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การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ.๒๕64 

วันศุกร์ ท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ.๒๕64 เวลา ๑0.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
………………………………………………………. 

ผู้มาประชุม 
1. นายโปรด  ลำดวล   ประธานสภาเทศบาล 
2. นายมานพ  หนูเล็ก   รองประธานสภาเทศบาล  
3. นาย ธนกร      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 
๑. นายวัฒนา  เชียงทอง  นายกเทศมนตรี 
๒. นายสำเนาว์  เอกสาร   รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายพยอม  ผ่ึงผาย   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายไววิทย์  บุญรอด   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5.  นางวารุณี  เนาท่าแค  ผู้อำนวยการกองคลัง 
6.  นายคมสัน  คำบุดดี   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
7. นายเขมรุจ  นาคราช   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
8.  นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
9.  นายชินภัทร์  เพ็งบุตร   นักการ 

 

นายสุชาติ  บัวงาม   เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว 
เลขานุการสภาเทศบาล     จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมประชุม และขอเชิญ       

นายโปรด ลำดวล ประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
 โอกาสนี้  ผม นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภาเทศบาล     
ขออ่านประกาศสภาเทศบาลหนองขาว ดังนี้ 
 
 

/ ประกาศสภา... 
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          ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕64 
                                                   …………………………………… 

ตามท่ี สภาเทศบาลตำบลหนองขาว ได้มีมติในคราวการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 
เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม ๒๕64 ท่ีประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุม
สามัญ  สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕64  มีกำหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้ังแต่
วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64  เป็นต้นไป นั้น 

 

อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพิ่มเติม ( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล
หนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี ๒๕64  ต้ังแต่วันท่ี 
1 สิงหาคม พ.ศ.๒๕64  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64 
                  
                     โปรด  ลำดวล 

                           ( นายโปรด  ลำดวล ) 
                                                                                ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
 

นายโปรด ลำดวล   สวัสดี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาวและ
ประธานสภาเทศบาล   เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน  บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาวมาครบ 

องค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว สมัย
ประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2564 ประจำปี ๒๕64 ตาม
ระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายโปรด  ลำดวล   แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองขาว พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาล   ฉบับท่ี 7  ได้ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุม 
นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ  นายสุชาติ  บั วงาม  เลขานุ การสภา ช้ีแจงข้อระ เบี ยบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
 
 

/ นายสุชาติ...   
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นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ี เคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

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

การรับรองญัตติ เช่นว่านี้ให้กระทำได้โดยวิธียกมือขึ้นพ้น
ศรีษะ 

ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำใดต่อ
ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น
อนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ท่ีของตนหรือ  ณ ท่ีซึ่งจัด
ไว้ก็ได้และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นต้อง
ให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติอภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู้เสนอ
ญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้
อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน 

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เสนอญั ตติ
ประธานสภาเทศบาล   การพิจารณาและตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 

หนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2564 ประจำปี 2564 
เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 ต่อสภา 

นางสมใจ  เรือนงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ดิฉัน นางสมใจ เรือนงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะประธานกรรมการฯ ขอเสนอญัตติ 

ด้วยวาจา เรื่อง การพิจารณาและตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2564
ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 
  บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ครั้งท่ี 1/2564 ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564  
เป็น ท่ี เรียบร้อยแล้ว  มีความ เห็ นว่าถูก ต้องตามมติ ท่ีประ ชุม          
ทุกระเบียบวาระแล้ว ไม่มีการแก้ไขและการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด 
จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาวมีมติ
รับรองในการประชุมครั้งนี้ 

นายโปรด  ลำดวล   ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล    
นายชูชาติ อุทัยทอง   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายชูชาติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   อุทัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง 
 
 

/ นายชำนาญ... 
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นายชำนาญ เอกฉันท์   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายชำนาญ 
สมาชิกสภาเทศบาล   เอกฉันท ์สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง 
  
นายโปรด  ลำดวล   ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม ว่ามีข้อผิดพลาดท่ีต้อง 
ประธานสภาเทศบาล   แก้ไขหรือไม่ ขอให้ทำการแก้ไขข้อความหน้า 11 จากข้อความว่า  

นายธนกร แตงโต สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังที่ 2 เป็น เขต
เลือกต้ังที่ 1 
และหน้า 12 จากข้อความว่า ผมนายสมชาย สุขศิริ สมาชิกสภา
เทศบาล เขตเลือกต้ังที่ 2 เป็น เขตเลือกต้ังที่ 1 

นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  และมีสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล   อยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม ขอมติที่ประชุม ท่านใด 

เห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  จำนวน.....10.....เสียง 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดไม่เห็นชอบและไม่รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โปรด
ประธานสภาเทศบาล   ยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบ  จำนวน........-......เสียง 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล   

หนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2564 ประจำปี 
2564 วันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64 ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จำนวน.......10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน...........-......เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน..........2......เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   กระทู้ถาม 

     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองที่เสนอใหม่ 
5.1 ญัตติ เร่ืองขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( วาระที่ 1 รับหลักการ ) 

นายโปรด ลำดวล   ตามท่ี นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

( วาระท่ี 1 รับหลักการ ) ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านไปก่อนแล้วนั้น 
จึงขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจง

ข้อกฎหมาย  
 

/ นายสุชาติ...   
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นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ี เคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖   ส่วนท่ี 
5 มาตรา ๖๕ งบประมาณประจำปีของเทศบาลต้องตราขึ้นเป็นเทศ
บัญญัติ ถ้าเทศบัญญัติงบประมาณออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง ถ้าในปีใดจำนวนเงินซึ่งได้อนุญาตไว้
ตามงบประมาณปรากฏว่าไม่พอสำหรับการใช้จ่าย ประจำปีก็ดี หรือมี
ความจำเป็นท่ีจะต้องต้ังรายรับหรือรายจ่ายข้ึนใหม่ในระหว่างปีก็ดี ให้
ตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ ขอ ๕๘ ญัตติร่างขอบัญญัติงบประมาณ
ใหผูบริหารทองถิ่นยื่นตอสภาทองถิ่นตามแบบ และวิธีการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการ
งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 5 บรรดารูปแบบและ
เอกสารใด ๆ รายละเอียดของหมวดรายได้และงบรายจ่าย ตลอดจน
ระบบและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
เป็นไปตามท่ีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2 /ว
1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจำแนก
ประเภทรายรับรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของท้องถิ่น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 3 ข้อ 23 วรรคสอง 
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ังเงินงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณรวบรวมและจัดทำ
เป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 

