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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังที่ 1/2560 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
เวลา 10.00 นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
---------------------------------------------- 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 
1. นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายวิโรจน์  เอกจิต   รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล  
4.  นายเสนาะ  อํานวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายวันเพ็ญ  สุขกรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นางอารมย์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายวันชัย  กมลวิบูลย์นันท  สมาชิกสภาเทศบาล 
8.  นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายทศพร  ใจทัศน์   เลขานุการสภาเทศบาล 

ผูไ้ม่มาประชุม 
1. นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล    
2. นายพยอม  ผ่ึงผาย   สมาชิกสภาเทศบาล 

 

ผู้เข้าร่วมการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายประสาน  ชุ่มช่ืน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายศักดิ์ชาย  รอดภัย   ผู้อํานวยการกองช่าง 
6.  นางเกสา  ฝาเงิน   ผู้อํานวยการกองคลัง 
7.  นางอารยา    ภักดีฉนวน  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
8.  นางสาวสุวรรณ ี กิ่งทอง   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
9.  นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
10. นายชินภัทร  เพ็งบุตร   นักการ 
 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายบัณฑิต ศรี ทับทิม  
ประธานสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแล้ว
กล่าวเปิดประชุม 

 

 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้  ถึง เวลาประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาวและ
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2560 ประจําปี พ.ศ.๒๕60  ณ บัดนี้ 
ขอเชิญ นายทศพร  ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล อ่าน

ประกาศอําเภอท่าม่วง 
นายทศพร  ใจทัศน์           ประกาศอ าเภอท่าม่วง 
เลขานุการสภาเทศบาล                  เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 2560                      

   ของเทศบาลต าบลหนองขาว      
                                                                                  ............................. 

ด้วยเทศบาลตําบลหนองขาว แจ้งความประสงค์ขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลตําบลหนองขาวสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2560 
เพื่อพิจารณาขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม  แต่เนื่องจากอยู่นอกสมัย
ประชุมสามัญประจําปี  นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาวจึงขอเปิด
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2560 ของเทศบาลตําบล
หนองขาว 

นายอําเภอท่าม่วงพิจารณาแล้วอาศัยอํานาจตามมาตรา 26 
วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง 
(  ฉบับ ท่ี  12  )  พ .ศ .2546 และ คํ า ส่ั ง จั งหวั ดกาญจนบุ รี  ท่ี 
2407/2549 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้นายอําเภอปฏิบัติราชการแทน   

จึงกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 
2560 ของสภาเทศบาลตําบลหนองขาว ต้ังแต่วันท่ี 26 มิถุนายน 
2560 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 15 วัน  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

      ประกาศ ณ วันท่ี 22 เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2560 
 

    อดิเทพ กมลเวชช์ 
                                                                                             ( นายอดิเทพ กมลเวชช์ ) 

               นายอําเภอท่าม่วง 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   1. นายสมชาย ปานธรรม   สมาชิกสภาเทศบาล        ลากิจ 
ประธานสภาเทศบาล   2. นายพยอม ผ่ึงผาย     สมาชิกสภาเทศบาล        ลากิจ 
     3. นายสัมฤทธิ์   พัฒนมาศ   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ลาป่วย 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัย 
ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2560 ประจ าปี พ.ศ. 2560     
เม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 

 
 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ว่ามีข้อผิดพลาดท่ีต้อง 
ประธานสภาเทศบาล   แก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบและรับรองรายงาน 

การประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม                        ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียง เป็นเอกฉันท์ 

จ านวน  8 เสียง   
        

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ได้แก่เรื่องท่ี นายสมชาย ปานธรรม สมาชิกสภาเทศบาล  ได้แจ้งปัญหา
ประธานสภาเทศบาล   น้ําท่วมบริเวณถนนเทศบาล 11 ท่ีเกิดจากการวางท่อระบายน้ําบริเวณ 

ริมถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต้ังแต่กิโลเมตรท่ี 12 ซึ่งบัดนี้เทศบาลตําบล
หนองขาวได้ทําการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ือง เพื่อทราบ  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ือง เพื่อพิจารณา 
5.1 จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาในเขต
เทศบาลต าบลหนองขาว  โดยท าการวางท่อ HDPE 80 ศก. 225 
มม. PN 6 จ านวน 443 เมตร HDPE 80 ศก. 160 มม. PN 6 
จ านวน 1,789 เมตร HDPE 80 ศก. 110 มม.  PN 6 จ านวน 
2,004 เมตร และHDPE 80 ศก. 160 มม. PN 10 จ านวน 21 
เมตร รวมความยาว 4,257 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 5,259,000 
บาท 

นายทรงพล เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี ขออนุญาตให้ นางเกสา ฝาเงิน  ผู้อํานวยการกองคลัง  

ชี้แจงสถานะและหลักเกณฑ์การใช้เงินสะสมของเทศบาลตําบลหนองขาว 
นางเกสา ฝาเงิน     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ดิฉันนางเกสา ฝาเงิน 
ผู้อํานวยการกองคลัง   ผู้อํานวยการกองคลัง ยอดเงินสะสมท่ีเทศบาลฯ สามารถนํามาใช้ได้ตาม 

ญัตติ ท่ีท่านนายกเทศมนตรี เสนอต่อสภา  ข้อมูล ณ วัน ท่ี  23 
พฤ ษภ าคม  25 6 0  มี ย อด เ งิ น สะ สม ท่ีส าม า รถ ใ ช้ ไ ด้ ท้ั ง ส้ิ น 
26,846,798.02 บาท   

แต่ ณ วันนี้ มีนโยบายใช้เงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐ
มีรายการเพิ่มเติม ได้แก่ 
1. เงินเดือนค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 เดือน 
2. กันเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ จํานวน 2 เดือน 
จึงมียอดเงินสะสมท่ีสามารถใช้ได้ จํานวน 25,008,305.03 บาท 

นายทศพร  ใจทัศน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทศพร  ใจทัศน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล หลักเกณฑ์หนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 1438 

ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2559   กําหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 
 
 

