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การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2563 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 
วันจันทร ์ท่ี 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๑0.00 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. นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายพยอม  ผ่ึงผาย   สมาชิกสภาเทศบาล       
10. นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายทศพร  ใจทัศน์   เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายประสาน  ชุ่มช่ืน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายสิทธิพร  อ่ าพันธุ์   ผู้อ านวยการกองช่าง 
7.  นางวารุณี  เนาท่าแค  ผู้อ านวยการกองคลัง 
8.  นายคมสัน    ค าบุดดี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
9.  นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
10. นายชินภัทร์  เพ็งบุตร   นักการ 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายบัณฑิต ศรีทับทิม  
ประธานสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแล้ว
กล่าวเปิดประชุม 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวและ
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 

สมัยวิสามัญสมัยที ่2 ครั้งที่ 1/2563 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ณ บัดนี้ 
 
 
 

/ นายทศพร... 
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นายทศพร ใจทัศน์                         ประกาศอ าเภอท่าม่วง 
เลขานุการสภาเทศบาล                          เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2563   
                                                                           ของสภาเทศบาลต าบลหนองขาว      
                                                                         ................…………………………… 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว แจ้งความประสงค์ขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2563 
เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 15 แรงม้า แบบ
มีกุญแจสตาร์ท ประกอบกับท่อสูบน้ าแบบพญานาค  สแตนเลสขนาด 
250 มิลลิเมตร ความยาวตลอดแนวท่อ 5 เมตร ประกอบเป็นชุด 
พร้อมอุปกรณ์ ดังนี้ 

1) แบตเตอรี่สตาร์ท 
2) ชุดสายพานฉุดลาก 
3) แท่นเครื่องแบบล้อลากจูงแบบ 2 ล้อ 
4) ท่อส่งน้ าผ้าใบ ขนาด 250 มิลลิเมตร ความยาว 20 เมตร 

ราคา  480,000  บาท เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายใน
เขตเทศบาลต าบลหนองขาว เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อน
จากเหตุน้ าท่วมขังในฤดูฝนเป็นอย่างมากและต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน 
แต่เนื่องจากอยู่นอกสมัยประชุมสามัญประจ าปี  นายกเทศมนตรีต าบล
หนองขาวจึงขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2563 
ของเทศบาลต าบลหนองขาว 

นายอ าเภอท่าม่วงพิจารณาแล้ว อาศัยอ านาจตามมาตรา 26 
วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
ประกอบกับค าส่ังจังหวัดกาญจนบุรี ท่ี 5164/2562 ลงวันท่ี 15 
ธันวาคม 2562 เรื่อง การมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี จึงก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัย
ท่ี 1 ประจ าปี 2563  ของสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ต้ังแต่วันท่ี 7 
เมษายน 2563 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2563 
 

                                                                               อนันท์ชัย  ทองสีนุช 
                                                                               ( นายอนันท์ชัย  ทองสีนุช ) 

     ปลัดอ าเภอ( เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ )รักษาราชการแทน 
                                                                    นายอ าเภอท่าม่วง ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                              ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

/ ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   เทศบาลต าบลหนองขาว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.2561 
ประธานสภาเทศบาล   – 2565 ( เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 ) ต้ังแต่เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563   

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2563 ประจ าปี พ.ศ.2563 เม่ือ
วันที่ 13 เมษายน 2563 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอให้ ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมว่ามีข้อผิดพลาดท่ี
ประธานสภาเทศบาล   ต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบและรับรอง 

รายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุม 

ว ิ
สามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 13 
เมษายน พ.ศ.๒๕63 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

         

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ือง เพื่อทราบ 
นายทศพร ใจทัศน์    เรียนท่ีประชุมเพื่อทราบจ านวน 3 เรื่อง 
เลขานุการสภาเทศบาล                        1. เรียนเชิญคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาวทุก 

