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การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ.๒๕64 
วันอังคาร ท่ี 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา ๑4.00 นาฬิกา 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายโปรด  ลำดวล   ประธานสภาเทศบาล 
2. นายมานพ  หนูเล็ก   รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายธนกร      แตงโต   สมาชิกสภาเทศบาล  
4. นางสุฑาวรรณ     เพิกเฉย   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายสมชาย     สุขศิริ   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นางสมใจ     เรือนงาม  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายณรงค์     สุวรรณประดิษฐ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายชำนาญ     เอกฉันท ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายชูชาติ     อุทัยทอง  สมาชิกสภาเทศบาล       
10. นายชวลิต     ฟักทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นางสาวกฤษณา     ลำดวน   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายอุกิจ      อุทัยทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายสุชาติ  บัวงาม   เลขานุการสภาเทศบาล 

 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นายวัฒนา  เชียงทอง  นายกเทศมนตรี 
2. นายสำเนาว์  เอกสาร   รองนายกเทศมนตรี 
3. นายพยอม  ผ่ึงผาย   รองนายกเทศมนตรี 

 4.  นายไววิทย์  บุญรอด   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 5.  นางจันทร  ปานธรรม  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 6.  นายเขมรุจ  นาคราช   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
 7.  นางเมธิน ี  อยู่นัด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 8.  นายณรงค์พล พัฒนมาศ  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
 9.  นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

นายสุชาติ  บัวงาม   เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว 
เลขานุการสภาเทศบาล     จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมประชุม และขอเชิญ       

นายโปรด ลำดวล ประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
 
 

/ โอกาสนี้... 
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 โอกาสนี ้ ผมนายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภาเทศบาล       
ขออ่านประกาศสภาเทศบาลหนองขาว ดังนี้ 

นายสุชาติ บัวงาม      ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองขาว       
เลขานุการสภาเทศบาล                          เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.๒๕64 
                                                   …………………………………… 

ตามที ่ สภาเทศบาลตำบลหนองขาว ได้มีมติในคราวการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕64 ที่ประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕64  มีกำหนด ๓๐ วัน  เริ่มตั้งแต่
วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64  เป็นต้นไป นั้น 

 

อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม  
( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี ๒๕64  ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 
พ.ศ.๒๕64  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64  

                     โปรด  ลำดวล 
                            ( นายโปรด  ลำดวล ) 

                                                                                ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 

นายโปรด ลำดวล   บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาวมาครบองค์ประชุม จึงขอ
ประธานสภาเทศบาล   เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว สมัยประชุมสามัญ      

สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2564 ประจำปี ๒๕64 ตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายโปรด ลำดวล   ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
ประธานสภาเทศบาล   หนองขาว มีมติเห็นชอบแบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
     ตำบลหนองขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว เมื่อวันท่ี 22 
     พฤศจิกายน 2564  
 

 
 

/ ดังนั้น... 
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    ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม ข้อ 29 (3)  ของระเบียบ
     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
     ท้องถ่ินพ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน จึงขอรายงาน
     ให้ที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาวทราบ ซึ่งรายละเอียดตาม
     เอกสารท่ีได้แจกให้ไปก่อนแล้ว 

     

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุม 
นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงข้อระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมาย ต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม เลขานุการ 
เลขานุการสภาเทศบาล   สภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 39  
การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม  

การรับรองญัตติ เช่นว่านี้ให้กระทำได้โดยวิธียกมือขึ้นพ้น
ศรีษะ ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำใดต่อท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น
อนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ท่ีของตนหรือ ณ ท่ีซึ่งจัดไว้
ก็ได้และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้
โอกาสแก่ผู ้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติอภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู ้เสนอ
ญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภาท้องถิ ่นอนุญาตให้
อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน 

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เสนอญัตติการพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล   และตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว สมัยวิสามัญ 
     สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
     2564 ต่อสภา 
นางสมใจ  เรือนงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ดิฉัน นางสมใจ เรือนงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะประธานกรรมการฯ ขอเสนอญัตติด้วย 
     วาจา เรื่อง การพิจารณาและตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
     ตำบลหนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่ 1/2564 ประจำปี 
     2564 เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2564 
 
 

/ บัดนี้… 
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  บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
2 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564  
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  มีความเห็นว่าถูกต้องตามมติท่ีประชุมทุกระเบียบ
วาระแล้ว ไม่มีการแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาวมีมติรับรองใน
การประชุมครั้งนี้ 

นายโปรด ลำดวล   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล    
นายอุกิจ อุทัยทอง   เร ียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวที ่เคารพ ผมนายอุกิจ 
สมาชิกสภาเทศบาล   อุทัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง 
นายสมชาย  สุขศิริ   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวที่เคารพ ผมนายสมชาย  
สมาชิกสภาเทศบาล   สุขศิริ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอรับรอง 
     มีผู้รับรองถูกต้อง 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื ่นหรือไม่ ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล   อยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบและรับรองรายงานการ 
     ประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  จำนวน....10….เสียง 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดไม่เห็นชอบและไม่รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โปรด
ประธานสภาเทศบาล   ยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบ  จำนวน......-.....เสียง 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564 วันที่ 23 
กันยายน พ.ศ. ๒๕64 ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จำนวน.......10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน...........-......เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน..........2......เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   กระทู้ถาม 
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
     ไม่มี 
 

/ ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองที่เสนอใหม่ 
นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาเทศบาล   ต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม เลขานุการ 
เลขานุการสภาเทศบาล   สภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 
     1. อาศัยความตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับ
     ปัจจุบัน มาตรา 48 ทศ วรรค 5 วรรค 6 ให้นายกเทศมนตรีจัดทำ
     รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที ่ได้แถลงไว้ต่อสภา
     เทศบาลเป็นประจำทุกปี  
      คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผล
     การปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดย เปิดเผยท่ีสำนักงานเทศบาลด้วย 
     2. อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงิน
     งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้  
     ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
     ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

    3. อาศัยความตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ที ่แก้ไข
    เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้    
    (8) เงินอุดหนุน และ มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) 
    และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทําได้เมื่อได้รับความ
    เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว   