…/ 1. กระทําได้ 
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1. กระทําได้เฉพาะโครงการหรือกิจการท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านบริการสังคมและชุมชน 
2. กิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ 
3. กิจการท่ีบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 49 ระบุว่าท้องถิ่นสามารถนําเงินสะสมไป
ใช้ได้ แต่จะต้องเป็นไปตามแนวทางท่ีระบุไว้ คือ เป็นอํานาจหน้าท่ีของ
ท้องถิ่น และเป็นการบริการชุมชนและสังคม กิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูน
รายได้ หรือกิจการท่ีบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
 สําหรับการเบิกจ่ายหากมีการก่อหนี้ผูกพันแล้วสามารถกันเงิน
เพื่อเบิกจ่ายใน 1 ปี ถัดไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาวเสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาวที่เคารพ ผมนายทรงพล   
นายกเทศมนตรี เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ขอมอบหมายให้ นายขวัญเมือง เอกจิตต์  

รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอญัตติต่อสภาแทน 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาวที่เคารพ ผมนายขวัญเมือง 
รองนายกเทศมนตรี เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล ดังนี้ 

ด้วยเทศบาลตําบลหนองขาว  ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม 
เพื่อดําเนินการโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาในเขตเทศบาลตําบล
หนองขาว ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด จํานวนเงิน 5,259,0๐๐.-
บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดังมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

หลักการ 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ไ ด้มีม ติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ท่ี  13 

กันยายน 2559 เห็นชอบในหลักการมาตรการสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการนําเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีกระทรวงการคลัง เสนอ   โดยให้
กระทรวงมหาดไทยกําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการตาม
มาตรการดังกล่าว         

จึงอาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน       การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 
กําหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคม 
ภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2559 
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  

 
…/ ท้ังนี้ 
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ท้ังนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลการใช้
จ่ายเงินสะสมให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ โดยคํานึง
ผลประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับเป็น
สําคัญโดยถือปฏิบัติตามประกาศ คสช. 104/2557 ลงวันท่ี 21 
กรกฎาคม 2557   

ท้ังนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอ สําหรับจ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีมีสา
ธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาว  

เหตุผล 
 เพื่ อ ให้การ ดําเนินการโครงการปรับปรุ ง ท่อประปาใน         
เขตเทศบาลตําบลหนองขาว โดยทําการวางท่อ HDPE 80 Ø 225 มม. 
PN 6 จํานวน 443 เมตร., ท่อ HDPE 80 Ø 160 มม. PN 6 จํานวน 
1,789 เมตร, ท่อ HDPE 80 Ø 110 มม. PN 6 จํานวน 2,004 
เมตร. และท่อ HDPE 80 Ø 160 มม. PN 10 จํานวน 443 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด เป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน 5,259,0๐๐.-
บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/         
ว 6222 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการดังกล่าว
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองขาวท่ีใช้บริการ
น้ําประปาจากเทศบาลตําบลหนองขาว เพื่อการอุปโภค บริโภคต้ังแต่       
สมัยสุขาภิบาล จากการก่อต้ังระบบประปามาเป็นระยะเวลานาน ทําให้
เทศบาลตําบลหนองขาวมักจะประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการแตกของท่อ
ประปาเป็นประจํา ทําให้เกิดการสูญเสียน้ํา อีกท้ังปัจจุบันประชาชนได้มี
การถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารท่ีอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้แนวท่อส่ง
น้ําประปาเดิมอยู่ในระดับลึก ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการซ่อมแซมและ
การซ่อมแซมแต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลานาน ทําให้ต้องหยุดจ่าย
น้ําประปาให้กับประชาชนเป็นระยะเวลานานเช่นกัน ส่งผลให้ประชาชน
เดือดร้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งประชาชนผู้ใช้น้ําประปาต้องการให้มีการเดิน
ท่อประปาใหม่ ซึ่งโครงการนี้ เกินศักยภาพของงานกิจการประปา       
จึงจําเป็นต้องใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมจากเทศบาลตําบลหนองขาวเข้า
มาช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลหนองขาว  

ยอดเงินสะสม ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 มียอดเงินท้ังส้ิน 
26,846,798.02 บาท   (ยี่สิบหกล้านแปดแสนส่ีหมื่นหกพันเจ็ดร้อย
เก้าสิบแปดบาทสองสตางค์) และสามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 
6222 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 
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ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการปรับปรุงท่อประปาในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว ตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด  จํานวนเงิน 5,259,0๐๐.-บาท (ห้าล้านสอง
แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล      
นายสุนทร จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาว ผมนายสุนทร จันทนะ  
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ต้องการทราบว่าบริเวณท่ีขุดเพื่อวางท่อประปาท่ี 

กําลังดําเนินการอยู่ ใช้วัสดุใดในการปิดทับปากหลุม 
นายศักดิ์ชาย รอดภัย  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาว ผมนายศักด์ิชาย รอดภัย 
ผู้อํานวยการกองช่าง   ผู้อํานวยการกองช่าง ขั้นตอนคือหลังจากฝังกลบด้วยดินและจะปล่อยให้ 

ดินแน่นระยะเวลาใกล้ส่งงานก็จะปิดทับด้วยคอนกรีต หนา 15 
เซนติเมตร 

นายโกศล  นาคะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาว ผมนายโกศล  นาคะ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ใช้ดินหรือทรายกลบปากหลุม 
นายศักดิ์ชาย รอดภัย  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาว ผมนายศักด์ิชาย รอดภัย 
ผู้อํานวยการกองช่าง ผู้อํานวยการกองช่าง ใช้ดินเดิมโดยเอาหินออก เนื่องจากโครงการนี้ใช้

ท่อชนิด HDPE ในหลักวิศวกรรมไม่จําเป็นต้องใช้ทราย ไม่เหมือนกับท่อ 
PVC จะต้องใช้ทราย ซึ่งโครงการนี้จะประหยัดงบประมาณมากกว่า 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   จากปัญหาเก่าท่ีประสบกับโครงการท่ีผ่านมา คือดินทรุดตัวหลายจุด
ประธานสภาเทศบาล   เรามีวิธีป้องกันอย่างไร 
นายศักดิ์ชาย รอดภัย  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาว ผมนายศักด์ิชาย รอดภัย 
ผู้อํานวยการกองช่าง ผู้อํานวยการกองช่าง ปัญหาการทรุดตัวเป็นเรื่องปกติท่ีต้องเกิดอยู่แล้ว 

แต่โครงการนี้เรามีการฝังกลบ บดอัด และรอให้น้ําซึมเพื่อเซ็ตตัว แล้วจึง
ปิดปากหลุมด้วยคอนกรีตหน้า 15 เซนติเมตร จะต้องมีการยุบตัวอยู่
แล้วในระยะ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 เซนติเมตร  

นายโกศล  นาคะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาว ผมนายโกศล  นาคะ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล การทํางานและคุมงานในโครงการท่ีแล้วสะเพร่า

