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การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังที่ 1/2559 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 

วันจันทรท่ี์ 30 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 10.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

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

1. นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายวิโรจน์  เอกจิต   รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายพยอม  ผ่ึงผาย   สมาชิกสภาเทศบาล  

4.  นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
5.  นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายวันเพ็ญ  สุขกรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นางอารมย์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายวันชัย  กมลวิบูลนันท  สมาชิกสภาเทศบาล  
12. นายถวิล  เนตรค า   ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 

 

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. นายเดชาธร  สุขนิรันดร์  นายช่างโยธาช านาญงาน 
12. นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
13. นายชินภัทร  เพ็งบุตร   นักการ 

 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นายถวิล  เนตรค า  เลขานุการ
สภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม 
 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  ซึ่งสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว    ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 
 

 .../ สมัยประชุม 
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สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2559 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 
ขอเชิญ นายถวิล  เนตรค า  เลขานุการสภาเทศบาล อ่าน

ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 ขอ
เชิญครับ 

นายถวิล  เนตรค า     เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายถวิล  เนตรค า เลขานุการ 
เลขานุการสภาเทศบาล     สภาเทศบาล      ขออนุญาตอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว   

เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยประชุมสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 

                                ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 
                                                                       ………………………………… 

ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในคราวการประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 
25 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ท่ีประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 
2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9  มีก าหนด ๓๐ วัน  เริ่ม ต้ังแต่วันท่ี  ๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9  เป็นต้นไป นั้น 

อาศัยอ านาจตาม ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ( 
ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕๕9  ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๕9 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 26 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕9 
            

                  บัณฑิต  ศรีทับทิม 
                             ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

                                                                                       ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัย 
 สามัญ สมัยท่ี 1 ครั้ง ท่ี 1/2559 ประจ าปี 2559 เมื่อวันท่ี 25 

กุมภาพันธ์ 2559 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ผมขอให้ท่ีประชุมตรวจดูว่ามีข้อผิดพลาดท่ีต้องแก้ไขหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุม 

ดังกล่าว โปรดยกมือ 
.../ มติท่ีประชุม 
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มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2559 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 เม่ือวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕9 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   ญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เร่ือง ขออนุมัติแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลหนองขาว  ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด 
จ านวนเงิน 200,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวผม นายทรงพล  เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี  ตามท่ีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว ได้ 

เสนอขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลหนองขาว ( ตามแบบ ปร.4,ปร.5 ) และตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด ซึ่งในการประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2559 ประจ าปี พ.ศ.
2559 วันพฤหัสบดีท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
และอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปแล้วนั้น เนื่องจากในค า
ช้ีแจงประกอบงบประมาณ ได้อ้างถึงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  1 มิถุนายน 
2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งตรวจพบภายหลังว่าไม่ถูกต้องจึงท าให้ญัตติ
ดังกล่าวไม่สมบูรณ์ ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว จึงขอ
เสนอญัตตินายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 โดยได้ด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้สมบูรณ์แล้วต่อสภา
เทศบาลต าบลหนองขาวใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

1. ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน  

 

.../ และส่ิงก่อสร้าง 
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และส่ิงก่อสร้าง รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบจากงบประมาณ พ.ศ.2559 

แผนงาน  การศึกษา 
     งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
     ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
     รายการ  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน 

และอาคารประกอบ จ านวน 200,000.-  บาท 

              ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ (ข้อความเดิม) 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน  

และอาคารประกอบ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด มท ท่ี 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2558 ( ท้ังนี้จะ
เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ) 

             ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ (ข้อความใหม่) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน 

และอาคารประกอบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว (ตาม
แบบ ปร.4,ปร.5) และตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาว
ก าหนด ตามรายการดังนี้  
1. ติดต้ังมุ้งลวด ห้องเรียนบานประตู ขนาด 1.00 x 1.95 เมตร  
บานหน้าต่าง ขนาด 0.65 x 1.20 เมตร ห้องสมุดบานประตู ขนาด 
0.98 x 1.95 เมตร บานหน้าต่าง ขนาด 0.65 x 1.20 เมตร อาคาร
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว 

     2. ติดต้ังกระจกบานเล่ือนช่องลม บริเวณหน้าบันได ช้ัน 3 อาคาร 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ต าบลหนองขาว ขนาด 0.88 x 1.15 เมตร 
จ านวน 1 ชุด      
3. ซ่อมแซมห้องสุขานักเรียน 

     4. ฝ้าเพดานช้ัน 3 ยิปซั่มบอร์ด ขนาด 12 มิลลิเมตร คร่าวเหล็กชุบ 
สังกะสี 

     5. ติดต้ังลวดตาข่ายกันนก อาคารประกอบ ( สระว่ายน้ า ) 
     6. ติดต้ังหลังคากันสาดโครงเหล็กดัดโค้งส าเร็จรูป พร้อมมุงแผ่น 

เมทัลชีสขนาด 13.50 x 1.20 เมตร อาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
หนองขาว 
7. ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ แบบแยก ชนิดแขวนผนัง (  มีระบบฟอก
อากาศ ) ขนาด 50,000 BTU. 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด มท ท่ี 
0893.3/ว3149 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 (ท้ังนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ 
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว ) 
 

.../ เหตุผล 
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         เหตุผล 

เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงจ าเป็นต้องเสนอขอ
แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559                      
ตามรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นจ านวนเงิน 200,000. - บาท (สอง
แสนบาทถ้วน) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ( แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 
และ 3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 29 ก าหนดว่า “การแก้ไขเปล่ียนแปลงค า
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท า
ให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ สภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อแก้ไขเปล่ียนแปลง
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ไปต้ังจ่ายในหมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว ตาม
หลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติท่ีประชุม  ท่านใดเห็นชอบและอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลง

งบประมาณรายจ่ายในโครงการดังกล่าว  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว  ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวนเงิน 200,000 บาท จ านวน 
10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

  