     4. อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและ
     การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ  ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
     คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
     คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติ
     ของสภาท้องถิ่น 
     5. อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
     ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๗๖ 
     ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า มีสมาชิก
     สภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามี
     สมาชิกสภาท้องถิ่น อยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะ
     ทำการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้ 
 

/ 5.1 ญัตติ... 
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     5.1 ญัตติ เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก 
                                          เทศมนตรี ประจำปี พ.ศ.2564 
     - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน 
     มาตรา 48 ทศ วรรค 5 วรรค 6 
นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว แถลง 
ประธานสภาเทศบาล   ญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวัฒนา เชียงทอง นายก 
นายกเทศมนตรี    เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม ดังนี้   
      ตามท่ีกระผมได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาล
     ตำบลหนองขาว ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาวในคราวการประชุม
     สภาเทศบาลตำบลหนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั ้งท่ี 
     1/2564 ประจำปี พ.ศ.๒๕64 เมื่อวันท่ี 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕
     64 รวม 10 ด้าน เพื่อดําเนินงานตามอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบล
     หนองขาวภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือนโยบาย
     ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์
     การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 
     ที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบาย Thailand ๔.๐ กรอบยุทธศาสตร์
     การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด 
     และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหลักในการกำหนด
     นโยบายการบริหาร และพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื ้นท่ี 
     รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้น การสานต่อ
     ภารกิจท่ีได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมท่ีจะพัฒนาปรับปรุงการ
     ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
     ชุมชนที่เข้มแข็ง และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยว
     ข้อง เพื่อใหก้ารบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองขาว สามารถบรรลุ
     สำเร็จตามเป้าหมายท่ีได้กล่าวข้างต้น ตามวิสัยทัศน์ “หนองขาวบ้าน
     เมืองน่าอยู ่ เชิดชูคุณธรรม เทคโนโลยีก้าวหน้า การศึกษาเด่น    
     เน้นสิ่งแวดล้อม พร้อมวัฒนธรรม น้อมนำความพอเพียง” โอกาสนี้ 
      จึงอาศัยความตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
     เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 48 ทศ วรรค 5 และวรรค 6 ให้
     นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้
     แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกป ี 
 

/ คำแถลง... 
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      คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผล
     การปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดย เปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย
     กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการ 
     ของเทศบาลตำบลหนองขาว ประจำปี พ.ศ.2564 ตั ้งแต่ว ันท่ี          
     4 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

๑. นโยบายเร่งด่วน 
  1.1 ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร ิย์           
การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 

  1.2  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ในสถานการณ์ปัจจุบัน  

 

2. นโยบายด้านการบริการประชาชน 
  2.1  พัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ชัดเจน ทั่วถึง เผยแพร่ข่าวสาร
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ให้ประชาชนทราบ เสียงตามสายหรือช่องทางอื่นๆ เช่น วิทยุ  เคเบ้ิลทีวี และอินเตอร์เน็ต 

3.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3.1 พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึงได้

มาตรฐาน เช่น แสงสว่าง ไฟฟ้า ประปา ถนนต่างๆ  ในเขตเทศบาลให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น 

 

 

 

/ ลำดับท่ี... 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

1 กิจกรรมวันปิยมหาราช 1,000 บาท 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

1 โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีผู้มีคำส่ังให้กักกันตัวเอง 
รวมผู้ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 79 ราย 

   
129,660 บาท 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
 

1 
 

ซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลหนองขาวที่ชำรุดเสียหาย 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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3.2 พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวร  
ไม่ให้เกิดปัญหาเช่นปัจจุบัน พร้อมท้ังอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 

 
 
 
 

4. นโยบายด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
  4.1  ยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข  โดยการส่งเสริมความรู้ใน
การดูแลสุขภาพอนามัย จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เชิงรุกในชุมชน และโรงเรียนอย่างท่ัวถึง 

   
 

/ 4.2  พัฒนา… 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
 

1 
 

ติดตามช่วงต่อโครงการจ้างปรับปรุงท่อประปาในเขตเทศบาลตำบลหนองขาว 
 

9,090,000 บาท 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

1 
 

โครงการจ้างเหมาแรงงานราษฎรขุดลอกท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำและบอ่พัก
สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองขาว 

   51,200 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงการ อุดหนุนหน่วยงาน งบประมาณ 

1 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล
ตำบลหนองขาว 

131,000 บาท 

2 

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของตำบล 
หนองขาว 

 

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล
ตำบลหนองขาว  

41,500 บาท 

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

โรงเรียนวัดอนิทาราม 
“โกวิทอินทราทร” 

41,175 บาท 

4 
โครงการอบรมการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตำบลหนองขาว 

22,000 บาท 

5 
โครงการ อสม.หนองขาว ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน 
ตำบลหนองขาว 

29,318 บาท 

6 
โครงการคัดกรองความเส่ียงสุขภาพโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

รพ.สต.หนองขาว 23,367 บาท 
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  4.2  พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพร่และการระงับการระบาดของ
โรคติดต่อ หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชน ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 
   

  4.3  จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข
ในเทศบาล  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น 

   
 
 

/ 4.4  เพิ่ม... 
  4.4  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการด้านงานป้องกันระงับโรคติดต่อความปลอดภัยเรื่องอาหาร 
ให้มีความสะอาดปลอดภัยแก่ร้านค้าและผู้ประกอบการ 

ลำดับ ชื่อโครงการ อุดหนุนหน่วยงาน งบประมาณ 

1 

โครงการเฝ้าระวังป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาวและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาว 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลหนองขาว 

11,650 บาท  

2 
โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด 
Antigen Test Kit ในสถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลหนองขาว 

80,920 บาท 

3 
โครงการเฝ้าระวังป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนวัดอนิ
ทาราม “โกวิทอินทราทร” 

 

โรงเรียนวัดอนิทาราม 
“โกวิทอินทราทร” 

27,310 บาท 

4 
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2565 

อสม.ตำบลหนองขาว 
27,850 บาท 

5 
โครงการป้องกนัและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 )     โดย
การจัดซื้อหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์สำหรับประชาชนเพื่อ จำนวน 9 

ชุมชน รวม 1,607 ครัวเรือน 
257,120 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงการ อุดหนุนหน่วยงาน งบประมาณ 

1 
โครงการอบรมการทำยาพอกเข่าสมุนไพร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล
ตำบลหนองขาว 