นายโปรด ลำดวล   ขอเชิญนายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรี เสนอญัตติและแถลง 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณเสนอต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย 
นายกเทศมนตรี    วัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอเสนอร่างเทศ 

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
เทศบาลตำบลหนองขาว ฉบับนี้มาเพื่อโปรดนำเสนอต่อท่ีประชุมสภา 
 
 
 

/ เทศบาล… 
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เทศบาลตำบลหนองขาวในสมัยประชุมนี้ จึงได้เสนอบันทึกหลักการ
และเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติฯมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

          บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองขาว  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบล
หนองขาว   จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
1. สถานะการคลัง   

1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป                 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี ้       
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 71,688,739.70 บาท    
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 78,610,782.69 บาท    
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 19,892,770.79 บาท    
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ                        

   รวม 200,572.00 บาท 
       

   
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพนั จำนวน 12 โครงการ                             
รวม 973,976.70 บาท   

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท               
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

2.1 รายรับจริง จำนวน 48,831,288.83 บาท ประกอบด้วย    
หมวดภาษีอากร                                           จำนวน 

 
     131,173.14     บาท 

 
   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต          จำนวน 
 

     502,307.70     บาท 
 

   
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                               จำนวน 

 
     668,304.94     บาท 

 
   

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 
 

                0.00     บาท     
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                    จำนวน         60,064.05     บาท     
หมวดรายได้จากทุน                                      จำนวน 

 
         1,200.00     บาท 

 
   

หมวดภาษีจัดสรร                                         จำนวน 
 

22,894,166.00     บาท 
 

   
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                                  จำนวน 

 
24,574,073.00     บาท                  

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์         จำนวน                        0.00     บาท  
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/ 2.3 รายจ่าย… 
2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 42,957,943.57 บาท ประกอบด้วย    

งบกลาง                                                    จำนวน 
 

11,664,983.98     บาท 
 

  
 
  

งบบุคลากร                                                จำนวน 
 

16,231,233.07     บาท 
 

   
   

 
   

   
 

   
   

 
  

2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 20,295.00 บาท   
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ี จำนวน 1,509,525.00 บาท   
2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท   
2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท              

 3. งบเฉพาะการ        

  ประเภทกิจการประปา เทศบาลตำบลหนองขาว      
    ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 30  กันยายน  พ.ศ.2563         

    รายรับจริง                   จำนวน    3,936,277.58     บาท  
  

    รายจ่ายจริง                จำนวน    3,304,841.62     บาท    

    กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ              จำนวน           0.00      บาท  
  

    ยืมเงินสะสมจากเทศบาล              จำนวน           0.00      บาท    

    กำไรสะสม                        จำนวน           0.00      บาท    

    เงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 31 กรกฏาคม 2564 จำนวน  13,277,718.29     บาท    

    ทรัพย์รับจำนวน               จำนวน                  0.00     บาท    

    เงินสะสม                จำนวน    9,528,640.29     บาท    

    ทุนสำรองเงินสะสม              จำนวน    2,791,421.70     บาท     

                
  

งบดำเนินงาน      จำนวน            9,516,405.58      บาท 
งบลงทุน      จำนวน          4,417,322.00     บาท 
งบเงินอุดหนุน      จำนวน           1,127,998.94     บาท 
งบรายจ่ายอื่น      จำนวน                         0.00     บาท 

ร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลหนองขาว 
อำเภอทา่ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

                โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอำนาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  มาตรา 65   จึงตราขึ้นไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหนองขาว และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  

 

/ข้อ 1... 

   ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เป็นจำนวนรวมทั้งส้ิน 54,052,000 บาท 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป          
เป็นจำนวนรวมทั้งส้ิน 50,160,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี ้

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,731,780.00 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,187,805.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 8,752,965.00 

  แผนงานสาธารณสุข 2,296,540.00 

  แผนงานเคหะและชุมชน 2,088,000.00 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 838,530.00 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 59,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,129,980.00 

  แผนงานการเกษตร 10,000.00 

ด้านการดำเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 13,065,400.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 50,160,000.00 

 
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งส้ิน 3,892,000 บาท ดังนี้  

งบ ยอดรวม 

งบกลาง 184,800.00 

งบบุคลากร 1,030,900.00 

งบดำเนินงาน 2,376,300.00 
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ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาเทศบาลตำบลหนองขาว 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (การประปาเทศบาลตำบลหนองขาว) 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลหนองขาว 
อำเภอทา่ม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ    

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

2562 2563 2564 2565 
หมวดรายได้         
  ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัด

น้ำ 
3,212,675.07 3,352,757.48 2,990,000.00 3,350,000.00 

  ค่าบริการประจำเดือน 414,500.00 421,440.00 420,000.00   420,000.00 
  ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร 86,513.33 24,976.66 12,500.00 10,000.00 
  ดอกเบ้ีย -       
    ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 93,597.57 98,863.44 - 70,000.00 
  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร - - 100,000.00 0.00 
  รายได้เบ็ดเตล็ด 19,520.00 23,040.00 37,000.00 28,000.00 
  รายได้อื่น ๆ - - - 14,000.00 
  ผลประโยชน์อื่น         
    ค่าธรรมเนียม 5,100.00 6,300.00 14,000.00 - 
    ค่าแรง 8,300.00 8,900.00 9,500.00 - 

รวมรายรับ 3,840,205.97 3,936,277.58 3,583,000.00 3,892,000.00  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

   
  

 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

งบลงทุน 300,000.00 

รวมรายจ่าย 3,892,000.00 
 
        

 
 
 
 
ข้อ 6  ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม        ระเบียบ    
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาวมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  

/ ข้อ 6... 

