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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1/2559 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
   วันพุธที่ 26  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา ๑0.๐๐ นาฬิกา 

............................................ 
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  กมลวิบูลย์นันท  สมาชิกสภาเทศบาล  
12. นายถวิล  เนตรค า   ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
 ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายประสาน  ชุ่มช่ืน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. 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. นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
12. นายชินภัทร  เพ็งบุตร   นักการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา เวลา 10.00 นาฬิกา 
เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายถวิล  เนตรค า  

เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูป
บูชาพระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม 
 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาฯมาครบ 
ประธานสภาเทศบาล    องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม 

สามัญสมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2559 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 ใน 
ล าดับต่อไป ขอเชิญ นายถวิล  เนตรค า  เลขานุการสภา
เทศบาล อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง 
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 
ของสภาเทศบาลต าบลหนองขาว   

นายถวิล  เนตรค า         ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เลขานุการสภาเทศบาล                   เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  
                       สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 

                 …………………… 
       ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในคราว
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ท่ีประชุมมี
มติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕9  มีก าหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.
๒๕๕9  เป็นต้นไปนั้น 
      อ า ศั ย อ า น า จ ต า ม  ข้ อ  ๒ ๒  แ ห่ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. 
๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัย
ประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี ๒๕๕9 ต้ังแต่วันท่ี 1 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 เป็นตน้ไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
 

      จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

           ประกาศ ณ วันท่ี 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9 

                                             บัณฑิต  ศรีทับทิม 
                      ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 
                                                                                   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม      เรื่องการช่วยเหลือ นางบุญสืบ บ่อสิน ประชาชนท่ีได้รับ
ประธานสภาเทศบาล    อุบัติเหตุล้มกระดูกสะโพกแตก เมื่อคราวการแข่งขันกีฬาซึ่ง 

ส านักงานการท่องเท ี่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดขึ้น
เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2559 ว่าเรามีแนวทางช่วยเหลือ
อย่างไร ซึ่งรายละเอียดเราจะคุยกันในวาระอื่นๆ 

 

 
 

.../ ระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2/2559 เม่ือที่ 18 สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕๕9 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม      ขอให้ ท่ีประ ชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ว่ ามี
ประธานสภาเทศบาล    ข้อผิดพลาดท่ีต้องแก้ไขหรือไม่ 

ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบและรับรอง
รายงานการประชุม ดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม                                          ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาวสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2/2559 ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕9 เม่ือวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9 ด้วยเสียง
เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 3    เร่ือง ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 
พ.ศ.2559 เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองฉายมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ 
งบประมาณ 33,000 บาท  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภา 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล
นายกเทศมนตรี     เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ ดังนี้ 

ด้วยส านักปลัดเทศบาล  มีความประสงค์ขอกันเงิน
และขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
2559 เพื่อจัดซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ พร้อม
ติดต้ังภายในห้องประชุมอาคารส านักงานเทศบาลต าบล
หนองขาว จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 33,000 บาท 

หลักการ  
ตามท่ี ส านักปลัดเทศบาล ได้ท าการโอนเงิน

งบประมาณประจ าปี 2559     เพื่อมาต้ังเป็นรายการใหม่  
โครงการจัดซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์  พร้อม
ติดต้ังภายในห้องประชุมอาคารส านักงานเทศบาลต าบล
หนองขาว จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 33,000 บาท 
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้ง
ท่ี  1 / 2 5 5 9  เ มื่ อ วั น ท่ี  3 0  พ ฤ ษ ภ า คม  2 5 5 9  
งบประมาณส านักปลัดเทศบาล   แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป   งานบริหารท่ัวไป     หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   รายการจัดซื้อเครื่องฉาย
มัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์พร้อมติดต้ังภายในห้องประชุม
อาคารส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 33,000 บาท 
 

.../ ค าช้ีแจง 
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ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  
เพื่อจัดซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์พร้อม

