
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม 

……………………………………………………………………….. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

   1.1 ข้าราชการโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งใหม่ 1 ราย 
          - ว่าที่ร.ต.รุ่งโรจน์  ปัญจวรรณ์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    
             สังกัด สำนักปลัด 

1.2 ข้าราชการบรรจุใหม่ 1 ราย 
       - นางสาวรสสุคนธ์  กิตติวงค์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        
สังกัด กองการศึกษา  

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม  

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพ่ือพิจารณา 
 

3.1 ญัตติขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า 

         ของวัดช่องลม 
 

ข้อระเบียบและกฎหมาย 
    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้ (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2559   มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ป่าสงวนแห่งชาติ” หมายความว่า ป่าที่ได้กำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 13/18  ในกรณีที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะใช้
พ้ืนที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐ
อย่างอื่นให้อธิบดีโดยคาวมเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติมีอำนาจประกาศกำหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้
ประโยชน์ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ และในบริเวณดังกล่าวมิให้นำมาตรา 14 และ
มาตรา 16 มาใช้บังคับแก่การที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ จำเป็นต้องกระทำ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น 

 
 

         /การใช้... 



- 2 - 
 
การใช้พื้นท่ีตามวรรคหนึ่ง ถ้าท่ีดินในบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์มีแนวเขต

ทับที่ดินซึ่งบุคคลได้รับประโยชน์ตามมาตรา 14 อยู่แล้ว ให้การรับประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เป็น
บริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์นั้นสิ้นสุดลง เมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศกำหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์ 

การใช้พื ้นที ่ตามวรรคหนึ ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไข         
ที่คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกำหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,070 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2527 กำหนดให้  
ป่าหนองคล้าและป่าดงฉัตร ในท้องที่ตำบลช่องลม กิ่งอำเภอลานกระบือ (ต่อมายกฐานะ
เป็นอำเภอลานกระบือ) จังหวัดกำแพงเพชร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์
อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 

    ข้อ 6 หน่วยงานของรัฐประสงค์จะขอใช้พ้ืนที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
เป็นสถานที่ปฏิบัติหรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ให้ยื่นคำขอตามแบบ ป.ส. 17  
ท้ายระเบียบนี้ต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่อธิบดีกำหนด พร้อมด้วย
เอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในใบรับคำขอ 

ข้อ 12 เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต ดังนี้  (6) เอกสารหลักฐานที่แสดงผล 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่ 

 

มติที่ประชุม ................................................................................................  
 

๓.2 ประธานสภาปรึกษากำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕66  
      และสมัยประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรก ของปีถัดไป (พ.ศ. ๒๕67) 

 

ข้อระเบียบและกฎหมาย  
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕62 

มาตรา ๒๔ ในหนึ่งปีให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด  

วรรค ๔ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวัน 
เริ ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก    
ของปีถัดไป  

          /ให้ประธานสภา... 
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 ให้ประธานสภา ท้องถิ่น นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้
นำความในข้อ ๑๑ (2) สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการ ประชุมสมัยสามัญ
ประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนด กี่วันกับให้กำหนด
วันเริ ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี ่วัน          
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกรณี   
ที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่ม ประชุมสามัญประจำปี  

สมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัย ประชุมสามัญ 
ประจำปีหรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น  
นำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอ่ืน หรือในสมัยประชุม วิสามัญก็ได้ 

    

   มติที่ประชุม   
สมัยสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ ..................................... เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ ..................................... เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ ..................................... เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ ..................................... เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
สมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป (พ.ศ. 2567) ตั้งแต่วันที่ .................................. เป็นต้นไป 
มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 

 
3.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
        เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 

 ข้อระเบียบและกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด   

ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น   

 

3.3.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
        เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง) 

 

กองคลัง ขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

 

 
 
 

 
         /โอนลด... 
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โอนลด 

       แผนงานบริหารงานทั่วไป  
                            งานบริหารงานคลัง 
                            งบบุคลากร   
                            เงินเดือนฝ่ายประจำ  
                            เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
    งบประมาณตั้งไว้                         2,107,000  บาท 

 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน            1,375,500  บาท 
    โอนลด                                            37,500  บาท  
   งบประมาณคงเหลือหลังโอน           1,338,000  บาท 

 

   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง   
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์สำนักงาน     

1. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนสูงทึบ 
 

    คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 916 (W) x 458 (D) x 1830 (H) mm. 
- เลื่อนเปิด-ปิดด้วยลูกล้อ 
- โครงตู้ทำด้วยเหล็กหนา 0.6 mm. 