15,265 บาท 

2 
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลหนองขาว 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบล

หนองขาว 
52,245 บาท 
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ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
1 โครงการรณรงค์ความปลอดภัยด้านอาหารให้แก่สถานประกอบการ 9,540 บาท 

 

  4.5  จัดระบบการรักษาความสะอาด ถนน  รางระบายน้ำในเขตเทศบาลรวมถึงลำคลองให้
สะอาด สะดวก ปลอดภัย 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
 

1 
โครงการจ้างเหมาแรงงานราษฎรขุดลอกท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำและบอ่พัก
สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองขาว 

 

51,200 บาท 
 

5.  นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
  5.1  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลในสังกัดเทศบาลให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนา
เด็กให้มีศักยภาพสูงสุดเหมาะสมตามวัย 
 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบภายในโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว 
140,500 บาท 

 

  5.2  ส่งเสริมการขยายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ และพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที ่มี
คุณภาพมาตรฐาน 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบภายในโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว 
140,500 บาท 

2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 ช้ัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว 49,460 บาท 
3 จัดจ้างติดต้ังตาข่ายบ้านเรือนไทยศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลหนองขาว 49,460 บาท 

 

  5.3  ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน โดยพัฒนาศูนย์การศึกษาเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน 
ตลอดจนให้มีการจัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ลำดับท่ี... 

ลำดับท่ี ชื่อโครงการ อุดหนุนหน่วยงาน งบประมาณ 
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1 
 

โครงการเงินสนับสนุนด้านบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนวัดอนิทาราม              
“โกวิทอินทราทร” 

84,000 บาท 

2 
จัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับห้องสมุดประชาชนและศาลาการเรียนรู้ 
จำนวน 9 ชุมชน 

12,710 บาท 

3 ติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบ Inverter ภายในห้องสมุดประชาชน 171,700 บาท 
 

  5.4  จัดให้มีการนำเทคโนโลยีที ่ทันสมัยมาใช้บริการประชาชน เช่น กำหนดจุดติดตั้งระบบ
สัญญาณ Wifi เพื่อเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล 
 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
 

1 
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาวและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาว 

 

16,800 บาท 
 

6.  นโยบายด้านพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  6.1  จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ  สำหรับผู้สูงอายุ รักษาพยาบาล ส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง  
และนำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ภูมิปัญญา มาเผยแพร่สืบต่อแก่ลูกหลานได้เรียนรู้ 
 

ลำดับท่ี ชื่อโครงการ อุดหนุนหน่วยงาน งบประมาณ 

1 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุเทศบาลตำบล  
หนองขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล
ตำบลหนองขาว 

131,000 บาท 
 

7.  นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  7.1 จัดทำโครงการปลอดภัย เช่น ปรับปรุง ขยายในการติดต้ังกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมพื้นท่ี 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
1 โครงการปรับปรุงระบบควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV 262,000 บาท 

 
2 

โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมติดตั้ง แบบมุมมอง
สำหรับติดต้ังภายในอาคารสำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยท่ัวไปเพื่อติดต้ังใน
ห้องเรียนอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว 

 
138,000 บาท 

 

  7.2 ปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดซื้อรถดับเพลิงและเครื่องมือเครื่องใช้ท่ี
ทันสมัย  ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรของงานป้องกัน พร้อมทั ้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย           
พลเรือน 
 
 
 
 

/ ลำดับท่ี... 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 



12 
 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถดับเพลิง 81-6230 กาญจนบุรี 111,060 บาท 
 

  7.3  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้มีความปลอดภัย ระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน  เครื ่อง
ดับเพลิง ท่อดับเพลิงให้ครอบคุมพื้นท่ี  อบรมให้ความรู้และป้องกันแก่ประชาชน 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
1 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลหนองขาว 33,000 บาท 

 

8.  นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  8.1  ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดแผนพัฒนา ทำแผนพัฒนาเทศบาล มีการประชาคม 
 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
 

1 
ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6  
ถึง ฉบับท่ี 9    

 

1,075  บาท 
 

      ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
     ทุกท่าน กระผมยังยึดมั่นดังคำที่ได้แถลงนโยบายเดิมว่า “การบริหารงาน
     ของเทศบาลตำบลหนองขาวจะสำเร็จลุล่วงไปได้ต้องอาศัยความ
     ร่วมมือ ร่วมใจจากพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองขาวทุกท่าน
     โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  
     พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  
     ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองขาวทุกทา่น ” กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
     ได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมมือ ร่วมใจเพื่อถือประโยชน์
     ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก  ตามนโยบายท่ีได้แถลงต่อสภาเทศบาล
     ตำบลหนองขาว ให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นเทศบาลน่าอยู่ มุ ่งสู่
     ความยั่งยืนสืบไป 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ขอดำเนินการประชุมใน ญัตติท่ี 5.2 ต่อไป 

 

 5.2 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
  ลงทุน  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์
  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการเครื ่องมัลติม ี เดีย
  โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 33,600 บาท 

 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  

 
/ นายโปรด...   

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว แถลง 
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ประธานสภาเทศบาล   ญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวัฒนา เชียงทอง นายก 
นายกเทศมนตรี    เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม ดังนี้   

     ด้วย สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองขาว มีความประสงค์จะ
     จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ภายในห้อง
     ประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองขาวแทนเครื่องเดิม  
     เนื่องจากชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้  

    ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว
     เพื่อเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
     ใหม่ รายการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 
      ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   หลักการ 
    ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจา่ยเปน็รายการ

     ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี ้
   รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
   แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
   งาน   บริหารท่ัวไป 
   หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท   ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 รายการ   เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
   งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
   งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
   โอนเพิ่มครั้งนี ้   33,600 บาท 
   งบประมาณหลังโอน 33,600 บาท 
   คำช้ีแจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย 

     โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens ( รายละเอียด
     ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2563 ) 

   คุณลักษณะพื้นฐาน  
   1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ

     จากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ 
   2. ใช้ 3D DLP หรือ 3LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP 
 
 

/ 3. ระดับ… 
   3. ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ 
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   4. ขนาดท่ีกำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ( ANSI Lumens ) 
   โอนลด 
   แผนงาน   การศึกษา 
   งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   งบ   บุคลากร 

