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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1/๒๕62 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 

วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ.๒๕62 เวลา ๑0.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
………………………………………………………. 

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

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 

 

ผู้เข้าร่วมการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายประสาน  ชุ่มช่ืน   เลขานุการสภาเทศบาล 
6.  นางวารุณี  เนาท่าแค  ผู้อ านวยการกองคลัง 
7.  นายคมสัน    ค าบุดดี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
8.  นายสิทธิพร  อ่ าพันธุ์   ผู้อ านวยการกองช่าง 
9.  นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
10. นายชินภัทร์  เพ็งบุตร   นักการ 
11. นางสาวรุ่งทิพย์ อินต๊ะใจ   นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 
12. นายณัฐภูมิ  สมุทรศรี   นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 

 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายทศพร  ใจทัศน์
เลขานุการสภาเทศบาล  ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแล้ว
กล่าวเปิดประชุม  
 
 

…/ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้  ถึ ง เ วลาประ ชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวและ
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัย 

สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ณ บัดนี้ และ     
ขอเชิญ นายทศพร  ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศสภา
เทศบาลต าบลหนองขาว  

นายทศพร  ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนายทศพร  
เลขานุการสภาเทศบาล   ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 

………………………………………………… 
ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในคราวการประชุม

สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 เมื่อวันท่ี 11 
กุมภาพันธ์ ๒๕62 ท่ีประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. 
๒๕62 เป็นต้นไป นั้น 

 

อาศัยอ านาจตาม ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม  สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม   
( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล หนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี ๒๕62 ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 
พ.ศ. ๒๕62 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 30  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕62 
 

บัณฑิต  ศรีทับทิม 
                         ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

                                                                                   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2/2562 ประจ าปี พ.ศ.2562 เม่ือ
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 

 
…/ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอให้ ท่ีประ ชุมตรวจสอบรายงานการประชุมว่ ามีข้อ ผิดพลาดท่ี
ประธานสภาเทศบาล   ต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบและรับรอง 

รายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุม 

สามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
     ไม่มี 
    

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ือง เพื่อทราบ 
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ือง เพื่อพิจารณา 
5.1 เร่ือง ขออนุมัติเพื่อขอสนับสนุนเงินงบประมาณในการด าเนิน
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านหนองขาว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญ นายทศพร ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจง ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล     
นายทศพร ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพผม นายทศพร  ใจทัศน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล    เลขานุการสภาเทศบาล วันนี้ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 2 ท่าน  

ได้แก่   1. นางสาวรุ่งทิพย์ อินต๊ะใจ  นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 
2. นายณัฐภูมิ      สมุทรศรี  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 

มาร่วมช้ีแจงรายละเอียดในการขอสนับสนุนเงินงบประมาณในการด าเนิน
โครงการ  สืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านหนองขาว ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 จากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี โอกาสนี้ ขอเชิญ
ท้ัง 2 ท่านช้ีแจงรายละเอียดต่อสภา 

นายณัฐภูมิ  สมุทรศรี     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่านนายกเทศมนตรี
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ  ต าบลหนองขาว ท่านสมาชิกเทศบาลต าบลหนองขาวทุกท่าน ผมนายณัฐภูมิ  

นายณัฐภูมิ สมุทรศรี นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ  
นางสาวรุ่งทิพย์ อินต๊ะใจ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่านนายกเทศมนตรี
นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ต าบลหนองขาว ท่านสมาชิกเทศบาลต าบลหนองขาวทุกท่าน ดิฉันนางสาว 

รุ่งทิพย์ อินต๊ะใจนักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  
นายณัฐภูมิ  สมุทรศรี     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว การเข้าร่วมประชุม
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ  ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมาช้ีแจ้งวิธีการขอเงินงบประมาณและขออนุมัติ 

ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาวในการขอสนับสนุนงบประมาณโครงการ 
 
 

.../ สืบสาน 
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สืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านหนองขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีหลักเกณฑ์ 
ในการด าเนินงานท่ีต้องช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
3 ฉบับ ท่ีได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมต่างจากปีท่ีผ่านมา ได้แก่ 
1. หนังสือรับรองความพร้อมการด าเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
2. หนังสือยินยอมให้หน่วยงาน ส่วนราชการ และอ าเภอด าเนินการ
โครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ 
3. หนังสือยินยอมรับมอบทรัพย์สินท่ีเกิดจากโครงการตามแผนงาน 
บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
ซึ่ง นางสาวรุ่งทิพย์ อินต๊ะใจ นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ จะช้ีแจง
รายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 