มาก เพราะดูจากงานท่ีซอย 7 บ้านนางต๋ิง ท่อประปาชํารุดพนักงาน
ของเทศบาลดําเนินการซ่อมแซมกันเองกลับไม่มีการยุบตัว อยากให้
กําชับช่างควบคุมงาน  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี  ท่านใดเห็นชอบโครงการดังกล่าว  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงท่อเมน

ประปาในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว  โดยท าการวางท่อ HDPE 
80 ศก. 225 มม. PN 6 จ านวน 443 เมตร HDPE 80 ศก. 160 
มม. PN 6 จ านวน 1,789 เมตร HDPE 80 ศก. 110 มม.  PN 6  
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จ านวน 2,004 เมตร และHDPE 80 ศก. 160 มม. PN 10  
จ านวน 21 เมตร รวมความยาว 4,257 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 
5,259,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง  

 

5.2      จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตบริเวณซอยเทศบาล 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
102 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 408 ตารางเมตร และ
บริเวณซอยเทศบาล 10 ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 405 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ,025 ตารางเมตร งบประมาณ ทั้งสิ้น 
860,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาวเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาวที่เคารพ ผมนายทรงพล   
นายกเทศมนตรี เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ขอมอบหมายให้ นายขวัญเมือง เอกจิตต์  

รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอญัตติต่อสภาแทน 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาวที่เคารพ ผมนายขวัญเมือง 
รองนายกเทศมนตรี เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล ดังนี้ 

ด้วยเทศบาลตําบลหนองขาว ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม 
ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม
ภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2559 
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 9 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 102 เมตรหรือพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 408 ตร.ม. และซอยเทศบาล 10 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า       
5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 405 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,025 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลหนองขาวกําหนด  จํานวนเงิน 860,000 
บาท (แปดแสนหกหมื่นบาท) ดังมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนผิว

จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 9 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า      
4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 102 เมตรหรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 408 ตร.ม. 
และซอยเทศบาล 10 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
405 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2 ,025 ตร.ม. ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลตําบลหนองขาวกําหนด  

อ้างถึง หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว.6222  ลงวันท่ี 31 
ตุลาคม 2559 ( รายละเอียดตามเอกสารแบนบท้าย ) 

ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพใน
ระยะยาว 
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เหตุผล 
เนื่องด้วยคณะผู้บริหาร ได้รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชน ท่ี

ใช้เส้นทางสัญจร ซอยเทศบาล 9 และ10 ว่าได้รับความเดือดร้อนจากผิว
จราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ และลําบากต่อการสัญจรไป-มา จึงได้มอบหมาย
ให้กองช่างทําการสํารวจ และประมาณราคาค่าโครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 9 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า      
4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 102 เมตรหรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 408 ตร.ม. 
และซอยเทศบาล 10 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
405 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2 ,025 ตร.ม. ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลตําบลหนองขาวกําหนด เทศบาลตําบลหนองขาวจึงมีความจําเป็น
ท่ีจะทําการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 9 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 102 เมตร และซอย
เทศบาล 10 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 405 เมตร  
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลหนองขาวกําหนด เพื่อบําบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากถนนเดิมมีสภาพชํารุดทรุดโทรมเป็น
หลุมเป็นบ่อ อาจทําให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ท่ีสัญจรไป-มาได้ และ
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ร่วมท้ังเพื่ออํานวย
ความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
เนื่องจากในเขตเทศบาลตําบลหนองขาวเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมมีผู้มา
ท่องเท่ียวอยู่ตลอดปี ซึ่งผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองขาวพิจารณาว่าเป็น
โครงการท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนและไม่สามารถรอจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีในปีต่อไปได้ ประกอบกับโครงการดังกล่าวได้มีไว้ใน      
( แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 ) จึงได้เสนอ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 9 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 102 เมตรหรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 408 ตร.ม. และซอยเทศบาล 10 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 405 เมตร หรือพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 2,025 ตร.ม. ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลหนองขาวกําหนด 
จํานวน 1 โครงการ เป็นจํานวนเงิน  860,000 บาท ( แปดแสนหกหมื่น
บาท ) 

ดังนั้นจึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
ดําเนินการโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
เทศบาล 9 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 102 เมตร
หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 408 ตร.ม. และซอยเทศบาล 10 ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 405 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,025 ตร.ม. ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลหนองขาวกําหนด ต่อท่ี
ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว เพื่อพิจารณา อนุมัติต่อไป 
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อนึ่ง ยอดเงินสะสม ( ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 ) และ
สามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0023.5/ว.06957 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2559 
จํานวน 26,846,798.02 บาท ( ยี่สิบหกล้านแปดแสนส่ีหมื่นหกพัน
เจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทสองสตางค์ )  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น  
ประธานสภาเทศบาล 
นายโกศล  นาคะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาว ผมนายโกศล  นาคะ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องผิวจราจรบริเวณถนนเทศบาล 9 และ

เทศบาล 10 ยังพอใช้ได้อยู่ แต่ท่ีน่าแก้ไขคือระดับของท่อระบายน้ํา
บริเวณ ถนนเทศบาล 9/1 และ 9/2 ท่ีผู้รับเหมาทําไม่ได้ระดับ ทําให้
น้ําขังไม่ระบาย เกิดการเน่าเหม็น ถ้านําเงินงบประมาณโครงการนี้   
ไปปรับปรุ ง ระ ดับ ท่อระบายน้ํ า โดยให้ ไหลผ่า นมาทางบ้ าน            
นายเล้ียง เหรียญทอง  หรือเอางบประมาณมาจัดซื้อกล้องวงจรปิด
น่าจะดีกว่า จากเหตุการณ์ของหายหรืออุบัติเหตุหลายครั้งเราไม่
สามารถหาหลักฐานได้เลย 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี  ท่านใดเห็นชอบโครงการดังกล่าว  โปรดยกมือ  
มติที่ประชุม    ที่ประชุมเห็นชอบใหจ่้ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงผิวทางจราจร 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยเทศบาล 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 102 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 408 ตารางเมตร 
และบริเวณซอยเทศบาล 10 ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 405 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,025 ตารางเมตร งบประมาณ ทั้งสิ้น 
860,000 บาท ด้วยเสียง จ านวน 7 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง คือ 
นายโกศล นาคะ สมาชิกสภาเทศบาล 

  

5.3 จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าทิ้ง  และ  
        บ่อพัก บริเวณซอยทางเข้าวัดส้มใหญ่ข้างส านักงานเทศบาลต าบล 