มติที่ประชุม ................................................................................................ 
 
3.3.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
        เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 
โอนลด 

       แผนงานบริหารงานทั่วไป  
                            งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
                            งบบุคลากร   
                            เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
                            เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

   /งบประมาณ... 
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    งบประมาณตั้งไว้    1,111,200.00  บาท 
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน     904,730.00  บาท 

    โอนลด            5,900.00  บาท  
   งบประมาณคงเหลือหลังโอน     898,830.00  บาท 

 

   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ   
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 

เก้าอ้ีสำนักงาน งบประมาณ 5,900 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เก้าอ้ีสำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 65 x 75 x 115ซม. 
- โครงภายในทำจากไม้ โครงข้ึนรูปชิ้นเดียว 
- ท้าวแขน ที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำ วัสดุหุ้มทำด้วยหนังเทียม PVC 
- ระบบปรับโยก ใช้สริงบังคับ แบบ 2 ก้าน ปรับอิสระต่อกัน 
- โครงขาเป็นแบบ 5 แฉก ผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูป ชุบโครเมี่ยม มีล้อเลื่อน 

  จัดซื้อตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989  ลงวันที่  22 
มิถุนายน 2552 เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ 

มติที่ประชุม ................................................................................................ 
 
3.3.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ              
          พ.ศ. 2566 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)   

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
โอนลด 

       แผนงานบริหารงานทั่วไป  
                            งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
                            งบบุคลากร   
                            เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
                            เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
     
 
 
 

   /งบประมาณ... 
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งบประมาณตั้งไว้    1,111,200.00  บาท 
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน     712,068.08  บาท 

    โอนลด          24,900.00  บาท  
   งบประมาณคงเหลือหลังโอน     706,168.08  บาท 

 

   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ   
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล งบประมาณตั้งไว้   70,000 บาท  

       โอนเพิ่ม            24,900 บาท 
       งบประมาณหลังโอน  94,900 บาท  

มติที่ประชุม ................................................................................................  
 
3.4 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง (กองยุทธศาสตร์ฯ)               

 ข้อระเบียบและกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563  
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

กองยุทธศาสตร์ฯ มีความประสงค์ขออนุมัต ิแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่าย ครุภัณฑ์และเผยแพร่ เนื่องจากครุภัณฑ์มีราคาและรายละเอียด
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   ข้อความเดิม    
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล DSLR (Digital Single Lens Reflex)   
พร้อมเลนส์ Kit 18-140 G VR 
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.0 ล้านพิกเซล (Megapixels) 
- จุดออโต้โฟกัสไม่น้อยกว่า 51 จุด มี 15 จุด เป็นแบบ Cross-type 
- ใช้ระบบโฟกัส Multi-Cam 3500 ll 
- หน้าจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3.0 นิ้ว 
- พร้อมกระเป๋าใส่กล้อง 
 
 

     /จัดซื้อตาม... 
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จัดซื้อตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ  
สำนักงบประมาณ 

 

ข้อความใหม่ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

    - กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว พร้อมเลนส์  
ขนาด 24 - 120 F4 G VR 
- เป็นกล้อง DSLR (Digital Single Lens Reflex) 
- เซ ็นเซอร ์  (Sensor) ขนาด Fullframe ความละเอ ียดไม ่น ้อยกว ่า 24           

ล้านพิกเซล (Megapixels) 
- มีชิพประมวลผล Expeed 6 
- อัตราการถ่ายต่อเนื่อง 12 fps 
- Speed Shutter 1/8000 
- รองรับการถ่ายวีดีโอ แบบ 4K 30p ได้ความละเอียดถึง 10 - bit 
- พร้อมกระเป๋าใส่กล้อง 
จัดซื้อตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ 
สำนักงบประมาณ  

มติที่ประชุม ................................................................................................ 

