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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2558 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา ๑0.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

----------------------------------------------------------------- 
สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 

๑. นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายวิโรจน์  เอกจิต   รองประธานสภาเทศบาล 
๓.  นายพยอม  ผ่ึงผาย   สมาชิกสภาเทศบาล  
๔.  นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.  นายวันชัย  กมลวิบูลนันท  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖.  นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายวันเพ็ญ  สุขกรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นางอารมย์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล 
12..นายถวิล  เนตรค า   ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๔. นายประสาน  ชุ่มช่ืน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นางศิริจิต   จันทยงค์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
7.  นายสุชาติ  ศิริเอก   ผู้อ านวยการกองช่าง 
8.  นางธัญญา  ศรนารายน์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9.  นางมาณวิกา  ทองเปลว  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลฯ 
10. นางสาวพัชรา สิทธิบุตร  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
11. นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ  เจ้าพนักงานธุรการ 
12. นายชินภัทร์  เพ็งบุตร   พนักงานจ้างท่ัวไป 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑0.๐๐ นาฬิกา 
 

  เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นายถวิล  เนตรค า  เลขานุการ
สภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
แล้วกล่าวเปิดประชุม 
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวและสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภา 

เทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2558 ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕8 ขอเชิญ นายถวิล เนตรค า เลขานุการสภาเทศบาล 
อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้ง ท่ี 
1/2558 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8  

นายถวิล  เนตรค า           
เลขานุการสภาเทศบาล      

ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 
……………………………………………………… 

ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในคราวการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้ง
แรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 ท่ีประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8 เป็นต้นไป นั้น 

 

อาศัยอ านาจตาม ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕๕8 ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕8 เป็นต้นไปมีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   24   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕8 
 

                                                                     บัณฑิต  ศรีทับทิม 
        ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

                                                                ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล      
 

ระเบียบวาระที่ 2         เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัย 
แรก คร้ังที่ 1/2558ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 เม่ือวันที่ 13 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕8  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาว่ามีข้อผิดพลาดท่ีต้องแก้ไขหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล    ถ้าไม่มี  ถือว่าท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา 

เทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕8 เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม ๒๕๕8 
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ระเบียบวาระที่ 3    ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
หมวดค่ าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  งบประมาณ 
2,300,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงิน             
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อต้ัง

จ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 
นายทรงพล เอกจิตต์    เ รี ยน ท่ านประ ธาน ท่ี เคารพผม  น ายทร งพล  เ อก จิต ต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติดังนี้ 

ด้วยกองช่าง ได้เสนอขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

      หลักการ 
ขออนุมั ติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2558 มีรายละเอียด ดังนี้ 
1.โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์ 

      ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
      แผนงาน  สาธารณสุข 
      งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
      หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
      รายการ  รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร 

กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6000 ซี ซี แบบอัดท้าย 
จ านวน 1 คัน 

เป็นเงินทั้งสิ้น2,300,000.-บาท (สองล้านสามแสนบาท
ถ้วน) 

      ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 1,700,000.- บาท 
      ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน    600,000.- บาท 
 

      ค าช้ีแจงงบประมาณ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6000 ซีซ ี 
 
 
 แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

- ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์
เมตรและสามารถรับน้ าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 
กิโลกรัม 



4 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2558 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 

 
 

- น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก ไม่ ต่ ากว่า 12,000 
กิโลกรัม 
 
- ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดัน
สูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

      - มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 
     - รายละเอียดและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   

( สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 เพิ่มเติม
ฉบับท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 ด้านสังคม แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.3 ส่งเสริมงานสาธารณสุขและสร้างสุขภาพอนามัยท่ี
ดีแก่ประชาชนและบุคลากรของเทศบาล ) 

 

รายการโอนลด จ านวน 14 รายการ 
      ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 8  รายการ 
      ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 6  รายการ 
 