ระเบียบวาระที่ 4            ญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน 
สะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว
ยูพร้อมฝา คสล. บริเวณแยกถนน  เทศบาล 10 ฝั่งขวา หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองขาว ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด 
จ านวนเงิน 222,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล  เอกจิตต์  นายก
นายกเทศมนตรี    เทศมนตรี ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม 

 
 
 
 

.../ เพื่อโครงการ 
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เพื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
พร้อมฝา คสล. บริเวณแยกถนนเทศบาล 10 ฝ่ังขวา หมู่ท่ี 2 ต าบล
หนองขาว ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวนเงิน  
222,000 บาท ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝา คสล. บริเวณแยก
ถนนเทศบาล  10 ฝ่ังขวา หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองขาว ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวนเงิน  222,000 บาท  
อ้างถึงหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว.1438 ลงวันท่ี 10 
มีนาคม 2559          
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว.2086 ลงวันท่ี 12 เมษายน 
2559 

                      หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 0023.5/ว.06957 ลงวันท่ี 21 เมษายน  
2559 (รายละเอียดตามเอกสารแบนบท้าย) 

ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย
เกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาว 

เหตุผล 
เนื่องด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้กองช่างท าการส ารวจ 

และประมาณราคาค่า โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝา คสล. บริเวณแยกถนนเทศบาล 10 ฝ่ังขวา 
หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองขาว ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาว
ก าหนด จ านวนเงิน  222,000 บาท  
 เทศบาลต าบลหนองขาวจึงมีความจ าเป็นท่ีจะท าการปรับปรุง
ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ าดังกล่าว เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ร่วมท้ังเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากในเขตเทศบาลต าบลหนอง
ขาว เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมมีผู้มาท่องเท่ียวอยู่ตลอดปี ซึ่งผู้บริหาร
เทศบาลต าบลหนองขาวพิจารณาว่าเป็น โครงการท่ีมีความจ าเป็น
เร่งด่วน และไม่สามารถรอจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีต่อไป
ได้ ประกอบกับโครงการดังกล่าวได้มีไว้ใน (แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 
2559-2561) จึงได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝา คสล. 
บริเวณแยกถนนเทศบาล 10 ฝ่ังขวา หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองขาว  ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวน 1 โครงการ เป็น 
จ านวนเงิน  222,000 บาท  
 
 

.../ ดังนั้น 
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ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
ด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยู พร้อมฝา คสล. บริเวณแยกถนนเทศบาล  10 ฝ่ังขวา หมู่ท่ี 2  
ต าบลหนองขาว จ านวนเงิน  222,000 บาท ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนอง
ขาว เพื่อพิจารณา อนุมัติต่อไป 

อนึ่งยอดเงินสะสม (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558) และ
สามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว.1438 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2559 
จ านวน 22,300,218.62 บาท ( ยี่สิบสองล้านสามแสนสองร้อยสิบ
แปดบาทหกสิบสองสตางค์ )  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล    
นายสมชาย  ปานธรรม   เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายสมชาย ปานธรรม สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล ขอให้ท่ีประชุมช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายเรื่องการใช้จ่ายขาด 

เงินสะสมว่าสามารถด าเนินการได้ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอญัตติมา
หรือไม่ 

นายถวิล  เนตรค า เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายถวิล เนตรค า เลขานุการสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตช้ีแจงข้อกฎหมายเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมดังนี้  อ้างถึง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 89 และหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1432 เมื่อ
วันท่ี 10 มีนาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีตาม
กฎหมายในการจัดบริการสาธารณะซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงิน
สะสมเพื่อส ารองรายจ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี  โดยให้กระท าได้เฉพาะโครงการหรือ
กิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือโครงการอื่นท่ีแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยพิจารณาให้ความส าคัญในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. สนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. โครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ าด้านการเกษตร  
3. ปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
4. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวตามนโยบายรัฐบาล ( การท่องเท่ียว

วิถีไทย ) 
5. โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ  

.../ โครงการ 
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6. โครงการหรือกิจการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นทีม่ีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่   ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติท่ีประชุม  ท่านใดเห็นชอบและอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมใน

โครงการดังกล่าว  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล. 

พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล. บริเวณแยกถนน  
เทศบาล 10 ฝั่งขวา หมู่ที่ 2 ต าบลหนองขาว ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวนเงิน 222,000 บาท 
จ านวน 10 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 5            ญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาด 
เงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝา คสล. และ
ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ า คสล. บริเวณ
ซอย กิโลเมตรที่ 12 ฝั่งขวา หมู่ที่ 9 ต าบลหนองขาว ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวนเงิน 177,000 บาท   

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล  เอกจิตต์  นายก
นายกเทศมนตรี    เทศมนตรี  ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาวขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม  

เพื่อโครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝา คสล. และก่อสร้าง
รางระบายน้ ารูปตัวยู  พร้อมฝารางระบายน้ า คสล. บริเวณซอย 
กิโลเมตรที ่12 ฝ่ังขวา หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองขาว จ านวนเงิน 177,000 
บาท ดังมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงกก่อสร้างรางระบาย

น้ ารูปตัวยู พร้อมฝา คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝาราง
ระบายน้ า คสล. บริเวณซอย กิโลเมตรที.่ 12 ฝ่ังขวา หมู่ท่ี 9 ต าบลหนอง
ขาว ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด 
อ้างถึง หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว.1438   ลงวันท่ี 10 
มีนาคม 2559          

                       หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว.2086   ลงวันท่ี 12 เมษายน  
2559 

                       หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 0023.5/ว.06957 ลงวันท่ี 21 เมษายน  
2559  

                      ( รายละเอียดตามเอกสารแบนบท้าย ) 
 
 

.../ ท้ังนี ้
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ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย
เกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาว 

เหตุผล 
เนื่องด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้กองช่างท าการส ารวจ 

และประมาณราคาค่า โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝา 
คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ า คสล. 
บริเวณซอย กิโลเมตรท่ี 12 ฝ่ังขวา หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองขาว ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด 

