคลัง 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

รายการ             จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นท่ีตำบล 
                                                                                    หนองขาวสำหรับงานด้านการเงินและ         
                                                                                    บัญชี เทศบาลตำบลหนองขาว กองคลัง 
                                              งบประมาณอนุมัติ        45,000.- บาท 

งบประมาณก่อนโอน          5,000.- บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้         51,000.- บาท 
งบประมาณหลังโอน         51,000.- บาท  
3. แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

     งาน   บริหารงานคลัง 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

รายการ             จ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นท่ีตำบล 
หนองขาวสำหรับงานด้านจัดเก็บรายได้  
เทศบาลตำบลหนองขาว กองคลัง            

งบประมาณอนุมัติ        45,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน          9,000.- บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้         51,000.- บาท 
งบประมาณหลังโอน         61,000.- บาท    
รายการ   (โอนลด) 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารงานท่ัวไป 
หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
 
 
 

     /...ประเภท  
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ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง 

รายการ   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง 

งบประมาณอนุมัติ      200,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน      200,000.- บาท 
โอนลดครั้งนี้       153,000.- บาท 
งบประมาณหลังโอน        47,000.- บาท  
เหตุผล 

มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ  หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท 
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ท่ีทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดทำ
เป็นญัตติ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
พิจารณา ต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น 

รายการใหม่โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ท่ีประชุมมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม 

- รายการ 2) โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นท่ีตำบลหนอง
ขาว สำหรับงานด้านพัสดุเทศบาลตำบลหนองขาว กองคลัง 
งบประมาณ 51,000 บาท 
- รายการ 3) โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นท่ีตำบลหนอง
ขาว สำหรับงานด้านการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลหนองขาว 
กองคลัง งบประมาณ 51,000 บาท 
- รายการ 4) โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นท่ีตำบลหนอง
ขาว สำหรับงานด้านจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลหนองขาว กองคลัง 
งบประมาณ 51,000 บาทด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จำนวน  9  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน  1  เสียง 
ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
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5.7 ญัตติ เร่ือง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม  ( กิจการ
ประปา ) 
- แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
งบประมาณ 145,500 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 

ด้วยงานกิจการประปา กองคลังเทศบาลตำบลหนองขาว 
ได้เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอ แผนงานการ
พาณิชย์ หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ และโอน
ลดงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ดังมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 
 ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอ หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ และโอนลดงบประมาณ 
จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 
โอนเพิ่ม   

   ด้าน   การเศรษฐกิจ  
   แผนงาน   การพาณิชย์  
   งาน   กิจการประปา 
   หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
  ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ 
     ส่ิงก่อสร้าง 

     รายการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาและ 
ปรับปรุง ส่ิงก่อสร้างท่ีชำรุดในระบบ
ผลิตน้ำประปา เช่น ระบบตู้คอนโทรล
ควบคุม ประตูน้ำเปิด-ปิด ท่อส่งน้ำและ
ข้อต่อพร้อมอุปกรณ์ ระบบมอเตอร์/ปั๊ม 
ระบบรางรับน้ำ-ระบบรางระบายน้ำ ชุด
หัวกะโหลกสูบน้ำ ฯลฯ  

  งบประมาณต้ังไว้  170,000.00 บาท 
  งบคงเหลือก่อนโอน  170,000.00 บาท 
  โอนเพิ่ม   145,500.00 บาท 
  งบคงเหลือหลังโอนเพิ่ม 315,500.00 บาท 

 
 

/…รวมเป็น 
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รวมเป็นยอดเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น  145,5๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่
หม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
โอนลด  

  ด้าน   การเศรษฐกิจ  
   แผนงาน   การพาณิชย์  
   งาน   กิจการประปา 
    หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
   รายการ   เครื่องจ่ายสารเคมี (สารส้ม) จำนวน 2  
      เครื่อง 
   งบประมาณต้ังไว้  145,500 บาท 
   งบคงเหลือก่อนโอน  145,500 บาท 
   โอนลด      145,500 บาท 
   งบคงเหลือหลังโอน            0 บาท 

รวมเป็นยอดเงินโอนลดทั้งสิ้น  145,5๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่
หม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เหตุผล 

เพื่อให้การดำเนินงานในระบบผลิตน้ำประปาเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและเป็นการ
ตอบสนองความต้องการการใช้น้ำประปาของประชาชน จึง
จำเป็นต้องเสนอขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 
ตามรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นจำนวนเงิน 145 ,500.-บาท      
( หนึ่งแสนส่ีหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน )  
 ตามระ เบี ยบ กระท รวงมห าด ไทย  ว่ า ด้ วยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕63 หมวด ๔ 
การโอนและการแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ “การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำ
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น 