ติดต้ังภายในห้องประชุมอาคารส านักงานเทศบาลต าบล
หนองขาว จ านวน 1 เครื่อง ราคา 33,000 บาท ต้ังตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนมีนาคม  
2558 ( รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 
2561 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการเมือง
การบริหาร แนวทางการพัฒนาท่ี 5 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน ) 

เหตุผล  
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการ
ก่อหนี้ถูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือ
กรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ี
ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลง
สถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
 กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือ
จ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินและ
ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องฉาย
มัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ พร้อมติดต้ังภายในห้องประชุม
อาคารส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 33,000 บาท ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว เพื่อพิจารณา 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ มีท่านใดจะซักถาม
ประธานสภาเทศบาล    หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 

ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นชอบและอนุมัติให้กันเงินและ
ขยายเวลาเบิกจ่ายโครงการดังกล่าว  โปรดยกมือ 

 
.../ มติท่ีประชุม 
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มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย 

งบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองฉายมัลติมีเดีย
โปรเจ็คเตอร์ งบประมาณ 33,000 บาท ด้วยเสียงเป็น
เอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 4    ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจา่ย 
งบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อจัดซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อม
ติดต้ัง (CCTV)งบประมาณ 500,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภา 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง 
รองนายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ ดังนี้ 

ด้วยส านักปลัดเทศบาล  มีความประสงค์ขอกันเงิน
และขอขยายเวลาวางฎีกากันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพื่อใช้ในโครงการ
จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ัง (CCTV) งบประมาณท้ังส้ิน  
500,000.-  บาท   

หลักการ 
ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนอง

ขาว สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้ ง ท่ี 1/2559  
ประจ าปี พ.ศ.  2559  วันพุธท่ี  10  สิงหาคม  2559  
ได้มีมติให้โอนงบประมาณ  โอนเพิ่ม (รายการโอนต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่) หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  รายการค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดต้ัง  
(CCTV)    เป็นเงิน  500,000.-  บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดต้ัง 
(กล้อง CCTV)  ภายในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน  
9  จุด  (รายละเอียดและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ประจ าปี พ.ศ. 
2558  และตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับรับ

เงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ .  
2547   ขอ้ ๕๘  ใหวางฎีกากันเงินตามแบบท่ีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นก าหนดกอนวันส้ินปอยางน้อยสามสิบ
วัน เวน้แตมีเหตุผลสมควร ผู้บริหารท้องถิ่นอาจพิจารณา 

 
 

.../ อนุมัติ 
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อนุมัติใหขยายเวลายื่นขอกันเงินไดไมเกินวันท า
การสุดท้ายของปนั้น  และข้อ  59  ในกรณีท่ีมีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพัน  ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือ
กรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ี
ท า ให้  คุณลักษณะ  ปริ ม าณ คุณภาพ เป ล่ียน  หรื อ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี 

กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่าย
จากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

ดังนั้น  จึงขออนุมัติกันเงินและขอขยายเวลาวาง
ฎีกา หมวดค่าครุภัณฑ์ ดังกล่าว จ านวน  500,000. -  
บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว เพื่อพิจารณา 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ มีท่านใดจะซักถาม
ประธานสภาเทศบาล    หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 

ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นชอบและอนุมัติให้กันเงินและ
ขยายเวลาเบิกจ่ายโครงการดังกล่าว  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย 
งบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อจัดซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อม
ติดต้ัง (CCTV)งบประมาณ 500,000 บาท ด้วยเสียง
เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 5    ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจา่ย 
      งบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร  
      งบประมาณ 100,000 บาท 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภา 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง 
รองนายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ ดังนี้ 

ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์ขอกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 เพื่อใช้ใน 
 

.../ การจัดซื้อ 
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การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร งบประมาณท้ังส้ิน 100,000 
บาท 

หลักการ 
ตามท่ีงานการศึกษา ส านักปลัดเทศบาลได้ท าการ

โอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อ
มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน 1 
เครื่อง ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณ
ท้ังส้ิน 100,000 บาท โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลต าบลหนองขาวเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย
สามัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2559 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 
2559 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 

      ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ    
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน 1 เครื่อง ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 20 แผ่น ต่อนาที รายละเอียด
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติมฉบับท่ี 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ด้านสังคม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ตลอดจน
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชน) ซึ่งบัดนี้ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกผันแต่อย่างใด นั้น 

         เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่าย   หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก        ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 
 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพัน ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง        ให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 
หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการ 
 

…/ ดังกล่าว 
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ดังกล่าวท่ีท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงหรือ 
ขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี 
 กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือ    มีเงิน
เหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงิน
สะสม 

ดังนั้น    จึงขออนุมัติกันเงินและขอขยายเวลา
วางฏีกา หมวดค่าครุภัณฑ์ ดังกล่าว จ านวน 100,000 
บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว เพื่อพิจารณา 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ มีท่านใดจะซักถาม
ประธานสภาเทศบาล    หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 

ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นชอบและอนุมัติให้กันเงินและ
ขยายเวลาเบิกจ่ายโครงการดังกล่าว  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย 
งบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร  

      งบประมาณ 100,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 6    ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย 
งบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อจัดซ้ือสื่อห้องปฏิบัติการ
เ รียนการสอน (ห้อ งเ รียนอัจฉริยะ)  งบประมาณ 
500,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภา 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง 
รองนายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ ดังนี้ 

ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์ขอกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 เพื่อใช้ใน
โครงการจัดหาส่ือห้องปฏิบัติการเรียนการสอน (ห้องเรียน
อัจฉริยะ) งบประมาณท้ังส้ิน 500,000 บาท 

หลักการ 
ตามท่ีงานการศึกษา ส านักปลัดเทศบาลได้ท าการ

โอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2559 เพื่อ
มา ต้ัง จ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อ จ่ายเป็น ค่า จัดหาส่ือ
ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน (ห้องเรียนอัจฉริยะ) ส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน 1 ห้อง 
รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด  
 

.../ งบประมาณ 
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งบประมาณท้ังส้ิน 500,000 บาท โดยผ่านความเห็นชอบ 
จากสภาเทศบาลต าบลหนองขาวเมื่อคราวประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2559 ลงวันท่ี 10 
สิงหาคม 2559 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การศึกษา รายการ โครงการจัดหาส่ือห้องปฏิบัติการเรียน
การสอน (ห้องเรียนอัจฉริยะ)  

      ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ    
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาส่ือห้องปฏิบัติการเรียนการ

สอน (ห้องเรียนอัจฉริยะ) ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลหนองขาว จ านวน 1 ห้อง รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลหนองขาวก าหนด (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติมฉบับท่ี 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ด้านสังคม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ตลอดจน
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชน) ซึ่งบัดนี้ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกผันแต่อย่างใด นั้น 

         เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่าย   หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก        ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 
 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพัน ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง        ให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 
หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการ
ดังกล่าวท่ีท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี 
 กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือ    มีเงิน
เหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงิน
สะสม 

 
…/ ดังนั้น 
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ดังนั้น  จึงขออนุมัติกันเงินและขอขยายเวลา  
วางฏีกาหมวดค่าครุภัณฑ์ ดังกล่าวจ านวน 500,000 บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน)       ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว เพื่อพิจารณา 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ มีท่านใดจะซักถาม
ประธานสภาเทศบาล    หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 

ถ้าไม่มี  ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กันเงิน
และขยายเวลาเบิกจ่าย  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย 
งบประมาณ พ.ศ.2559  เพื่อจัดซ้ือสื่อห้องปฏิบัติการ
เ รียนการสอน (ห้อ งเ รียนอัจฉริยะ)  งบประมาณ 
500,000 บาท  ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

     

ระเบียบวาระที่ 7    ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย 
งบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์พื้นยางชนิด 
EDPM งบประมาณ 500,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภา 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง 
รองนายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ ดังนี้ 

ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์ขอกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 เพื่อใช้ใน
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พื้นยางชนิด EPDM แบบเท 20 
มิลลิเมตรพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 159     ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด งบประมาณท้ัง ส้ิน 
500,000 บาท โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ตามท่ีงานการศึกษา ส านักปลัดเทศบาลได้ท าการ

โอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2559 เพื่อ
มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์พื้น
ยางชนิด EDPM  แบบเท 20 มิลลิเมตรพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
159 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบลหนองขาว
ก าหนด งบประมาณท้ังส้ิน 500,000 บาท โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองขาวเมื่อคราวประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2559 ลงวันท่ี 
10 สิงหาคม 2559 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การศึกษา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์พื้นยางชนิด EDPM   
 
 

…/ แบบเท 
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แบบเท 20 มิลลิเมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร 
ตามแบบเทศบาลก าหนด 

      ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ    
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์พื้นยางชนิด EDPM 

แบบเท 20 มิลลิเมตรพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร 
ตามแบบเทศบาลก าหนด (รายละเอียดตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ด้านสังคม ข้อท่ี 2.8 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษาท้ัง ในระบบและนอกระบบ 
ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชน ซึ่งบัดนี้
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่อย่างใด นั้น 

         เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่าย   หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก        ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 
 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพัน ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง        ให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 
หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการ
ดังกล่าวท่ีท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี 
 กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือ    มีเงิน
เหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงิน
สะสม 

ในกรณีดังกล่าวเทศบาลต าบลหนองขาว ยังมิได้
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันแต่มีความประสงค์จะด าเนินการ
ดังกล่าวต่อไป  

ดังนั้นจึงขออนุมัติกันเงินและขอขยายเวลาวางฏีกา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ดังกล่าว จ านวน 500,000 บาท (ห้า
แสนบาทถ้วน) ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เพื่อพิจารณา 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ มีท่านใดจะซักถาม
ประธานสภาเทศบาล    หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
       ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กันเงิน 

และขยายเวลาเบิกจ่าย โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย 

งบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์พื้นยางชนิด 
EDPM งบประมาณ 500,000 บาท    ด้วยเสียงเป็น
เอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 8    ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย 
งบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อจัดซ้ือกล้องระดับขนาด
ก าลังขยาย 30 เท่า งบประมาณ 34,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภา 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง 
รองนายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ ดังนี้ 

ด้วยกองช่าง  มีความประสงค์ขอกันเงินและขยาย
เวลาเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2559 เพื่อ
จัดซื้อกล้องระดับ ขาดก าลังขยาย 30 เท่า จ านวน 1 ตัว 
งบประมาณ 34,000 บาท 

หลักการ 
ตามท่ี กองช่าง ได้ท าการโอนเงินงบประมาณ

ประจ าปี 2559     เพื่อมาต้ังเป็นรายการใหม่  โครงการ
จัดซื้อกล้องระดับ ขาดก าลังขยาย 30เท่า จ านวน 1 ตัว 
งบประมาณ 34,000 บาท โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลต าบลหนองขาวเมื่อคราวการประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันท่ี 18 
สิงหาคม 2559 งบประมาณกองช่าง   แผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารท่ัวไปเกี่ ยวกับเคหะและชุมชน     
หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ   รายการ
จัดซื้อกล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า เป็นกล้องชนิด 
อัตโนมัติพร้อมขาต้ัง กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพต้ังตรง
ตามธรรมชาติ เพื่อใช้ส ารวจในงานกองช่าง จ านวน 1 ตัว 
งบประมาณ 34,000 บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ          

จัดซื้อกล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า เป็น
กล้องชนิด อัตโนมัติพร้อมขาต้ัง กล้องเล็งเป็นระบบเห็น
ภาพต้ังตรงตามธรรมชาติ เพื่อใช้ส ารวจในงานกองช่าง 
จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 34,000 บาท ต้ังตามบัญชี 
 

.../ มาตรฐาน 



13 
 

มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2558 
( รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 ด้านการเมืองการ
บริหาร แนวทางการพัฒนาท่ี 5 ก่อสร้ าง  ปรับปรุ ง 
บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน ) 

เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการ
ก่อหนี้ถูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือ
กรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ี
ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลง
สถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
 กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือ
จ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินและ
ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจัดซื้อกล้องระดับ ขาด
ก าลังขยาย 30เท่า จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 34,000 
บาท ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อ
พิจารณา 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ มีท่านใดจะซักถาม
ประธานสภาเทศบาล    หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
       ถ้าไม่มี  ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กันเงิน 

และขยายเวลาเบิกจ่าย โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย 

งบประมาณ พ.ศ.2559  เพื่อจัดซ้ือกล้องระดับขนาด
ก าลังขยาย 30 เท่า งบประมาณ 34,000 บาท       
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

  

 
 

.../ ระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระที่ 9     ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย 
      งบประมาณ พ.ศ.2559  เพื่อจัดซ้ือไม้สต๊าฟอลูมิเนียม 
      แบบพับ งบประมาณ 5,000 บาท 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภา 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง 
รองนายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ ดังนี้ 

ด้วยกองช่าง  มีความประสงค์ขอกันเงินและขยาย
เวลาเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2559 เพื่อ
จัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ 4 เมตร จ านวน 1 ตัว 
งบประมาณ 5,000 บาท 

หลักการ 
ตามท่ี กองช่าง ได้ท าการโอนเงินงบประมาณ

ประจ าปี 2559     เพื่อมาต้ังเป็นรายการใหม่  โครงการ
จัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ 4 เมตร จ านวน 1 ตัว 
งบประมาณ 5,000 บาทโดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลต าบลหนองขาวเมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญสมัย ท่ี  3 ครั้ ง ท่ี 2/2559 เมื่ อวัน ท่ี 18 
สิงหาคม 2559 งบประมาณกองช่าง   แผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารท่ัวไปเกี่ ยวกับเคหะและชุมชน     
หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ   รายการ
จัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ 4 เมตร มีหลอดระดับ
ฟองกลมและมือจับติดไว้ เพื่อใช้ส ารวจในงานกองช่าง 
จ านวน 1 ตัว ราคา 5,000 งบประมาณ 5,000 บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  

เพื่อจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ 4 เมตร มี
หลอดระดับฟองกลมและมือจับติดไว้ เพื่อใช้ส ารวจในงาน
กองช่าง จ านวน 1 ตัว   งบประมาณ 5,000 บาท ต้ังตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนมีนาคม 
2558 ( รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 
2561 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการเมือง
การบริหาร แนวทางการพัฒนาท่ี 5 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน ) 

เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา 
 
 

…/ เงินและการ 
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เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน 
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการ
ก่อหนี้ถูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือ
กรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ี
ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลง
สถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
 กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือ
จ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินและ
ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียม
แบบพับ 4 เมตร มีหลอดระดับฟองกลมและมือจับติดไว้ 
เพื่อใช้ส ารวจในงานกองช่าง จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 
5,000 บาท ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เพื่อพิจารณา 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ มีท่านใดจะซักถาม
ประธานสภาเทศบาล    หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
       ถ้าไม่มี  ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กันเงิน 

และขยายเวลาเบิกจ่าย โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเพื่อ 

 งบประมาณ พ.ศ.2559 จัดซ้ือไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบ
พับ งบประมาณ 5,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 10     ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย 
      งบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อจัดซ้ือล้อระยะทางดิจิตอล 
      งบประมาณ 8,000 บาท 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภา 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง 
รองนายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ ดังนี้ 

ด้วยกองช่าง  มีความประสงค์ขอกันเงินและขยาย
เวลาเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2559 เพื่อ 
 
 

.../ จัดซื้อล้อ 
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จัดซื้อล้อระยะทางดิจิตอล จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 
8,000 บาท 
หลักการ 