ท่านร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  เวลา 17.30 
นาฬิกา ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าม่วง   
2. เชิญร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลอินทผลัมผลสด หนองขาว กาญจนบุรี 
ครั้งท่ี 3 ณ ลานกิจกรรมบริษัทอินทผลัมภาคตะวันตก วันท่ี 25 
กรกฎาคม 2563  
3. สถานีต ารวจภูธรหนองขาวเชิญชวนและขอความร่วมมือช่วย
ประชาสัมพันธ์งดจอดรถริมถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง ในวันหยุดติดต่อ
4 วัน     

 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ือง เพื่อพิจารณา 
5.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ รายการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ าและท่อสูบน้ าสแตนเลส จ านวน 2 
เครื่อง งบประมาณ 480,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
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/ ด้วย… 
ด้วยแผนงานการรักษาความสงบภายใน มีความจ าเป็นต้อง

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าและท่อสูบน้ าสแตนเลส จ านวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 240,000 บาท รวมเป็นเงิน 480,000 บาท เพื่อใช้ในการ
สูบน้ า ซึ่งเวลาท่ีฝนตกหนักท าให้น้ าท่วมขัง ระบายน้ าไม่ทัน ท าให้เกิด
น้ าท่วมขัง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของปัญหาประชาชน จึง
ขอโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ าและท่อสูบน้ า ดัง
มีรายการดังต่อไปนี้ 
รายการโอนลด 

   1) แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
  งาน   บริหารทัว่ไป 

หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
  งบประมาณอนุมัติ  2,886,000  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน  755,270  บาท 
  โอนลด    29,000  บาท 
  งบประมาณคงเหลือ  726,270  บาท 
  2) แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
  งาน   วางแผนสถิติ 
  หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
  งบประมาณอนุมัติ  396,000  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน  112,320  บาท 
  โอนลด    16,000  บาท 
  งบประมาณคงเหลือ  96,320  บาท 
   3) แผนงาน  สร้างความเข้มแข็ง 
  งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็ง 
  หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
  งบประมาณอนุมัติ  363,000  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน  104,860  บาท 
  โอนลด    17,000  บาท 
  งบประมาณคงเหลือ  87,860  บาท 
  4) แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
  งาน   บริหารงานคลัง 
  หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
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/ งบประมาณ… 
งบประมาณอนุมัติ  1,846,520  บาท 
งบประมาณก่อนโอน  652,250  บาท 

  โอนลด    29,000  บาท 
  งบประมาณคงเหลือ  623,250  บาท 
  5) แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
  งาน   ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
  หมวด   ค่าใช้สอย 
  ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
  รายการ   โครงการซักซ้อมและการป้องกนัและบรรเทา 

              สาธารณภัยฯ 
งบประมาณอนุมัติ  50,000  บาท 

  งบประมาณก่อนโอน  50,000  บาท 
  โอนลด    40,000  บาท 
  งบประมาณคงเหลือ  10,000  บาท 

     6) แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     งาน   ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
     รายการ   โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดฯ 
     งบประมาณอนุมัติ  60,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน  10,000  บาท 
     โอนลด    10,000  บาท 
     งบประมาณคงเหลือ  0   บาท 
     7) แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     งาน   ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
     รายการ   โครงการสงกรานต์บ้านหนองขาว ฯ 
     งบประมาณอนุมัติ  350,000  บาท 
     งบประมาณก่อนโอน  10,000  บาท 
     โอนลด    10,000  บาท 
     งบประมาณคงเหลือ  0   บาท 

8) แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
    งาน   บริหารทั่วไป 
    หมวด   ค่าใช้สอย 
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/ ประเภท...  
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 

   รายการ   โครงการจ้างเหมาแรงงานเพื่อท าความ 
       สะอาดบริเวณรอบอาคารฯ 
งบประมาณอนุมัติ  96,000  บาท 

   งบประมาณก่อนโอน  32,000  บาท 
    โอนลด    32,000  บาท 
   งบประมาณคงเหลือ  0   บาท 

9) แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
    งาน   บริหารทั่วไป 
    หมวด   ค่าใช้สอย 
   ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 

รายการ    โครงการพัฒนาองค์กร 
    งบประมาณอนุมัติ  150,000  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน  140,000  บาท 
    โอนลด    140,000  บาท 
   งบประมาณคงเหลือ  0   บาท 

    10) แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
       งาน   บริหารทั่วไป 
       หมวด   ค่าใช้สอย 
      ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
      รายการ   โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ 

นางเจ้าสุทิดาฯ 
งบประมาณอนุมัติ  50,000  บาท 

  งบประมาณก่อนโอน  25,686  บาท 
  โอนลด    25,000  บาท 
  งบประมาณคงเหลือ  686   บาท 

    11) แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
       งาน   บริหารทั่วไป 
       หมวด   ค่าใช้สอย 
      ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
      รายการ   โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็ 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร 
งบประมาณอนุมัติ  50,000  บาท 

  งบประมาณก่อนโอน  30,290  บาท 
  โอนลด    30,000  บาท 
  งบประมาณคงเหลือ  290   บาท 
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/ 12) แผนงาน... 
12) แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

  งาน   บริหารทั่วไปฯ 
  หมวด   ค่าตอบแทน  

ประเภท   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 
ประโยชน์แก่ อปท. 

งบประมาณอนุมัติ  144,000  บาท 
งบประมาณก่อนโอน  136,200  บาท 
 โอนลด   12,000  บาท 
งบประมาณคงเหลือ  124,200   บาท 

    13) แผนงาน  การศึกษา 
       งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

หมวด   ค่าใช้สอย 
   ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
   รายการ   ค่าใช้จา่ยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาฯ 
   งบประมาณอนุมัติ  120,000  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน  60,220  บาท 
    โอนลด    60,000  บาท 
   งบประมาณคงเหลือ  220   บาท 
  14) แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
    งาน   บริหารทั่วไป 
    หมวด   ค่าใช้สอย 
   ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
   รายการ   โครงการปกป้องสถาบันฯ 
   งบประมาณอนุมัติ  50,000  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน  46,500  บาท 
    โอนลด    30,000  บาท 
   งบประมาณคงเหลือ  16,500   บาท 
                รายการต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   1) แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
   งาน    บริหารทั่วไป 
   หมวด    ค่าครุภัณฑ์ 
   รายการ   เครื่องสูบน้ า และท่อสูบน้ าสแตนเลส  

           จ านวน 2 เครื่อง 
   งบประมาณอนุมัติ  0  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน  0  บาท 
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/ โอนเพิ่ม... 
โอนเพิ่ม   480,000  บาท 

   งบประมาณคงเหลือ  480,000   บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ า และท่อสูบน้ าสแตนเลส จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ  
240,000 บาท รวมเป็นเงิน 480,000 บาท รายละเอียด ดังนี้  
1) เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบลูกสูบเด่ียว ขนาด 15 แรงม้า มีระบบจ่าย
เช้ือเพลิงด้วยหัวฉีด มีระบบไดนาโมสตาร์ทเครื่องยนต์ และชุดกุญแจ
สตาร์ท   
2) ปั้มสูบน้ าแบบมีท่อส่งและแกนเพลายาง ขนาดของท่อต่อเส้ือเพลา 
ความยาว 4 เมตร  
  - ขนาดของท่อต่อเส้ือเพลาความยาว 4 เมตร 
  - ขนาดตัวท่อส่งน้ าผลิตจากท่อสแตนเลส ขนาด 250 มิลลิเมตร 
ความยาวตลอดเส้นท่อ 5 เมตร 
3) แบตเตอรี่ ขนาด 50 Amp (12 V) 
4) ชุดมู่เลย์และยอย พร้อมสายพานส่งก าลัง 
5) แท่นเหล็กส าหรับติดต้ังเครื่องยนต์ แบบมีล้อส าหรับลากจูง 2 ล้อ 
ส าหรับเคล่ือนย้าย 
6) ท่อส่งน้ าแบบท่อผ้าใบ ขนาด  250 มิลลิเมตร ยาว 20 เมตร 
รายละเอียดและราคาไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคา
ตลาด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4) 