รายการใหม่โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ท่ีประชุมมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม  แผนงาน 

การพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุ ง ท่ี ดินและ ส่ิงก่ อสร้าง 
งบประมาณ 145,500 บาท ด้วยเสียง 
 

 
/…เห็นชอบ 
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เห็นชอบ  จำนวน  9  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน  1  เสียง 
ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   
นายวันเพ็ญ  สุขกรม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวันเพ็ญ สุขกรม 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้ซ่อมแซมขอบฝาท่อระบาย บริเวณถนน 

เทศบาล 1 ซอย 1 หลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว  
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียน ท่านประธานสภา ท่ี เคารพ  ผมนายทรงพล เอก จิตต์  
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี โครงการก่อสร้างท่อระบายบริเวณถนนเทศบาล  

1 ซอย 1 หลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว ยังอยู่ใน
ระหว่างประกันสัญญา ซึ่งกองช่างได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามา
แก้ไข แต่ยังไม่เข้ามาดำเนินการ จึงขอให้ผู้อำนวยการกองช่างทำ
หนังสือแจ้งไปอีกครั้ง 

นายขวัญเมือง  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายขวัญเมือง เอกจิตต์ รองนายก 
รองนายกเทศมนตรี   เทศมนตรี ขณะนี้ทางแขวงทางหลวงจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการ 

ปรับผิวจราจร บริเวณถนนสายท่าม่วง-หนองขาว  ( สาย 3084 ) 
ช่วงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาว ถึง บริเวณร้านเคียง 
คันนา ปรากฏว่าได้รับคำร้องเรียนจากผู้ใช้ถนนว่าบริเวณทางลง
ถนนเทศบาล 1 ขอบถนนมีความสูงมากเกินไปทำให้รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย จึงขอให้ เทศบาลแจ้งให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทำการแก้ไข 

นายสิทธิพร  อ่ำพันธุ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสิทธิพร อ่ำพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง    ผู้อำนวยการกองช่าง ได้แจ้งให้รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง 

กาญจนบุรีทราบด้วยวาจา และได้โทรประสานไปท่ีหน่วยงาน
เจ้าของโครงการฯเรียบร้อยแล้ว และจะทำเป็นหนังสือแจ้งให้ทราบ
อีกทาง 

นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียน ท่านประธานสภาท่ี เคารพ  ผมนายทรงพล เอก จิตต์  
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี ขอให้ผู้อำนวยการกองช่างทำหนังสือแจ้งให้แขวง 

ทางหลวงกาญจนบุรีทราบ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอสอบถามในท่ีประชุมสภาเทศบาล โครงการก่อสร้างเกาะกลาง
ประธานสภาเทศบาล   ถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง การดำเนินงานไปถึงไหน ซึ่งไม่พบว่า 

ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการ  
 
 
 

/…นายสิทธิพร   
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นายสิทธิพร  อ่ำพันธุ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสิทธิพร อ่ำพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง    ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้รับจ้างได้แจ้งขั้นตอนการทำงานว่าจะเข้า 

ทำการเก็บรายละเอียดบริเวณผิวจราจร และทาสีซึ่งไม่ใช่ชนิดสีท่ี
เรากำหนด จึงแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งกองช่างได้
เร่งรัดให้รีบดำเนินการ จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งลำดับต่อไปจะเป็นการ
ติดต้ังเป้าสัญญาณสะท้อนแสง บริเวณหัวเกาะมุมเล้ียวทุกตัวซึ่ง
เป็น งบประมาณของเทศบาล ซึ่ งจะหมดสัญญา วัน ท่ี  26 
กุมภาพันธ์ 2564  

นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ  บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ถ้าจะทำทางลาดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ก็สามารถทำได้ แต่เราต้องศึกษาผลกระทบกับบ้านเรือนท่ีอยู่
บริเวณ 2 ข้างถนนด้วย ขอให้กองช่างศึกษาเพื่อให้เกิดความ
รอบคอบเพื่อลดผลกระทบ ถ้าจะทำมาตรฐานก็ต้องใช้หลักวิชาการ
ทางงานช่าง  

นางอารมย์   เอกฉันท ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ดิฉันนางอารมย์ เอกฉันท์
สมาชิกสภาเทศบาล   มีชาวบ้านร้องเรียนมาว่า มีร้านรับทำกุญแจซึ่งจอดรถอยู่บริเวณผิว 

จราจรบริเวณหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ว่าเป็นสาเหตุทำให้รถติด 
จึงเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา 

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว มอบให้ผู้อำนวยการกองช่างทำ 