      (1) ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
      แผนงาน  เคหะและชุมชน 
      งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
      หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
    รายการ  ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   
       จ านวน 1 เครื่อง 
      งบประมาณ 180,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 
      (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 180,000.-บาท (หนึ่งแสนแปด
หม่ืนบาทถ้วน)  
โอนลดในคร้ังนี้ จ านวน 180,000 .- บาท (หนึ่งแสนแปด
หม่ืนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  
จ านวน .-บาท  
(2) ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 

      แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท  ค่าครุภัณฑ์อื่น 
      รายการ  ค่าจัดซื้อเต้นท์ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร  

ความยาว 8.00 เมตร จ านวน 3 หลัง 
      งบประมาณ 75,000.-บาท  (เจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
75,000.-บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โอนลดในครั้งนี้ 
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จ านวน 75,000.-บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนลด จ านวน – บาท 

 
(3) ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 

      แผนงาน  เคหะและชุมชน 
      งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
      หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท  ค่าครุภัณฑ์อื่น 
      รายการ  ค่าจัดซื้อเวทีเหล็กพร้อมพื้นไม้ขนาดความลึก  

4.00 เมตร ความกว้าง 12.00 เมตร ความ
สูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 

งบประมาณ 185,000.-บาท (หนึ่งแสแปดหม่ืนห้าพันบาท
ถ้วน) (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 185,000 บาท (หนึ่งแสนแปด
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โอนลดครั้งนี้ จ านวน 185,000 บาท 
(หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลัง
โอนลด จ านวน – บาท 

 

(4) ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
      แผนงาน  เคหะและชุมชน 
      งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
      หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
      ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
      รายการ  ค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ 

ระบายน้ าต่างๆ 
      งบประมาณ 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โอนลดครั้งนี้ จ านวน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลัง
โอนลด จ านวน – บาท 
 

(5) ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
      แผนงาน  เคหะและชุมชน 
      งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
      หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
      ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
      รายการ  ค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร 

ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว 
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 
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งบประมาณ 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (ต้ังจ่าย
จากเ งินอุดหนุนทั่ วไป)  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

 
โอนลดครั้งนี้ จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จ านวน – บาท 

 

(6) ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
      แผนงาน  เคหะและชุมชน 
      งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
      หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
      ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
      รายการ  ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงถนน 

ทางเท้า เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ภายในเขต
เทศบาลต าบลหนองขาว 

      งบประมาณ 170,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 
    (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  

170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โอนลดครั้งนี้ 
จ านวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ
หลังโอนลด จ านวน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาท
ถ้วน) 

 

(7) ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
      แผนงาน  เคหะและชุมชน 
      งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
      หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
      ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
  รายการ  ค่าก่อสร้างปรับปรุงศาล และภูมิทัศน์ บริเวณ 

ศาลหนองน้อย หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองขาว 
      งบประมาณ 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
      (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  

500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โอนลดครั้งนี้  จ านวน 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลัง
โอนลด จ านวน – บาท 
 

(8) ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
      แผนงาน  เคหะและชุมชน 
      งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
      หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
      ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
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      รายการ  ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสามแยก 
ท่าม่วง หนองขาว หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองขาว 

       
 

งบประมาณ 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โอนลดครั้งนี้  จ านวน 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลัง
โอนลด จ านวน – บาท 

 

(9) ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
      แผนงาน  เคหะและชุมชน 
      งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
      หมวด  ค่าตอบแทน 
      ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายการ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจ าปี) 
งบประมาณ 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)(ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 400,000 บาท (ส่ี
แสนบาทถ้วน) โอนลดครั้งนี้ จ านวน 200,000 บาท (สองแสน
บาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จ านวน 200,000 
บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

 

(10) ด้าน บริหารงานท่ัวไป 
      แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
      งาน  บริหารงานคลัง 
      หมวด  ค่าตอบแทน 
      ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายการ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจ าปี) 
      งบประมาณ 350,000.-บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ) งบประมาณคงเหลือ ก่อนโอน 
350,000 บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) โอนลดคร้ังนี้ 
จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนลด จ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้า
หม่ืนบาทถ้วน) 
 

(11) ด้าน บริหารงานท่ัวไป 
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      แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
      งาน  บริหารทั่วไป 
      หมวด  ค่าตอบแทน 
       

ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายการ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจ าปี) 

งบประมาณ 600,000.-บาท (หกแสนบาทถ้วน) (ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 600,000 บาท 
(หกแสนบาทถ้วน) โอนลดครั้งนี้ จ านวน 140,000 บาท (หนึ่ง
แสนส่ีหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จ านวน 
460,000 บาท (สี่แสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 

 

(12) ด้าน บริหารงานท่ัวไป 
      แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
      งาน  วางแผนสถิติและวิชาการ 
      หมวด  ค่าตอบแทน 
      ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายการ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงาน

ส่วน ท้องถิ่น เป็นกรณีพิ เศษ  ( เ งิน รางวั ล
ประจ าปี) 

      งบประมาณ 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
( ต้ังจ่ายจากเ งินรายได้ )  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โอนลดครั้งนี้ 
จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนลด จ านวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสอง
หม่ืนบาทถ้วน) 

 

(13) ด้าน บริหารงานท่ัวไป 
      แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
      งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 

ภายใน 
      หมวด  ค่าตอบแทน 
      ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายการ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจ าปี) 
      งบประมาณ 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)  
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( ต้ังจ่ายจากเ งินรายได้ )  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โอนลดครั้งนี้ จ านวน  
40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน
ลด จ านวน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 

 

(14) ด้าน บริการชุมชนและสังคม 
      แผนงาน  การศึกษา 
      งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      หมวด  ค่าตอบแทน 
      ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายการ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจ าปี) 
งบประมาณ 300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) (ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 300,000 บาท 
(สามแสนบาทถ้วน) โอนลดครั้งนี้ จ านวน 90,000 บาท (เก้า
หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จ านวน 
210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

      เหตุผล  
มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่าย งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้วยวิ ธี ก ร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติในเรื่องดังกล่าว  ท่ี
ประธานสภาเทศบาล    ประชุมมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม     สมาชิก 

ท่านใดเห็นชอบให้มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558  โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณฯ ตามระเบียบวาระนี้
ที่นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาวเสนอด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เป็นอันว่า  ท่ีประชุมอนุมัติให้มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
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ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวด ค่าครุ ภัณฑ์ ย านพาหนะและขน ส่ง  งบประมาณ 
2,300,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 

 
ระเบียบวาระที่ 4    ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

คุณลักษณะครุภัณฑ์ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล    เปล่ียนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ รายการ ค่าปั๊มจ่ายสารเคมี  

(คลอรีน) ส าหรับเติมน้ ายาเคมี (คลอรีน) ส าหรับเติมน้ ายาเคมี 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

นายทรงพล เอกจิตต์ เรียนท่านประธานท่ีเคารพผม นายทรงพล เอกจิตต์ นายก 
นายกเทศมนตรี เทศมนตรี ขอเสนอญัตติดังนี้ 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการการประปาเทศบาลต าบลหนองขาว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   รายการ ค่าปั๊มจ่ายสารเคมี 
(คลอรีน) ส าหรับเติมน้ ายาเคมี (คลอรีน) ส าหรับเติมน้ ายาเคมี 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย มีความทนทานสูง  ต้ังไว้ 36,500  บาท   
หลักการ 
เทศบาลต าบลหนองขาวได้ต้ังงบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการ
การประปาเทศบาลต าบลหนองขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  ต้ังไว้ 36,500  บาท    หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายการ ค่าปั๊มจ่ายสารเคมี 
(คลอรีน) ส าหรับเติมน้ ายาเคมี (คลอรีน) ส าหรับเติมน้ ายาเคมี 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย มีความทนทานสูง  มีคุณลักษณะดังนี้ 
1. ใช้กับไฟฟ้า ขนาด 380 V (3 เฟส) 
2. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 45 ลิตร ต่อนาที 
3. แรงดัน ขนาด 1.5 Mpa 
4. สามารถใช้ได้กับ PVC PVDE SUS 
5. ใช้ก าลังไฟ 0.20 ถึง 1.5 KW 
6. มีการควบคุม HP อัตโนมัติ 

ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชี ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ จึงต้ังตามราคาท้องถิ่น  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ 

แต่เนื่องจาก ครุภัณฑ์รายการดังกล่าว มีรายละเอียด
คุณลักษณะท่ีไม่ถูกต้อง จึงมีความจ าเป็นต้องขอเปล่ียนแปลง
รายละเอยีด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและด าเนินการให้เป็นที่
เรียบร้อยและถูกต้องจึงขอแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายการ ค่าปั๊มจ่ายสารเคมี 
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(คลอรีน) ส าหรับเติมน้ ายาเคมี (คลอรีน) ส าหรับเติมน้ ายาเคมี 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย มีความทนทานสูง  มีคุณลักษณะดังนี ้

 
 

1. ใช้กับไฟฟ้า ขนาด 380 V (3 เฟส) 
2. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 45 ลิตร ต่อชั่วโมง 
3. แรงดัน ขนาด 1.5 Mpa 
4. สามารถใช้ได้กับ PVC PVDE SUS 
5. ใช้ก าลังไฟ 0.20 ถึง 1.5 KW 
6. มีการควบคุม HP อัตโนมัติ 

ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชี ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ จึงต้ังตามราคาท้องถิ่น  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ 
เหตุผล 
 เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปโดยถูกต้องเกิดประโยชน์
แก่ราชการและเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔  ข้อ ๒๙  ท่ีก าหนดไว้ว่า  
“การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน  หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น”   

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติในเรื่องดังกล่าว  
ประธานสภาเทศบาล    ท่ีประชุมมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม  สมาชิก 

ท่านใดเห็นชอบใน เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ 
ครุภัณฑ์ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาวเสนอใน
ระเบียบวาระนี้ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เป็นอันว่า ท่ีประชุมอนุมัติให้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงคุณลักษณะ 
ประธานสภาเทศบาล     ครุภัณฑ์ รายการ ค่าปั๊มจ่ายสารเคมี (คลอรีน) ส าหรับเติมน้ ายา 

เคมี (คลอรีน) ส าหรับเติมน้ ายาเคมี ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

ระเบียบวาระที่ 5             ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง   

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล    เปล่ียนแปลงคุณลักษณะท่ีดิน 

และส่ิงก่อสร้าง รายการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานการประปา  โดยท าการทาสีอาคารส านักงาน จ านวน 
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1 หลัง พร้อมทาสีอาคารผลิตน้ าประปา จ านวน 1 หลัง  อาคาร
แรงสูบน้ าแรงต่ า  จ านวน  1  หลัง   อาคารโรงสูบน้ าแรงสูง 
จ านวน 1 หลัง  พร้อมหอถังสูง  จ านวน  1  หอ 

นายทรงพล เอกจิตต์    เ รี ยน ท่ านประ ธาน ท่ี เคารพผม  น ายทร งพล  เ อก จิต ต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติดังนี้ 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การการประปาเทศบาลต าบลหนองขาว ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558   หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   ประเภท ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  รายการ โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานการประปาเทศบาล   ต้ังไว้  
300,000  บาท   
หลักการ 
เทศบาลต าบลหนองขาวได้ต้ังงบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการ
การประปาเทศบาลต าบลหนองขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  ต้ังไว้ 300,000 บาท    หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
รายการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานการประปา  
โดยท าการทาสีอาคารส านักงาน จ านวน 1 หลัง พร้อมทาสี
อาคารผลิตน้ าประปา จ านวน 1 หลัง  อาคารแรงสูบน้ าแรงต่ า  
จ านวน  1  หลัง   อาคารโรงสูบน้ าแรงสูง จ านวน 1 หลัง  
พร้อมหอถังสูง  จ านวน  1  หอ ตามแบบเทศบาลก าหนด 