นางสาวรุ่งทิพย์ อินต๊ะใจ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ดิฉันนางสาวรุ่งทิพย์  
นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  อินต๊ะใจ  นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ขออธิบายความเป็นมาของ 

โครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการใหญ่มีช่ือว่าโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ซึ่งกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านหนองขาว เป็น
กิจกรรมย่อยของโครงการนี้  งบประมาณท่ีขอสนับสนุน จ านวน 
1,170,000 บาท โดยแยกเป็น 
1. ค้าจ้างเหมาละครพื้นบ้าน “ ไอ้บุญทองบ้านหนองขาว ” จ านวน 3 
คืน คืนละ 100,000 บาท เป็นเงินงบประมาณ 300,000 บาท 
2. ค่าจ้างเหมาชุดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จ านวน 5 ชุด 
งบประมาณ 7,000 บาท เป็นเงินงบประมาณ 35,000 บาท 
3. ค่าจ้างเหมาจัดท าซุ้มตลาดย้อนยุค เป็นเงินงบประมาณ 50,000 บาท 
4. ค่าจ้างเหมาขบวนแห่วัวเทียมเกวียนนางสงกรานต์ จ านวน 40 ขบวน   
/ ละ 10,000 บาท เป็นเงินงบประมาณ 400,000 บาท 
5. ค่าเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลในการประกวดการก่อพระเจดีย์ทราย 
เป็นเงินงบประมาณ 40,000 บาท 
6. ค่าเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลในการประกวดเดินแฟช่ันวัฒนธรรม
พื้นบ้านหนองขาว ( คู่ชาย-หญิง หรือ คู่ผสม ) เป็นเงินงบประมาณ 
60,000 บาท 
7. ค่าเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพายในการประกวดธิดานาง
สงกรานต์ เป็นเงินงบประมาณ 70,000 บาท 
8. ค่าจ้างเหมาจัดสดถานท่ีพร้อมติดต้ังไฟฟ้าประดับบริเวณงาน จ านวน 
5 คืน เป็นเงินงบประมาณ 120,000 บาท 
 

…/ 9. ค่าจ้าง 
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9. ค่าจ้างเหมาชุดการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน จ านวน 5 ชุด/ละ  
5,000 บาท เป็นเงินงบประมาณ 25,000 บาท 
10. ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์  /  ป้ายประชาสัมพันธ์  เป็น เงิน
งบประมาณ 70,000 บาท 
ซึ่งขณะนี้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้ส่งค าของบประมาณ
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แต่ท้ังนี้จะต้องมีการจัดท าหนังสือหนังสือรับรองความ
พร้อมการด าเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ, หนังสือยินยอมให้หน่วยงาน ส่วน
ราชการ และอ าเภอด าเนินการโครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และหนังสือยินยอมรับ
มอบทรัพย์สินท่ีเกิดจากโครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

ซึ่งจะต้องขอมติความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองขาว
ในการประชุมครั้งนี้ ถ้าวันนี้สภาเทศบาลต าบลหนองขาวมีมติให้ความ
เห็นชอบโครงการดังกล่าว ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีจะเป็นผู้
จัดหนังสือ ท้ัง 3 ฉบับ เพื่อให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาวร่วมลงนาม
ยินยอม 

นายคมสัน ค าบุดดี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายคมสัน ค าบุดดี หัวหน้า
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ส านักปลัดเทศบาล ขอช้ีแจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 

สงกรานต์บ้านหนองขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้
ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี โดยขอสนับสนุบงบประมาณ
ผ่านส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี อธิบายจุดประสงค์ของหนังสือ
ท่ีส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีได้มาช้ีแจ้งในวันนี้ 
ฉบับที่ 1. หนังสือรับรองความพร้อมการด าเนินโครงการตามแผนงาน
บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
จุดประสงค์คือ ถามถึงความพร้อมและจะด าเนินโครงการดังกล่าวหรือไม่ 
ฉบับที่ 2. หนังสือยินยอมให้หน่วยงาน ส่วนราชการ และอ าเภอ
ด าเนินการโครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ คือ การยินยอมให้ใช้สถานท่ีในการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว คือ ลานวัฒนธรรมบ้านหนองขาว หรือไม่ 
ฉบับที่ 3. หนังสือยินยอมรับมอบทรัพย์สินท่ีเกิดจากโครงการตาม
แผนงาน บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ  
บูรณาการ คือ การยินยอมท่ีจะรับมอบและดูแลทรัพย์สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ในกิจกรรมนี้ หรือไม่ 