 
3.5 ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม (กองช่าง)  

 

    ข้อระเบียบและกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547   
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกี ่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด 

    (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

   
  /(4) เมื่อได้รับ... 
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(4) เมื ่อได้ร ับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

 

กองช่าง ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ความต้องการของประชาชน ภายใต้กรอบ อำนาจหน้าที่ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ      
ในภาพรวมของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน 
การบริโภคและการลงทุนในท้องถิ่น จำนวน 25 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) บริเวณทางข้ามนา

นางแป้น เร่ในไพร หมู่ที่ 1 บ้านช่องลมโดยทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box 
Culvert) ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 14.00 เมตร ชนิด 1 ช่อง พร้อมป้ายโครงการ 
(แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 6 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจาก  
เงินสะสม จำนวน 337,800.-บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
มติที่ประชุม ................................................................................................  
 

2. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านเกศกาสร สายทาง
หน้าโรงเรียนเกศกาสร-บ้านนายจิระศักดิ์ บุตรอินทร์ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 9-0033) 
โดยทำการรื้อถอนผิวจราจรเดิม พร้อมบดอัด และเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียด
ตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) 
เปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่ 1 พ.ศ. 2566 ลำดับที ่ 46 ตั ้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 
480,900.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) 
มติที่ประชุม ................................................................................................  

 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกทางเข้านานายแย้ม 

แพงชัยภูมิ ถึงนานายสมศักดิ์  เนียมสนิท หมู่ที่ 2 บ้านเกศกาสร โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังปิดขอบทาง พร้อมป้ายโครงการ 
(แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 16  ลำดับที่ 36  ตั้งจ่ายจาก  
เงินสะสม จำนวน  178,400.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม ...................................................................................... .......... 
 
   /4. โครงการ... 
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  4. โครงการอสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) บริเวณทางข้ามนานาย
สมควร  บุตรอินทร์ หมู่ที่ 2 บ้านเกศกาสร โดยทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box 
Culvert) ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 15.00 เมตร ชนิด 1 ช่อง พร้อมป้าย
โครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 12 ลำดับที่ 22    
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 348,500.-บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
มติที่ประชุม .................................................. .............................................. 

 

  5. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) บริเวณทางข้ามนา
นายสุทัศน์  สอนสกุล หมู่ที่ 2 บ้านเกศกาสร โดยทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
(Box Culvert) ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 15.00 เมตร ชนิด 1 ช่อง พร้อมป้าย
โครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 12 ลำดับที่ 23    
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 348,500.-บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
มติที่ประชุม ................................................................................................ 

 

   6. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) บริเวณทางข้ามนา
นายสมบัติ  ลีลม หมู่ที่ 2 บ้านเกศกาสร โดยทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box 
Culvert) ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 15.00 เมตร ชนิด 1 ช่อง พร้อมป้าย
โครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566) ลำดับที่ 28 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 348,500.-บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
มติที่ประชุม ................................................................................................  

 

7. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร หมู่ที ่ 2   
บ้านเกศกาสร โดยทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 18 แผง จำนวน 1 จุด พร้อมอุปกรณ์ 
พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ลำดับที่ 10     
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 252,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม ................................................................................................  
 

8. โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งซับเมิส เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 เกศกาสร  
โดยทำการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งซับเมิส เพื่อการเกษตร ความลึกไม่น้อยกว่า 
120.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาล
ตำบลช่องลมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 190  
ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 499,200.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพัน   
สองร้อยบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม ................................................................................................           
                       /9. โครงการ... 
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  9. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ทางเข้าหมู่บ้านบึงกระดาน (ซอย 9) หมู่ที่ 3 
บ้านบึงกระดาน โดยทำการปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น ช่วงที่ 1  
ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 290.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 205.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 241.82 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียดตาม
เทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ลำดับที่ 39 ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 
จำนวน  170,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม ................................................................................................ 
 

10. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายเลียบคลองเมือง จากบริเวณบ้าน
นายพชร  เพชรอ่อน-บริเวณบ้านนายจวน  เจนจบ หมู่ที่ 3 บ้านบึงกระดาน โดยทำการ
ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ยาว 80.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 35.00 
เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 264.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566-2570) พ.ศ. 2565  หน้า 157  ลำดับที ่ 58 ตั้งจ่ายจาก       
เงินสะสม จำนวน 232,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม ................................................................................................  
 

   11. โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต จากถนนสายลานกระบือ ลานตาบัว-     
สระหนองใหญ่ หมู ่ที ่ 3 บ้านบึงกระดาน โดยทำการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต        
ขนาดปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.20 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาวประมาณ 
111.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่องลม
กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 156 ลำดับที่ 52    
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน  201,200.-บาท (สองแสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม ................................................................................................  
 

  12. โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั ้งซับเมิส เพื ่อการเกษตร หมู ่ที ่ 3    
บ้านบึงกระดาน โดยทำการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งซับเมิส เพื่อการเกษตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียด
ตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้า 191 ลำดับที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 499,200.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม ................................................................................................  
 

  /13.โครงการ... 
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   13. โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งซับเมิส เพื่อการเกษตร  หมู่ที ่ 4    

บ้านปรือพันไถ โดยทำการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งซับเมิส เพื่อการเกษตร ความลึก
ไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียด
ตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้า 192 ลำดับที่ 19 ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 499,200.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม ................................................................................................  
 

14. โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต บ้านปรือพันไถ หมู่ที่ 4 บ้านปรือพันไถ 
โดยทำการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต ปากคลองกว้าง 2.50 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.00 เมตร 
ลึก 1.20 เมตร ยาวประมาณ 212.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียด
ตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 24  ลำดับที่ 52 ตั้งจ่าย จากเงินสะสม จำนวน 
308,600.-บาท (สามแสนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม ................................................................................................  
 

15. โครงการเจาะบ่อน้ำลึก พร้อมพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านปรือพันไถ โดยทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 จุด 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.0 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 120.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ (แบบ
และรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 191 ลำดับที ่  16 ต ั ้งจ ่ายจากเง ินสะสม จำนวน  
499,900.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม ................................................................................................  
 

16. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางเข้านานายเวก โฉมเกตุ ถึงนานายมานพ 
สีม่วง หมู่ที่ 5 บ้านวังยาง โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร  ความยาว 165.00 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 106.43 
ลูกบาศก์เมตร (แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565  หน้า 30 
ลำดับที่ 65 ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 59,700.-บาท (ห้าหมืน่เก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม ................................................................................................  
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17. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนานายไสว บุตรอินทร์ หมู่ที่ 2 บ้านเกศกาสร 
โดยทำการปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1 ,025.00 เมตร          
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 611.13 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ลำดับที่ 39 ตั้งจ่ายจาก   
เงินสะสม จำนวน 371,100.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

มติที่ประชุม ................................................................................................  

 
18. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 

บ้านวังยาง โดยทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 18 แผง จำนวน 1 จุด พร้อมอุปกรณ์ 
พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2566 ลำดับที่ 21    
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน  242,500.-บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม ................................................................................................  

 
  19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนตำบลช่องลม หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 47.00 เมตร หรือมีพื ้นที ่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
282.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่อง
ลมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ ่มเติม ครั้งที ่ 1     
พ.ศ. 2565 หน้า 36  ลำดับที่ 78 ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 147,400.-บาท  
(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม ................................................................................................  
 

  20. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ทางจากถนนลาดยางสายหลังป้อม ถึงนานายจรัส 
เจนจบ หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรัง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี ่ย 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (แบบและ
รายละเอ ียดตามเทศบาลตำบลช ่องลมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 48  ลำดับที่ 103 ตั้งจ่ายจาก
เงินสะสม จำนวน 133,700.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม ................................................................................................ 
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21. โครงการเพิ่มแผงโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ บริเวณนานายบุญชัย  โคกลือชา  
หมู ่ที่  6 บ้านเพชรสุวรรณ โดยทำการเพิ ่มแผงโซล่า เซลล์ 18 แผง 400 วัตต์        
พร้อมอุปกรณ์ (บ่อเก่า)  พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาล    
ตำบลช่องลมกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2566 ลำดับที่ 23 ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 246 ,300.-บาท (สองแสน      
สี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม ................................................................................................ 
 