อาศัยอ านาจตามข้อ ๒7 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓   จึงเรียนมาเพื่อขอ
มติจากสภาเทศบาลต าบลหนองขาว พิจารณาให้อนุมัติให้โอนต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ าและท่อสูบน้ าสแตนเลส 

นายบัณฑิต ศรีทับทิม    ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหมโ่ครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย 

เป็นรายการใหม่ รายการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าและท่อสูบน้ าสแตนเลส 
จ านวน 2 เคร่ือง งบประมาณ 480 ,000 บาท ด้วยเสียงเป็น     
เอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 

5.2 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม รายการ
ค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิ ติบุคคลหรือ 
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้างงบประมาณ 264,900 
บาท 
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/ นายบัณฑิต...   
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอโอนเพิ่มเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปต้ังจ่าย 
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง มี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

กองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ได้ ต้ังงบประมาณค่า
ออกแบบ  ค่ าควบ คุม ง าน ท่ี จ่ าย ให้ แก่ เ อกชน  นิ ติ บุ คคลหรื อ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้างไม่เพียงพอ อันเนื่องจากไม่มี
บุคลากรเฉพาะต าแหน่งของวิศวกรในการรับรองแบบ รายการค านวณ  
ควบคุมงานตามท่ีทางราชการก าหนด ในการใช้ประกอบการขออนุญาต
ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562 อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ ง  และมาตรา 90 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
1. กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
2. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 
3. อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ให้น าหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างท่ีปรึกษาซึ่งคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบมาใช้บังคับโดยอนุโลม และค านวณย้อนหลังเป็นร้อย
ละของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง แต่ส าหรับประเภทงาน
ดังต่อไปนี้ ต้องไม่เกินอัตราร้อยละของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
ตามท่ีก าหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวง 

1) บัญชี 1 ส าหรับประเภทงานสถาปัตยกรรม 
2) บัญชี 2 ส าหรับประเภทงานขนส่งระบบราง 
3) บัญชี 3 ส าหรับประเภทงานดังต่อไปนี้ 

- งานถนน 
- งานสะพานหรือทางหรือถนนท่ีมีมาตรฐานสูง 
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/ - งานเข่ือน... 
- งานเข่ือน 
- งานชลประทาน 
- งานท่าเรือหรือโครงสร้างริมน้ าหรือในน้ า 
- งานสาธารณูปโภคใต้ดิน 
- งานประปา 
- งานระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
- งานระบบระบายน้ าและการป้องกันน้ าท่วม 
- งานสนามบิน 

ในกรณีงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตาม (1) มี
ลักษณะความซับซ้อนมากกว่าหนึ่งประเภทในงานจ้างเดียวกันและเป็น
สาระส าคัญของงาน ให้ใช้วิธีเฉล่ียอัตราค่าบริการ 

ในกรณีท่ีงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตาม (2) 
และ (3) มีขนาดโครงสร้างไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในบัญชีท้าย
กฎกระทรวง อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง 
ส าหรับโครงการดังกล่าว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละของวงเงินงบประมาณ
ค่าก่อสร้างซึ่งค านวณโดยเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการตามท่ีก าหนด
ไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงท่ีมีขนาดโครงการใกล้เคียงกัน ท้ังนี้ ตาม
วิธีการค านวณท่ีอธิบดีกรมบัญชีกลางก าหนด 

จึงขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

   รายการโอนเพิ่ม 
แผนงาน   เคหะและชุมชน 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่  

เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง 

รายการ รายจ่ายค่าส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ตรวจ
ค านวณงาน 

งบประมาณอนุมัติ 300,000.-   บาท 
งบประมาณก่อนโอน 260,000.-   บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้      264,900.-   บาท 
งบประมาณหลังโอน 524,900.-   บาท 