หนองขาว หมู่ที่ 4 ต.หนองขาว โดยใชท้่อ คสล. ปากลิ้นรางชั้น 3  
ศก. 0.40 เมตร ระยะทาง 174 เมตร พร้อมบ่อ พัก คสล. 19 บ่อ 
งบประมาณทั้งสิ้น 700,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาวเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาวที่เคารพ ผมนายทรงพล   
นายกเทศมนตรี เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ขอมอบหมายให้ นายขวัญเมือง เอกจิตต์  

รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอญัตติต่อสภาแทน 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาวที่เคารพ ผมนายขวัญเมือง 
รองนายกเทศมนตรี เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล ดังนี้ 

ด้วยเทศบาลตําบลหนองขาว ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม 
ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม 
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ภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 
2559 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. และบ่อพัก บริเวณซอย
ถนนเข้าวัดส้มใหญ่ข้างสํานักงานเทศบาลตําบลหนองขาว หมู่ท่ี 4 โดยใช้
ท่อระบายน้ํา คสล. ช้ัน 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง0.40 เมตร ความยาว 174 
เมตร  พร้อมบ่อพัก  คสล. 19 บ่อ   ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบล
หนองขาวกําหนด จํานวนเงิน 700,000 บาท ( เจ็ดแสนบาทถ้วน ) ดังมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ํา คสล.และบ่อพัก บริเวณซอยถนนเข้าวัดส้มใหญ่ข้างสํานักงาน
เทศบาลตําบลหนองขาว หมู่ท่ี 4 โดยใช้ท่อระบายน้ํา คสล. ช้ัน 3 เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว 174 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 19 
บ่อ ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลหนองขาวกําหนด 

อ้างถึง หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว.6222  ลงวันท่ี 31 
ตุลาคม 2559  ( รายละเอียดตามเอกสารแบนบท้าย ) 

ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย
เกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาว 

เหตุผล 
เนื่องด้วยคณะผู้บริหาร ได้รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนใช้

เส้นทางซอยวัดส้มใหญ่ว่าได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมขังผิวจราจร 
ทําให้สัญจรไป-มา ลําบาก จึงได้มอบหมายให้กองช่างทําการสํารวจ และ
ประมาณราคาค่าโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา  คสล.และบ่อพัก 
บริเวณซอยถนนเข้าวัดส้มใหญ่ข้างสํานักงานเทศบาลตําบลหนองขาว หมู่
ท่ี 4 โดยใช้ท่อระบายน้ํา คสล. ช้ัน 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง0.40 เมตร 
ความยาว 174 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 19 บ่อ ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลตําบลหนองขาวกําหนด เทศบาลตําบลหนองขาวจึงมีความจําเป็น
ท่ีจะทําการโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล.และบ่อพัก บริเวณ
ซอยถนนเข้าวัดส้มใหญ่ข้างสํานักงานเทศบาลตําบลหนองขาว หมู่ท่ี 4 
โดยใช้ท่อระบายน้ําคสล. ช้ัน 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง0.40 เมตร ความยาว 
174 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 19 บ่อ ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบล
หนองขาวกําหนด เพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากเวลา
ฝนตกลงมา ทําให้มีน้ําท่วมขังถนน ทําให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณ
ดังกล่าว ไม่สะดวกในการสัญจรไป-มา ร่วมท้ังเพื่ออํานวยความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียวเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากในเขต
เทศบาลตําบลหนองขาว เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมมีผู้มาท่องเท่ียวอยู่ตลอดปี 
ซึ่งผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองขาวพิจารณาว่าเป็นโครงการท่ีมีความ 
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จําเป็นเร่งด่วน และไม่สามารถรอจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีในปี
ต่อไปได้ ประกอบกับโครงการดังกล่าวได้มีไว้ใน ( แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 
2560-2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 ) จึงได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ําคสล.และบ่อพัก บริเวณซอยถนน
เข้าวัดส้มใหญ่ข้างสํานักงานเทศบาลตําบลหนองขาว หมู่ท่ี 4 โดยใช้ท่อ
ระบายน้ําคสล. ช้ัน 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง0.40 เมตร ความยาว       
174 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 19 บ่อ ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบล
หนองขาวกําหนด จํานวน 1 โครงการ เป็นจํานวนเงิน  700,000 บาท  
( เจ็ดแสนบาทถ้วน ) 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
ดําเนินการโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ําคสล.และบ่อพัก บริเวณซอย
ถนนเข้าวัดส้มใหญ่ข้างสํานักงานเทศบาลตําบลหนองขาว หมู่ท่ี 4 โดยใช้
ท่อระบายน้ําคสล. ช้ัน 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง0.40 เมตร ความยาว 174 
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 19 บ่อ ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลหนอง
ขาวกําหนด ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว เพื่อพิจารณา 
อนุมัติต่อไป 

อนึ่งยอดเงินสะสม (ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2560) และ
สามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0023.5/ว.06957 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2559 
จํานวน 26,846,798.02 บาท (ยี่สิบหกล้านแปดแสนส่ีหมื่นหกพัน
เจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทสองสตางค์)  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ถ้าไม่มี ผมขออธิบาย 
ประธานสภาเทศบาล เนื่องจากผมเป็นผู้ประสบปัญหานี้มานานแล้ว   เนื่องจากท่ีดินแปลง

ใกล้เคียงเดิมเป็นทุ่งนา จึงไม่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วม แต่ปัจจุบันท่ีดิน
ดังกล่าวได้ทําการถมดิน เป็นผลให้ปิดทางเดินของน้ําทําให้มีน้ําท่วมขัง 
โดยเฉพาะเวลามีรถวิ่งผ่านน้ําจะล้นเข้าบริเวณบ้านพักอาศัย ช่วงเช้า
พระท่ีเดินบิณฑบาตก็ได้รับความเดือดร้อน 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี  ท่านใดเห็นชอบโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ าทิ้ ง   และบ่อพักบริเวณซอยทางเข้าวัดส้มใหญ่ข้าง
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาว หมู่ที่ 4 ต.หนองขาว โดยใช้ท่อ 
คสล. ปากลิ้นรางชั้น 3 ศก. 0.40 เมตร ระยะทาง 174 เมตร 
พร้อมบ่อ พัก คสล. 19 บ่อ งบประมาณทั้งสิ้น 700,000 บาท ด้วย
เสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 

 