/ รายจ่าย... 
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รายจ่าย 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

2562 2563 2564 2565 
งบกลาง 102,629.18 103,768.00 145,000.00 184,800.00 
งบบุคลากร 869,375.00 956,400.00 1,031,000.00 1,030,900.00 
งบดำเนินงาน 2,052,356.02 1,918,869.87 1,971,500.00 2,376,300.00 
งบลงทุน 291,315.89 325,803.75 435,500.00 300,000.00 
งบเงินอุดหนุน - -   - - 
งบรายจ่ายอื่น - -   - - 

รวมรายจ่าย 3,315,676.09 3,304,841.62 3,583,000.00 3,892,000.00 
 

     มีรายละเอียดตามเอกสารท่ีได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาไปแล้ว 
นายโปรด ลำดวล   มีท่านใด จะอภิปรายหรือซักถามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ( วาระท่ี 1 รับหลักการ ) หรือไม่  

ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  
ขอมติท่ีประชุม  ท่านใดเห็นชอบและรับหลักการแห่งร่าง  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65         
( วาระท่ี ๑ รับหลักการ ) โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุม เห็นชอบ  จำนวน........10.....เสียง 
ท่านใดไม่เห็นชอบและไม่รับหลักการแห่งร่าง  เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65  ( วาระท่ี ๑    
รับหลักการ ) โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ  จำนวน.........-........เสียง 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ าย ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ .2565  ( ในวาระที่  1          
รับหลักการ ) 
เห็นชอบ  จำนวน.......10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน...........-......เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน...........-......เสียง 

นายโปรด ลำดวล   ลำดับต่อไปการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขอเชิญ  

นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงข้อกฎหมายวิธีการ
คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ี เคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 
 

 
/อาศัยอำนาจ 
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อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยขอ้บังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน    
ขอ ๑๐๕ ภายใต้ข้อบังคับ ขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถิ่นมี
อํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถิ่น หรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภา     
ทองถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตางๆ ตามความจําเปนแก 
กิจการในหนาท่ีของสภาทองถิ่น ดังนี้ 

( 3 ) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
ขอ ๑๐๗ ภายใต้ข้อคับ ข้อ ๑๐๓ วิธิเลือกคณะกรรมการ

สภาทองถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นเสนอช่ือ
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นแล้วแต่
กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถิน่เป็นผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่น
รับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีท่ี ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไม  
ตองมีผูรับรอง การเสนอช่ือใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแต่     
ท่ีประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และใหนํา วิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใช
บังคับโดยอนุโลม  

ขอ ๑๒ วิธีการเลือกรองประธานสภาทองถิ่น ใหประธาน
สภาทองถิ่นจัดใหมีการเลือก รองประธานสภาทองถิ่นเทากับจํานวนท่ี
กฎหมายว่าดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นกําหนด ใหเลือก รอง
ประธานสภาทองถิ่นคนท่ีหนึ่งกอน แลวจึงเลือกรองประธานสภาทอง
ถิ่นในลําดับถัดไป โดยใชวิธีการ ตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม แต
หากไดมีการเลือกใหมเฉพาะคนท่ีไดคะแนนสูงสุดเทากันแล้วปรากฏว่า
ไดคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ใหประธานสภาทองถิ่นออกเสียงช้ีขาด 

นายโปรด ลำดวล   ขอให้ท่ีประชุมเสนอว่าควรมีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนกี่คน 
นายสมชาย สุขศิริ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนาย
สมาชิกสภาเทศบาล   สมชาย สุขศิริ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอเสนอให้มี 

คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน    
นายโปรด ลำดวล   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชวลิต  ฟักทอง   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายชวลิต  
สมาชิกสภาเทศบาล   ฟักทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง 
นางสุฑาวรรณ เพิกเฉย   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวท่ี เคารพ  ดิฉันนาง    
สมาชิกสภาเทศบาล   สุฑาวรรณ เพิกเฉย สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอรับรอง 
     มีผู้รับรองถูกต้อง 
 
 
 

/ นายโปรด...   
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นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี เป็นอันว่าท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   กำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน  
      ลำดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอผู้ท่ีเห็นสมควรแต่งต้ัง 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คนที่ 1   

นางสุฑาวรรณ เพิกเฉย   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวท่ี เคารพ  ดิฉันนาง    
สมาชิกสภาเทศบาล   สุฑาวรรณ เพิกเฉย สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอเสนอ 

นายสมชาย สุขศิริ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังท่ี  1 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ 

นายโปรด  ลำดวล   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล    
นายธนกร  แตงโต   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายธนกร  
สมาชิกสภาเทศบาล   แตงโต สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอรับรอง 
นายอุกิจ อุทัยทอง   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายอุกิจ 
สมาชิกสภาเทศบาล   อุทัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง 

มีผู้รับรองถูกต้อง 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี  เป็นอันว่าที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล   เห็นชอบให้  นายสมชาย สุขศิริ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1  

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอผู้ท่ีเห็นสมควรแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล   แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 

พ.ศ.2565 คนที่ 2   
นางสมใจ  เรือนงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ดิฉัน นางสมใจ เรือนงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอเสนอ นายธนกร แตงโต  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายโปรด  ลำดวล   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล    
นายสมชาย  สุขศิริ   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายสมชาย  
สมาชิกสภาเทศบาล   สุขศิริ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอรับรอง 
นายชูชาติ อุทัยทอง   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายชูชาติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   อุทัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง 

มีผู้รับรองถูกต้อง 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี  เป็นอันว่าที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล   เห็นชอบให้ นายธนกร แตงโต สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1  

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
 
 

/ นายโปรด...   
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นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอผู้ท่ีเห็นสมควรแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาเทศบาล   ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 คนที่ 3   
นางสาวกฤษณา ลำดวน   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวท่ีเคารพ ดิฉันนางสาว 
สมาชิกสภาเทศบาล   กฤษณา ลำดวน สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอเสนอ นาย     

อุกิจ อุทัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังที่ 2 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 3 

นายโปรด  ลำดวล   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชำนาญ เอกฉันท์   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายชำนาญ 
สมาชิกสภาเทศบาล   เอกฉันท ์สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง 
นายชวลิต  ฟักทอง   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายชวลิต 
สมาชิกสภาเทศบาล   ฟักทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง 