 
 
 

.../ นายทรงพล   
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นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คุณรุ่งทิพย์ อินต๊ะใจ นักวิชาการวัฒนธรรม 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว   ช านาญการ และคุณณัฐภูมิ สมุทรศรี นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ  

จากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลต าบลหนองขาวมี
ความยินดีท่ี ท้ัง 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อขอสนับสนุนเงินงบประมาณ
ในการด าเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านหนองขาว ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 จากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง
ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจในวัตถุประสงค์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

โอกาสนี้ขอเรียนปรึกษาการเรื่องการจัดหางบประมาณโครงการ
สืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านหนองขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ว่าจะสามารถหางบประมาณดังกล่าวจากท่ีใด 

นางสาวรุ่งทิพย์ อินต๊ะใจ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ดิฉันนางสาวรุ่งทิพย์  
นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  อินต๊ะใจ  นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส าหรับงบประมาณในการจัด 

งานดังกล่าว ทางส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีต้องขอโทษมา   
ณ โอกาสนี้  เนื่องจากการประสานงานท่ีผิดพลาด ส าหรับการหา
งบประมาณโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านหนองขาว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขอเชิญนายณัฐภูมิ สมุทรศรี นักวิชาการ
วัฒนธรรมปฏิบัติการ ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายณัฐภูมิ สมุทรศรี    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายณัฐภูมิ  สมุทรศรี 
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ขออนุญาตช้ีแจงเรื่องการของบประมาณ 

การจัดงานดังกล่าว โดยได้ประสานนายทศพร  ใจทัศน์ ปลัดเทศบาล และ 
นายคมสัน ค าบุดดี หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เรื่องการของบประมาณใน
การจัดงานสืบสารประเพณีสงกรานต์บ้านหนองขาว ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 โดยการขอสนับสนุบงบประมาณจากองค์การบริการส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้สนับสนุน
งบประมาณไปยังสภาวัฒนธรรมอ าเภอท่าม่วง จ านวน 100,000 บาท  
ซึ่ งส านักงานวัฒนธรรมได้ร้ องขอให้ เพิ่มงบประมาณเพิ่ มเ ติมอีก 
200,000 บาท ซึ่ งผลเป็นประการใดนั้น จึงขอให้ เทศบาลต าบล    
หนองขาวเขียนโครงการเพื่อของบประมาณรองรับไว้ก่อน ซึ่งเป็นอ านาจ
อนุมัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  
 ส าหรับงบประมาณของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้สนับสนุนงบประมาณจ านวน 70,000 
บาท ในกิจกรรมการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย และขบวนกลองยาว 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คาดว่าจะได้งบประมาณ 70,000 
บาท  

นายคมสัน ค าบุดดี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายคมสัน ค าบุดดี หัวหน้า
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองขาว ได้ต้ังงบประมาณการจัดงาน 
 

.../ ประเพณี 
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ประเพณีสงกรานต์บ้านหนองขาว ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้ 350,000 บาท  

ส าหรับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาญจนบุรี 70,000 บาท ขณะนี้ก าลังด าเนินการเขียนโครงการ ส าหรับ 
งบประมาณ 350,000 บาท ท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวได้ต้ังไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะใช้จ่ายในขบวนแห่และการแสดง         
ส่วนกิจกรรมอื่นๆ อาจปรับลดตามงบประมาณ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรี
ต าบลหนองขาวได้วางแผนการด าเนินงานไว้แล้ว 

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล  เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว รูปแบบของการจัดงานสืบสานประเพณี 

สงกรานต์บ้านหนองขาว คงเป็นกิจกรรมท่ีลดขนาดลง เช่น การแสดง
ละครพื้นบ้าน “ ไอ้บุญ-ทอง บ้านหนองขาว ” ก็จะไม่มี แต่เราจะน า
กิจกรรมอื่นแทน 

นายคมสัน ค าบุดดี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายคมสัน ค าบุดดี หัวหน้า
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ส านักปลัดเทศบาล ขออนุญาตช้ีแจงเรื่องการขอสนับสนุนงบประมาณ  