        5.4 จ่ายขาดเงินสะสมโครงการสร้างร้านค้าชุมชน โครงสร้างเหล็ก  
แมททัลชีท ลักษณะทรงไทย งบประมาณทั้งสิ้น 1,466,000 บาท 

 
 

.../ นายบัณฑิต   



12 
 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาวเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาวที่เคารพ ผมนายทรงพล   
นายกเทศมนตรี เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ขอมอบหมายให้ นายขวัญเมือง เอกจิตต์  

รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอญัตติต่อสภาแทน 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาวที่เคารพ ผมนายขวัญเมือง 
รองนายกเทศมนตรี เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล ดังนี้ 

ด้วยเทศบาลตําบลหนองขาว ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม 
ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและ
สังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 
2559 โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชนโครงสร้างเหล็กมุงหลังคา
เมทัลซีท ลักษณะเป็นทรงไทย  จํานวนเงิน  1,466,000 บาท (หนึ่ง
ล้านส่ีแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ดังมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้าง

อาคารร้านค้าชุมชนโครงสร้างเหล็กมุงหลังคาเมทัลซีท ลักษณะเป็นทรง
ไทย  จํานวนเงิน  1,466,000 บาท  (หนึ่งล้านส่ีแสนหกหมื่นหกพัน
บาทถ้วน)   ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลหนองขาวกําหนด 

อ้างถึง หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว.6222 ลงวันท่ี 
31 ตุลาคม 2559       ( รายละเอียดตามเอกสารแบนบท้าย )      

        ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสม
คงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาว 

เหตุผล 
เนื่องด้วยคณะผู้บริหาร ได้รับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้าน 

และแม่ค้าตลาดนัดชุมชนวัดอินทาราม ว่าได้รับความเดือดร้อนในการ
ขายของ เนื่องจากไม่มีหลังคาบังแดดบังฝน จึงได้มอบหมายให้กองช่าง
ทําการสํารวจ และประมาณราคาค่า โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้า
ชุมชนโครงสร้างเหล็กมุงหลังคาเมทัลซีท ลักษณะเป็นทรงไทย  จํานวน
เงิน  1,466,000 บาท (หนึ่งล้านส่ีแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลหนองขาวกําหนด 
 เทศบาลตําบลหนองขาวจึงมีความจําเป็นท่ีจะทําการก่อสร้าง
อาคารร้านค้าชุมชนโครงสร้างเหล็กมุงหลังคาเมทัลซีท ลักษณะเป็นทรง
ไทย  ดังกล่าว เพื่อเป็นการจัดระเบียบร้านค้าให้สวยงามถูกสุขลักษณะ 
สร้างอนามัยและส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ 
เพื่อให้ประชาชนได้นําผลผลิตมาจําหน่ายก่อให้เกิดรายได้แก่ครัวเรือน  
ร่วมท้ังเพื่ออํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  เนื่องจากในเขตเทศบาลตําบลหนองขาวเป็น 
 

.../ หมู่บ้าน 
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หมู่บ้านวัฒนธรรมมีผู้มาท่องเท่ียวอยู่ตลอดปี ซึ่งผู้บริหารเทศบาลตําบล
หนองขาวพิจารณาว่าเป็นโครงการท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน และไม่
สามารถรอจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีในปีต่อไปได้ ประกอบกับ
โครงการดังกล่าวได้มีไว้ใน (แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560 -2562 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3) จึงได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อโครงการ 
ก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชนโครงสร้างเหล็กมุงหลังคาเมทัลซีท ลักษณะ
เป็นทรงไทย ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลหนองขาวกําหนด จํานวน 
1 โครงการ เป็นจํานวนเงิน  1,466,000 บาท    ( หนึ่งล้านส่ีแสนหก
หมื่นหกพันบาทถ้วน )    

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
ดําเนินการโครงการอาคารร้านค้าชุมชน โครงสร้างเหล็กมุงหลังคาเมทัล
ซีท ลักษณะเป็นทรงไทย จํานวนเงิน  1,466,000 บาท (หนึ่งล้านส่ี
แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลหนอง
ขาวกําหนด ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว เพื่อพิจารณา 
อนุมัติต่อไป 

อนึ่งยอดเงินสะสม ( ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 ) และ
สามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0023.5/ว.06957 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2559 
จํานวน 26,846,798.02 บาท ( ยี่สิบหกล้านแปดแสนส่ีหมื่นหกพัน
เจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทสองสตางค์ )  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น  
ประธานสภาเทศบาล  
นายวิโรจน์ เอกจิตต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์  
รองประธานสภาเทศบาล   เอกจิตต รองประธานสภาเทศบาล โครงการนี้จะดําเนินการบริเวณใด 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล  เอกจิตต์
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี จุดท่ีจะเริ่มดําเนินโครงการคือบริเวณด้านข้างประตูวัว  

2 ตัว โดยอยู่ด้านหลังของเสาไฮแมส    
นายวิโรจน์  เอกจิตต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์ เอกจิตต 
รองประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภาเทศบาล  เรื่องเก็บภาษีหรือเก็บค่าธรรมเนียมเราต้อง 

ทําอย่างไร 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี ต้องมีการประชุมเพื่อหารือก่อน 
นายโกศล  นาคะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาว ผมนายโกศล  นาคะ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทางเทศบาลได้ขออนุญาตจากวัดอินทารามแล้ว

หรือยัง 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล  เอกจิตต์
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี ขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

.../ นางอารมย ์
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นางอารมย์ เอกฉันท์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาวท่ีเคารพ ดิฉันนางอารมย์  
สมาชิกสภาเทศบาล   เอกฉันท์ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องการเก็บภาษีหรือเก็บค่าธรรมเนียม 

ใครเป็นคนเก็บ 
นายทศพร  ใจทัศน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทศพร  ใจทัศน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล เราได้มีการขออนุญาตเพื่อขอใช้พื้นท่ีของวัด 

อินทารามไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เรื่องการขอใช้สิทธิเหนือ
ท่ีดินในการจัดตลาดนัด จัดกิจกรรมต่างๆของชุมชน ตามโครงการท่ีเรา
จะดําเนินโครงการเป็นการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสร้างหลังคาเพื่อจัดระเบียบร้านค้าให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมเราจะต้องมีการขอ
ยกร่างเทศบัญญัติอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้ายังไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลก็ไม่
สามารถทําได้   

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี  ท่านใดเห็นชอบโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ  
มติที่ประชุม    ที่ประชุมเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการสร้างร้านค้าชุมชน  