เทศบาลต าบลหนองขาวจึงมีความจ าเป็นท่ีจะท าการปรับปรุง
รางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝา คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
พร้อมฝารางระบายน้ า คสล. บริเวณซอย กิโลเมตรท่ี 12 ฝ่ังขวา หมู่ท่ี 
9 ต าบลหนองขาว ดังกล่าว เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน
จากน้ าท่วมขังในฤดูฝน และขณะนี้ก าลังจะเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งผู้บริหาร
เทศบาลต าบลหนองขาวพิจารณาว่าเป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็น
เร่งด่วน และไม่สามารถรอจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีต่อไป
ได้ ประกอบกับโครงการสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝา คสล. และ
ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ า คสล. บริเวณซอย 
กิโลเมตรท่ี 12 ฝ่ังขวา หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองขาว ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน  
177,000 บาท  

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝา คสล. และก่อสร้าง
รางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ า คสล. บริเวณซอย 
กิ โลเมตรท่ี  12 ฝ่ังขวา หมู่ ท่ี  9 ต าบลหนองขาว จ านวนเงิน  
177,000 บาท ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด 
ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อพิจารณา อนุมัติต่อไป 

อนึ่ง ยอดเงินสะสม ( ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 ) และ
สามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว.1438 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2559 
จ านวน 22,300,218.62 บาท ( ยี่สิบสองล้านสามแสนสองร้อยสิบ
แปดบาทหกสิบสองสตางค์ )  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มี ท่านใดจะซั กถาม  หรือมี ความคิดเห็น เป็นอย่ างอื่ นหรื อไม่  
ประธานสภาเทศบาล    
นายสมชาย  ปานธรรม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสมชาย ปานธรรม 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล การใช้จ่ายเงินสะสมเราจะใช้เวลาท่ีเทศบาลไม่มี 

งบประมาณหรือใช้จ่ายเมื่อเกิดความเดือดร้อน ท าไม่ครั้งนี้ถึงใช้ท่ีละ
หลายๆ โครงการ 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   เชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจง   
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์  
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี เราได้ยึดหลักตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 

เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนโดยใช้ระเบียบตามหนังสือส่ัง
การฉบับล่าสุดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

นายถวิล  เนตรค า   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายถวิล  เนตรค า 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล เป็นนโยบายท่ีกระทรวงมหาดไทยปลดล็อค 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน ได้โดยไม่ขัดกับข้อระเบียบกฎหมายโดย
ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 และหนัง สือส่ังการ ท่ี มท.
0808.2/ ว 1438 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2559 เป็นตัวหลักในการ
ปฏิบัติงานโดยยกเลิกหนังสือ จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ ท่ี มท.0808.2/
ว3161, ท่ี มท.0808.2/ว 2150, ท่ี มท.0808.2/ว 2029 
ส าหรับโครงการท่ีคณะผู้บริหารเสนอมาจะอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีรัฐบาล
ก าหนดหรือไม่ เป็นดุลพินิจของสมาชิกสภาเทศบาลแต่ละท่าน 

ถ้าเป็นเรื่องถนนหนทางท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว
เนื่องจากต าบลหนองขาวเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  ถ้าเป็น
รางระบายน้ าก็เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
เพราะถ้าไม่ท าในฤดูฝนก็จะเกิดปัญหาน้ าท่วมขัง  แต่ขั้นตอนการ
จัดท าจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีเอกสารท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีบอกว่า
ประชาชนเดือดร้อน จะท าแต่ไม่มีเอกสารประกอบไม่ได้ คือต้องมี
ประชาชนเดือดร้อนจริงๆ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มี ท่านใดจะซั กถาม  หรือมี ความคิดเห็ น เป็นอย่ างอื่ นหรื อไม่
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุม  ท่านใดเห็นชอบและอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน 

สะสมในโครงการดังกล่าว  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ ก่อสร้าง
รางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝา คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว
ยู พร้อมฝารางระบายน้ า คสล. บริเวณซอย กิโลเมตรที่ 12 ฝั่งขวา 
หมู่ที่ 9 ต าบลหนองขาว ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลหนองขาว
ก าหนด จ านวนเงิน 177,000 บาท จ านวน 10 เสียง และงดออก
เสียง 1 เสียง 

     

ระเบียบวาระที่ 6            ญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาด 
เงินสะสมโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
ปลายถนนเทศบาล 9 เชื่อมถนนเทศบาล 9 ซอย 1 หมู่ที่ 3 ต าบล
หนองขาว ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวน
เงิน 218,000 บาท 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง เอกจิตต์ รอง
รองนายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว ขอเสนอญัตติขอจ่ายขาดเงิน 

สะสมเพื่อโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณปลาย
ถนนเทศบาล 9 เช่ือมถนนเทศบาล 9 ซอย 1 หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองขาว 
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด  จ านวนเงิน 
218,000 บาท ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุง ผิว

จราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณปลายถนนเทศบาล 9  เช่ือมถนน
เทศบาล 9 ซอย 1  หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด 
อ้างถึง หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว.1438 ลงวันท่ี 10 
มีนาคม 2559          

                       หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว.2086   ลงวันท่ี 12 เมษายน  
2559 

                       หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 0023.5/ว.06957 ลงวันท่ี 21 เมษายน  
2559  

                      ( รายละเอียดตามเอกสารแบนบท้าย ) 
ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือ

เพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย
เกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาว 

เหตุผล 
เนื่องด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้กองช่างท าการส ารวจ 

และประมาณราคาค่า โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณปลายถนนเทศบาล 9 เช่ือมถนนเทศบาล 9 ซอย 1  หมู่ท่ี 3 
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด 
  เทศบาลต าบลหนองขาวจึงมีความจ าเป็นท่ีจะท าการปรับปรุง
ผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณปลายถนนเทศบาล 9 เช่ือม 
ถนนเทศบาล 9 ซอย 1  หมู่ ท่ี 3 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี ดังกล่าว เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ร่วมท้ังเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว เป็น
หมู่บ้านวัฒนธรรมมีผู้มาท่องเท่ียวอยู่ตลอดปี ซึ่งผู้บริหารเทศบาลต าบล 
 
