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การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2559 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 

เม่ือวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา ๑0.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

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

1. นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  ประธานสภาเทศบาล 
2.  นายพยอม  ผ่ึงผาย   สมาชิกสภาเทศบาล  
3.  นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
4.  นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายวันเพ็ญ  สุขกรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นางอารมย์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายวันชัย  กมลวิบูลนันท  สมาชิกสภาเทศบาล  
11. นายถวิล  เนตรค า   ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวิโรจน์  เอกจิต   รองประธานสภาเทศบาล ( ลาป่วย ) 

 

ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นางศิริจิต   จันทยงค์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
7.  นายศักดิ์ชาย  รอดภัย   ผู้อ านวยการกองช่าง  
8.  นางธัญญา  ศรนารายน์  ผู้อ านวยการกองคลัง  
9.  นางสาวมาณวิกา ทองเปลว  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลฯ  
10. นางอารยา  ภักดีฉนวน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
11. นายกฤษณะชัย มะลิผล   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
12. นางขนิษฐา  ค าอินทร์  ครูผู้ดูแลเด็ก 
11. นางศิวกาญจน์ เล่าทรัพย์  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
12. นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
13. นายชินภัทร  เพ็งบุตร   นักการ  
  

 
 
 

.../ เริ่มประชุม 
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เร่ิมประชุมเวลา ๑0.0๐ นาฬิกา 
 

  เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม  นายถวิล  เนตรค า  เลขานุการ
สภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
แล้วกล่าวเปิดประชุม 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9     

และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว   ผมขอเปิด  
ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕9  

ขอเชิญ นายถวิล เนตรค า เลขานุการสภาเทศบาล   
อ่านประกาศอ าเภอท่าม่วง เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2559 ของเทศบาลต าบลหนองขาว  

นายถวิล  เนตรค า      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล    ทุกท่านผมนายถวิล เนตรค า เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาต 

อ่านประกาศอ าเภอท่าม่วง เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2559 ของเทศบาลต าบลหนองขาว 

ประกาศอ าเภอท่าม่วง 
เร่ือง ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 

ประจ าปี 2559 ของเทศบาลต าบลหนองขาว 
…………………………. 

 ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว มีความประสงค์จะขอเปิด
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจ าปี 2559 เนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องรับ
ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง 
อนุมัติโอนรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 
9 4 -0 1 1 9  จ า น ว น  1  คั น  จ า ก ส า นั ก ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม 
กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากอยู่นอกสมัยประชุมสภาสมัย
สามัญประจ าปี ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว จึงขอเปิด
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2559  ของ
เทศบาลต าบลหนองขาว ต้ังแต่วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2559 
เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2559   
 

       จ ารัส กังน้อย 
             ( นายจ ารัส   กังน้อย ) 

                                          นายอ าเภอท่าม่วง 

.../ ระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขณะนี้เทศบาลต าบลหนองขาวได้มีข้าราชการโอน ( ย้าย )  
ประธานสภาเทศบาล    มาเพื่อด ารงต าแหน่งหลายท่าน  ขอเชิญทุกท่านแนะน าตัวต่อท่ี 

ประชุม 
นางอารยา ภักดีฉนวน    ดิฉัน นางอารยา ภักดีฉนวน มาด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ    อ านวยการ 
นายกฤษณะชัย มะลิผล    ผมนายกฤษณะชัย มะลิผล  มาด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง   แผนและก่อสร้าง 
นางศิวกาญจน์ เล่าทรัพย์   ดิฉัน นางศิวกาญจน์เล่าทรัพย์ มาด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
พนักงานพัสดุ     พัสดุ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ  สมัย 
ที่ 4 คร้ังที่ 1/2558 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 เม่ือวันที่ 14 
กันยายน พ.ศ.๒๕๕8  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาว่ามีข้อผิดพลาดท่ีต้องแก้ไขหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล    ถ้าไม่มี  ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบและรับรองรายงานการ 

ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 
1/2558 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ.
๒๕๕8 โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2558 ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕8 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ.๒๕๕8  
 

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติรับโอนรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ยี่ห้อ อีซูซุ 
หมายเลขทะเบียน 94-0119 กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คัน 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงญัตติเรื่องขออนุมัติรับโอน 
ประธานสภาเทศบาล รถยนต์เก็บขนมูลฝอย ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลข ทะเบียน 94-0119  

กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คัน 
นายทรงพล เอกจิตต์    เ รี ยน ท่ านประ ธาน ท่ี เคารพผม  น ายทร งพล  เ อก จิต ต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติดังนี้     

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว ขอเสนอญัตติเพื่อขอ
อนุมัติรับโอนรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ยี่ห้อ อีซูซุ  หมายเลข
ทะเบียน 94-0119 กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คัน  ดังมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 

ขอเสนอรับโอนรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ยี่ห้อ อี ซูซุ 
หมายเลขทะเบียน 94-0119 กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คัน  

 
 

 
.../ จากส านัก 
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จากส านักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือท่ี กท 
1103/6545 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ให้ไปรับ
รถยนต์ จ านวน 1 คัน    

ด้วยส านักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร  ได้พิจารณาให้
ความอนุเคราะห์รถเก็บขนมูลฝอย ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 
94-0119 กรุงเทพมหานคร แก่เทศบาลต าบลหนองขาวได้
น าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยมี
เงื่อนไขว่า  เทศบาลต าบลหนองขาวต้องน ารถยนต์คันดังกล่าวไป
ซ่อมแซมเพื่อน าไปใช้งานพร้อมพ่นตัวหนังสือข้างรถ  “ได้รับการ
สนับสนุนจากกรุง เทพมหานคร” และเมื่อซ่อมแซมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ให้ถ่ายภาพรถยนต์ส่งให้ส านัก ส่ิงแวดล้อม  
กรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้รวบรวมรายงานกองทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ ส านักการคลัง เพื่อขอรับคู่มือการจดทะเบียน 
และรายงานส านักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 
เหตุผล   

ต า ม ห นั ง สื อ เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ห น อ ง ข า ว ท่ี  ก จ 
53903/736  ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558  เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์สนับสนุนครุภัณฑ์ยานพาหนะ  เทศบาลต าบลหนอง
ขาวได้ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนครุภัณฑ์ยานพาหนะท่ีไม่ได้
ใช้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เป็นรถยนต์บรรทุกขยะ 4 ล้อ
เล็ก  จ านวน 1 คัน เพื่อใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลต าบลหนองขาว  เนื่องจากเทศบาลมีภารกิจด าเนินการ
ด้านการสาธารณะให้กับประชาชนเป็นจ านวนมาก แต่เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ท่ีจะใช้แก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ีปฏิบัติงานตาม
ความรับผิดชอบไม่เพียงพอกับความเดือดร้อนของประชาชน    
 เทศบาลต าบลหนองขาวได้รับการพิจารณาเห็นชอบโอน
รถยนต์เก็บขนมูลฝอย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 94-0119 
กรุงเทพมหานคร   จ านวน 1 คัน  จากส านักส่ิงแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร    เพื่อมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน  แต่รถยนต์คันดังกล่าวเทศบาลต าบลหนองขาว
จะต้องซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  โดยภาระ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์คันดังกล่าว  ต้องใช้เงิน
งบประมาณของเทศบาลต าบลหนองขาว  

 

ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  หมวดท่ี 2 การจัดหา  ส่วนท่ี 1 ข้อ 9 

 
.../ ก าหนดว่า 
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ก าหนดว่า “กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ ให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมี
ภาระติดพันการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะรับเอาพัสดุหรือ
สิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น  
 การได้มาซึ่งสิทธิหรือบริการนอกเหนือจากท่ีระเบียบนี้
ได้ก าหนดไว้ และไม่มีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือ
กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตาม
วิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติ  ขอรับความเห็นชอบรับโอน
รถยนต์เก็บขนมูลฝอย ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 94-0119  
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คัน และพิจารณาอนุมัติให้เทศบาล
ใช้เงินงบประมาณของเทศบาลต าบลหนองขาวเพื่อใช้ในการ
ซ่อมแซมรถยนต์คันดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ต่อไป  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติในเรื่องดังกล่าว  ท่ี
ประธานสภาเทศบาล    ประชุมมีข้อซักถามหรือไม่   

ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบและ
อนุมัติในเรื่องดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รับโอนรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ยี่ห้อ 
อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 94-0119 กรุงเทพมหานคร จ านวน 
1 คัน ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม  เพือ่ไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ 200,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เพื่อต้ัง