โครงสร้างเหล็กแมททัลชีท ลักษณะทรงไทย งบประมาณทั้งสิ้น 
1,466,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล  เอกจิตต์
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี ขออนุญาตช้ีแจงข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการใช้เงิน 

สะสม อ้างถึงตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ( และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ) ส่วนท่ี 5  การคลังและทรัพย์สินของ
เทศบาล มาตรา 67 ทวิ  ความว่า การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และ
การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว   

ดังนั้น ผมขอให้ท่านประธานสภาขอความเห็นชอบในท่ีประชุม
แห่งนี้ว่า เห็นชอบให้ใช้เงินสะสมตามท่ีได้เสนอญัตติรายจ่ายเพื่อการ
ลงทุน ท้ัง 4 โครงการ หรือไม่ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงขอกฎหมาย มีท่านใดจะซักถาม  
ประธานสภาเทศบาล   หรือไม่  

ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอความเห็นชอบจากท่ีประชุม ท่าน
ใดเห็นชอบให้ใช้เงินสะสมตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ ท้ัง 4 
โครงการ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้เงินสะสมได้ ทั้ง 4 โครงการ ด้วยเสียง
เป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   เมื่อท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้เงินสะสมแล้ว กองคลังจะทํารายงาน  
ประธานสภาเทศบาล   เพื่อขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป     
 

                                  5.5  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
รายการจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชาชุด 9 หน้า 9 จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 

                                        8,500 บาท 
 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาวเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาวที่เคารพ ผมนายทรงพล   
นายกเทศมนตรี เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ขอมอบหมายให้ นายขวัญเมือง เอกจิตต์  

รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอญัตติต่อสภาแทน 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาวที่เคารพ ผมนาย  
รองนายกเทศมนตรี ขวัญเมือง เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 

ดังนี้ 
ด้วยเทศบาลตําบลหนองขาวจะจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ชุด 9 หน้า 

9 จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัดวางดอกไม้จันทน์สําหรับงานพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลเดช  เนื่องจากเทศบาลตําบลหนองขาวได้จัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการทําดอกไม้จันทน์แก่ประชาชนเป็นประจําทุกๆเดือน จึง
จําเป็นต้องมีสถานท่ีจัดวางเหมาะสมและสวยงามสมพระเกียรต ิ

แต่ด้วยสํานักปลัดเทศบาลมิได้มีการต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แต่
อย่างใด 

โอกาสนี้จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลหนองขาวเพื่อ
พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการจัดซื้อโต๊ะหมู่
บูชาชุด 9 หน้า 9 จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 8,500 บาท โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหมป่ระจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการโอนเพิ่ม(ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์สาํนักงาน                 
รายการ   จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาชุด 9 หนา้ 9 จาํนวน 1 ชุด                        
งบประมาณอนุมัติ        0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน        0 บาท 
โอนครั้งนี ้  8,500 บาท 
งบประมาณหลังโอน 8,500 บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาชุด 9 หน้า 9 
จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 8,500 บาท โดยมีรายละเอียด คือ  
1. ทําด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 9 นิ้ว 
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2. มีฐานรองโต๊ะหมู่ 
3. มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ช้ิน 
( รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ) 

รวมเงินโอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)ทั้งสิ้น จ านวน 8,500 บาท 
รายการโอนลด 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
ประเภท   เงินเดือน ( ฝ่ายการเมือง )  
รายการ   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณอนุมัติ 1,490,400 บาท 
งบประมาณก่อนโอน    405,540 บาท 
โอนลดครั้งนี้         8,500 บาท 
งบประมาณหลังโอน    397,040 บาท 

     รวมเงินโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 8,500 บาท 
เหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับท่ี ๒ 
และ ๓ ) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ 27 กําหนดว่า การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี  ท่านใดเห็นชอบโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเปน็  

รายการใหม่ รายการจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชาชุด 9 หน้า 9 จ านวน 1 ชุด 
งบประมาณ 8,500 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 

  

5.6 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ 
         จัดซ้ือล าโพงและยูนิตฮอร์นพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับงานเสียงตามสาย  
        จ านวน 10 ชุด งบประมาณ 18,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาวเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาวที่เคารพ ผมนายทรงพล   
นายกเทศมนตรี เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ขอมอบหมายให้ นายขวัญเมือง เอกจิตต์  

รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอญัตติต่อสภาแทน 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์   เรียนท่านรองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาวที่เคารพ ผมนาย 
รองนายกเทศมนตรี ขวัญเมือง เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 

ดังนี้ 
 
 
 

.../ ด้วยเทศบาล 
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 ด้วยเทศบาลตําบลหนองขาวมีความจําเป็นต้องจัดซื้อลําโพง
และยูนิตฮอร์นพร้อมอุปกรณ์ สําหรับงานเสียงตามสาย จํานวน 10 ชุด 
งบประมาณ 18,000 บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ 
เสียงตามสายของเทศบาลตําบลหนองขาว เพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน 

โอกาสนี้ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลหนองขาวเพื่อ
พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการจัดซื้อ
ลําโพงและยูนิตฮอร์นพร้อมอุปกรณ์ สําหรับงานเสียงตามสาย  จํานวน 
10 ชุด งบประมาณ 18,000 บาท  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมั ติ โอน เงินงบประมาณราย จ่าย เพื่ อ ต้ัง จ่ ายเป็น         

รายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการโอนเพื่อต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่ 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             
รายการ   จัดซื้อลําโพงและยูนิตฮอร์นพร้อมอุปกรณ์  

สําหรับงานเสียงตามสาย  จํานวน 10 ชุด  
งบประมาณอนุมัติ            0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน            0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้      18,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน   18,000 บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ เพื่อจัดซื้อลําโพงและยูนิตฮอร์นพร้อม
อุปกรณ์ สําหรับงานเสียงตามสาย  จํานวน 10 ชุด งบประมาณ 
18,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1.ปากลําโพงมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 15 นิ้ว 
2. กําลังขับ 150 วัตต์ 
 ( ไม่มีรายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ) 
รวมเงินโอนเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 18,000 บาท
รายการโอนลด 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
ประเภท   เงินเดือน ( ฝ่ายการเมือง )  
รายการ   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณอนุมัติ 1,490,400 บาท 
งบประมาณก่อนโอน    397,040 บาท 
 

.../ โอนลด 
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โอนลดครั้งนี้       18,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน    379,040 บาท 

     รวมเงินโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 18,000 บาท 
เหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ 
และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ 27 กําหนดว่า การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี  ท่านใดเห็นชอบโครงการดังกล่าว  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ รายการจัดซ้ือล าโพงและยูนิตฮอร์นพร้อมอุปกรณ์ 
ส าหรับงานเสียงตามสาย จ านวน 10 ชุด งบประมาณ 18,000 
บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 
 

5.7 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด A3 จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 
7,900 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาวเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาวที่เคารพ ผมนายทรงพล   
นายกเทศมนตรี เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ขอมอบหมายให้ นายขวัญเมือง เอกจิตต์  

รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอญัตติต่อสภาแทน 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาวที่เคารพ ผมนาย  
รองนายกเทศมนตรี ขวัญเมือง เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 

ดังนี้ 
ด้วยกองช่าง เทศบาลตําบลหนองขาว ได้เสนอขอโอนเพิ่มเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  เพื่อไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

ขออนุมัติโอนเพิ่ม เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก   ขนาดA3  จํานวน 1 เครื่อง  เนื่องจากสะดวกในการใช้งาน
พิมพ์เอกสาร และเพื่อความรวดเร็วในการทําเอกสารต่าง ๆ ไม่ติดขัดต่อ
การทํางานช่วยให้งานถูกต้องเรียบร้อยและเพียงพอต่อการใช้งาน       

จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 

.../ โอนเพิ่ม 
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โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)  
         แผนงาน      เคหะและชุมชน     
          งาน      บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
          หมวด        ค่าครุภัณฑ์       
     ประเภท      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
     รายการ               เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง 
     งบประมาณอนุมัติ       0   บาท  
     งบประมาณก่อนโอน     0   บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้          7,900.- บาท 
     งบประมาณหลังโอน  7,900.- บาท 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เครื่องพิมพ์เอกสาร ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง   เพื่อสะดวกในการใช้
งานพิมพ์เอกสารและเพียงพอต่อการใช้งาน ( รายละเอียดตามบัญชี
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ) 

      โอนลด 
แผนงาน  เคหะและชุมชน      

     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
     หมวด    ค่าครุภัณฑ์        
     ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
     รายการ           เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED 
     งบประมาณอนุมัติ       53,000   บาท  
     งบประมาณก่อนโอน    53,000   บาท 
     โอนลดครั้งนี้                7,900   บาท 
     งบประมาณหลังโอน     45,100  บาท 
     งบประมาณต้ังไว้          53,๐๐๐ บาท   

รวมโอนลดท้ังส้ิน จํานวน  7,9๐๐ บาท  
เหตุผล 

 มีความจําเป็นต้องโอนเพิ่มเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) และ 
๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ กําหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทําให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี  ท่านใดเห็นชอบโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ รายการเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด A3 จ านวน    
1 เคร่ือง งบประมาณ 7,900 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 
8 เสียง 
 

5.8 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
รายการเค ร่ืองคอมพิว เตอ ร์แบบ ต้ัง โ ต๊ะ จ านวน 1 เค ร่ือ ง 
งบประมาณ 22,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาวเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาวที่เคารพ ผมนายทรงพล   
นายกเทศมนตรี เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ขอมอบหมายให้ นายขวัญเมือง เอกจิตต์  

รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอญัตติต่อสภาแทน 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาวที่เคารพ ผมนาย  
รองนายกเทศมนตรี ขวัญเมือง เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 

ดังนี้ 
ด้วยกองช่าง เทศบาลตําบลหนองขาว ได้เสนอขอโอนเพิ่มเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  เพื่อไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเพิ่ม เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เงินงบประมาณ

รายจ่าย  ประ จําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เพื่ อ จัดซื้ อ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ จํานวน 1 เครื่อง เนื่องจากสะดวกในการใช้
งานพิมพ์เอกสาร และเพื่อความรวดเร็วในการทําเอกสารต่าง ๆ   ไม่
ติดขัดต่อการทํางานช่วยให้งานถูกต้องเรียบร้อยและเพียงพอต่อการใช้งาน   

จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)  

         แผนงาน      เคหะและชุมชน     
          งาน      บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
          หมวด        ค่าครุภัณฑ์       
     ประเภท      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
     รายการ               เครื่องคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ จํานวน 1 เครื่อง 
     งบประมาณอนุมัติ             0   บาท  
     งบประมาณก่อนโอน          0   บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้         22,000   บาท 
     งบประมาณหลังโอน 22,000   บาท 

 

.../ คําช้ีแจง 
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ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ  จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานพิมพ์
เอกสาร  และเพื่อความรวดเร็วในการทําเอกสารต่าง ๆ ไม่ติดขัดต่อการ
ทํางาน (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปีพ.ศ. 2560 ) 
โอนลด 

     แผนงาน  เคหะและชุมชน      
     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
     หมวด    ค่าครุภัณฑ์        
     ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
     รายการ           เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED 
          งบประมาณอนุมัติ     53,000   บาท  
     งบประมาณก่อนโอน  53,000  บาท 
     โอนลดครั้งนี้            22,000  บาท 
     งบประมาณหลังโอน   31,000  บาท 
     งบประมาณต้ังไว้       53,๐๐๐  บาท   

รวมโอนลดท้ังส้ิน  จํานวน  22,๐๐๐ บาท  
เหตุผล 

      มีความจําเป็นต้องโอนเพิ่มเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็น 
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) และ 
๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ กําหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทําให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี  ท่านใดเห็นชอบโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น  

รายการใหม่ รายการเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ จ านวน 1 
เคร่ือง งบประมาณ 22,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 
เสียง  
  

5.8  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
รายการเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด A4 จ านวน 1 เคร่ือง 
งบประมาณ 7,700 บาท 

 
.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาวเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาวที่เคารพ ผมนายทรงพล   
นายกเทศมนตรี เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ขอมอบหมายให้ นายขวัญเมือง เอกจิตต์  

รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอญัตติต่อสภาแทน 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาวที่เคารพ ผมนาย  
รองนายกเทศมนตรี ขวัญเมือง เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 

ดังนี้ 
ด้วยกองช่าง เทศบาลตําบลหนองขาว ได้เสนอขอโอนเพิ่มเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  เพื่อไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเพิ่ม เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก   ขนาดA4  จํานวน 1 เครื่อง  เนื่องจากสะดวกในการใช้งาน 
พิมพ์เอกสาร และเพื่อความรวดเร็วในการทําเอกสารต่าง ๆ ไม่ติดขัดต่อ
การทํางานช่วยให้งานถูกต้องเรียบร้อยและเพียงพอต่อการใช้งาน   จึง
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)  