 
 
 

.../ หนองขาว 
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หนองขาวพิจารณาว่าไม่สามารถรอจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในปีต่อไปได้  ประกอบกับโครงการดังกล่าวได้มีไว้ใน (แผนพัฒนา 3 ปี 
พ.ศ. 2559-2561) จึงได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
โครงการผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณปลายถนนเทศบาล 9 เช่ือมถนนเทศบาล 9 ซอย 1  
หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวน 1 โครงการ เป็น
จ านวนเงิน  218,000 บาท  

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณปลายถนน
เทศบาล 9 เช่ือมถนนเทศบาล 9 ซอย 1  หมู่ ท่ี 3 ต าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงิน  218,000 บาท ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว เพื่อพิจารณา อนุมัติต่อไป 

อนึ่ง ยอดเงินสะสม (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558) และ
สามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว.1438 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2559 
จ านวน 22,300,218.62 บาท ( ยี่สิบสองล้านสามแสนสองร้อยสิบ
แปดบาทหกสิบสองสตางค์ )  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติท่ีประชุม  ท่านใดเห็นชอบและอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมใน

โครงการดังกล่าว  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุง 

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณปลายถนนเทศบาล 9 เช่ือม
ถนนเทศบาล 9 ซอย 1 หมู่ที่ 3 ต าบลหนองขาว ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวนเงิน 218,000 บาท 
จ านวน 10 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง 
  

ระเบียบวาระที่ 7            ญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน 
สะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัวยูพร้อมฝา คสล. บริเวณ
ริมคลองชลประทานสายท่าม่วง–พนมทวน หมู่ที่ 12 ต าบลหนองขาว 
ตามแบบแปลนที่ เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวนเงิน  
108,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง เอกจิตต์ รอง
รองนายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อโครงการ 

ก่อสร้าง 
 

.../ รางระบาย 



13 
 

รางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล. บริเวณริมคลองชลประทานสาย    
ท่าม่วง – พนมทวน หมู่ ท่ี 12 ต าบลหนองขาว ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวนเงิน 108,000 บาท ดังมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างราง 

ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล .พร้อมฝา คสล.บริ เวณริมคลอง
ชลประทานสายท่าม่วง – พนมทวน หมู่ท่ี 12 ต าบลหนองขาว  ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด อ้างถึง หนังสือด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว.1438   ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2559          
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว.2086   ลงวันท่ี 12 เมษายน 2559 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 0023.5/ว.06957 ลงวันท่ี 21 เมษายน 
2559  

                      ( รายละเอียดตามเอกสารแบนบท้าย ) 
ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือ

เพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย
เกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาว 

เหตุผล 
เนื่องด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้กองช่างท าการส ารวจ 

และประมาณราคาค่า โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัวยูพร้อมฝา 
คสล พร้อมฝา คสล.บริเวณริมคลองชลประทานสายท่าม่วง – พนมทวน  
หมู่ท่ี 12 ต าบลหนองขาว  ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาว
ก าหนด 
  เทศบาลต าบลหนองขาวจึงมีความจ าเป็นท่ีจะท าการปรับปรุง
รางระบายน้ า รูปตัวยูพร้อมฝา คสล พร้อมฝา คสล.บริเวณริมคลอง
ชลประทานสายท่าม่วง – พนมทวน หมู่ท่ี 12  ดังกล่าว เพื่อบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน จากน้ าท่วมขังในฤดูฝน และขณะนี้ก าลัง
จะเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองขาวพิจารณาว่าเป็น
โครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน และไม่สามารถรอจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในปีต่อไปได้ ประกอบกับโครงการดังกล่าวได้มีไว้ใน 
(แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561) จึงได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงิน 
สะสมเพื่อโครงการรางระบายน้ า รูปตัวยูพร้อมฝา คสล พร้อมฝา คส
ล.บริเวณริมคลองชลประทานสายท่าม่วง – พนมทวน หมู่ท่ี 12 ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวน 1 โครงการ เป็น
จ านวนเงิน  108,000 บาท  ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เพื่อพิจารณา อนุมัติต่อไป 
 
 

.../ อนึ่ง 
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อนึ่ง ยอดเงินสะสม (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558) และ
สามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว.1438 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2559 
จ านวน 22,300,218.62 บาท ( ยี่สิบสองล้านสามแสนสองร้อยสิบ
แปดบาทหกสิบสองสตางค์ )  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม มีท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล  
นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุนทร  จันทนะ
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล พื้นท่ีจะด าเนินโครงการนี้จะเป็นพื้นท่ีในเขตความ 

รับผิดชอบของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวหรือไม่ เราควร
ส ารวจพื้นท่ีให้แน่นอนก่อนขอความเห็นชอบต่อสภา 

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล  เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี ด าเนินโครงการในเขตความรับผิดของเทศบาลต าบล 

หนองขาวทั้งหมด ส่วนตรงนั้นมีเพียงบ้านนายศุกิจ บ้านกล้วย กับบ้าน
ของ นายม๊อกหล่อจิต ท่ีอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกหนองขาว ซึ่งไม่ได้ด าเนินการถึงตรงนั้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม มีท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติท่ีประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมในโครงการ

ดังกล่าว  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 

รางระบายน้ า รูปตัวยูพร้อมฝา คสล. บริเวณริมคลองชลประทานสาย
ท่าม่วง–พนมทวน หมู่ที่ 12 ต าบลหนองขาว  ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวนเงิน 108,000 บาท 
จ านวน 10 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 8            ญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาด 
เงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
พร้อมฝา คสล. และก่อสร้างทางเท้า คสล. บริเวณถนนเทศบาล 11 
ปลายซอยฝั่งขวา หมู่ที่ 2 ต าบลหนองขาว ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวนเงิน 441,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง เอกจิตต์ รอง
รองนายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาวขอเสนอญัตติขอจ่ายขาด 