22. โครงการเพ่ิมแผงโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ บริเวณนานางคืน  ดวงบัว หมู่ที่ 6 
บ้านเพชรสุวรรณ โดยทำการเพิ่มแผงโซล่าเซลล์ 18 แผง 400 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 
(บ่อเก่า) พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ลำดับที่ 24 

 ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน  246,300.-บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม ............................................................... ................................. 
 
 23. โครงการก ่อสร ้างท ่อลอดเหล ี ่ยม คสล. (Box Culvert) บร ิ เวณนา           
นางสัมฤทธิ์  เปลี่ยนกัลยา หมู่ที่ 7 บ้านคลองเจริญ โดยทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. (Box Culvert) ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 15.00 เมตร ชนิด 1 ช่อง 
พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 42  
ลำดับที่ 91 ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 348,500.-บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม ................................................................................................  
 

24. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เชื่อมถนนสายบ้านคลองเจริญ-บ้านถ้ำสะเดา 
บริเวณนานายบุญทัน สีลาเกศ หมู่ที่ 7 บ้านคลองเจริญ โดยทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. (Box Culvert) ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร ชนิด 1 ช่อง    
พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 49 
ลำดับที ่ 105 ตั ้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 271,600.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่น     
หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 มติที่ประชุม ................................................................................................  
 
 

 /25. โครงการ... 
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25. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ต ิกคอนกรีต สายนารองประจวบ -        
บ้านนายเสน่ห์ ช่วง กม.0+000-กม.0+300 (รหัสสายทาง กพ.ถ. 9-0037) หมู่ที่ 8 
บ้านบึงพระนางทอง โดยทำการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 267.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,068.00 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้า 46 
ลำดับที ่ 99 ตั ้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 456 ,600.-บาท (สี ่แสนห้าหมื ่นหกพัน      
หกร้อยบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม ..................................................................... ........................... 
 

3.6 ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง)  
 

    ข้อระเบียบและกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 หมวด 2 ข้อ 9 
ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้
สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือ
มีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิน ั ้นๆ         
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

มติที่ประชุม ................................................................................................  
 

3.7 ญัตติขอความเห็นชอบค่าบริการอัดฟาง (กองสวัสดิการสังคม) 
 

 ข้อระเบียบและกฎหมาย 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ    

ในเขตเทศบาล (๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร  
 

กองสว ัสด ิการส ังคม ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบค่าบร ิการอัดฟาง 
รายละเอียด ดังนี้ 

 

อัตราเดิม 
1. ค่าบริการอัดฟางในตำบล   ราคาก้อนละ 10 บาท 
2. ค่าบริการอัดฟางนอกเขตตำบล  ราคาก้อนละ 12 บาท 

 

อัตราใหม่ 
1. ค่าบริการอัดฟางในตำบล   ราคาก้อนละ 15 บาท 
2. ค่าบริการอัดฟางนอกเขตตำบล  ราคาก้อนละ 20 บาท 
3. กรณีขอความอนุเคราะห์    ไม่เกิน 100 ก้อน/งาน 

มติที่ประชุม ................................................................................................  
      /3.8 ญัตติ... 
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3.8 ญัตติขอความเห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      ดำเนินการตรวจรายงานการประชุมนอกสมัยประชุม 
 

 ข้อระเบียบและกฎหมาย 
ระเบียบกระทราวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  
ข้อ 111 ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะใด

ดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่นนอกสมัยประชุมได้ แต่ทั้งนี้ไม่ให้ประชุมเกินสามครั้ง 

มติที่ประชุม ................................................................................................  
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง แจ้งเพ่ือทราบ 
    

  หนังสืออำเภอลานกระบือ ที่ กพ 0023.17/328 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566  
เรื ่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลช่องลม เรื ่องยกเลิกเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลช่องลม เร ื ่อง การบร ิหารจ ัดการโรงงานผลิตปุ ๋ยอ ินทรีย ์ช ีวภาพ            
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2563  

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