         แผนงาน      เคหะและชุมชน     
          งาน      บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
          หมวด        ค่าครุภัณฑ์       
     ประเภท      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
     รายการ               เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด A4 จํานวน 1 เครื่อง 
     งบประมาณอนุมัติ             0 บาท  

งบประมาณก่อนโอน               0 บาท 
     โอนเพิ่มครั้งนี้           7,700 บาท 
     งบประมาณหลังโอน   7,700 บาท 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เครื่องพิมพ์เอกสาร ขนาด A4 จํานวน 1 เครื่อง   เพื่อสะดวกในการใช้
งานพิมพ์เอกสารและเพียงพอต่อการใช้งาน (รายละเอียดตามบัญชีราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
โอนลด 

     แผนงาน  เคหะและชุมชน      
     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
     หมวด    ค่าครุภัณฑ์        
     ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

  .../ รายการ   
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     รายการ           เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED 
         งบประมาณอนุมัติ       53,000   บาท  

งบประมาณก่อนโอน    53,000   บาท 
     โอนลดครั้งนี้                7,700   บาท 
     งบประมาณหลังโอน     45,300  บาท 
     งบประมาณต้ังไว้         53,๐๐๐  บาท   

รวมโอนลดท้ังส้ิน จํานวน 7,7๐๐ บาท  
เหตุผล 

      มีความจําเป็นต้องโอนเพิ่มเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็น 
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) และ 
๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ กําหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี  ท่านใดเห็นชอบโครงการดังกล่าว  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ รายการเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด A4 จ านวน    
1 เคร่ือง งบประมาณ 7,700 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 
8 เสียง  
  

ระเบียบวาระที่ 6    เร่ือง อื่นๆ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล    
นายวิโรจน์ เอกจิตต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์ เอกจิตต 
รองประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภาเทศบาล ขอให้ดําเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณซุ้ม 

ข้ามถนนท้ัง 2 จุด  
เรื่องท่ี 2 คือ ขอเสนอให้ปรับปรุงป้ายบอกซอยเนื่องจากมีการชํารุด
หลายๆจุด 
เรื่ อง ท่ี  3 ตอนนี้ การจราจรบริ เวณถนนสายกาญจนบุรี -อู่ทอง 
การจราจรหนาแน่น มักมีการขับรถเร็วและแซงกัน ขอเสนอให้มีการ
ติดต้ังเสาจราจรแบบล้มลุก เพื่อป้องกันการแซง 

นายทศพร  ใจทัศน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ี เคารพ ผมนายทศพร  ใจทัศน์
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอมา จะให้ 

กองช่างบรรจุเข้าแผนการดําเนินงาน  
 

…/ เรื่องท่ี 1 
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เรื่องท่ี 1 ป้ายบอกซอยได้บรรจุไว้ในแผนการดําเนินงานแล้ว 
เรื่องท่ี 2 กล้องวงจรปิดขอให้ช่างไปสํารวจจุดท่ีจะติดต้ัง 
เรื่องท่ี 3 เสียงตามสายต้องให้ช่างผู้ชํานาญงานมาสํารวจเช่นกัน 
หากท่านสมาชิกสภาต้องการให้ดําเนินโครงการใด กรุณาเขียนความ
ประสงค์มาในแบบท่ีเทศบาลได้แจกไว้ ให้  และเสนอมาท่ีสํานัก
ปลัดเทศบาล 

นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุนทร  จันทนะ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้ทําหนังสือแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทําการ 

แก้ไขปัญหาสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ท่ีไม่เป็นระเบียบ เกรงว่าจะเกิด
อันตรายต่อประชาชน 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ชาวบ้านสงสัยว่าทําไมฝังท่อประปาแล้ว ทําไมถึงไม่จ๊ัมป์กับมิเตอร์น้ํา 
ประธานสภาเทศบาล 

นายศักดิ์ชาย รอดภัย   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายศักด์ิชาย รอดภัย 
ผู้อํานวยการกองช่าง   ผู้อํานวยการกองช่าง เรื่องการจ๊ัมป์ท่อ 2 นิ้วเพื่อให้เข้ามิเตอร์ตามบ้าน  

เรายังไม่สามารถทําได้ เพราะยังไม่ได้ต่อระบบน้ํากับท่อเมนเดิมถ้าจ๊ัมป์ 
เราจะไม่มีน้ําทดสอบท่อ  แต่เมื่อเรามีการจ๊ัมป์ท่อใหญ่ ขนาดหน้า 8 
บริเวณหน้าสถานีน้ํามันนิตยาบริการ  เราถึงจะดําเนินการจ๊ัมป์กับท่อ
ขนาดต่างๆ และจ๊ัมป์เข้ากับท่อขนาดหน้า 2 เพื่อเข้ามิเตอร์ตามบ้านได้ 
เราวางแผนการดําเนินงานเป็น 3 งวด ขั้นตอนการจ๊ัมป์เข้ามิเตอร์เป็น
ช่วงงวดท่ี 3 

นายทรงพล เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี ขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลทําหนังสือขอความ 

อนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าท่ีตํารวจให้บริการด้านการจราจรบริเวณ 3 แยก
ทางเข้าถนนเทศบาล 10 และ 11  ช่วงเวลา 07.00-08.00 นาฬิกา 
เนื่องจากมีประชาชนร้องขอ 

นายขวัญเมือง เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง เอกจิตต์  
รองนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี ขอให้เพิ่มเรื่องการบริการด้านจราจรบริเวณหน้าวัด 

อินทารามช่วงเวลาก่อนและหลังในวันท่ีมีการฌาปนกิจศพ 
 

เลิกประชุมเวลา 12.12 นาฬิกา 

 
 
 

( ลงช่ือ )......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
              ( นางสาวมุกดา  พัฒนมาศ ) 
            เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 

( ลงช่ือ )......................................................เลขานุการสภาเทศบาล                  
       ( นายทศพร  ใจทัศน์ ) 
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คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลตําบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2560 ประจําปี 2560 เรียบร้อยถูกต้อง
แล้ว เมื่อวัน........................ท่ี.............เดือน...........................................พ.ศ. ๒๕60 

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

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

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

 

ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม..........................สมัยท่ี...............ครั้งท่ี........../๒๕60  เมื่อวัน.................................
ท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕60 

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

               ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี  3 ครั้งท่ี  1/2560  ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 
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