       รวมรายการโอนเพิ่ม จ านวนท้ังส้ิน  264,900 บาท 
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/ รายการโอนลด… 
รายการโอนลด 
1) แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวด   เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณอนุมัติ 1,460,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 435,937.93.- บาท 
โอนลดครั้งนี้  170,000.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน 265,937.93.-  บาท 
2) แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
รายการ   โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง  

(High Mast) 
งบประมาณอนุมัติ 495,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 25,000.- บาท 
โอนลดครั้งนี้  25,000.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน             -  บาท 
3) แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
รายการ   โครงการจัดท าเนินชะลอความเร็ว  

(ตีเส้นจราจร) 
งบประมาณอนุมัติ 199,900.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 69,900.- บาท 
โอนลดครั้งนี้  69,900.- บาท 
งบประมาณหลังโอน - บาท 
รวมรายการโอนลด จ านวนทั้งสิ้น  264,900บาท 
เหตุผล 

     มีความจ าเป็นต้องโอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวด ค่า 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง รายการ
รายจ่ายค่าส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ตรวจค านวณงาน  
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/ ตามระเบียบ… 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541  พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ก าหนด
ว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวด ค่าท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง ส่ิงก่อสร้าง รายการ 
รายจ่ายค่าส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ตรวจค านวณงาน ตามหลักการ
และเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   เชิญผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงต่อท่ีประชุม  
ประธานสภาเทศบาล  
นายสิทธิพร  อ่ าพันธุ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสิทธิพร  อ่ าพันธุ์
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้อ านวยการกองช่าง  ด้วยกองช่างมีความจ าเป็นจะต้องโอนเพิ่ม 

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ เพื่อใช้ในโครงการต่างๆ ดังนี้ 
1. โครงการวางระบบท่อประปา 
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ท่ี 2, 3 
3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าเพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม ซอย 7 
4. โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนถนนในเขตเทศบาลท้ังหมด 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพิ่มโครงการ 

ดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม รายการ    

ค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิ ติบุคคลหรือ 
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ่สรา้ง งบประมาณ 264,900 บาท 
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 

5.3 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ รายการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์) 
จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 2,600 บาท 

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

ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
 

/ เลเซอร์... 
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เลเซอร์ หรือ LDE ขาวด า   (18 หน้า/นาที)  เพื่อใช้ในงานของส านัก
ปลัดเทศบาล เนื่องจากไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LDE ขาวด า (18 หน้า/นาที)  
งบประมาณ 2,600 บาท จ านวน 1 เครื่อง ตามหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจา่ยเปน็รายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ จัดซื้ อ เ ครื่ อ งพิ มพ์ เ ค รื่ อ งพิ มพ์ เ ล เ ซอร์       

(18 หน้า/นาที) หรือ LDE ขาวด า จ านวน  
1 เครื่อง 

งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้     2,600 บาท 
งบประมาณหลังโอน   2,600 บาท 
ค าชี้แจงประกอบ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LDE ขาวด า (18 หน้า/
นาที) ราคา 2,600 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขาว A4 ไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที ( ppm )  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, letter, Legal และ Custom 
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ) 
 

/ โอนลด... 
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โอนลด 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
งาน   บริหารงานท่ัวไป 
หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
รายการ   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณอนุมัติ 2,886,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน   733,270 บาท 
โอนลดครั้งนี้         2,600 บาท 
งบประมาณหลังโอน         730,670 บาท 

     เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหมโ่ครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ รายการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์) 
จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 2,600 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน 9 เสียง 

 

5.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่รายการจัด ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 1 ชุด 
งบประมาณ 22,000 บาท 

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

ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะจัดซื้อ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1*  ( จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว ) เพื่อใช้ในงานการเจ้าหน้าท่ี ของส านักปลัดเทศบาล 
แทนเครื่องเดิมท่ีช ารุดบ่อยครั้ง เนื่องจากได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน ซึ่ง
ส้ินเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซมจ านวนมาก  