มีผู้รับรองถูกต้อง 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี  เป็นอันว่าที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล   เห็นชอบให้ นายอุกิจ อุทัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2  

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  

1. นายสมชาย สุขศิริ 
2. นายธนกร  แตงโต 
3. นายอุกิจ  อุทัยทอง 

     เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ.2565  

      ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อกฎหมาย 
ในการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565  

นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ี เคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยขอ้บังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  
ข้อ 49  ญัตติร่างขอบัญญัติท่ีสภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว       
ถาจะตองสงให คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทอง
ถิ่นสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการ แปรญัตติพิจารณาโดย  
ละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถิ่นจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอ    
คําแปรญัตติ ตอคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  

 
 

/ ภายใน... 
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ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถิ่นกําหนดตาม
วรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นควรจะ  
แกไขเพิ่มเติมร่างข้อร่างข้อบัญญั ติใหเสนอคําแปรญัตติล่วงหน้า       
เปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอตอประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเปนผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ 

ข้อ 45 วรรคสาม  ญั ตติร่างขอบัญญติงบประมาณจะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไมไดและในการพิจารณาวาระท่ีสอง     
ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่นอยกวายี่สิบส่ีช่ัวโมง
นับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

ขอ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแล้ว จะตอง
เสนอรางขอบัญญัตตินั้นตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม  
พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 
รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมใน
ตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของ 
กรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และให
ประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชกสภาท้องถิ่นไมนอยกว่า
ยี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปน  
การดวน ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาทองถิ่นดวย 
เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือ ช้ีแจงขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับรายงาน
นั้น 

ขอ ๕๙ การแปรญัตติรางข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทําได
เฉพาะการขอลดรายจาย หรือการขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจาย 
และตองมีจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ 
ญั ต ติ  คํ าแปรญั ต ติ ให เสนอลวงหนาเปนหนั ง สือ ต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาท่ีสภาทองถิ่นกําหนดตามขอ 
๔๕ วรรคสาม และขอ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

ขอ ๖๐ หามไมใหแปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม หรือเพิ่มเติม  
รายจาย หรือเปล่ียนแปลง ความประสงค์ของจำนวนเงินท่ีขออนุมัติ
จ่าย เวนแตจะไดรับคํารับรองจากผูบริหารทองถิ่น หรือคําแปรญัตติ
นั้น ผูบริหารท้องถิ่นเปนผูแปรญัตติ  

ขอ ๖๑ หามไมใหแปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมี    
ขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้  

(๑) ดอกเบ้ียและเงินสงใช้ต้นเงินกู  
(๒) รายจายซึ่งเปนจํานวนเงินท่ีตองจายตามกฎหมาย  
 

/ ถาม.ี.. 
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ถามีปญหาว่ารายจายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่ง  
หรือไม ใหประธานสภาทองถิ่น เปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 

ขอ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภา 
ทองถิ่นครั้งแรก ใหเป็นหน้าท่ีของเลขานุการสภาทองถิ่น  

ขอ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาทองถิ่นจะกําหนดนัดประชุม
เมื่อใด ใหแจ้งใหผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผูเสนอญัตติ 
และ ผู้แปรญั ต ติทราบล่วงหน้ าไมน้ อยกวายี่ สิบ ส่ี ช่ั ว โมงก่ อน
กําหนดเวลานัดประชุม 

นายโปรด  ลำดวล   เชิญ ท่ีประชุมสภา เสนอวันและ เวลาเพื่ อ เสนอคำแปรญั ต ติ
ประธานสภาเทศบาล   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
นายชำนาญ เอกฉันท์   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายชำนาญ 
สมาชิกสภาเทศบาล   เอกฉันท ์สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอให้คณะกรรมการ 

แปรญัตติทำการรับคำเสนอคำแปรญัตติ ต้ังแต่วันท่ี 13 สิงหาคม 
2564 เวลา 11.00 นาฬิกา จนถึงวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 เวลา 
11.00 นาฬิกา  

นายณรงค์  สุวรรณประดิษฐ์  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายณรงค์  
สมาชิกสภาเทศบาล   สุวรรณประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอรับรอง 
นายอุกิจ  อุทัยทอง   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายอุกิจ 
สมาชิกสภาเทศบาล   อุ ทั ยทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต เลือก ต้ั ง ท่ี  2  ขอรับ รอ ง         
     มีผู้รับรองถูกต้อง 
นายโปรด  ลำดวล   มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่    
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี เป็นอันว่าท่ีประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติรับคำ 

เสนอแปรญั ตติร่างเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ต้ังแต่วันท่ี 13 สิงหาคา 2564 ต้ังแต่เวลา 
11.00 นาฬิกา ถึงวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา  

ลำ ดั บ ต่ อ ไป  ก ารนั ด ป ระ ชุ ม เพื่ อ คั ด เลื อ ก ป ระ ธ าน
คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ขอเชิญ     
นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงข้อกฎหมาย พร้อม
ท้ังนัดวันเวลาและสถานท่ีในการประชุม 

นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ี เคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 
      อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยข้อบงัคับ 

การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน   
ขอ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภา  

ทองถิ่นครั้งแรกใหเป็นหน้าท่ีของเลขานุการสภาทองถิ่น  
                

 / ใหคณะกรรมการ... 
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ใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธาน
กรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาทองถิ่นคณะนั้นๆ  

ในการประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นตองมีกรรมการ    
มาประชุมไม่น้อยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปน  
องคประชุม  

มติของคณะกรรมการสภาทองถิ่นใหถือเสียงขางมาก กรณี
คะแนนเสียงเท่ากันใหประธานกรรมการออกเสียงช้ีขาด 

      โอกาสนี้ ขอนัดประชุมคณะกรรมการใน วันท่ี 13 สิงหาคม  
2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล  
หนองขาว 

นายโปรด  ลำดวล   โอกาสนี้ ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว สมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล   สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพิจารณา 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 
ใน ( วาระท่ี 2 แปรญัตติ )  และ ( วาระท่ี 3 ลงมติ ) ในวันจันทร์     
ท่ี 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลหนองขาว 

 