    หมวดรายจ่าย  เงินเดือน ( ฝ่ายประจำ ) 
   ประเภทรายการ  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน
   งบประมาณอนุมัติ  415,800 บาท 
   งบประมาณก่อนโอน  397,360 บาท 
   โอนลดครั้งนี้      33,600 บาท 
   งบประมาณหลังโอน        363,760 บาท  

     เหตุผล 
      อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
     งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การ 
     โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำ
     ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่ 
     ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ  
     เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาวพิจารณา 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  

ขอมติที ่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน.........10.......เสียง 
ขอมติที ่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน............-........เสียง 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
     แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์
     ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการเครื่องมัลติมีเดีย
     โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 33,600 บาท ด้วยเสียง
        
       
 

/ เห็นชอบ… 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
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     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
 

 5.3 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
  ลงทุน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
  ประมวลผลแบบ ที่ 2*  ( จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) 
  จำนวน  1 เคร่ือง งบประมาณ 30,000 บาท 

 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว แถลง 
ประธานสภาเทศบาล   ญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวัฒนา เชียงทอง นายก 
นายกเทศมนตรี    เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม ดังนี้   

     ด้วยสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองขาว มีความประสงค์จะ
     จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2* ( จอแสดง
     ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับระบบ
     งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการรับและส่งหนังสือของเทศบาล
     ตำบลหนองขาว  

    ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
     เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ
     จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2* ( จอแสดง
     ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จำนวน 1 เครื่อง ตามหลักการและ
     เหตุผล ดังนี้ 

   หลักการ 
    ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจา่ยเปน็รายการ

     ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี ้
   รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
   แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
   งาน   บริหารท่ัวไป 
   หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
 
 

/ ประเภท...  
   ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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 รายการ   เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
    แบบท่ี 2*  ( จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 

   19 นิ้ว )  
   งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
   งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
   โอนเพิ่มครั้งนี ้   30,000 บาท 
   งบประมาณหลังโอน 30,000 บาท 
   คำช้ีแจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ

     งานประมวลผลแบบที่ 2* ( จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว )  
     ( รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนพฤษภาคม 2563 ) 

   โอนลด 
   แผนงาน   การศึกษา 
   งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   งบ   บุคลากร 

    ประเภท   เงินเดือน ( ฝ่ายประจำ ) 
   รายการ   เง ินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
      ท้องถิ่น 
   งบประมาณอนุมัติ  415,800 บาท 
   งบประมาณก่อนโอน  363,760 บาท 
   โอนลดครั้งนี้      30,000 บาท 
   งบประมาณหลังโอน        333,760 บาท  

     เหตุผล 
      อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
     งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การ 
     โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำ 
     ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
     ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ  
     เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาวพิจารณา 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  

ขอมติที ่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 

 
/ มติท่ีประชุม... 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน.......10.......เสียง 
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ขอมติที ่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน...........-........เสียง 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
     แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
     ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
     งานประมวลผลแบบที่ 2* ( จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว )
     จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 30,000 บาท ด้วยเสียง  
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 

 

 5.4 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
  ลงทุน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
  ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer ) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ
  4,300 บาท 

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว แถลง 
ประธานสภาเทศบาล   ญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวัฒนา เชียงทอง นายก 
นายกเทศมนตรี    เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม ดังนี้   

     ด้วยสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองขาว มีความประสงค์จะ
     จัดซื้อเครื ่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
     Printer) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับระบบงานสารบรรณ 
     อิเล็กทรอนิกส์ในการรับและส่งหนังสือของเทศบาลตำบลหนองขาว  

    ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
     เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
     รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink 
     Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   หลักการ 
    ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการ

     ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 ซึง่มีรายละเอียด  ดังนี ้
    

/ รายการโอน... 
   รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
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   แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
   งาน   บริหารท่ัวไป 
   หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 รายการ   เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก 
    พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
   งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
   งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
   โอนเพิ่มครั้งนี ้   4,300 บาท 
   งบประมาณหลังโอน 4,300 บาท 
   คำชี้แจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

     พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (รายละเอียดตามมาตรฐาน
     ครุภัณฑ์ เดือนพฤษภาคม 2563 ) 

   โอนลด 
   แผนงาน   การศึกษา 
   งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   งบ   บุคลากร 

    ประเภท   เงินเดือน ( ฝ่ายประจำ ) 
   รายการ   เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน
   งบประมาณอนุมัติ  415,800 บาท 
   งบประมาณก่อนโอน  333,760 บาท 
   โอนลดครั้งนี้        4,300 บาท 
   งบประมาณหลังโอน        329,460 บาท  

     เหตุผล 
      อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
     งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การ 
     โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำ
     ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่
     ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ 
     เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาวพิจารณา 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
 

/ ขอมติ... 
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ขอมติที ่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน.........10.......เสียง 
ขอมติที ่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน............-........เสียง 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
     แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
     ติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ
     4,300 บาท ด้วยเสียง 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 

 

 5.5 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
  ลงทุน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ รายการหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 3 เฟส 
  งบประมาณ 223,000 บาท 

 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว แถลง 
ประธานสภาเทศบาล   ญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวัฒนา เชียงทอง นายก 
นายกเทศมนตรี    เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม ดังนี้   
      ด้วยสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองขาว มีความประสงค์จะ
     ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 3 เฟส 22000-416/240 โวลท์ 
     ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ภายสำนักงานเทศบาล
     ตำบลหนองขาวแทนหม้อแปลงเดิมท่ีชำรุด 
      ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว
     เพื่อเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั ้งจ่ายเป็นรายการ
     ใหม่ รายการหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 3 เฟส 22000-416/240 โวลท์
     ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 
 

/ หลักการ... 
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   หลักการ 
    ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการ

     ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 ซึง่มีรายละเอียด  ดังนี ้
   รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
   แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
   งาน   บริหารท่ัวไป 
   หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

     รายการ   หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 3 เฟส 
   งบประมาณอนุมัติ            0 บาท 
   งบประมาณก่อนโอน            0 บาท 
   โอนเพิ่มครั้งนี ้   223,000 บาท 
   งบประมาณหลังโอน 223,000 บาท 

     คำช้ีแจงประกอบงบประมาณ  เพื่อติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 3 เฟส
     22000-416/240 โวลท์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีค่าใช้จ่าย ตาม 
     รายละเอียดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือท่ี         
     มท 5310.32/กจ(บห.) 36909/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 