ตามท่ี กองช่าง ได้ท าการโอนเงินงบประมาณ
ประจ าปี 2559   เพื่อมาต้ังเป็นรายการใหม่  โครงการ 
2559 เพื่อจัดซื้อล้อระยะทางดิจิตอล จ านวน 1 ตัว  
งบประมาณ 8,000 บาท โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลต าบลหนองขาวเมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญสมัย ท่ี  3 ครั้ ง ท่ี 2/2559 เมื่ อวัน ท่ี 18 
สิงหาคม 2559   งบประมาณกองช่าง   แผนงานเคหะ
และชุมชน   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     
หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ   รายการ  
เพื่อจัดซื้อล้อวัดระยะทางดิจิตอล สามารถค านวณค่าพื้นท่ี 
ปริมาตร พื้นท่ีท่ี ซับซ้อนได้ สามารถปรับระดับความสูงให้
เหมาะกับผู้ใช้งานได้ เพื่อใช้ส ารวจในงานกองช่าง จ านวน 1 
เครื่อง งบประมาณ 8,000 บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  

เพื่อจัดซื้อล้อวัดระยะทางดิจิตอล สามารถค านวณ
ค่าพื้นท่ี ปริมาตร พื้นท่ีท่ี ซับซ้อนได้ สามารถปรับระดับ
ความสูงให้เหมาะกับผู้ใช้งานได้ เพื่อใช้ส ารวจในงานกอง
ช่าง จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 8,000 บาท ต้ังตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนมีนาคม 
2558 ( รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 
2561 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการเมือง
การบริหาร แนวทางการพัฒนาท่ี 5 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน ) 
เหตุผล 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการ
ก่อหนี้ถูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือ 
 

…/ กรณี 
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กรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ี
ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลง
สถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจาก 
เงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินและ
ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจัดซื้อล้อระยะทาง
ดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 8,000 บาท ต่อท่ี
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อพิจารณา 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ มีท่านใดจะซักถาม
ประธานสภาเทศบาล    หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
       ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กันเงิน 

และขยายเวลาเบิกจ่าย โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย 
      งบประมาณ พ.ศ.2559  เพื่อจัดซ้ือล้อระยะทางดิจิตอล 
      งบประมาณ 8,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 11     เร่ืองอื่นๆ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม ่
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิโรจน์  เอกจิต    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ  ผมนายวิโรจน์ เอกจิต 
ประธานสภาเทศบาล    รองประธานสภาเทศบาล  ฝารางระบายน้ าบริเวณลาน   

วัฒนธรรมเกิดการช ารุดหลายจุด  ขอให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีท า
การแก้ไข เกรงว่าจะมีประชาชนได้รับอันตราย เนื่องจาก
บริเวณนี้เป็นตลาดกลางคืน มีประชาชนจ านวนมาก หากมี
ประชาชนได้รับอันตราย เกรงจะเสียช่ือเสียง 

นายสมชาย  ปานธรรม    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายสมชาย ปานธรรม สภา 
สมาชิกสมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล เสียงตามสายบริเวณข้างบ้านของ นางละเอียด 

เพิกเฉย ช ารุดไม่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์  ขอให้แจ้ง
เจ้าหน้าท่ีแก้ไขด้วย 

นายสมยศ  นาคะ    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายสมยศ นาคะ สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล    สภาเทศบาล ประชาชนขอให้เทศบาลเร่งด าเนินการฉีดพ้น 

หมอกควัน เนื่องจากตอนนี้ยุงมีจ านวนมาก  
นายศักดิ์ชาย  รอดภัย    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายศักด์ิชาย รอดภัย 
ผู้อ านวยการกองช่าง    ผู้อ านวยการกองช่าง กองช่างได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน 

ให้เดือนกันยายน เป็นเดือนท่ีต้องด าเนินโครงการฉีดพ้น
หมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่แล้ว  

 
.../ นายสุนทร   
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นายสุนทร  จันทนะ    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล    สภาเทศบาล ขอให้เทศบาลด าเนินการเทพื้นคอนกรีตพื้น 

บริเวณถนนตรงข้ามร้านนิตยาบริการ ตรงนั้นเป็นมุมถนน 
รูปสามเหล่ียม ถนนกับพื้นต่างระดับกัน เกรงว่าจะเกิด
อันตราย     

นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง  
รองนายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี อยากให้มีการรวมกลุ่มไลน์ 