เงินสะสมเพื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
พร้อมฝา คสล. และก่อสร้างทางเท้า คสล. บริเวณถนนเทศบาล 11 
ปลายซอยฝ่ังขวา หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองขาว ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล 
 
 

.../ ต าบล 
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ต าบลหนองขาวก าหนด เป็นเงิน 441,000 บาท ดังมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน  

คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝา คสล. และก่อสร้างทางเท้า 
คสล. บริเวณถนนเทศบาล 11 ปลายซอยฝ่ังขวา หมู่ท่ี 2 ต าบลหนอง
ขาว เป็นเงิน  441,000 บาท ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนอง
ขาวก าหนด 
อ้างถึง หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว.1438   ลงวันท่ี 10 
มีนาคม 2559          
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว.2086   ลงวันท่ี 12 เมษายน 
2559 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 0023.5/ว.06957 ลงวันท่ี 21 เมษายน 
2559  

                      ( รายละเอียดตามเอกสารแบนบท้าย ) 
ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือ

เพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย
เกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาว 

เหตุผล 
เนื่องด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้กองช่างท าการส ารวจ 

และประมาณราคาค่า โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยู พร้อมฝา คสล. และก่อสร้างทางเท้า คสล. บริเวณถนน 
เทศบาล 11 ปลายซอยฝ่ังขวา หมู่ ท่ี 2 ต าบลหนองขาว ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด 
  เทศบาลต าบลหนองขาวจึงมีความจ าเป็นท่ีจะท าการปรับปรุง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝา 
คสล. และก่อสร้างทางเท้า คสล. บริเวณถนนเทศบาล 11 ปลายซอยฝ่ัง
ขวา หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองขาว ดังกล่าว เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ร่วมทั้งเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริม 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว เป็น
หมู่บ้านวัฒนธรรมมีผู้มาท่องเท่ียวอยู่ตลอดปี ซึ่งผู้บริหารเทศบาลต าบล
หนองขาวพิจารณาว่าเป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน และไม่
สามารถรอจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีต่อไปได้ ประกอบกับ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝา 
คสล. และก่อสร้างทางเท้า คสล. บริเวณถนนเทศบาล 11 ปลายซอยฝ่ัง
ขวาหมู่ท่ี 2 ต าบลหนองขาว ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาว
ก าหนด จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน  441,000 บาท 
  

.../ ดังนั้น 
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ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝา 
คสล. และก่อสร้างทางเท้า คสล. บริเวณถนนเทศบาล 11 ปลายซอยฝ่ัง
ขวา หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองขาว เป็นเงิน  441,000 บาท ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว เพื่อพิจารณา อนุมัติต่อไป 

อนึ่งยอดเงินสะสม (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558) และ
สามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว.1438 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2559 
จ านวน 22,300,218.62 บาท ( ยี่สิบสองล้านสามแสนสองร้อยสิบ
แปดบาทหกสิบสองสตางค์ )  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม มีท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล  
นายสุนทร จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล การเสนอญัตติในโครงการก่อสร้างควรจะอธิบาย 

ระยะทางจากไหนถึงไหน  เพื่อเป็นข้อมูลให้สมาชิกสภาได้พิจารณา 
นายศักดิ์ชาย รอดภัย   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายศักด์ิชาย รอดภัย 
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้อ านวยการกองช่าง ขอช้ีแจ้งรายละเอียดของโครง ดังนี้ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 705 เมตร หนา 
15 เซนติเมตร รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 262.50 ตารางเซนติเมตร
ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝา คสล. กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 
114 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 30 ถึง 60 เซนติเมตร และก่อสร้างทางเท้า  
คสล. กว้าง 1 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 10 เซนติเมตร รวมพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 39 ตารางเมตร บริเวณถนนเทศบาล 11 ปลายซอยฝ่ังขวา 
หมู่ท่ี 2  ส้ินสุดโครงการบริเวณบ้าน นายแดง สุขศิริ ต าบลหนองขาว 
งบประมาณจ านวน 441,000 บาท  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ขอบคุณผู้อ านวยการกองช่างท่ีได้ช้ีแจงรายละเอียด เนื่องจากสมาชิก   
ประธานสภาเทศบาล ไม่ทราบต าแหน่งท่ีชัดเจนท่ีจะด าเนินโครงการ  และขอสอบถามทาง 

กองช่างว่า บริเวณท่ีจะด าเนินโครงการได้มีการแบ่งแยกทางให้เป็นท่ี
สาธารณะหรือยัง 

นายโกศล นาคะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายโกศล นาคะ สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล ท่ีดินบริเวณนี้ได้แบ่งแยกเป็นที่สาธารณะเรียบร้อยแล้ว   

และได้ท าการติดต้ังเสาไฟฟ้าสาธารณะหลายปีแล้ว 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติท่ีประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมในโครงการ

ดังกล่าว  โปรดยกมือ 
 
 
 

.../ มติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝา คสล. และก่อสร้างทางเท้า 
คสล. บริเวณถนนเทศบาล 11 ปลายซอยฝั่งขวา หมู่ที่ 2 ต าบล
หนองขาว ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวน
เงิน 441,000 บาท จ านวน 9 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง 

  

ระเบียบวาระที่ 9            ญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน 
สะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ า 
คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาราง คสล. บริเวณซอย
ข้างสถานีต ารวจภูธรหนองขาว หมู่ที่ 4 ต าบลหนองขาว ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวนเงิน 237,500 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง เอกจิตต์ รอง
รองนายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงิน 

สะสม เพื่อโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัวยูพร้อมฝารางระบาย
น้ า คสล.  ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาราง คสล. บริเวณซอย
ข้างสถานีต ารวจภูธรหนองขาว หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองขาว  ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด เป็นเงิน 237,500 บาท ดังมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ า คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยูพร้อมฝาราง คสล. บริเวณซอยข้างสถานีต ารวจภูธรหนองขาว 
หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองขาว เป็นเงิน 237,500 บาท ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด 
อ้างถึง หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว.1438 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 
2559          
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว.2086 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2559 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 0023.5/ว.06957 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2559  