                     โอนลด 
   แผนงาน   การศึกษา 
   งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   งบ   บุคลากร 

    ประเภท   เงินอื่นๆ 
   รายการ   1.เงินเดือนพนักงานครูและบุคลากร
      ทางการศึกษา 
   งบประมาณอนุมัติ     1,993,800 บาท 
   งบประมาณก่อนโอน     1,630,720 บาท 
   โอนลดครั้งนี้          223,000 บาท 
   งบประมาณหลังโอน           1,407,720 บาท  

     เหตุผล 
      อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
     งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การ 
     โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให ้
 
 

/ ลักษณะ... 
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     ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
     ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ  
     เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาวพิจารณา 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  

ขอมติที ่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน.........10.......เสียง 
ขอมติที ่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน............-.......เสียง 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
     แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
     ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ รายการหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 3 เฟส  
     งบประมาณ 223,000 บาท ด้วยเสียง 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 

 

   5.6 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
    ลงทุน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ 
    หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
    เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการโครงการพัฒนาองค์กร
    ( Organization Development ) งบประมาณ 400,000 บาท 

 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว แถลง 
ประธานสภาเทศบาล   ญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวัฒนา เชียงทอง นายก 
นายกเทศมนตรี    เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม ดังนี้   
      ด้วยสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองขาว มีความประสงค์จะ
     ดำเนินโครงการพัฒนาองค์กร ( Organization Development ) เพื่อ 
 
 
 
 
 

/ เป็นการ... 
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     เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลกรทางด้านอารมณ์ ความคิด ทัศนคติ
     ที่ดีต่อองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนำหลักคุณธรรม
     จริยะธรรม และความโปร่งใส มาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพื้นฐาน 
      ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว
     เพื่อเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั ้งจ่ายเป็นรายการ
     ใหม่ รายการโครงการพัฒนาองค์กร ( Organization Development ) 
      ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   หลักการ 
    ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการ

     ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 ซึง่มีรายละเอียด  ดังนี ้
   รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
   แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
   งาน   บริหารท่ัวไป 
   งบ   ดำเนินการ 
   หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 
   ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี 
      ไม ่เข ้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื ่นๆ                    

    รายการ   โครงการพัฒนาองค์กร ( Organization 
       Development ) 

   งบประมาณอนุมัติ            0 บาท 
   งบประมาณก่อนโอน            0 บาท 
   โอนเพิ่มครั้งนี ้   400,000 บาท 
   งบประมาณหลังโอน 400,000 บาท 

     คำชี้แจงประกอบงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
     โครงการพัฒนาองค์กร ( Organization Development ) ของคณะ
     ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และค่า 
     ใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

   โอนลด 
   แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
   งาน   บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ 
      โยธา 
   งบ   ลงทุน 
 
 

       / หมวด...  
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   หมวด   ครุภัณฑ์ 
    ประเภท   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

   รายการ   รถบรรทุก ( ดีเซล ) จำนวน 1 คัน 
   งบประมาณอนุมัติ     854,000  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน     854,000  บาท 
   โอนลดครั้งนี้       400,000  บาท 
   งบประมาณหลังโอน           454,000  บาท  

     เหตุผล 
      อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
     งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การ 
     โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให ้
     ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่
     ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ 
     เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาวพิจารณา 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  

ขอมติที ่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน.......10......เสียง 
ขอมติที ่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน...........-......เสียง 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป งบดำเนินการ หมวดค่า
     ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
     ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการโครงการพัฒนาองค์กร     
     ( Organization Development ) งบประมาณ 400,000 บาท 
     ด้วยเสียง 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 

 
 
 
 

 
 

/ 5.7 ญัตติ... 
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     5.7 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
     ลงทุน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
     อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและ
     วิทย ุงบประมาณ 200,000 บาท 

 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว แถลง 
ประธานสภาเทศบาล   ญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวัฒนา เชียงทอง นายก 
นายกเทศมนตรี    เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม ดังนี้    
      ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
     เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย รายการจัดซื้อชุดโคมไฟฟ้า 
     LED 150 W (สีเหลือง) เพื่อติดตั้งบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
     324 ระหว่าง กม.11+000 – กม.12+300 ทั้ง 2 ฝั่ง ภายในเขต
     เทศบาลตำบลหนองขาว ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   หลักการ 
    ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

     พ.ศ. ๒๕65 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
    รายการโอนเพิ่ม  

               แผนงาน    อุตสาหกรรมและการโยธา    
    งาน     บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
       โยธา   

     หมวด   ค่าวัสดุ    
     ประเภท   ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
     งบประมาณอนุมัติ 180,000  บาท   
     งบประมาณก่อนโอน 146,151  บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้  200,000  บาท 

 งบประมาณหลังโอน 346,151  บาท 
     คำชี้แจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าถนน LED 
     150 W (สีเหลือง) เพื่อติดต้ังบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 
     ระหว่าง กม.11+000 – กม.12+300 ท้ัง 2 ฝ่ัง ภายในเขตเทศบาล 
     ตำบลหนองขาว  
 
 

/ รายการ... 
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    รายการโอนลด  
                     แผนงาน    อุตสาหกรรมและการโยธา    

    งาน     บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
       โยธา   

     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

 รายการ   รถบรรทุก (ดีเซล) 
  งบประมาณอนุมัติ 854,000  บาท 

     งบประมาณก่อนโอน 454,000  บาท 
     โอนลดครั้งนี้  200,000  บาท 

 งบประมาณหลังโอน 254,000  บาท 
     เหตุผล 

    อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
     งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การ
     โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำ
     ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
     ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
      ขอมติที ่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเง ินงบประมาณ
     รายจ่ายในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน.........10.......เสียง 

ขอมติที ่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน.............-.......เสียง 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับ        
     อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและ 
     วิทยุ งบประมาณ 200,000 บาท ด้วยเสียง 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
 

 

  
/ 5.8 ญัตติ... 
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 5.8 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบให้อุดหนุนสำนักงานจังหวัด
  กาญจนบุรีโครงการแข่งขันและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล
  ให้กับเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุร ีเพื่อต้านภัยยาเสพตดิ งบประมาณ 
  35,000 บาท  

 - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
 ปัจจุบัน 
 - หนังสืออำเภอท่าม่วง ด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 0218/ว 2218 ลงวันท่ี 13 
 กรกฎาคม 2564  

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว เสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล   ต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวัฒนา เชียงทอง นายก 
นายกเทศมนตรี    เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม ดังนี้   

    ด้วยสำนักปลัดเทศบาล  ได้เสนอขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน 
     ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ที่แก้ไข
     เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  รายการโครงการแข่งขันและพัฒนาทักษะทางด้าน
     กีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อต้านภัยยาเสพติด 
     ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
     หลักการ   

    ตามหนังสืออำเภอท่าม่วง ด่วนที่สุด ที่ กจ 0218/ว 2218 
     ลงวันท่ี  13 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
     การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี
     งบประมาณ พ.ศ.2565 ตามโครงการแข่งขันและพัฒนาทักษะทางด้าน
     กีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อต้านภัยยาเสพติด 
     ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบเงินอุดหนุน 
     ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ รายการโครงการแข่งขันและพัฒนา
     ทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อ
     ต้านภัยยาเสพติดจำนวน 35,000 บาท 

   เหตุผล 
     ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 

     ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ความว่า การจ่ายเงินตามมาตรา 67 ( 8 )  
     และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความ
     เห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว  

 
 

/ เพื่อให้การ... 
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      เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว เป็นไปตาม
     ระเบียบข้างต้น จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่ออนุมัติจ่ายเงิน
     อุดหนุนดังกล่าว ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้อุดหนุนเงินงบประมาณ 
     โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน.........10.......เสียง 

ขอมติท่ีประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้อุดหนุนเงินงบประมาณ
รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน.............-.......เสียง 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้อุดหนุนโครงการแข่งขันและพัฒนาทกัษะ
     ทางด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อต้านภัย 
     ยาเสพติด งบประมาณ 35,000 บาท ด้วยเสียง 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 

 

   5.9 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
   ลงทุน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบเงินอุดหนุน
   ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ รายการโครงการแข่งขันและพัฒนา
   ทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุร ีเพื่อต้าน
   ภัยยาเสพติด งบประมาณ 35,000 บาท 

 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว แถลง 
ประธานสภาเทศบาล   ญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวัฒนา เชียงทอง นายก 
นายกเทศมนตรี    เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม ดังนี้   

    ด้วยสำนักปลัดเทศบาล ได้เสนอขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ประเภท
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ รายการโครงการแข่งขันและพัฒนาทักษะ
     ทางด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อต้านภัยยา
     เสพติด ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 
      

/ หลักการ… 
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     หลักการ 
      ตามหนังสืออำเภอท่าม่วง ด่วนที่สุด ที่ กจ 0218/ว 2218 
     ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
     การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี
     งบประมาณ พ.ศ.2565 ขอรับเงินอุดหนุนให้ศูนย์อำนวยการปอ้งกัน
     และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 35 ,000 บาท   
      จึงขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

    รายการโอนลด 
   แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
   งาน   บริหารท่ัวไป 
   งบ   ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
   ประเภท   ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
   รายการ   ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

  งบประมาณอนุมัติ 100,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน 100,000  บาท 
     โอนลดครั้งนี้  35,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน 65,000 บาท 

   รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
   งาน   บริหารท่ัวไป 
   งบ   เงินอุดหนุน 
   ประเภท   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
   รายการ   โครงการแข่งขันและพัฒนาทักษะทางด้าน
      กีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในจังหวัด
      กาญจนบุรี เพื่อต้านภัยยาเสพติด 
   โอนเพิ่มครั้งนี ้  35,000 บาท 
   งบประมาณหลังโอน 35,000 บาท 
   คำชี ้แจงประกอบงบประมาณ เพื ่อจ่ายเป็นเง ินอุดหนุนให้ศูนย์

     อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี (ตาม 
   หนังสืออำเภอท่าม่วง ด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 0218/ว 2218 ลงวันท่ี  13 

     กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนิน
      

 
 

/ งานด้าน... 
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   งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 
     พ.ศ.2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 

   ฉบับท่ี 9 หน้าท่ี 1 
   เหตุผล 
     ข้อ ๒7 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ

     ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 กำหนดว่าการ
     โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลดที่ทำ
     ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
     เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  

ขอมติที ่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน.........10.......เสียง 
ขอมติที ่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน.............-.......เสียง 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป งบเงินอุดหนุน ประเภท
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ รายการโครงการแข่งขันและพัฒนาทักษะ
     ทางด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อต้าน
     ภัยยาเสพติด งบประมาณ 35,000 บาท ด้วยเสียง 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
 

 5.10 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
 งบประมาณในงบลงทุน แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
 เกี ่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ ่งก่อสร้าง 
 ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 500,000 
 บาท 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
 
 
 

/ นายโปรด...   



30 
 
นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว แถลง 
ประธานสภาเทศบาล   ญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวัฒนา เชียงทอง นายก 
นายกเทศมนตรี    เทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลงญัตติต่อท่ีประชุม ดังนี้   

   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
   งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๕ ขออนุมัติจาก
   สภาเทศบาลตำบลหนองขาว เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง 

    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยมีหลักการ
    และเหตุผลดังนี้ 
    หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการ
    แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ  ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
    งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
    เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
    ท้องถิ่น ตามรายละเอียดดังนี้โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
    ระบบ รับ – ส่งด้วยแบบดิจิตอล  IP  โดยเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติคท่ีมี
    อยู่เดิม ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด 

 
 

/ ลำดับท่ี… 

ลำดับ
ที่ 

รายการ 

ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง รวมราคาวัสดุ 
และ

ค่าแรงงาน 
หมาย
เหตุ 

      
จำนวน                    
          

หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

จำนวน 
(บาท) 

ราคา/
หน่วย 

จำนวน 
(บาท) 

1. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายระบบ รับ-ส่ง ด้วยแบบดิจิตอล IP โดยเครือข่ายไฟเบอร์   ออปติคท่ีมีอยู่เดิม 
 ชุดระบบแม่ข่ายภาคส่ง ด้วยระบบดิจิตอล IP 
1.1 เครื่องถอดรหัสเสียง-ส่งแบบ Digital IP 

audio Master  Control 256 โซน 
ARCIP-Tx2.4 เครื่องส่ง 

1 เครื่อง 59,300.00 59,300.00 - - 59,300.00  

1.2 เครื่องถอดรหัสเสียง-รับแบบ Digital IP 
audio ARCIP -Rx2.4 เครื่องส่ง 

5 เครื่อง 25,000.00 125,000.00   125,000.00  

1.3 ระบบเครื่องควบคุมโปรแกรมแสดงผล
หน้าจอ LED ไม่น้อยกว่า 20 น้ิว 

1 เครื่อง 30,000.00 30,000.00   30,000.00  

1.4 ค่าแรงติดต้ังและเซ็ตระบบ 5 เครื่อง 5,000.00 25,000.00   25,000.00 ตัดออก 
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/ ลำดับท่ี… 

ลำดับ
ที่ 

รายการ 

ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง รวมราคาวัสดุ 
และ

ค่าแรงงาน 
หมาย
เหตุ 

      
จำนวน                    
          

หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

จำนวน (บาท) 
ราคา/
หน่วย 

จำนวน 
(บาท) 

 -เช็คตรวจสอบซ่อมลำโพงที่มีอยู่ทั้งหมด 1.00 เซ็ต       

ลำดับ
ที่ 

รายการ 

ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง รวมราคาวัสดุ 
และ

ค่าแรงงาน 
หมาย
เหตุ 

      
จำนวน                    
          

หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

จำนวน (บาท) 
ราคา/
หน่วย 

จำนวน 
(บาท) 

 ระบบควบคุม การเปิด-ปิดแต่ละหน่วยของการกระจายเสียงแต่ละหมู่      
1.5 ตู้ควบคุมการเปิด-ปิด ระบบไฟ AC 240 

V 16 A 
5 เครื่อง 4,500.00 22,500.00   22,500.00  

1.6 ค่าแรงติดต้ังและเซ็ตระบบ 5 เครื่อง 2,600.00 13,000.00   13,000.00 ตัดออก 
 ระบบการจัดการโครงข่าย Network VLAN ระบบ Domaim name หน่วย 
1.7 RB5009UG+S+IN: 110G SFP+, (1) 

2.5 G Ethernet (7) 
1 เครื่อง 12,000.00 12,000.00   12,000.00 ตัดออก 

1.8 Mikrotik hex8, RB760iGS:  5x 
Gigabit  themet,SFP, Dual Core 

4 เครื่อง 6,800.00 27,200.00   27,200.00 ตัดออก 

1.9 ค่าบริการจัดทำระบบ CloudServer ฟรี
ค่าบริการรายป ี

1 เซ็ต 12,000.00 12,000.00   12,000.00 ตัดออก 

1.10 ค่าแรงติดต้ังอุปกรณ์และเช็คระบบ 
VLAN และระบบ Domain namu 
หน่วยงาน 

1 เซ็ต 15,000.00 15,000.00   15,000.00 ตัดออก 

 ระบบมอนิเตอร์ตรวจสอบการเชื่อมต่อและการทำงานของระบบ 
1.11 ระบบกล้องวงจรปิด สำหรับจับภาพและ

ฟังเสียงขณะระบบทำงาน ระบบการ
ติดต้ัง ด้านสายสัญญาณและอุปกรณ์     
ส่วนควบ 

1 เซ็ต 18,000.00 18,000.00   18,000.00  

1.12 LINK US-9015M สายนำสัญญาณ UTP 
CAT5E Out door 

300 เมตร 35.00 10,500.00   10,500.00  

1.13 Link รุ่น UFC9706A Fiber Optic 06 
Core MINI ARSS, 

1000 เมตร 35.00 35,000.00   35,000.00  

1.14 อุปกรณ์ติดต้ังระบบสายนำสัญญาณ 
แบบแขวนเสา 

100 ชิ้น 120.00 12,000.00   12,000.00  

1.15 ค่าบริการติดต้ังระบบสายสัญญาณ UTP 
และ Fiber Optic 

1 เซ็ต 5,000.00 5,000.00   5,000.00  

1.16 บริการปรับปรุงระบบขยายเสียงและดอก
ลำโพงทั้งหมด 

1.00 เซ็ต 45,000.00 45,000.00   45,000.00  
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 -เช็คตรวจสอบสายสัญญาณเสียงพร้อม
ซ่อมแซมทุกหน่วย 

1.00 เซ็ต       

 -เช็คตรวจสอบซ่อมเครื่องขยายเสียง
พร้อมซ่อมแซมทุกหน่วย 

1.00 เซ็ต       

 -บริการดูแลและการรับประกันทั้งระบบ 
1 ป ี

        

 รวมเป็นเงินรายการท่ี 1.1 ถึง รายการท่ี 1.16 466,500.00  

     เหตุผล 
   เพื่อให้การดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย

    ระบบ รับ – ส่ง ด้วยแบบดิจิตอล  IP โดยเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติคท่ีมี
    อยู่เดิมตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนดเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
    ราชการ จึงจำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดของแบบแปลนและประมาณ
    การในส่วนของระบบการติดตั้งด้านสายสัญญาณ และอุปกรณ์ส่วน
    ควบโดยเพิ่มความยาวของสายไฟเบอร์ออฟติกใหม่  ให้ครอบคลุมทุก
    โซน จึงจำเป็นต้องเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
    รายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือ
    เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น     

                                                        

ลำดับ
ที่ 

รายการ 

ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง รวมราคาวัสดุ 
และ

ค่าแรงงาน 
หมาย
เหตุ 

       
จำนวน                    
          

หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

จำนวน 
(บาท) 

ราคา/
หน่วย 

จำนวน 
(บาท) 

1. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายระบบ รับ-ส่ง ด้วยแบบดิจิตอล IP โดยเครือข่ายไฟเบอร์   ออปติคที่มีอยู่เดิม 
 ชุดระบบแม่ข่ายภาคส่ง ด้วยระบบดิจิตอล IP 
1.1 เครื่องถอดรหัสเสียง-ส่งแบบ Digital IP 

audio Master  Control 256  โซน ARCIP-
Tx2.4 เครื่องส่ง 

1 เครื่อง 59,300.00 59,300.00 - - 59,300.00 เดิม 

                                                   
 
 

/ ลำดับท่ี… 

ลำดับ
ที่ 

รายการ 

ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง รวมราคาวัสดุ 
และ

ค่าแรงงาน 
หมาย
เหตุ 

       
จำนวน                    
          

หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

จำนวน (บาท) 
ราคา/
หน่วย 

จำนวน 
(บาท) 