หนังสือแจ้งเจ้าของร้านทำกุญแจเพื่อให้ย้ายออกจากบริเวณนั้น 
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ  บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงต่อท่ีประชุม ซึ่งอาจมีความเข้าใจ 

คลาดเคล่ือน เราได้รับถ่ายโอนถนนสาย 324 กาญจนบุรี-อู่ทอง 
คือมีอำนาจหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา แต่ถ้าพระราชบัญญัติ
จราจรเทศบาลไม่มีอำนาจหน้าท่ี  ซึ่ งเป็นอำนาจหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีตำรวจ บริเวณนั้นเส้นจราจรสามารถจอดได้ไม่มีขีดจำกัด
ใครก็สามารถจอดได้ แต่กรณีจอดเพื่อทำการค้าสามารถทำได้
หรือไม่ ซึ่งการทำหนังสือแจ้งให้ย้ายออกจากบริเวณนั้น ไม่ใช้
อำนาจหน้าท่ีของเรา   

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอให้กองช่างทำหนังสือแจ้ง 

เจ้าของร้านทราบเพื่อแก้ไขปัญหา 
นายวิโรจน์  เอกจิต   เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์ เอกจิต       
รองประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภาเทศบาล ขอให้ตีเส้นจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่อง 

การจราจรบริเวณหน้าห้องสมุดประชาชน เนื่องจากมีรถจอด      
 
 

/...กีดขวาง 
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กีดขวางทางเข้าออกของชาวบ้านบริเวณซอยหลังวัดอินทาราม 
นายสิทธิพร  อ่ำพันธุ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสิทธิพร อ่ำพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง    ผู้อำนวยการกองช่าง ทางกองช่างก็จะดำเนินการตีเส้นจราจร และ 

จะประสานกับสถานีตำรวจภูธรหนองขาวให้กวดขัน และรับทราบ
จากงานสาธารณสุขว่าบริเวณนั้นส่วนหนึ่งเป็นท่ีดินของวัดอินทา
รามมีการชำระเช่าเป็นรายเดือนและรายปี  จึงขอปรึกษาต่อท่ี
ประชุมในการจัดทำป้ายกำหนดระยะเวลาในการจอดรถ 

นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ  บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล เราควรมีมาตรการบังคับในการจอด แต่ 

ต้องศึกษาผลกระทบท่ีจะกลับมา เพราะผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนมากคือ
ประชาชนในตำบลหนองขาว  

นายขวัญเมือง  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายขวัญเมือง เอกจิตต์ รองนายก 
รองนายกเทศมนตรี   เทศมนตรี ขอฝากผู้อำนวยการกองช่าง ช่วยตรวจความเรียบร้อย 

เชือกท่ีใช้เป็นแนวกันของเกาะกลางถนน เกรงว่าจะเกิดอันตราย
กับผู้ใช้รถใช้ถนน  

นายสิทธิพร  อ่ำพันธุ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสิทธิพร อ่ำพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง    ผู้อำนวยการกองช่าง เนื่องจากมีรถยนต์สิบล้อเกี่ยวขาดบ่อยครั้ง 

เกรงว่าจะเกิดอันตราย ซึ่งได้แจ้งให้ผู้รับเหมารีบเข้าดำเนินการให้
แล้วเสร็จเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน และสัญญาณไฟกระพริบ
ผู้รับเหมาได้ติดต้ังสำหรับป้องกันอุบัติเหตุก็ถูกทำลายบ่อยครั้ง 
 ขออนุญาตแจ้งท่ีประชุมได้รับแจ้งจากวันท่ี 26 มกราคม
2564 แขวงทางหลวงกาญจนบุรีจะมีการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนเพื่อจะดำเนินการสร้างสะพานข้ามถนน
บริเวณ แยกวังสารภี และแยกท่าล้อ ณ ศาลา 60 พรรษาเฉลิม
พระเกียรติ ต้ังแต่เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล แนะนำเรื่องการจะจัดใหม้ีการ
ประธานสภาเทศบาล   เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน ในวันที่ 28 มีนาคม                   

2564 
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ  บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 12  

มกราคม 2564 มีมติให้การเลือกต้ังเทศบาลท่ัวประเทศ ตาม
แผนการดำเนินการเลือกต้ัง กำหนดว่า วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 
คณะกรรมการการเลือกต้ังจะมีประกาศให้มีการเลือกต้ังเทศบาล
ท่ัวประเทศ ซึ่งจะทำให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพ้น
สภาพในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564  เทศบาลจะต้องทำร่าง 
 
 
 