                      ( รายละเอียดตามเอกสารแบนบท้าย ) 
ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือ

เพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย
เกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาว 

เหตุผล 
เนื่องด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้กองช่างท าการส ารวจ 

และประมาณราคาค่า โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัวยูพร้อมฝา 
 

.../ รางระบาย 
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รางระบายน้ า คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาราง คสล.  
บริเวณซอยข้างสถานีต ารวจภูธรหนองขาว หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองขาว 
เป็นเงิน 237,500 บาท ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาว
ก าหนด 

เทศบาลต าบลหนองขาวจึงมีความจ าเป็นท่ีจะท าการปรับปรุง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ า คสล. 
ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาราง คสล. บริเวณซอยข้างสถานี
ต ารวจภูธรหนองขาว หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองขาว  ดังกล่าว เพื่อบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน จากน้ าท่วมขังในฤดูฝน และขณะนี้ก าลัง
จะเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองขาวพิจารณาว่าเป็น
โครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน และไม่สามารถรอจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในปีต่อไปได้ ประกอบกับโครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ า คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
พร้อมฝาราง คสล. บริเวณซอยข้างสถานีต ารวจภูธรหนองขาว หมู่ท่ี 4 
ต าบลหนองขาว ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด 
จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน  237,500 บาท  

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ า คสล. 
ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาราง คสล. บริเวณซอยข้างสถานี
ต ารวจภูธรหนองขาว หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองขาว  เป็นเงิน 237,500 
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด ต่อท่ีประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อพิจารณา อนุมัติต่อไป 

อนึ่ง ยอดเงินสะสม (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558) และ
สามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว.1438 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2559 
จ านวน 22,300,218.62 บาท ( ยี่สิบสองล้านสามแสนสองร้อยสิบ
แปดบาทหกสิบสองสตางค์ )  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล  
นายวันเพ็ญ  สุขกรม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวันเพ็ญ  สุขกรม 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล โครงการเริ่มจากตรงไหน 
นายเดชาธร  สุขนิรันดร์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายเดชาธร สุขนิรันดร์ นาย
นาช่างโยธาช านาญงาน   ช่างโยธาช านาญงาน จุดเริ่มต้นของโครงการเริ่มจากหลังร้านอาหารครัว 

เล็กเล็ก  เลาะริมรั้วระหว่างแนวเขตของสถานีต ารวจภูธรหนองขาวกับ 
ท่ีดินของ นายก่อกิจ เชียงทอง และมาเช่ือมต่อกับรางระบายน้ าบริเวณ
ด้านหลังร้านครัวนงลักษณ์ท่ีมีอยู่เดิม 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ได้มีการแบ่งแยกท่ีดินเป็นทางสาธารณะหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล 
 

.../ นายเสนาะ   
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นายเสนาะ  อ านวย   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม นายเสนาะ อ านวย สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาลท่ี ตรงนั้นเป็นรางน้ าเก่าและมีบ่อรับน้ าอยู่  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล  เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี ตรงนั้นยังไม่มีการบริจาคให้เป็นทางสาธารณะ เราต้อง 

ท าอย่างไร 
นายถวิล  เนตรค า   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพ ผมนายถวิล เนตรค า เลขานุการ 
เลขานุการสภาเทศบาล   สภาเทศบาล เรื่องการรับบริจาคถ้าเป็นการบริจาคโดยมีเงื่อนไขข้อตกลง 

หรือมีภาระผูกพัน ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ิน หากไม่มีการ
แบ่งแยกที่ดินหรือบริจาคให้เป็นที่สาธารณะ ถ้ามีการจัดท าโครงการไป
แล้ว และมีการตรวจการจัดซื้อจัดจ้างจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเขา
จะดูว่าการด าเนินโครงการมีความคุ้มค่าหรือไม่ เพราะกรรมสิทธิ์ท่ีดิน
นับจากสิทธิที่ดินคือจากผิวดินลงไปใต้ดินและเหนือท่ีดินไปอากาศ เป็น
กรรมสิทธิ์ของเจ้าของท่ีดิน ถ้าเราไปท าในท่ีดินของเขาโดยไม่มีการโอน
กรรมสิทธิ์ ต่อไปภายภาคหน้าเจ้าของท่ีดินจะท าการใดๆบนท่ีดินของ
ตนเอง  ท่อของเราก็จะถูกท าลายไปด้วย  สรุปคือต้องให้เจ้าของท่ีดิน
โอนกรรมสิทธิเป็นท่ีดินสาธารณประโยชน์เพียงอย่างเดียวถึงจะถูกต้อง
ตามกฎหมายและด าเนินการโครงการได้ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติท่ีประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมในโครงการ

ดังกล่าว  โปรดยกมือ 
นายถวิล  เนตรค า   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายถวิล เนตรค า 
เลขานุการสภาเทศบาล เลขานุการสภา ไม่มีท่านใดยกมือให้ความเห็นชอบหรืออนุมัตติ

โครงการดังกล่าว 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างราง 

ระบายน้ า รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ า คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยูพร้อมฝาราง คสล. บริเวณซอยข้างสถานีต ารวจภูธรหนอง
ขาว หมู่ที่ 4 ต าบลหนองขาว ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลหนอง
ขาวก าหนด จ านวนเงิน 237,500 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 10    ญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เร่ือง โอนเพิ่ม ( ต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ) โครงการจัดซ้ือเคร่ืองฉายมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์
พร้อมติดต้ังภายในห้องประชุมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลหนอง
ขาว จ านวน 1 เคร่ือง จ านวนเงิน 33,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง เอกจิตต์ รอง
รองนายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาวมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ 

เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ส าหรับติดต้ังภายในห้องประชุมอาคาร 
 

.../ ส านักงาน 
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ส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน 1 เครื่อง เพื่อเป็นการรองรับ
การประชุมต่างๆ ให้เกิดความสะดวกในการน าเสนอผลงานหรือช้ีแจง
รายละเอียดต่างๆ แต่ด้วยส านักปลัดเทศบาลมิได้มีการต้ังงบประมาณไว้
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แต่
อย่างใด 