จ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ 200,000 บาท 

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

หลักการ 
ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาวได้มีรถยนต์ 4 ล้อ 

หมายเลขทะเบียน กค 7366 กาญจนบุรี โดยต้องด าเนินการ
ซ่อมแซมและปรับปรุงรถยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้    
ดังนั้นกองช่างจึงจ าเป็นต้องน าเสนอญัตติให้สภาเทศบาลต าบล
หนองขาวโอนลด จ านวน 1 รายการ เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 
.../ จึงขออนุมัติ 
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 จึงขออนุมัติโอนลดเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มี
รายละเอียด ดังนี้ 

      ขอโอนเพิ่มต้ังเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ  
1.แผนงาน  สาธารณสุข 
งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณอนุมัติ      -        บาท 
งบประมาณก่อนโอน      -        บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้  200,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 200,000 บาท 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ เพื่อซ่อมแซมรถยนต์ 4 ล้อ 
หมายเลขทะเบียน กค 7366 กาญจนบุรี  จ านวน 1 คัน 
รวมรายการโอนเพิ่ม จ านวนทั้งสิ้น  200,000  บาท 
รายการโอนลด 
1.แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ   โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 

ภายในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว 
งบประมาณอนุมัติ 500,000  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 500,000  บาท 
โอนลดครั้งนี้  200,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน 300,000  บาท 

รวมรายการโอนลด จ านวนทั้งสิ้น 200,000 บาท 

เหตุผล 
มีความจ าเป็นต้องโอนเพิ่มเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่าย 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้วยวิ ธี การ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ก าหนดว่ า 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 
.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี ไ ด้เสนอญัตติในเรื่องดังกล่าว  
ประธานสภาเทศบาล    ท่ีประชุมมีข้อซักถามหรือไม่ 

ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มี
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 เรื่องดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เพื่อไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทค่ า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ 200,000 
บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 5          ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร รายการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟ้าและ
ท่อสูบน้ าพญานาค งบประมาณต้ังไว้ 149,500 บาท      

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เพื่อต้ัง

จ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
รายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟ้าและท่อสูบน้ า
พญานาค งบประมาณต้ังไว้ 149,500 บาท 

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

ด้วยงานกิจการประปา กองคลัง  เทศบาลต าบลหนอง
ขาว  ได้เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙  หมวดครุภัณฑ์ เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 
 ด้วยขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งของประเทศและท้องถิ่น
ต่าง ๆ รวมทั้งในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลหนองขาว มีแนวโน้มว่า
จะรุนแรงยิ่งขึ้นตามล าดับ ดังนั้นนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว
จึงต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ หมวดครุภัณฑ์ เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการจัดซื้อเครื่องสูบ
น้ าแบบมอเตอร์ไฟฟ้าและท่อสูบน้ าพญานาค พร้อมติดต้ัง 
จ านวน ๑ โครงการ เป็นจ านวนเงิน ๑๔๙,๕๐๐.-บาท ( หนึ่ง
แสนส่ีหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน  
เหตุผล 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของงานกิจการประปา เทศบาล
ต าบลหนองขาวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
.../ ตอบสนองต่อ 
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ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ภัยแล้งท่ีก าลังเกิดขึ้นในขณะนี้ จึง
จ าเป็นต้องเสนอขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕๙  เพื่อไปต้ัง จ่ายเป็นรายการใหม่   เป็นจ านวนเงิน 
๑๔๙,๕๐๐.-บาท ( หนึ่งแสนส่ีหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  งานกิจการประปา ไม่ได้
ต้ังงบประมาณส าหรับจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟ้าและ
ท่อสูบน้ าพญานาค พร้อมติดต้ัง จ านวน ๑ โครงการ ประกอบ
กับกองคลัง งานกิจการประปา มีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดท า
โครงการดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยแล้งท่ีเกิดขึ้น 
ดังนั้นเพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ดังนี้ 

 

โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 

      ๑. หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
       ประเภท   ครุภัณฑ์การเกษตร  
       ต้ังไว้     ๑๔๙,๕๐๐.-บาท 

รายการ   จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า 
และท่อสูบน้ าพญานาค พร้อมติดต้ัง 
จ านวน ๑ โครงการ  