แต่เนื่องจาก งานกิจการประปา  ได้ให้กองช่างได้
ประมาณราคากลาง และออกแบบ  ปรากฎว่าราคากลางงาน
โครงการดังกล่าว  รวมเป็นจ านวนเงิน   439,500  บาท  ตาม
แบบ ปร.5  และ ปร.4  ณ วันท่ี 23 มกราคม 2558   ดังนั้น 
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง  มีรายละเอียด
คุณลักษณะท่ีถูกต้อง จึงมีความจ าเป็นต้องขอเปล่ียนแปลง
รายละเอียด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและด าเนินการให้เป็นท่ี
เรียบร้อยและถูกต้องจึงขอแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง   รายการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานการประปา  โดยท าการทาสีอาคารส านักงาน จ านวน 
1 หลัง อาคารแรงสูบน้ าแรงต่ า  จ านวน  1  หลัง   อาคารโรง
สูบน้ าแรงสูง จ านวน 1 หลัง  พร้อมหอถังสูง  จ านวน  1  หอ  
รวม 4 หลัง  ตามแบบเทศบาลก าหนด   ตามประมาณราคา
กลาง  แบบ ปร.5   ปร.4  ลงวันท่ี  17 เมษายน 2558   

 

เหตุผล 
 เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปโดยถูกต้องเกิดประโยชน์
แก่ราชการและเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
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ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔  ข้อ ๒๙   

 
ท่ีก าหนดไว้ว่า  “การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน  หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”   

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติในเรื่องดังกล่าว  
ประธานสภาเทศบาล ท่ีประชุมมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม  สมาชิก

ท่านใดเห็นชอบใน เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคุณลักษณะ
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ 
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามญัตติที่นายกเทศมนตรีต าบล
หนองขาวเสนอตามระเบียบวาระนี้ด้วยเสียงเปน็เอกฉันท ์

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เป็นอันว่า  ท่ีประชุมอนุมัติให้มีขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง 
ประธานสภาเทศบาล     คุณลักษณะท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการ โครงการปรับปรุง 

ซ่อมแซมอาคารส านักงานการประปา  โดยท าการทาสีอาคาร
ส านักงาน จ านวน 1 หลัง พร้อมทาสีอาคารผลิตน้ าประปา 
จ านวน 1 หลัง  อาคารแรงสูบน้ าแรงต่ า  จ านวน  1  หลัง   
อาคารโรงสูบน้ าแรงสูง จ านวน 1 หลัง  พร้อมหอถังสูง  จ านวน  
1  หอ 

  

ระเบียบวาระที่ 6          ญัตติ เร่ือง ความเห็นชอบขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
เพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ภายในวัดอินทาราม งบประมาณ 6,544,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงญัตติ เรื่องความเห็นชอบขอกู้ 
ประธานสภาเทศบาล เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณภายในวัดอินทาราม งบประมาณ 
6,544,000 บาท 

นายทรงพล เอกจิตต์    เรียนท่านประธานท่ีเคารพผมนายทรงพล เอกจิตต์ นายก
นายกเทศมนตรี     เทศมนตรี ขอเสนอญัตติดังนี้ 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว  ขอเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อท าการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ คสล.บริเวณภายในวัดอินทาราม ดังมี
หลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 
หลักการ 

ขอความเห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อ
ท าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.บริเวณวัดอินทาราม 
หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มี
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ขนาดความกว้าง 21.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร จ านวน 
1 หลัง (ตามแบบเทศบาลก าหนด) เป็นจ านวนเงิน 6,544,000 
.-บาท (หกล้านห้าแสนส่ีหมื่นส่ีพันบาทถ้วน 
เหตุผล 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว  ยังไม่มีอาคารและสถานท่ี 
ส าหรับรับรองการจัดกิจกรรมหรือการจัดงาน เช่น การประชุม
ประชาคม การจัดรัฐพิธี  การจัดฝึกอบรมต่างๆ และรองรับ
หน่วยงานภายนอก    ในระดับอ าเภอและจังหวัด ท่ีมาให้บริการ
เคล่ือนท่ีแก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว          
และประชาชนเขตพื้นท่ีใกล้เคียง 

 