โอกาสนี้  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาวเพื่อ
พิจารณาอนุมัติโอนเพิ่ม ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) รายการจัดซื้อเครื่อง
ฉายมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ พร้อมติดต้ังภายในห้องประชุมอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน 1 เครื่อง โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 มีรายละเอียด  ดังนี ้
รายการโอนเพิ่ม(ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
1) แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                 
รายการ  จัดซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ พร้อมติดต้ัง 

ภายในห้องประชุมอาคารส านักงานเทศบาลต าบล
หนองขาว จ านวน 1 เครื่อง 

งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน           0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้  33,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 33,000 บาท 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
เพื่อจัดซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ พร้อมติดต้ังภายใน

ห้องประชุมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน 1 เครื่อง  
ราคา 33,000 บาท ต้ังตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
เดือนมีนาคม 2558 ( รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 
2561 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนาท่ี 5 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี 
และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ) 
รวมเงินโอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)ทั้งสิ้น จ านวน 33,000 บาท 

   

รายการโอนลด 
2)   แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

        งาน   บริหารทั่วไป 
 
 
 

.../ หมวด 
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หมวด   ค่าใช้สอย 
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการ   ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนะศึกษา 

ดูงานส าหรับบุคลากรของเทศบาล
งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 100,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้  33,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 67,000 บาท 

     รวมเงินโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 33,000 บาท 
เหตุผล 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ 
และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ 27 ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม มีท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมชาย  ปานธรรม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสมชาย ปานธรรม 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ในรายละเอียดท่ีเสนอญัตติมีแต่ราคา แต่ไม่ได้ 

บอกขนาดของจอภาพ หรือคุณสมบัติรายละเอียดอื่น 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวผม นายขวัญเมือง เอกจิตต์
รองนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี ท่ีเราขออนุมัติขอจัดซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดียโปร 

เจ็คเตอร์ ด้วยสาเหตุเครื่องท่ีอยู่ในห้องประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้มีการ
ช ารุด โดยหน้าจอมีจุดสีด าสีขาวบริเวณเลนส์ส่งภาพซึ่งจะมีจ านวน
มากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ภาพที่ฉายลงจอรับภาพมีสีด าและขาวบดบังงานท่ี
น าเสนอ  

นางศิริจิต  จันทยงค์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางศิริจิต จันทยงค์ หัวหน้าส านัก
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ส าหรับคุณสมบัติหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  

1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ 

2. ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP  
3. ระดับ SVGA XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 
4. ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ า 
ซึ่งเป็นรายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติท่ีประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ตามญัตติดังกล่าว  โปรดยกมือ 
.../ มติท่ีประชุม 
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มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการจัดซ้ือ 

เคร่ืองฉายมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์พร้อมติดต้ังภายในห้องประชุม
อาคารส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน
เงิน 33,000 บาท จ านวน 10 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 11          เร่ือง อื่นๆ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถาม หรือเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล     
นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ  สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล เรื่องท่ี 1 บริเวณซอยเทศบาล 7 บ้านผู้ใหญ่โกมล สิทธิสร  

ร้องขอให้ท าถนน คสล.เพราะในฤดูฝนลูกรังท่ีมีอยู่จะไหลลงมาทับถม
เส้นทางท าให้ถนนเสียหาย ซึ่งตอนนี้เขาได้แบ่งแยกเป็นทางสาธารณะ
เรียบร้อยแล้ว 
เรื่องท่ี 2 เส่ียงตามสายบริเวณบ้านผู้ใหญ่โกมล สิทธิสร ไม่ได้ยินเสียง
ประชาสัมพันธ์ จึงขอให้เจ้าหน้าท่ีไปแก้ไขด้วย 
เรื่องท่ี 3 ฝาท่อระบายน้ า ซอยเทศบาล 10 บริเวณบ้านนายเล้ียง หยิบ
จันทร์  มีชาวบ้านแจ้งมาว่าปากท่อไม่ได้ปิด อยากให้มีการแก้ไข 

นายโกศล นาคะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายโกศล นาคะ  สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล สาเหตุท่ีฝาท่อเปิดเป็นเพราะท่อระบายน้ าแตก ช่างจึงเปิด 

ปากท่อไว้เพื่อซ่อมแซมและส่ังเกตุการไหลของน้ า แต่ตอนนี้ได้ปิด
เรียบร้อยแล้ว   

นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ  สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล  เรื่องท่ี 4 อยากให้ต้ังงบประมาณในการติดต้ังเครื่องปรับ 

อากาศบริเวณห้องสมุดประชาชน เพราะเมื่อช่วงอากาศร้อนจัด 
เจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลแจ้งว่าร้อนมากจนล้มป่วย และไม่มีประชาชนเข้ารับ
บริการ 

นายทรงพล  เอกจิตต์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล  เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ขอให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลช้ีแจง 
นางศิริจิต  จันทยงค์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางศิริจิต จันทยงค์ หัวหน้าส านัก
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ปลัดเทศบาล ตอนนี้ได้น าเรื่องดังกล่าวบรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี ( พ.ศ. 