ต้ังไว้     ๑๔๙,๕๐๐.-บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ   

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟ้าและท่อสูบน้ า
พญานาค พร้อมติดต้ัง จ านวน  ๑ โครงการ ส าหรับสูบน้ าจาก
คลองชลประทานเข้าสระน้ าดิบ  มีคุณสมบัติลักษณะและ
รายละเอียด ดังนี้ 
1. เครื่องสูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ KW. (๒๐แรง) ใช้
กับระบบไฟ ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ จ านวน ๑ เครื่อง (รายละเอียด
ตามเทศบาลก าหนด) เป็นจ านวนเงิน ๕๖,๕๐๐.-บาท 
2. ท่อสูบน้ าพญานาค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว ความยาว 
๘.๖๐ เมตร หัวดูดน้ าแบบหัวจรวด ตัวท่อเป็นวัสดุสแตนเลส 
จ านวน ๑ ท่อ  เป็นจ านวนเงิน ๙๓,๐๐๐.-บาท 
รวมโอนเพิ่ม ๑ หมวด เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๕๐๐.-บาท 
( หนึ่งแสนสี่หม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 
 โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๕๘ ซึ่ งมีความจ าเป็น     ต้องใช้
เนื่องจากใช้ส าหรับสูบน้ าจากคลองชลประทานเข้าสู่สระน้ าดิบท่ี
มีระบบการผลิตน้ าประปาขนาดใหญ่ 
 

.../ โอนลด 
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โอนลด 

      ๑. หมวด  เงินเดือนพนักงาน  
      ประเภท   เงินเดือนพนักงาน  

จ านวนเงิน    ๖๔,๕๐๐.-บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน                

เทศบาลสามัญ  

      ๒. หมวด  ครุภัณฑ์ 
        ประเภท   ครุภัณฑ์การเกษตร  

จ านวนเงิน    ๘๕,๐๐๐.-บาท 
รายการ   ครุภัณฑ์  

เครื่องสูบน้ าแบบท่อสูบน้ าพญานาค 
จ านวน ๑ เครื่อง ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

      รวมโอนลด ๒ หมวด เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  ๑๔๙,๕๐๐.-บาท  
( หนึ่งแสนสี่หม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ และ ๓) หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี ไ ด้เสนอญัตติในเรื่องดังกล่าว  
ประธานสภาเทศบาล    ท่ีประชุมมีข้อซักถามหรือไม่ 

ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
เรื่องดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้มีการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่าย 
      เป็นรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  

รายการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟ้าและท่อสูบน้ า
พญานาค   งบประมาณต้ังไว้ 149,500 บาท ด้วยเสียงเป็น
เอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 6    เร่ือง อื่นๆ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล      
นายสุนทร  จันทนะ    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาล ขอให้คนงานไปตัดหญ้าบริเวณร้านส้มต าริมคลองชล 

ประธาน 
.../ นายชอบ   
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นายชอบ  ปานธรรม    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายชอบ  ปานธรรม รอง      
รองนายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี ร้านส้มต ามีส้วมอยู่ตรงนั้น บ้านข้างๆ ก็บอกมา 

ว่าส่งกล่ินเหม็น เราจะแก้ไขอย่างไร 
   ผมมีอีกหนึ่ ง เรื่อง  มีชาวบ้านแจ้งมาว่ารถบัสสาย
กาญจนบุรี-ราชบุรี คันสีเหลืองท่ีจอดอยู่บริเวณร้านก๋วยเต๋ียว 
ซอยเทศบาล 5 กีดขวางทางจราจร  

นายทรงพล  เอกจิตต์    เ รี ยน ท่านประ ธาน ท่ี เคารพ  ผมนายทร งพล เอก จิต ต์     
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรี เราควรท าหนังสือแจ้งไปยังสถานีต ารวจ 
นางอารมย์ เอกฉันท์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางอารมย์  เ อกฉันท์
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล ขอไปคุยกับเจ้าของรถก่อน ถ้าไม่มีการ 

แก้ไข จึงท าเป็นหนังสือแจ้งตามไปอีก 
นายสมชาย  ปานธรรม    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายสมชาย  ปานธรรม สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล    สภาเทศบาล เทศบาลฯ ได้ต้ังงบประมาณเรื่องการถมดินบริเวณ 