ครั้งท่ีผ่านๆ มา เราได้งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานการท่องเท่ียว
และกีฬามาตลอดทุกปี จึงท าให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในแผนการด าเนินงานเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมสืบ
สานประเพณีสงกรานต์บ้านหนองขาว ประจ าปีงบประมาณ 2563 ส่วน
งบประมาณท่ีเราได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านหนองขาว 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 เป็นงบประมาณท่ีส านักงานท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดกาญจนบุรีโอนมาให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นผู้ด าเนินการแทน ท้ังท่ีไม่มีไว้ในแผนการด าเนินงาน จึงท าให้ไม่
ต่อเนื่องในการของบประมาณปี พ.ศ.2563 ขาดหายไป  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณเพื่อด าเนิน 

โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพื่อขอสนับสนุนเงินงบประมาณในการด าเนิน 

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านหนองขาว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 13 เสียง 

 

5.2 ญัตติ เร่ือง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน ( Memorandum of Agreement ) เร่ือง การ
ก าจัดขยะมูลฝอย  
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

หลักการ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 14) 

พ.ศ.2562 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าท่ี
ต้องท าในเขตเทศบาล (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและ
ท่ีสาธารณะ รวมท้ังการก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
การท าความตกลงร่วมมือกันในการจัดท าบริการสาธารณะของ      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ังแต่สองแห่งขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้ 
หากเป็นพื้นท่ีติดต่อกัน และประชาชนในพื้นท่ีนั้นได้รับประโยชน์จากการ
จัดท าบริการสาธารณะนั้นโดยตรง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
การก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
เป็นภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(2) เป็นภารกิจหรือโครงการท่ีเกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการเอง หรือเป็นภารกิจหรือโครงการท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น  

ในการท าบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประชุมปรึกษาหรือหารือร่วมกันโดยจัดท าบันทึกข้อตกลงเป็น
หนังสือ และเสนอให้สภาท้องถิ่นแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ท้ังนี้       
ให้รายงานและจัดส่งส าเนาบันทึกข้อตกลงให้ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทราบด้วย  

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

   เหตุผล 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

พิจารณาแล้วเห็นว่าการรวมกลุ่มพื้นท่ีในการจัดการมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นนโยบายส าคัญในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
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ของประเทศ ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย ตามท่ีคณะรัฐมนตรี
รับทราบ เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2558 และเป็นเงื่อนไขส าคัญในการ 
พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูล
มูลฝอยจังหวัด คณะกรรมการกลางจัดการส่ิงปฏิกูลมูลฝอย รวมถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง                  
การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 , พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 และ
หนังสือท่ีเกี่ยวข้อง  

ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 (ครั้งท่ี 1/2562) เมื่อวันท่ี 
14 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน                
มีมติท่ีเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน      
( Memorandum of Agreement ) เรื่อง การก าจัดขยะมูลฝอย และให้
มติให้มีผลสืบเนื่องต่อไป เมื่อมีหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีความประสงค์จะจัดท า
บันทึกข้อตกลงร่วมกัน ( Memorandum of Agreement ) เรื่อง การ
ก าจัดขยะมูลฝอย กับองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียนเพิ่มเติม 
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว อนึ่ง     
ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ในคราวประชุมสภา สมัยประชุม
สามัญ สมัยท่ี 3 ครั้ง ท่ี 1/2562 ประจ าปี  พ.ศ.2562 เมื่อวัน ท่ี                  
13 สิงหาคม 2562 มีม ติเห็นชอบให้ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน            
( Memorandum of Agreement ) ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่ง เ ส้ียนกับเทศบาลต าบลหนองขาว แล้ว ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การต ร วจ เ งิ น ขอ งอ ง ค์ก รปก ครอ ง ส่ วน ท้อ ง ถิ่ น  พ . ศ . 254 7                     
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2561  

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองขาว พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน ( Memorandum of Agreement ) เรื่อง การก าจัด
ขยะมูลฝอย โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ีได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าวสืบเนื่องต่อไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง  

   

      จึงเรียนมาเพื่อขอเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อขอ 
มติเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ต่อไป 

นายทศพร  ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนายทศพร  
เลขานุการสภาเทศบาล   ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล จากการประชุมสภาเทศบาลต าบล  