เพื่อประโยชน์ของประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ และ
ประชาชนเขตพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีจะได้มีอาคารสถานท่ีไว้ด าเนิน
กิจการต่างๆ ซึ่งเทศบาลต าบลหนองขาว ได้พิจารณาแล้วว่า เป็น
โครงการท่ีมี      ความจ าเป็น ประกอบกับโครงการดังกล่าว 
(สอดค ล้อ งกับแผนพัฒนาสามปี )  พ . ศ .2558 -2560 
ยุทธศาสตร์      การพัฒนาด้ าน โครงสร้ า งพื้ นฐานและ
สาธารณูปโภค แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง,ปรับปรุง,บ ารุงรักษา
ถนน,      ทางเท้า,สะพาน,ท่อระบายน้ า,รางระบายน้ า) เทศบาล
ต าบลหนองขาว จึงได้เสนอขอความเห็นชอบ           ขอกู้
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
คสล.บริเวณภายในวัดอินทาราม หมู่ ท่ี 1 ต าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1 หลัง (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) เป็นจ านวนเงิน 6,544,000 บาท (หกล้านห้า
แสนส่ีหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เทศบาลต าบลหนองขาว กู้
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อการนี้ได้ถือปฏิบัติตาม
หนัง สือส านักงานเงิน ทุน ส่ง เสริมกิจการเทศบาล ท่ี  มท 
0808.4/ว 008 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2554 เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้ เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล         โดย
ให้เทศบาลถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกู้เงินท่ีคณะกรรมการ
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลก าหนด 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติในเรื่องดังกล่าว  
ประธานสภาเทศบาล ท่ีประชุมมีข้อซักถามหรือไม่  
นายสมชาย  ปานธรรม เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสมชาย ปานธรรม 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล จะต้องมีการประชาคมถามความต้องการ

กับชาวบ้านก่อนหรือไม่ 
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นายทรงพล เอกจิตต์    เรียนท่านประธานท่ีเคารพผมนายทรงพล เอกจิตต์ นายก
นายกเทศมนตรี     เทศมนตรี เราวางโครงการนี้ไว้เพื่อรองรับงานต่างๆ เพื่อให ้

ประชาชนได้มาใช้บริการ เช่น งานบวช งานแต่ง งานเล้ียงต่างๆ 
ตอนนี้เราก็ได้ขออนุญาตจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดอินทาราม
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
เรื่องประชาคมเราก็ได้มีการจัดท าประชาคมครั้งท่ีเตรียมจัดท า
แผน 3 ปี แล้ว และหลังจากนี้เทศบาลจะท าหนังสือถึงประชาชน
ให้ทราบเพื่อแสดงความคิดเห็นอีกทีหนึ่ง 
 ส าหรับวันนี้เราขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล
หนองขาวก่อน 

นายสุชาติ ศิริเอก     เรียนท่านประธานท่ีเคารพผม นายสุชาติ ศิริเอก ผู้อ านวยการ
ผู้อ านวยการกองช่าง    กองช่าง เราจะต้องมีล าดับข้ันตอนคือ จะต้องผ่านความเห็นชอบ 

จากท่ีประชุมสภาให้เสร็จเรียบร้อย จึงเสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาญจนบุรี แล้วจึงจะยื่นขอกู้จากเงินจากกองทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงรูปแบบการก่อสร้างอาคาร  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุชาติ ศิริเอก     เรียนท่านประธานท่ีเคารพผม นายสุชาติ ศิริเอก ผู้อ านวยการ
ผู้อ านวยการกองช่าง    กองช่าง ส าหรับการขอกู้หากมีการอนุมัติจะต้องมีการจัดท า 

สัญญาภายใน 6 เดือน  ดอกเบ้ียคิดเป็นอัตราร้อย 3 ต่อปี 
อาคารมีขนาด 21 x 60 เมตร หลังคาท าจากเมทัลชีส