สระน้ าสาธารณะหมู่ท่ี 2 หรือไม่ 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เ รี ยน ท่ านประ ธาน ท่ี เคารพ  ผมนายทร งพล  เ อก จิต ต์     
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรี ได้ต้ังไว้เป็นงบประมาณเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
นายเสนาะ อ านวย    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายเสนาะ อ านวย สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาล เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 นางเร่า ก าเนิดรัตน์ 

ได้โทรมาแจ้งว่า ลูกเขยของตนได้รื้อถอนป้ายโครงการก่อสร้าง
ถนนบริเวณหน้าบ้านของตนออก จึงขอให้เทศบาลมาตรวจสอบ
ว่าจะหาวิธีการแก้ไขอย่างไร 

นายทรงพล  เอกจิตต์    เ รี ยน ท่ านประ ธาน ท่ี เคารพ  ผมนายทร งพล  เ อก จิต ต์     
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรี ตามท่ีเทศบาลได้มีโครงการฝ่ังท่อลอดถนนสาย 

กาญจนบุรี-อู่ทอง เพื่อระบายน้ าจากถนนสายเทศบาล 7 ไปถนน
สายเทศบาล 10 แต่ไม่มีผู้รับเหมามาขอซื้อแบบก่อสร้าง   

จึงได้หารือกับผู้อ านวยการกองช่างว่าจะท าการฝังท่อ
จากข้างถนนบริเวณกิโลเมตรท่ี 12 ไปส้ินสุดบริเวณลานตลาด
นัดบ้านนายล้อม ท้องแท้ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอก
ขาว ซึ่งมีท่อเช่ือมต่อเพื่อลอดถนนไปบริเวณร้านแม่คุณ  

จุดท่ี 2 คือ ปลายซอยเทศบาล 3 จะท าการขุดฝังท่อ
เพื่อแยกน้ ามาลงท่อมุดบริเวณทุ่งคู เพื่อแยกน้ าจากซอยเทศบาล 
5 ท่ีก าลังประสบปัญหาอยู่ขณะนี้ 

นายชอบ  ปานธรรม    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายชอบ  ปานธรรม รอง      
รองนายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี สระสาธารณะน้ าหมู่ท่ี 12 มีชาวบ้านร้องเรียน 

มาหลายครั้งว่าอยากให้เทศบาลฯ ท าการปรับปรุงโดยฝังท่อ
ระบายน้ าและท าถนนเข้าไป เพราะมีคนน าขยะไปท้ิงบ่อยครั้ง 

นายสุนทร  จันทนะ    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาล ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องสมุดประชาชนว่า 

 
.../ บริเวณด้าน 
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บริเวณด้านหน้ามักมีวัยรุ่นน าอาหารเครื่องด่ืมมาทานบริเวณนั้น 
ท าให้สกปรกและท าความเสียหาย จึงขอให้เทศบาลจัดท าประตู
เหล็กเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เข้าไปได้ 

นายศักดิ์ชาย รอดภัย    เ รี ยน ท่ านประธาน ท่ี เคารพ  ผมนาย ศัก ด์ิชาย  รอดภั ย     
ผู้อ านวยการกองช่าง    ผู้อ านวยการกอช่าง ส านักปลัดเทศบาลได้มีบันทึกข้อความให้ 

กองช่างท าการออกแบบและประมาณการราคาไว้แล้ว  
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์     เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง เอกจิตต์ รอง      
รองนายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลจะท าการปรับปรุงระบบเสียงตาม 
      สาย จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาทุกท่านช่วยตรวจดูว่าจุดใดท่ี 

จะให้ท าการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ซ่อมแซม ขอให้แจ้งให้
เทศบาลทราบ เพื่อแก้ไขให้การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล    ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลเพียงเท่านี้ 

เลิกประชุมเวลา 12.07 นาฬิกา 

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

  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

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

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2559  ประจ าปี 2559  เรียบร้อยถูกต้อง
แล้ว เมื่อวัน........................ท่ี.............เดือน...........................................พ.ศ. ๒๕๕9 
 

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

      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

 

( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
     ( นายสมชาย  ปานธรรม ) 

                                                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

 

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

         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

.../ ท่ีประชุม 
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ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม..........................สมัยท่ี..........ครั้งท่ี........../๒๕๕9  เมื่อวัน....................ท่ี...........เดือน
.......................................พ.ศ. ๒๕๕9 

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

 
 
 

 
 

 
 