 
 

.../ หนองขาว 
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หนองขาว สมัยการประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/5862 เมื่อวันท่ี 
13 สิงหาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลหนองขาวท า
บันทึกข้อตกลงร่วมกัน ( Memorandum of Agreement ) เรื่อง การ
ก าจัดขยะมูลฝอย กับ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน หลักการคือ
เทศบาลบาลต าบลหนองขาวยินยอมช าระค่าท้ิงขยะต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2562 คือปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใด 

ประธานสภาเทศบาล   อนุมัติใหบ้ันทึกข้อตกลงร่วมกัน ( Memorandum of Agreement )  
เรื่อง การก าจัดขยะมูลฝอย โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ( Memorandum  
of Agreement ) เร่ือง การก าจัดขยะมูลฝอย ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน 8 เสียง 

 

5.3 ญัตติ เ ร่ือง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย โครงการจัดซ้ือชั้นวางหนังสือ งบประมาณ 
17,700 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติอนุมัติให้โอนต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ช้ันวางหนังสือ 2 ตัว เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย
สามัญ สมัยท่ี 3 ครั้ง ท่ี 1/2562 ประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 19 
สิงหาคม 2562  ประกอบกับรายละเอียดประกอบกับครุภัณฑ์ดังกล่าว
ไม่สามารถจัดหาซื้อได้ จึงขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายดังนี้ 
ข้อความเดิม 

    แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
        งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
        หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
         ประเภท  ครุภัณฑ์วัสดุส านักงาน 
        รายการ  ช้ันวางหนังสือ 2 ตัว / 17,700 บาท 
          งบประมาณอนุมัติ 35,000.-  บาท 
        งบประมาณคงเหลือ 35,400.-  บาท 

 
 
 

.../ ค าช้ีแจง 
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ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
      รายการจัดซื้อช้ันวางหนังสือ รายละเอียด ท้ังไม่ปรากฏประเภท/ 

รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องตลาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 2,800 (กว้าง) x 493 (ลึก) x 1,965 (สูง) 

มิลลิเมตร 
- ช้ันหนังสือ ช้ันวางหนังสือใช้ในห้องสมุดแบบ 3 ตอน ใส่หนังสือได้ท้ัง 

2 ด้าน มีช้ันวางด้านละ 6 ช้ัน 
- เหล็กแผ่นหนา 0.6 มิลลิเมตร เคลือบสีอย่างดี 
ข้อความใหม่ 

    แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
        งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
        หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
         ประเภท  ครุภัณฑ์วัสดุส านักงาน 
        รายการ  ช้ันวางหนังสือ 2 ตัว /17,700 บาท 
          งบประมาณอนุมัติ 35,000.-  บาท 
        งบประมาณคงเหลือ 35,400.-  บาท 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
รายการจัดซื้อช้ันวางหนังสือ รายละเอียด ท้ังไม่ปรากฏประเภท/

รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องตลาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. ขนาดไม่น้อยกว่า 176 cm (กว้าง)  x 192 cm (สูง) ช้ันหนังสือ 

ช้ันวางหนังสือใช้ในห้องสมุดแบบ 2 ตอน ใส่หนังสือได้ท้ัง 2 ด้าน มี
ช้ันวางด้านละ 6 ช้ัน จ านวน 1 ตัวเหล็กแผ่นหนา 0.6 มิลลิเมตร 
เคลือบสีอย่างดี 

2. ขนาดไม่น้อยกว่า 176 cm (กว้าง)  x 192 cm (สูง) ช้ันหนังสือ 
ช้ันวางหนังสือใช้ในห้องสมุดแบบ 2 ตอน ใส่หนังสือได้ 1 ด้าน มีช้ัน
วางด้านละ 6 ช้ัน จ านวน 1 ตัว เหล็กแผ่นหนา 0.6 มิลลิเมตร 
เคลือบสีอย่างดี 

หลักการ 
อาศัยอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  (แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่าการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น  
 

.../ เหตุผล 
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เหตุผล 
ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงขอเสนอต่อสภา

เทศบาลเพื่อขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายจ านวน 1 รายการ ดังกล่าวตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติใหแ้ก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  

รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    มติที่ประชุมอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 

รายจ่าย โครงการจัดซ้ือชั้นวางหนังสือ งบประมาณ 17,700 บาท 
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 
 