ระหว่างสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร เพื่อสะดวก
ในการติดต่อส่ือสาร หากมีข่าวสาร หรือแจ้งการจัดท า
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและได้มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น   

นายชอบ  ปานธรรม    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายชอบ     
รองนายกเทศมนตรี    ปานธรรม รองนายกเทศมนตรี ได้รับค าร้องขอจากผู้ยากไร้ 

ท่ีเทศบาลเคยท าบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไทองค์ราชัน 84 
พรรษา ว่าจะขอให้ เทศบาลเปล่ียนเสาไฟฟ้าให้ใหม่  
เนื่องจากเสาเดิมท่ีใช้อยู่เป็นเสาไม้เก่า  เกรงว่าหากเกิดลม
แรง หรือมีฝนตกหนัก อาจจะโค่นลมท าให้เกิดอันตรายได้ 

นายวันชัย  กมลวิบูลย์นันท   เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายวันชัย กมลวิบูลย์นันท 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล อยากให้เทศบาลท าการลอกท่อระบาย 

น้ าบริเวณถนนเทศบาล 11 เริ่มต้ังแต่บ้านนายช านาญ  
เอี่ยมเจริญ ไปจนถึงท้ายซอย เพราะท่อระบายน้ าบริเวณ
นั้นส่งกล่ินเหม็นมาก 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลช่วยกันส ารวจว่าจุดไหนท่ีมีปัญหา 
ประธานสภาเทศบาล    อุดตัน จะได้แจ้งให้พนักงานท าการลอกท่อระบายน้ าเพื่อ  

แก้ไขปัญหา  แต่ขอให้แก้ไขบริเวณถนนเทศบาล 11 และ 
บริเวณลานวัฒนธรรมก่อน  เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน 

       มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี  ขอเชิญ 
นายทรงพล เอกจิตต์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
ช้ีแจงเรื่องการช่วยเหลือ นางบุญสืบ บ่อสิน ท่ีไ ด้รับ
อุบัติเหตุจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชักเย่อ เมื่อวันท่ี 6 
กันยายน 2559 

นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล
นายกเทศมนตรี     เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี จากท่ีได้เข้าร่วมประชุมหารือ  

เมื่อคืนวันท่ี 25 กันยายน 2559 เรื่องการช่วยเหลือ นาง
บุญสืบ บ่อสิน ท่ีได้รับอุบัติเหตุจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ชักเย่อ ท าให้กระดูกบริเวณสะโพกแตก ซึ่งแพทย์ให้ผู้ป่วย
ต้องอยู่นิ่งๆ ห้ามขยับร่างกาย เป็นเวลา 3 เดือน  
 
 

.../ ซึ่งท าให้ 



19 
 

ซึ่งท าให้บุคคลดังกล่าวต้องหยุดท างานและไม่มีรายได้  ซึ่ง
ต้องใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน  ผลท่ีได้จากการประชุมหารือ 
มีข้อสรุปว่า ทางก านันและผู้ใหญ่บ้านทุกคนร่วมบริจาคเงิน
ได้ยอดรวม ท้ังหมด 13,000 บาท และทางเทศบาลต าบล
หนองขาวได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าจะร่วมบริจาคโดยรวบรวม
เงินจากคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 
15,000 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 28,000 บาท ซึ่งจะ
แบ่งช่วยเหลือเป็นรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท รวม 3 
เดือน  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม ่
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล
นายกเทศมนตรี     เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ขณะนี้ผู้อ านวยการกองช่างได้ 

ประมาณการราคาโครงการปรับปรุงโรงผลิตน้ าประปาและ
การปรับปรุงระบบท่อประปาในส่วนท่ีเหลือท้ังหมด ขอเชิญ
ผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจง  

นายศักดิ์ชาย  รอดภัย    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายศักด์ิชาย  
ผู้อ านวยการกองช่าง    รอดภัย ผู้อ านวยการกองช่าง ระบบท่อเมนต์เดิมเป็นท่อ 