5.2 ญัตติ เร่ืองคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาวเพื่อ
แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  
-  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/         
ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม  2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ  นายสุชาติ  บั วงาม  เลขานุ การสภา ช้ีแจงข้อระ เบี ยบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ี เคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

 อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน ในการคัดเลือก
คณะกรรมการหรือผู้แทนในคณะต่างๆ ไม่มีข้อระเบียบให ้
ถือปฏิบัติ จึงนำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน  
 
 

/ ข้อ 103...   
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ข้อ 103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ  
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวน
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ 
ไม่เกินเจ็ดคน กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญท้ังคณะ
ไม่ ไ ด้  ใน ก าร ต้ั งคณ ะ ก ร รม ก าร วิ ส ามั ญ ข อ งสภ า เท ศ บ าล 
นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอช่ือผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งต้ังเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในส่ี  
ของจำนวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 

ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่น  
มีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่ 
กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

      (๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจต้ังคณะอนุกรรมการ
พิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับ ข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี    
ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ     
ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ท่ีประชุม  
มีมติเป็นอย่างอื่น และให้นำวิธีการเลือกตาม ข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ  นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ที่เคารพ ผมนายวัฒนา 
นายกเทศมนตรี    เชียงทอง ขอให้ นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ 

ต่อสภาแทน  
 

/ นายสำเนาว.์..   
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นายสำเนาว์  เอกสาร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ที่เคารพ ผมนายสำเนาว์ 
รองนายกเทศมนตรี   เอกสาร รองนายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติต่อสภาแทน ดังนี้ 

ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว  การพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 3 คน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แ ต่ ง ต้ั ง เป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า รพั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น  ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559  
( ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ 8  ท้ังนี้ขอให้สภาท้องถิ่นดำเนินการ
คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเป็นคณะกรรมการดังกล่าวตาม
หนังสือกระทวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี  
29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ขอได้โปรดนำเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว  
เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 3 คน เชิญเสนอ 

คนที่ 1 
นางสุฑาวรรณ เพิกเฉย   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวท่ี เคารพ  ดิฉันนาง    
สมาชิกสภาเทศบาล   สุฑาวรรณ เพิกเฉย สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอเสนอ  

นายชวลิต ฟักทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังท่ี  2 เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  

นายโปรด  ลำดวล   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล    
นายณรงค์  สุวรรณประดิษฐ์  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายณรงค์  
สมาชิกสภาเทศบาล   สุวรรณประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอรับรอง 
นายอุกิจ  อุทัยทอง   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายอุกิจ 
สมาชิกสภาเทศบาล   อุ ทั ยทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต เลือก ต้ั ง ท่ี  2  ขอรับ รอ ง         
     มีผู้รับรองถูกต้อง 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ถือว่านายชวลิต ฟักทอง เป็น คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 1 
นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 2 
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นางสมใจ เรือนงาม   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวที่เคารพ ดิฉันนางสมใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล   เรือนงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอเสนอ ใหน้ายณรงค์  

สุวรรณประดิษ ฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือก ต้ั งท่ี  1  เป็น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

นายโปรด  ลำดวล   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชำนาญ เอกฉันท์   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายชำนาญ 
สมาชิกสภาเทศบาล   เอกฉันท ์สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง 
นางสาวกฤษณา ลำดวน   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวท่ีเคารพ ดิฉันนางสาว 
สมาชิกสภาเทศบาล   กฤษณา ลำดวน สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง 

มีผู้รับรองถูกต้อง 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ถือว่านายณรงค์ สุวรรณประดิษฐ์ เป็น คณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 2  
นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 3 
นายสมชาย  สุขศิริ   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายสมชาย  
สมาชิกสภาเทศบาล   สุขศิริ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอเสนอให้ นายชูชาติ  

อุทัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังท่ี 2 เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

นายโปรด  ลำดวล   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล    
นางสุฑาวรรณ เพิกเฉย   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวที่เคารพ ดิฉันนางสุฑาวรรณ 
สมาชิกสภาเทศบาล   เพิกเฉย สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอรับรอง 
นายธนกร แตงโต    เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายธนกร
สมาชิกสภาเทศบาล   แตงโต สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอรับรอง 

มีผู้รับรองถูกต้อง 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ถือว่า นายชูชาติ อุทัยทอง เป็น คณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 3 
นายโปรด  ลำดวล   เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายชวลิต ฟักทอง 

2. นายณรงค์ สุวรรณประดิษฐ์ 
3. นายชูชาติ อุทัยทอง  
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
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5.3 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบยกเลิกรายการโอนลดเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน 
การพาณิชย์งานกิจการประปา หมวดค่าที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 20,000 
บาท 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ  นายสุชาติ  บั วงาม  เลขานุ การสภา ช้ีแจงข้อระ เบี ยบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม 
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ี เคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  ข้อ 27  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
ท่ีทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ที่เคารพ ผมนายวัฒนา 
นายกเทศมนตรี    เชียงทอง ขอให้ นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ 

ต่อสภาแทน  
นายสำเนาว์  เอกสาร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ที่เคารพ ผมนายสำเนาว์ 
รองนายกเทศมนตรี   เอกสาร รองนายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติต่อสภาแทน ดังนี้ 

ด้วยงานกิจการประปา กองคลัง เทศบาลตำบลหนองขาว  
ขอเสนอยกเลิกญัตติในสมัยการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2564 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันท่ี 
5 กรกฎาคม 2564  ข้อ 5.7 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนลด
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี  2564 แผนงานการพาณิชย์          
งานกิจการประปา หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ 
ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อ 
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 20,000บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน ) 
ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

                       หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 หมวด ๔ การโอนและ
การแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

เหตุผล 

 เนื่องจากข้อ 5.7 ญัตติดังกล่าวท่ีเสนอในการประชุมสภา
เทศบาลตำบลหนองขาว สมัยสามัญ  สมั ท่ี  2 ครั้ง ท่ี 1/2564 
ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 ต้องเสนอญัตติ
โอนลดงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ และ
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อนำไปโอนเพิ่มงบประมาณ
รายจ่ายท่ีไม่เพียงพอ แผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าใช้สอย จำนวน  
2 รายการ และหมวดค่าวัสดุ จำนวน 1 รายการ เป็นจำนวนเงิน 
131,000 บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ) จึงขอยกเลิก
ข้อ 5.7 ญัตติเรื่องดังกล่าวข้างต้นตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล      
ในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  

ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้ยกเลิกรายการโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกรายการโอนลดเงินงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานการพาณิชย์งาน
กิจการประปา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ 
ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 20,000 บาท ด้วยเสียง 
เห็นชอบ  จำนวน...........10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน..............-.......เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน..............2......เสียง 
 

5.4 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน       
งบลงทุน 
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- แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ งบประมาณ 28,000 บาท 
- แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าใช้สอย ประเภท     
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษา
ท รัพ ย์สิ น เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ งาน ได้ตามป กติ  งบป ระมาณ    
30,000 บาท 
- แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าวัสดุ ประเภท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารส้ม คลอรีน เคมีภัณฑ์ น้ำยา
ต่างๆ ฯลฯ ตามความจำเป็น งบประมาณ 73,000 บาท 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563    

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ  นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบี ยบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ี เคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  ข้อ 27  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
ท่ีทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ที่เคารพ ผมนายวัฒนา 
นายกเทศมนตรี    เชียงทอง ขอให้ นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ 

ต่อสภาแทน  
นายสำเนาว์  เอกสาร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ที่เคารพ ผมนายสำเนาว์ 
รองนายกเทศมนตรี   เอกสาร รองนายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติต่อสภาแทน ดังนี้ 

ด้วยงานกิจการประปา กองคลัง เทศบาลตำบลหนองขาว   
ได้เสนอขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน  
1 รายการ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 
131,000 บาท ( หนึ่งแสนสามหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน ) เพื่อนำไป
โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอ แผนงานการพาณิชย์ หมวด 
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ค่าใช้สอย จำนวน 2 รายการ และหมวดค่าวัสดุ จำนวน 1 รายการ 
ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

                                                  หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63  หมวด ๔ การโอนและ 
การแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
โอนเพิ่ม  จำนวน 3 รายการ 
1. ด้าน   การเศรษฐกิจ  

   แผนงาน   การพาณิชย์  
   งาน   กิจการประปา 
   หมวด   ค่าใช้สอย 
  ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
   รายการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมา 
      บริการ ฯลฯ 
  งบประมาณต้ังไว้  226,000.00 บาท 
  งบคงเหลือก่อนโอน    70,672.93 บาท 
  โอนเพิ่ม     28,000.00 บาท 
  งบคงเหลือหลังโอนเพิ่ม    98,672.93 บาท 
   2. ด้าน   การเศรษฐกิจ  
   แผนงาน   การพาณิชย์  
   งาน   กิจการประปา 
   หมวด   ค่าใช้สอย 
  ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
   รายการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา 
      ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
  งบประมาณต้ังไว้  20,000.00 บาท 
  งบคงเหลือก่อนโอน    4,654.20 บาท 
  โอนเพิ่ม   30,000.00 บาท 
  งบคงเหลือหลังโอนเพิ่ม 34,654.20 บาท 
  3. ด้าน   การเศรษฐกิจ  
   แผนงาน   การพาณิชย์  
   งาน   กิจการประปา 
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   หมวด   ค่าวัสดุ 
  ประเภท   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
   รายการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ 
      การแพทย์ เช่นสารส้ม คลอรีน เคมีภัณฑ์  
      น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ ตามความจำเป็น 
  งบประมาณต้ังไว้  320,000.00 บาท 

   งบคงเหลือก่อนโอน         510.00 บาท 
  โอนเพิ่ม     73,000.00 บาท 
  งบคงเหลือหลังโอนเพิ่ม    73,510.00 บาท 

รวมเป็นยอดเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น  131,0๐๐ บาท ( หนึ่งแสนสาม
หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน ) 
โอนลด จำนวน 3 รายการ  

  1. ด้าน   การเศรษฐกิจ  
   แผนงาน   การพาณิชย์  
   งาน   กิจการประปา 
    หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
   รายการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษา ปรับปรุง  
      เครื่องปั้มน้ำ และครุภัณฑ์อื่นในระบบผลิต 

 น้ำประปาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่ง
ไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะชำรุดเสียหาย 

   งบประมาณต้ังไว้  100,000.00 บาท 
   งบคงเหลือก่อนโอน    96,950.00 บาท 
   โอนลด         60,000.00 บาท 
   งบคงเหลือหลังโอนลด   36,950.00 บาท 
   2. ด้าน   การเศรษฐกิจ  
   แผนงาน   การพาณิชย์  
   งาน   กิจการประปา 
    หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
    ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ 
       ส่ิงก่อสร้าง 
  รายการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง 
     ส่ิงก่อสร้างท่ีชำรุดในระบบผลิตน้ำประปา 
   งบประมาณต้ังไว้  170,000.00 บาท 
   งบคงเหลือก่อนโอน    51,638.00 บาท 
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   โอนลด          51,000.00 บาท 
   งบคงเหลือหลังโอนลด         638.00 บาท 

  3. ด้าน   การเศรษฐกิจ  
   แผนงาน   การพาณิชย์ 
   งาน   กิจการประปา 
    หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
   ประเภท   ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่ 
      เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ 
      ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง 
   รายการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ี 
      จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย 
      นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง 
   งบประมาณต้ังไว้  20,000.00 บาท 
   งบคงเหลือก่อนโอน  20,000.00 บาท 
   โอนลด      20,000.00 บาท 
   งบคงเหลือหลังโอนลด         00.00 บาท 

รวมเป็นยอดเงินโอนลดทั้งสิ้น  131 ,0๐๐ บาท ( หนึ่งแสนสาม
หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน ) 

      เหตุผล 
 เพื่อให้การดำเนินงานในระบบผลิตน้ำประปาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อทางราชการและเป็นการ
ตอบสนองความต้องการการใช้น้ำประปาของประชาชน จึงจำเป็นต้อง
เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ตามรายการ
ดังกล่าวข้างต้น เป็นจำนวนเงิน 131,000 บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  

ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน 
- แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ งบประมาณ 28,000 บาท 
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- แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าใช้สอย ประเภท    
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษา
ท รัพ ย์สิ น เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ งาน ได้ตามป กติ  งบป ระมาณ    
30,000 บาท 
- แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าวัสดุ ประเภท 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ 
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารส้ม คลอรีน เคมีภัณฑ์ น้ำยา
ต่างๆ ฯลฯ ตามความจำเป็น งบประมาณ 73,000 บาท 

ที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน.........10.......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-.......เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน............2.......เสียง 
 

5.5  ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   
ในงบลงทุน แผนงานเคหะชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ  
และชุมชน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
รายการเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ งบประมาณ 18,900 บาท 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ  นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบี ยบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ี เคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  ข้อ 27  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
ท่ีทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ที่เคารพ ผมนายวัฒนา 
นายกเทศมนตรี    เชียงทอง ขอให้ นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ 

ต่อสภาแทน  
นายสำเนาว์  เอกสาร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ที่เคารพ ผมนายสำเนาว์ 
รองนายกเทศมนตรี   เอกสาร รองนายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติต่อสภาแทน ดังนี้ 
 
 
 

/ ด้วยกองช่าง... 
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ด้วยกองช่าง มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  
ขนาด 29.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการตัดแต่งพุ่มไม้ ภายใน
เขตเทศบาลตำบลหนองขาว งบประมาณ 18,900 บาท  

      ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาว  
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ 
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ใน
การตัดแต่งพุ่มไม้ ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองขาว 18,900 บาท   
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการโอนเพิ่ม (ต้ังเป็นรายการใหม่) 

          แผนงาน    เคหะและชุมชน     
    งาน     บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

     หมวด   ค่าครุภัณฑ์    
     ประเภท   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

รายการ   เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณอนุมัติ         0   บาท 

     งบประมาณก่อนโอน         0   บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้  18,900  บาท 

งบประมาณหลังโอน 18,900  บาท 

คำชี้แจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 
29.5 นิ้ว เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ        
ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อย
กว่า 21 ซีซี เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.9 แรงม้า ใบมีดตัดขนาด 
ไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว ( รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 6 
หน้า 14 ลำดับท่ี 7 
รายการโอนลด  

                แผนงาน    เคหะและชุมชน     
    งาน     บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ค่าครุภัณฑ์สำรวจ 

รายการ   เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ 
พกพา 

 
 

/ งบประมาณ… 
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งบประมาณอนุมัติ 25,000 บาท 
     งบประมาณก่อนโอน 25,000 บาท 
     โอนลดครั้งนี้  18,900 บาท 

งบประมาณหลังโอน   6,100 บาท 
เหตุผล 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด     
ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  

ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน 
แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ และชุมชน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเคร่ือง
ตัดแต่งพุ่มไม้ งบประมาณ 18,900 บาท 

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

 

5.6   ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบสนับสนุนเงินอุดหนุนตาม
โครงการศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) 
อำเภอท่าม่วงและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง งบประมาณ 
200,000 บาท  
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- หนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 0023.3/ว12714 ลง
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ  นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบี ยบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
 

 

/ นายสุชาติ...   
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นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ี เคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 
      อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ี 

แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้  
(๘) เงินอุดหนุน  
มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการ

จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ที่เคารพ ผมนายวัฒนา 
นายกเทศมนตรี    เชียงทอง ขอให้ นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ 

ต่อสภาแทน  
นายสำเนาว์  เอกสาร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ที่เคารพ ผมนายสำเนาว์ 
รองนายกเทศมนตรี   เอกสาร รองนายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติต่อสภาแทน ดังนี้ 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (4) มาตรา 53 (1) มาตรา 56 (1) และ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) มาตรา 
17 (19) บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจ
หน้าท่ีในการป้องกัน  ควบคุมและระงับโรคติดต่อ ประกอบกับหนังสือ
จังหวัดกาญจนบุรี ด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 0023.3/ว12714  ลงวันท่ี  20  
กรกฎาคม  2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการ   
ใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิค-19)  กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ท่ี
ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดต้ังสถานท่ีควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย 
(Quarantina) ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวท่ีบ้าน (Community 
Isolation และ Home Isolation)  มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลท่าม่วง  ด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 

52064/ว 732 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การดำเนิน
โครงการศูนย์พักคอยผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)   
 
 
 

/ อำเภอ… 
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อำเภอท่าม่วง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  เพื่อขอรับเงิน
อุดหนุนจากเทศบาลตำบลหนองขาว ตามโครงการศูนย์พักคอยผู้ติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)  อำเภอท่าม่วง และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  โดยขอสนับสนุนเงินอุดหนุน จำนวน 
200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าสถานท่ีพัก
คอยผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) และการรักษาพยาบาล  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้ลงมติร่วมกันให้ใช้    
สถานท่ีกลาง บริเวณลานชมวิวสวนรุกชาติและเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
เป็นสถาน ท่ี จัด ต้ัง ศูนย์พั กคอยผู้ ติด เช้ือไวรัสโคโรน า 2019              
( โควิค-19 ) อำเภอท่าม่วง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 

เหตุผล 
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล ( ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ.

2562 มาตรา 67 ทวิ ความว่าการจ่ายเงินอุดหนุน มาตรา 67 ( 8 ) 
และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความ 
เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว   จึงได้
เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบล
หนองขาวพิจารณาอนุมัติให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนตามโครงการ
ศูนย์พักคอยผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)  อำเภอท่าม่วง 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  โดยขอสนับสนุนเงินอุดหนุน 
จำนวน 200 ,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า
สถานท่ีพักคอยผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค -19) และการ
รักษาพยาบาล ต่อไป 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป 

นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  

ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบสนับสนุนเงิน โครงการ
ดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์พัก 
คอยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) อำเภอท่าม่วงและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง งบประมาณ 200,000 บาท 

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

 

 
 

/ ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ  
นายโปรด  ลำดวล   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
นายสำเนาว์  เอกสาร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ที่เคารพผมนายสำเนาว์  
รองนายกเทศมนตรี   เอกสาร รองนายกเทศมนตรี ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิค-19 ) ในตำบลหนองขาวมี
ผู้ติดเช้ือเพิ่มมากข้ึนทุกวัน รวมทั้งผู้ท่ีต้องกักกันตัวหลายครัวเรือน  