/...ประกาศ 
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ประกาศให้มีการเลือกต้ังให้กับผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำ
จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเห็นชอบ วันท่ี 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 จะ
มีการรับสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น และจะ
ทำการเลือกต้ังในวันท่ี 28 มีนาคม 2564 สำหรับการแบ่งเขต
เลือกตั้งแบ่งเป็น 2 เขต  
เขตเลือกต้ังที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ท่ี 1, 2, 3, 9 และหมูท่ี 10 
เขตเลือกต้ังที่  2  ประกอบด้วย หมู่ ท่ี 4, 5, 8 และหมู่ ท่ี 12 
สำหรับหน่วยเลือกตั้งได้มีการสำรวจเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้แก่  
เขตเลือกต้ังที่ 1  

หน่วยเลือกต้ังท่ี 1 ศาลาอเนกประสงค์วัดอินทาราม 
ประกอบด้วยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หมู่ท่ี 1, 3  
หน่วยเลือกต้ังท่ี 2 ศาลา SML หมู่ท่ี 2 ประกอบด้วยผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง หมู่ท่ี 2 
หน่วยเลือกต้ังท่ี 3 ศาลา SML หมู่ท่ี 9 ประกอบด้วยผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง หมู่ท่ี 9 

เขตเลือกต้ังที่ 2 
หน่วยเลือกต้ังท่ี 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
หนองขาว ประกอบด้วยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หมูท่ี 4  
หน่วยเลือกต้ังท่ี 2 ศาลพ่อแม่หมู่ท่ี 5 ประกอบด้วยผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง หมู่ท่ี 5, 12 
หน่วยเลือกต้ังท่ี 3 ศาลาการเรียนรู้ หมู่ท่ี 8 ประกอบด้วย
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หมูท่ี 8 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายทรงพล เอกจิตต์  
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล  

ข้าราชการ พนักงานทุกท่านท่ีได้ร่วมกันทำงานเพื่อตำบลหนองขาว 
เพื่อประชาชน จึงใช้โอกาสนี้ขอบคุณทุกท่าน 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีขอปิดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
เลิกประชุมเวลา 12.15 นาฬิกา    

 

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

/ ( ลงช่ือ )… 
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( ลงช่ือ )......................................................เลขานุการสภาเทศบาล                  

       ( นายสุชาติ   บัวงาม )   

 

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

 
 
( ลงช่ือ )......................................................ประธานกรรมการ        
                   ( นายโกศล  นาคะ ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 

 
 

( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
                  ( นายพยอม  ผ่ึงผาย ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 

 
 

( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ   
                ( นางอารมย์  เอกฉันท์ ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 

 

ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม.......................สมัยท่ี..................ครั้งท่ี.............../๒๕64  เมื่อวัน...............            
ท่ี............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

( ลงช่ือ )..................................................................... 
                   ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

                ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
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บันทึกแนบท้าย 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ.๒๕64 
วันศุกร์ ท่ี 22 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕64 

 

ตามท่ี สภาเทศบาลตำบลหนองขาวจัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2564 ประจำปี พ.ศ.๒๕64 เมื่อวันศุกร์ ท่ี 22 เดือน มกราคม พ.ศ.     
๒๕64 ซึ่งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลหนองขาวชุดตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว นั้น 

 

การนี้ ขออ้างถึงประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล นั้น 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560  และมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยให้จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีภายใน       
หกสิบวันนับแต่วันท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกำหนดให้มีการเลือกต้ัง  อันเป็นวันท่ีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบมาตรา 29 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล ( ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

 

ดังนั้น เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองขาว จึงอาศัยตามความ ตามข้อ 34 วรรคสอง 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2554)  จัดทำบันทึกแนบท้ายรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว สมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2564 ประจำปี พ.ศ.๒๕64 เมื่อวันศุกร์ ท่ี 22 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕64 ฉบับนี้ขึ้น
เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวตรวจสอบ แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และบัดนี้
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวได้ตรวจสอบและแก้ไขรายงานการประชุมเป็นท่ีเรียบร้อยและถูกต้องแล้ว 
จึงลงลายมือช่ือรับรองไว้เป็นสำคัญ 

 
 

                                              ( ลงช่ือ )......................................................ผู้จัดทำบันทึก 
  ( นายสุชาติ  บัวงาม )  

                                เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
         วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 
 

    ( ลงช่ือ )......................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                             ( นายบัณฑิต   ศรีทับทิม )  

                                  ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
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                                      วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 
 
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกต้ังได้ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

และนายกเทศมนตรี ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี ประกาศ ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยให้จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรีภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกำหนดให้มีการ
เลือกต้ัง อันเป็นวันท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบ
วาระ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล ( ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ.2562  

 
 
 
 

 