คอนกรีตซึ่งใช้งานมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ปัจจุบันเกิดการ
ช ารุดบ่อยครั้ง ซึ่งจะต้องด าเนินการแก้ไขในส่วนท่ีเหลือจาก
โครงการท่ีได้ท าไปแล้ว รวมระยะทางท่ีต้องท าเพิ่มเติม
ท้ังส้ินประมาณ 6-7 กิโลเมตร ซึ่งท่อท่ีเราจะใช้ มีหลาย
ขนาด เป็นท่อแบบ PEเป็นท่อสีด า จะมีความคงทนมากกว่า
ท่อ PVC พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ รวมค่างบประมาณ
ท้ังส้ิน 19 ล้านบาท   และอีกอีกหนึ่งโครงการคือโครงการ
ปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา  เนื่องจากมีปัญหาการผลิต
น้ าประปาไม่ทัน ซึ่งปัจจุบันระบบประปาของเทศบาล
สามารถผลิตได้ 100 ลูกบาตรเมตรต่อช่ัวโมง เราจะเพิ่ม
เป็น 150 ลูกบาตรเมตรต่อช่ัวโมง  โดยการก่อสร้างโรง
ผลิตน้ าเพิ่มขึ้น 1 โรง เพื่อรองรับการเพิ่มจ านวนของ
ประชากรในอีก 30 ปีข้างหน้า ซึ่งใช้งบประมาณ จ านวน 
4,900,000 บาท   

แต่ ท้ั งนี้  เ รา ต้องมี การท าประชาคมเพื่ อ ให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และเป็นข้อมูลว่าจะ
เห็นชอบให้มีการด า เนินโครงการหรือไม่   ซึ่ ง ในวัน
ประชาคมจะต้องเชิญวิศวกรจากการประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดราชบุรีมาช้ีแจงและท าความเข้าใจกับประชาชน   
 
 

.../ กองช่าง 
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ส าหรับระเบียบกฎหมายต่างๆ กองช่างและกองคลังขอ
ศึกษาให้เกิดความถูกชัดเจน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ชนิดของท่อ โครงการท่ีท าไปแล้วเป็นท่อแบบ PVC ถ้าครั้ง
ประธานสภาเทศบาล    นี้เป็นท่อแบบ PE จะมีปัญหาหรือไม่ หากประชาชนเกิด 

ความสงสัย เราจะต้องช้ีแจงให้ประชาชนทราบ  
มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมในโครงการนี้หรือไม       

ถ้าไม่มี  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ 
นายเสนาะ  อ านวย    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายเสนาะ อ านวย สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล    สภาเทศบาล ขอให้กองช่างส ารวจท่อระบายน้ าบริเวณบ้าน
      นางเร่า ก าเนิดรัตน์ เนื่องจากบริเวณนั้นมีการถมดินท า ให้ 

ดินเขาไปอุดตันน้ าไม่สามารถไหลผ่านไปได้ หากฝนตกมัก
เกิดน้ าท่วมขังเป็นประจ า 

นายศักดิ์ชาย  รอดภัย    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายศักด์ิชาย  
ผู้อ านวยการกองช่าง    รอดภัย ผู้อ านวยการกองช่าง  ขอไปส ารวจก่อนว่าเกิดจาก 

การอุดตันของดินหรือไม่ จะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี  ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ

ทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา 11.52 นาฬิกา 
 

 

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

 
( ลงช่ือ )......................................................เลขานุการสภาเทศบาล 

        ( นายถวิล เนตรค า )     
 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2559 ประจ าปี 2559 
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน........................ท่ี.............เดือน...........................................พ.ศ. ๒๕๕9 

 
 
( ลงช่ือ )......................................................ประธานกรรมการ        
                   ( นายโกศล  นาคะ ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
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( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
               ( นายสมชาย  ปานธรรม ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
 
( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ   

                 ( นางอารมย์  เอกฉันท์ ) 

          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ใน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม..........................สมัยท่ี..........ครั้งท่ี........../๒๕๕9  เมื่อวัน....................ท่ี
...........เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕๕9 

 

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

                       ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

                   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
   
 
 
   