บุด้วยชนวนกันความร้อน ติดต้ังพัดลมไอน้ า 24 ตัว อาคารนี้เรา
ได้ดูแบบมาจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แต่เราจะ
เปล่ียนหลังคาจากกระเบ้ืองมาเป็นเมทัลชีส 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติในเรื่องดังกล่าว  
ประธานสภาเทศบาล ท่ีประชุมมีข้อซักถามหรือไม่  
นายโกศล  นาคะ     เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมอยากให้กองช่างออกแบบอาคาร
สมาชิกสภาเทศบาล    มาให้เรียบร้อย เพื่อมาแสดงให้สภาได้พิจารณา เรื่องการก่อสร้าง 

เราไม่มีปัญหา ผมอยากให้เราตรวจสอบสถานะทางการคลังของ
เราว่าด้วยว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อ 
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ภายในวัดอินทาราม จ านวน 6,544,000.-บาท ( หกล้านห้า
แสนสี่หม่ืนสี่พันบาทถ้วน ) 7 เสียง ไม่เห็นชอบ 3 เสียง  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เป็นอันว่าท่ีประชุมอนุมัติให้กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อ 
ประธานสภาเทศบาล     ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณภายใน 
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วัดอินทาราม งบประมาณ 6,544,000 บาท   ผมขอถาม
เหตุผลของสมาชิกสภาท่ีไม่ได้ออกเสียงในญัตติดังกล่าว 

 
นายโกศล  นาคะ     เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายโกศล นาคะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาล มี 2 เรื่องคือ 

1. แบบแปลนเพื่อขออนุมัติยังไม่พร้อม 
2. รายละเอียดเรื่องสถานท่ี และสถานะทางการคลังไม่มีการ

ช้ีแจงใหส้มาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เรียนเชิญ ท่านพยอม ผ่ึงผาย 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพยอม ผ่ึงผาย    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายพยอม ผ่ึงผาย สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาล จากท่ีท่านนายกเทศมนตรีและผู้อ านวยการกองช่าง ยัง 

ไม่มีความละเอียดโดยเฉพาะเรื่องสถานท่ีในการด าเนินโครงการ 
นายสมชาย  ปานธรรม    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายสมชาย ปานธรรม สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล    สภาเทศบาล รายเอียดเรื่องแบบแปลน วัสดุท่ีใช้ก่อสร้าง ไม่มี 

การช้ีแจง ขอพิจารณาดูอีกทีแล้วจะแจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 7             เร่ือง อื่นๆ      
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิโรจน์  เอกจิต    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์  เอกจิต
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล อยากให้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเพื่อด าเนินการ 

ก าจัดผักตบชวาท่ีอยู่ในบ่อบ าบัดน้ าเสีย  ตอนนี้รกเหมือนเก่า 
เรื่องท่ี 2 ขอให้ติดต้ังป้ายบริเวณหน้าห้องสมุดประชาชน เพื่อ
ไม่ให้จอดรถขวางทางเข้าออก 

นายทรงพล เอกจิตต์    เรียนท่านประธานท่ีเคารพผมนายทรงพล เอกจิตต์ นายก
นายกเทศมนตรี     เทศมนตรี เราจะท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าท่ีต ารวจ
      เพื่อจัดระเบียบการจราจรและอ านวยความสะดวก 
นายสมยศ  นาคะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสมยศ  นาคะ
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล อยากให้ส่งเจ้าหน้าท่ีเพื่อตัดต้นไม้ท่ีขึ้นริม        

ถนนบริเวณกิโลเมตรที่ 12 บริเวณข้างบ้านนายทรงพลร้านขาย
หีบศพ เนื่องจากมีรถมอเตอร์ไซค์สัญจรไปมาเกรงว่าจะเกิด
อันตราย 

นายสุนทร  จันทนะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุนทร  จันทนะ
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล ผมได้เข้าไปดูงานประปาท่ีอาคารผลิตน้ า  