2560- พ.ศ.2562 ) ซึ่งประกาศใช้ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และทางส านัก
ปลัดเทศบาลจะต้ังไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
2560 

นางอารมย์ เอกฉันท์     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ดิฉันนางอารมย์ เอกฉันท์  
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้พนักงานท าการลอกท่อระบายน้ าบริเวณหน้า 

ร้านน้ าแข็งของ นายวิทยา เชียงทอง ตลอดแนวมาถึงหน้าบ้านของดิฉัน 
ซึ่งเวลาฝนตกน้ าจะไหลล้นมาบริเวณถนน ส่วนของฝาตะแกรงพนักงาน
ได้มาซ่อมแซมให้แล้ว 
 
 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ผมขอถามคณะผู้บริหารเรื่องฝาตะแกรง เรามีวิธีแก้ไขอย่างไร 
ประธานสภาเทศบาล    
นายทรงพล  เอกจิตต์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล  เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี ตอนนี้ทางกองช่างได้ออกส ารวจและแก้ไขตามจุดที่ช ารุด 

แต่เราจะน าเรื่องนี้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี เพื่อต้ังงบประมาณ
ส าหรับปรับปรุงซ่อมแซม 
เรื่องท่ี 2 เรื่องการปรับปรุงระบบประปาท่ีจะขอจ่ายขาดเงินสะสมจาก
สภาเทศบาล เนื่องจากมีการร้องเรียนว่าน้ าประปาไม่เพียงพอ ทางกอง
ช่างได้ด าเนินการไปถึงไหน ขอให้ช้ีแจงต่อสภาเทศบาล 

นายศักดิ์ชาย รอดภัย   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายศักด์ิชัย รอดภัย 
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้อ านวยการกองช่าง มีเส้นวางท่อจ านวน 4 จุด ท้ังฝ่ังขวาและฝ่ังซ้าย 

งบประมาณ 6,000,000 บาทเศษ และตัวโรงผลิตน้ าประปาประมาณ 
4,000,000 บาทเศษ ส าหรับการออกแบบเราได้ให้วิศวกรของ
ส านักงานประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้ออกแบบซึ่งก าลังด าเนินการอยู่ ซึ่ง
คาดการว่าไม่เกิน 1 เดือนจะท าการออกแบบแล้วเสร็จ 

นายทรงพล  เอกจิตต์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ นายก 
นายกเทศมนตรี เทศมนตรี ขอให้ผู้อ านวยการกองคลังช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอนการ

ด าเนินโครงการให้ท่ีประชุมทราบ 
นางธัญญา ศรนารายณ์   เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ดิฉันนางธัญญา ศรนารายณ์ 
ผู้อ านวยการกองคลัง   ผู้อ านวยการกองคลัง  เมื่อทางกองช่างได้ท าการออกแบบและประมาณ 

การราคากลางเรียบร้อยแล้ว  กองคลังก็จะท าเป็นญัตติเพื่อขออนุมัติต่อ
สภา แต่ต้องดูว่าเป็นช่วงสมัยประชุมสามัญหรือไม่  ก็คือช่วงเดือน
สิงหาคม แต่ถ้าไม่ใช้ก็ต้องเปิดสมัยประชุมวิสามัญ 

นายถวิล  เนตรค า   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพ ผมนายถวิล เนตรค า เลขานุการ 
เลขานุการสภาเทศบาล สภาเทศบาล ขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบเรื่องการน าโครงการปรับปรุง

ระบบวางท่อเมนต์ส่งน้ าประปาเราได้น าเข้าแผนพัฒนา 3 ปี ซึ่งจะต้อง
ท าแผนพัฒนา 3 ปี( พ.ศ.2560- พ.ศ.2562 ) ให้เสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม 2559 ตามท่ีจังหวัดมีหนังสือส่ังการมา และเทศบาลต าบล
หนองขาวได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี ( พ.ศ.2560- พ.ศ.2562 ) 
ในวันนี้  

นายชอบ ปานธรรม เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายชอบ ปานธรรม 
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ขอหารือต่อท่ีประชุมเรื่องน้ าประปาท่ีล้นมาจากถัง

สูง เราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร หรือจะท าล่อ 
นายศักดิ์ชาย รอดภัย   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายศักด์ิชัย รอดภัย 
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้อ านวยการกองช่าง สาเหตุอาจจะเกิดจากลูกลอยช ารุด วิธีการน่าจะ 

ซ่อมลูกลอยไปก่อน เพราะถ้าไม่เสียน้ าก็ไม่ไหลออกมา เพราะลูกลอย 
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จะมีหน้าท่ีบังคับให้มอเตอร์หยุดท างาน และถ้าหากเป็นลูกลอยช ารุดเรา
ไม่ซ่อมแซมแก้ไข ค่าไฟฟ้าก็จะเสียเพิ่มขึ้นด้วย  แต่ด้วยทางผู้บริหารมี
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา เราถึงจะท าการปรับปรุงให้
หมดท่ังระบบ 

นายทรงพล  เอกจิตต์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล  เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตร ีขณะนี้บริเวณท่ีดินของอาจารย์ล าพอง ศรีทับทิม ซึ่งอยู่

ด้านข้างส านักงานประปา ได้มีการถมดินปิดกันทางระบายน้ า ทางคณะ
ผู้บริการได้ให้ นายเดชาธร สุขนิรันดร์ นายช่างโยธา ท าการส ารวจเพื่อ
แก้ไขปัญหาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยแจ้งให้เจ้าของท่ีดินฝังท่อระบายน้ า 

นายวิโรจน์ เอกจิต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์ เอกจิต สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล    สภาเทศบาล บ่อบ าบัดมีผักตบอยู่จ านวนมากเรามีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร 
นายทรงพล  เอกจิตต์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ฝากให้กองช่างประสานงานกับองค์การบริหารส่วน

จังหวัดกาญจนบุรี ขอความอนุเคราะห์รถแบคโฮมาท าการขุดลอก 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม มีท่านใดจะซักถาม หรือเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  ถ้าไม่มี ขอปิดการ 
ประธานสภาเทศบาล   ประชุมเพียงเท่านี้ 
 

เลิกประชุม เวลา 12.20 นาฬิกา 

 
 

( ลงช่ือ )......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
               ( นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ ) 
            เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

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

 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2559 ประจ าปี 2559 เรียบร้อยถูกต้อง
แล้ว เมื่อวัน........................ท่ี.............เดือน...........................................พ.ศ. ๒๕๕9 

 
 
 
 
 
 
 

( ลงช่ือ )......................................................ประธานกรรมการ        
                   ( นายโกศล  นาคะ ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
 
 

 
 

.../ ลงช่ือ 



25 
 

 
 
 

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

 
 

( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ   
                 ( นางอารมย์  เอกฉันท์ ) 
          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

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

 

( ลงช่ือ )....................................................................... 
                       ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

                   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
 
 
 