5.4 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.บ่อพัก คสล. 
พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 1 หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองขาว ( หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ) อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี งบประมาณ 720,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว มีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
จึงรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาวเพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติกันเงินปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตามข้อ ๕๗ ท่ี
ก่อหนี้ผูกพันให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเวลาเบิก
จ่ายเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน จึง     มีความจ าเป็นต้อง
ใช้จ่ายเงินดังกล่าวต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

            แผนงาน  เคหะและชุมชน 

งาน  ไฟฟ้าถนน 
หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
 
 
                                                                  .../ ประเภท  
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ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
รายการ  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  คสล. บ่อพัก  คสล.  
พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเทศบาล  1 ซอย 1  หมู่ท่ี 4  
ต าบลหนองขาว  (หลังศูนย์เด็กเล็ก)  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี
งบประมาณ  ๗๒๐,๐๐๐ บาท  ( เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ    

เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  คสล. บ่อพัก  คสล. 
พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 1 หมู่ที่ 4   
ต าบลหนองขาว ( หลังศูนย์เด็กเล็ก ) อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  ๗๒๐,๐๐๐ บาท  ( เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) 
เหตุผล 

      ขออนุมัติกันเงินงบประมาณหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   ตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๗ กรณีก่อหนี้ผูกพันแล้ว หาก
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ  ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน เนื่องจากกองช่างไม่สามารถด าเนินการ
เบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  จึงขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณหมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เป็นจ านวนเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท ( เจ็ดแสนสองหมื่นบาท  
ถ้วน ) รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้เพื่อน าไปใช้จ่าย ต่อไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.บ่อพัก คสล. พร้อม  
เทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 1 หมู่ที่ 4 ต าบล
หนองขาว ( หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ) อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี งบประมาณ 720,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน 8 เสียง 

 

5.5 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสนามกีฬา
ภายในโรงเรียนวัดอินทาราม หมู่ที่ 1 จ านวน 4 ชุด ภายในโรงเรียน 
 
 

.../ วัดอินทาราม 
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วัดอินทาราม หมู่ที่ 1 ต าหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
( สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ.2561-2564  เพิ่มเติมฉบับ 
ที่ 2 หน้า 3 ) งบประมาณ 701,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว มีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
จึงรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อขออนุมั ติกันเงิ น
งบประมาณ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ียังไม่ได้ก่อ
หนี้ ผู ก พั น  แ ต่ มี ค ว าม จ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น ดั ง ก ล่ า ว ต่อ ไ ป                 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  ไฟฟ้าถนน 
หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
รายการ  โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสนามกีฬา   
ภายในโรงเรียนวัดอินทาราม หมู่ท่ี ๑ จ านวน ๔ ชุด ภายในโรงเรียน  
วัดอินทาราม หมู่ท่ี ๑ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
(สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 
๒ หน้า ๓ งบประมาณ ๗๐๑,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสนามกีฬา 
จ านวน ๔ ชุด ภายในโรงเรียนวัดอินทาราม หมู่ท่ี ๑ ต าบลหนองขาว  
อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๗๐๑,๐๐๐ บาท 
(เจ็ดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
เหตุผล 

ขออนุมัติกันเงินงบประมาณหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 

 
 

.../ ส่ิงก่อสร้าง 
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ส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น   
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี เนื่องจากกองช่างไม่สามารถ
ด าเนินการเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณหมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เป็นจ านวนเงิน ๗๐๑,๐๐๐ บาท ( เจ็ดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน ) 
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้ เพื่ อน าไปใช้ จ่ายต่อไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 

ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสนามกีฬา
ภายในโรงเรียนวัดอินทาราม หมู่ที่ 1 จ านวน 4 ชุด ภายในโรงเรียน
วัดอินทาราม หมู่ที่ 1 ต าหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
( สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับ 
ที่ 2 หน้า 3 ) งบประมาณ 701,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน 8 เสียง 

 

5.6 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดิน
และสิ่ ง ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องประชุมเอนกประสงค์ 
งบประมาณ 500,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

ด้วย เทศบาลต าบลหนองขาว มีความจ าเป็นท่ีจะขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ท่ียังไม่มีการก่อ
หนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

      ขออนุมัติกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ในหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท      
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
 