พบว่ามีมอเตอร์ 2 เครื่องท่ีก าลังท างานอยู่ มี 1 เครื่องท่ีมีเสียง
ดังและมีความร้อนขึ้นสูง อยากให้กองคลังส่งช่างไปตรวจเช็ค
สภาพ เกรงว่าถ้าปล่อยท้ิงไว้อาจท าให้เสียหายแล้วจะส่งผล
กระทบกับการผลิตน้ าประปา 
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นายทรงพล เอกจิตต์    เรียนท่านประธานท่ีเคารพผมนายทรงพล เอกจิตต์ นายก
นายกเทศมนตรี     เทศมนตรี เรื่องนี้จะแจ้งให้กองคลังทราบเพื่อแก้ไขปัญหา 

และขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ขณะนี้ทางผู้บริหารขอแจ้งให้
ทราบว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้ให้ความ
อนุเคราะห์รถแบคโฮเพื่อขุดลอกดินท่ีอยู่ภายในบ่อขยะแล้วจะ
น าขยะท่ีกองอยู่บริเวณปากบ่อฝังกลบ อยากให้สมาชิกทุกคนได้
ทราบและไปช่วยกันดูแล เพราะจะต้องน าดินไปท้ิงบริเวณริม
คลองฝ่ังบ้านนายวันชัย กมลวิบูลนันท สมาชิกสภาเทศบาล  
 โอกาสนี้ผมขอหารือเรื่องการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิก
สภาเทศบาล อยากให้สมาชิกสภาทุกท่านแบ่งหน้าท่ีกัน สัปดาห์
ละ 2 ท่าน เพื่อมาดูแล ต้อนรับ หรืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนท่ีมาติดต่อหรือมาขอความช่วยเหลือ ท่านมีความเห็น
ว่าอย่างไร 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เห็นด้วยกับท่านนายกเทศมนตรี ท่านอื่นเห็นด้วยหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล     
ที่ประชุม     เห็นชอบตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ถ้าเช่นนั้น ผมขออนุญาตจับคู่ และระบุวันปฏิบัติหน้าท่ี 
ประธานสภาเทศบาล    วันจันทร ์    นายวิโรจน์ เอกจิต  คู่กับ  นายวันเพ็ญ สุขกรม 
      วันอังคาร    นายโกศล นาคะ  คู่กับ  นายเสนาะ อ านวย  
      วันพุธ         นางอารมณ์ เอกฉันท์ คู่กับ นายวันชัย กมลวิบูลนันท 
      วันพฤหัสบดี นายสุนทร จันทนะ  คู่กับ  นายสมยศ นาคะ 
      วันศุกร์       นายสมชาย ปานธรรม  คู่กับ  นายพยอม ผ่ึงผาย 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอ
ประธานสภาเทศบาล    อนุญาตถามคณะผู้บริหารเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าท่ีก าลังด าเนิน 

การอยู่ ว่าจะเสร็จส้ินเมื่อใด เนื่องจากมีประชาชนฝากถาม 
นายทรงพล เอกจิตต์    เรียนท่านประธานท่ีเคารพผมนายทรงพล เอกจิตต์ นายก
นายกเทศมนตรี     เทศมนตรี โครงการนี้เป็นโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

กาญจนบุรี เราไม่ทราบว่าจะเสร็จส้ินเมื่อไร 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิด 
ประธานสภาเทศบาล    การประชุมสภาเทศบาลเพียงเท่านี้ 
เลิกประชุมเวลา ......12.17...... นาฬิกา 
    

( ลงช่ือ )......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
              ( นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ ) 

         เจ้าพนักงานธุรการ 
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( ลงช่ือ )......................................................เลขานุการสภาเทศบาล 
      ( นายถวิล เนตรค า )     

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี  ครั้งท่ี 1/2558  ประจ าปี 2558 เรียบร้อยถูกต้องแล้ว 
เมื่อวัน........................ท่ี.............เดือน...........................................พ.ศ. ๒๕๕8 
 

 
( ลงช่ือ )......................................................ประธานกรรมการ 

         ( นายโกศล  นาคะ ) 
       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 
 

( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
     ( นายสมชาย  ปานธรรม ) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

 

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

         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้  
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม.......................สมัยท่ี...............ครั้งท่ี........./....๒๕๕8....เมื่อวนั.........................
ท่ี...............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕๕8 

 

( ลงช่ือ )....................................................................... 
                    ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 
            ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
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