โอกาสนี้ จึงขอเรียนปรึกษาท่านประธานสภาเทศบาลและ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ว่าเทศบาลมีอำนาจหน้าท่ีหรือมีงบประมาณ
ท่ีสามารถเบิกจ่ายสำหรับการช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าว  
ได้หรือไม่ 

นายสุชาติ  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ี เคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือส่ังการ 

ต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ 
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-
19 ) ระดับจังหวัด ได้แก่การควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดฯ 

สำหรับการจัด ต้ังศูนย์พั กคอย โดยอาศัยระเบี ยบของ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ( สช. ) การจัดต้ังศูนย์พักคอย         
มี 2 ประเภท คือ 

- Community Isolation Center ( CI ) คือ การกักตัวใน
ชุมชน ตามมาตรการดูแลผู้ป่วยโควิดด้วยระบบชุมชน ซึ่งใช้ในพื้นท่ี     
ท่ีเตียงเต็ม โดยผู้ป่วยซึ่งอยู่ ในชุมชนจะได้รับการดูแลเสมือนอยู่
โรงพยาบาล เพียงแต่เปล่ียนสถานท่ี และมีแพทย์ดูแล มีอุปกรณ์ ยา 
อาหารต่างๆ ให้ครบ อย่างไรก็ตาม จะต้องเป็นผู้ป่วยท่ีมีอาการไม่มาก
หรือจัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวเท่านั้น  

- Home Isolation (HI) คือ การกัก ตัว ท่ีบ้ าน  คือ โดย
วิธีการดูแลตัวเอง สำหรับผู้ป่วยท่ีอยู่ในกลุ่มสีเขียว ท่ีไม่มีอาการแสดง 
หรือแสดงอาการเพียงเล็กน้อย สำหรับผู้ป่วยท่ีแพทย์ประเมินแล้วว่า
สามารถรักษาตัวอยู่ท่ีบ้านได้  

ซึ่งมีความเข้าใจคลาดเล่ือนในอำนาจหน้าท่ี ซึ่งหน่วยงานท่ี
สามารถจัดต้ังได้ต้องเป็นหน่วยงานบริการ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขจังหวัด เพราะ
Community Isolation Center (CI) และ Home Isolation (HI) 
คือ ศูนย์รับกักกันตัวสำหรับผู้ท่ีติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว  

สำหรับอำนาจหน้าท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสามารถ
ช่วยเหลือได้ คือ กลุ่มกักกันตัวที่มีความเส่ียงสูง ซึ่งการช่วยเหลือจะ 
 
 

/ กระทำ… 
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กระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งจากหน่วยบริการ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขจังหวัด โดย 
ช่วยเหลือเป็นน้ำด่ืม หรือ อาหาร  สำหรับอาหารปรุงสุกสามารถ
ช่วยเหลือได้ มื้อละ 50 บาท ใน 1 วัน ช่วยเหลือได้ไม่เกิน 150 บาท 
และปัญหาท่ีทำให้การช่วยเหลือล่าช้าคือขั้นตอนการประสานเพื่อ
ขอรับข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังทางวาจา หรือแจ้งเป็นหนังสือ
ยืนยันการกักตัว  

หากผู้ท่ีถูกกักกันตัวได้ตรวจพบเช้ือไวรัสโคโรนา 2019    
ระบบการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องตัดออก และ
ไม่สามารถช่วยเหลือได้ เพราะผู้ป่วยต้องเข้าระบบ Community 
Isolation Center (CI) และ Home Isolation (HI) ซึ่งไม่ใช้อำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น 

กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันการติดเช้ือของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เช่น เจล แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย 
สามารถทำได้ ซึ่งขณะนี้งานสาธารณสุขได้เร่งดำเนินการในขั้นตอน
ต่างๆ เพื่อให้ทันความต้องการของประชาชน และด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต เช่น การแจกถุงยังชีพ ซึ่งได้ดำเนินการแจกไปแล้วเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2564 จำนวน 995 ถุง สำหรับการแจกถุงยังชีพก็ต้อง
ช่วยเหลือเฉพาะผู้ท่ีได้รับผลกระทบจริงๆ เท่านั้น 

นางสมใจ  เรือนงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ท่ีเคารพ ดิฉันนาง
สมาชิกสภาเทศบาล   สมใจ เรือนงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขออนุญาต 

ช้ีแจงการดำเนินการต้ังศูนย์ช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของวัดอินทารามซึ่งได้ร่วมกับเทศบาลตำบล
หนองขาว เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ 
ประชาชน ได้ร่วมกันบริจาค เช่น ข้าวสาร น้ำด่ืม อาหารแห้ง อาหาร
สด เงินสด ซึ่งทางวัดอินทารามโดยมีประชาชนมาช่วยประกอบเป็น
อาหารปรุงสุก โดยรายช่ือวัดอินทารามจะได้รับการประสานจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. ) ซึ่งขณะนี้มี  

- ผู้ป่วย   จำนวน 14 ราย  
- ผู้กักตัว  จำนวน 94 ราย  
- ผู้ป่วยหายแล้วกลับมากักตัวท่ีบ้าน 14 วัน จำนวน 4 ราย

โดยบางวันอาจมีอาหารปรุงสุกสนับสนุนจากผู้นำในหมู่บ้านเป็นบาง
มื้อ รวมระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมจนถึงวันนี้ รวม 18 วัน ซึ่งทาง
วัดอินทารามจะยังรับบริจาคต่อไป  

 
 
 

/ นายโปรด...   
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นายโปรด  ลำดวล   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 

เลิกประชุมเวลา 12.15 นาฬิกา 

 

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

( ลงช่ือ )......................................................เลขานุการสภาเทศบาล                  
       ( นายสุชาติ  บัวงาม )   
 
 

คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2564 ประจำปี 2564
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน.....................ท่ี...............เดือน.................................พ.ศ.๒๕64 

 

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

 

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

 

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

 

              ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในคราว    
การประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม........................................สมัยท่ี.....................ครั้งท่ี.................../๒๕64   
เมื่อวัน...........................ท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ.๒๕64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 
( ลงช่ือ )..................................................................... 
                   ( นายโปรด  ลำดวล ) 

                ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
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