                          .../ แผนงาน  
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แผนงาน  บริหารทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
รายการ  โครงการปรับปรุงห้องประชุมเอนกประสงค์ 
งบประมาณ 500,000 บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ     

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมเอนกประสงค์ ( ห้อง
ประชุมด้านล่าง ) เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด ( เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี2561-2564เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 2 ข้อ 1 หน้า 6 )  
เหตุผล 

ขออนุมัติกันเงินงบประมาณหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
( ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาวจึงขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณหมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เป็นจ านวนเงิน 500 ,๐๐๐ บาท ( ห้าแสนบาทถ้วน ) 
ร ายละ เอี ยดตามบัญ ชีแนบ ท้ายญัต ตินี้ เพื่ อน า ไป ใ ช้ จ่ าย ต่อ ไป               
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 

ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องประชุมเอนกประสงค์ งบประมาณ 
500,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ   
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล      
นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประทานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล ขอให้ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย ซึ่งขณะนี้ช ารุดหลายจุด 
 
 

.../ นายทรงพล   
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นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เทศบาลฯ ได้ด าเนินการติดต้ังแท่นขยาย

จ านวน 3 จุด แต่ปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือระบบสายส่งสัญญาณเสียงท่ีช ารุด
และบางครั้งอาจเกิดจากหน่วยงานอื่นท่ีเดินระบบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ 
และสาย Internet ซึ่งมีจ านวนมาก อาจท าให้สายส่งสัญญาณเสียหายได้ 

นายทศพร  ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพ ผมนายทศพร  
เลขานุการสภาเทศบาล   ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล เป็นปัญหาท่ีแก้ไขมาตลอด คือเทศบาล 

ต าบลหนองขาวยังขาดช่างผู้ช านาญงาน เรามีแต่ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า 
ซึ่งไม่ตรงกับงานซ่อมแซมเสียงตามสายซึ่งต้องเป็นช่างอิเล็กทรอนิค แต่
ความช านาญก็ไม่อาจเท่ากับช่างเครื่องเสียงโดยเฉพาะซึ่งหายากมาก  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นางนงค์ลักษณ์  นาคน้อย   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ดิฉัน นางนงค์ลักษณ์ นาคน้อย 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี งานประปาเทศบาลต าบลหนองขาว  

ขอเรียนต่อท่ีประชุมเรื่องการลดหย่อนค่าน้ าประปาของครอบครัวทหาร  
ผ่านศึก และค่าน้ าประปาของวัดอินทาราม ว่ายังให้คงไว้ตามเดิมหรือไม่ 
โดย ครอบครัวทหารผ่านศึก  ได้รับการลดหย่อน 1 ใน 3 ส่วน 
      วัดอินทาราม   ได้รับการลดหย่อน 1 ใน 2 ส่วน 
จึงขอมติความเห็นชอบว่าสภาเทศบาลเห็นชอบให้คงไวตามเดิม หรือให้มี
การเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 

ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดอนุมัติคงไว้ตามเดิม โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ท าการลดหย่อนค่าน้ าประปาของครอบครัวทหาร 

ผ่านศึก และ วัดอินทาราม ไว้คงเดิม ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน  
8 เสียง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  
นายคมสัน ค าบุดดี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายคมสัน ค าบุดดี หัวหน้า
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ส านักปลัดเทศบาล วันท่ี 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับ สถาบันมานุษยวิทยาสิรินทร      
( องค์กรเอกชน ) เชิญชุมชน ผู้น า ส่วนราชการต่างๆ ร่วมหารือเรื่องการ
จัดท าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนองขาว เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิต จึงขอ
เชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

.../ เลิกประชุม 



18 
 
เลิกประชุมเวลา 12.07 นาฬิกา 

 

( ลงช่ือ )......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
              ( นางสาวมุกดา  พัฒนมาศ ) 
            เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 
 

( ลงช่ือ )......................................................เลขานุการสภาเทศบาล                  
       ( นายทศพร  ใจทัศน์ )   

 
คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2562 ประจ าปี 2562 เรียบร้อย
ถูกต้องแล้ว เมื่อวันท่ี..............เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.๒๕62 

 

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

 

 
( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
                 ( นายพยอม  ผ่ึงผาย ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

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

 
ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในการ

ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม........................สมัยท่ี...............ครั้งท่ี........../๒๕62  เมื่อวัน.................................
ท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

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

               ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 
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