1.2 เครื่องถอดรหัสเสียง  - รับแบบ  Digital  
IP audio    ARCIP-Rx2.4 เครื่องส่ง 

5 เครื่อง 25,000.00 125,000.00 - - 125,000.00 เดิม 

1.3 ระบบเครื่องควบคุมโปรแกรมแสดงผล
หน้าจอ LED ไม่น้อยกว่า 20 น้ิว 

1 เครื่อง 30,000.00 30,000.00 - - 30,000.00 เดิม 
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 ระบบควบคุม การเปิด-ปิดแต่ละหน่วยของการกระจายเสียงแต่ละหมู่  
1.4 ตู้ควบคุมการเปิด-ปิด ระบบไฟ AC 240 

V 16 A 
5 เครื่อง 4,500.00 22,500.00 - - 22,500.00 เดิม 

 ระบบการจัดการโครงข่าย Network และไฟเบอร์ออปติค 
1.5 เครื่องแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออปติค 

ระยะ 20 กม.แบบกิ๊กกะบิท 1 พอร์ท 
5 เครื่อง 4,600.00 23,000.00   23,000.00 เดิม 

1.6 เครื่องควบคุมเครือข่ายกลางแบบจัดการ
โปรแกรมได้ชนิด กิกะบิท 5 พอท 

1 เครื่อง 8,800.00 8,800.00 - - 8,800.00 เพ่ิม 

 ระบบมอนิเตอร์ตรวจสอบการเชื่อมต่อและการทำงานของระบบ 
1.7 ระบบกล้องวงจรปิด สำหรับจับภาพ

และฟังเสียงขณะระบบทำงาน  
1 ชุด 18,000.00 18,000.00   18,000.00 เดิม 

1.8 ระบบการแจ้งเตือนการทำงานของ
ระบบผ่านโปรแกรมไลทบ์นมือถือ 

1 ชุด 5,000.00 5,000.00   4,900.00 เปลี่ยน 

 ระบบการติดต้ังด้านสายสัญญาณและ
อุปกรณ์ส่วนควบ 

        

1.9 LINK US-9015M สายนำสัญญาณ 
UTP CAT5E Out door 

100 เมตร 35.00 3,500.00   3,500.00 แก้ไข 

1.10 Link รุ่น UFC9706A Fiber Optic 06 
Core MINI ARSS, 

3300 เมตร 35.00 115,500.00   115,500.00 แก้ไข 

1.11 อุปกรณ์ติดต้ังระบบสายนำสัญญาณ
แบบเขวนเสา 

1 ชุด 6,000.00 6,000.00   6,000.00 แก้ไข 

1.12 ค่าบริการติดต้ังระบบสายสัญญาณ 
UTP และ Fiber OPtic 

1 ชุด 5,000.00 5,000.00   5,000.00 เดิม 

 

 
 
 

/ ลำดับท่ี… 

ลำดับ
ที่ 

รายการ 

ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง รวมราคาวัสดุ 
และ

ค่าแรงงาน 
หมาย
เหตุ 

       
จำนวน                    
          

หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

จำนวน (บาท) 
ราคา/
หน่วย 

จำนวน 
(บาท) 

1.13 บริการปรับปรุงระบบขยายเสียงและดอก
ลำโพงทั้งหมด 

1.00 ชุด 45,000.00 45,000.00   45,000.00 เดิม 

 -เช็คตรวจสอบซ่อมลำโพงที่มีอยู่ทั้งหมด 1.00 ชุด       
 -เช็คตรวจสอบสายสัญญาณเสียงพร้อม

ซ่อมแซมทุกหน่วย 
1.00 ชุด       

 -เช็คตรวจสอบซ่อมเครื่องขยายเสียง
พร้อมซ่อมแซมทุกหน่วย 

1.00 ชุด       

 -บริการดูแลและการรับประกันทั้งระบบ 
1 ป ี

        



34 
 

 รวมเป็นเงินรายการท่ี 1.1 ถึง รายการท่ี 1.13 466,500.00  
 

นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  

ขอมติที ่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้เปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน.........10.......เสียง 
ขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคำชี ้แจง

งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน.............-.......เสียง 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
     ในงบลงทุน แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
     เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
     ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 500,000 บาท ด้วย
     เสียง 
  เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ  
นายโปรด  ลำดวล   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
                                                                                                                   / นายมานพ...  
    
นายมานพ  หนูเล็ก   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายมานพ หนูเล็ก รอง  
รองประธานสภาเทศบาล   ประธานสภาเทศบาล ขอเสนอให้แก้ไขเครื่องหมายจราจรบริเวณ
     ร้านสะดวกซื้อ 7-11 บริเวณหน้าวัดอินทาราม จากเครื่องหมาย 
     ขาว-ดำ เป็นเครื่องหมาย ขาว-เหลือง เพื่อให้การจอดรถบริเวณนั้นไม่
     แออัด การจราจรคล่องตัว ซึ่งปัจจุบันเป็นเครื่องหมาย ขาว-ดำ จะมี
     ประชาชนผู้ใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์จอดบริเวณนั้นเป็นเวลานาน ซึ่ง
     ส่งผลให้การจราจรติดขัด 
นายโปรด  ลำดวล   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา 15.50 นาฬิกา 
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( ลงช่ือ )......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
              ( นางสาวมุกดา  พัฒนมาศ ) 
            เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 

 
( ลงช่ือ )......................................................เลขานุการสภาเทศบาล                  

       ( นายสุชาติ  บัวงาม )   
 

คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2564 ประจำปี 2564
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน.....................ท่ี...............เดือน.................................พ.ศ.๒๕64 

 

 
( ลงช่ือ )......................................................ประธานกรรมการ        
                 ( นางสมใจ  เรือนงาม ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
 

 
( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
              ( นางสาวกฤษณา  ลำดวน ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
 
 
 
 
 

/ ( ลงช่ือ )... 
 
 
 

 
( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ/เลขานุการ   
                ( นางสุฑาวรรณ  เพิกเฉย ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 

 
              ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในคราว    
การประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม........................................สมัยท่ี.....................ครั้งท่ี.................../๒๕64   
เมื่อวัน...........................ท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ.๒๕64    
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( ลงช่ือ )..................................................................... 
                     ( นายโปรด  ลำดวล ) 

                ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
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