 
 
 

/ ดังนั้น… 
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ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ
จัดซื้ อ เครื่ องคอมพิว เตอร์  ส าหรับงานประมวลผลแบบ ท่ี  1*              
( จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) งบประมาณ 22,000 บาท 
จ านวน 1 เครื่อง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจา่ยเปน็รายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการโอน ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ  จัดซื้ อ เครื่ อ งคอมพิว เตอร์  ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบท่ี 1* ( จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จ านวน 1 เครื่อง 

งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้   22,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 22,000 บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ   เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 1*  ( จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว )  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก( 6 Core ) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 Ghz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory  รวมในระดับ ( Level ) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่าดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ   
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
 

 / 3) มีหน่วย... 
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3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการ   แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
-  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ) 
โอนลด 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
รายการ   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณอนุมัติ  2,886,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน  755,270 บาท 
โอนลดครั้งนี้    22,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน        733,270 บาท 

     เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหมใ่ห้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหมโ่ครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็น 

รายการใหม่รายการจัด ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 1 ชุด 
งบประมาณ 22,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 

5.5 ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังเป็น
รายการใหม่ รายการจัดซ้ือโต๊ะท างาน (พร้อมกระจก) 7 ลิ้นชัก 
ขนาด 4.5 ฟุต งบประมาณ 5,700 บาท 

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

    / ด้วย… 
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ด้วย กองคลังเทศบาลต าบลหนองขาว มีความประสงค์จะ
จัดซื้อโต๊ะท างาน (พร้อมกระจก) 7 ล้ินชัก ขนาด 4.5  ฟุต  
(138.5 (w) x 67 (D) x 75.3(H) cm.)  จ านวน  1  ตัว เพื่อใช้ใน
งานการเงินและบัญชี แทนตัวเดิมท่ีช ารุด เนื่องจากล้ินชักไม่สามารถไข
กุญแจได้   

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการ
จัดซื้อโต๊ะท างาน (พร้อมกระจก) 7 ล้ินชัก ขนาด 4.5 ฟุต (138.5 (w) 
x 67 (D) x 75.3 (H) cm.)  จ านวน 1 ตัว  ตามหลักการและเหตุผล 
ดังนี ้
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการโอน  (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 

     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารงานคลัง 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 

รายการ   จัดซื้อโต๊ะท างาน (พร้อมกระจก) ขนาด 4.5 ฟุต 
งบประมาณอนุมัติ 0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้  5,700 บาท 
งบประมาณหลังโอน  5,700 บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ     โต๊ะท างาน 7 ล้ินชัก  ขนาด 4.5 ฟุต                                
(138.5 (w) x 67 (D) x 75.3(H) cm.) 1 ตัว 
โอนลด 
1. แผนงาน  บริหารทั่วไป 
งาน   บริหารงานคลัง 
หมวด   เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 

      รายการ   เงินเดือนพนักงาน 
       งบประมาณอนุมัติ 1,846,520  บาท 

งบประมาณก่อนโอน 494,100  บาท 
       โอนลดครั้งนี้  5,700  บาท 

                            งบประมาณหลังโอน 488,400  บาท 
     เหตุผล     

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
 

/ งบประมาณ... 
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งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 การ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาพท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดท าเป็น
ญัตติ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว พิจารณา 
ต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหมโ่ครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังเป็น 

รายการใหม่ รายการจัดซ้ือโต๊ะท างาน (พร้อมกระจก) 7 ลิ้นชัก 
ขนาด 4.5 ฟุต งบประมาณ 5,700 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน 9 เสียง 

 

5.6 ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังเป็น
รายการใหม่  รายการจัด ซ้ือ เ ก้าอี้ผู้ บ ริหาร แบบพนักพิ งสู ง 
งบประมาณ 3,000  บาท 

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

ด้วย กองคลัง เทศบาลต าบลหนองขาว   มีความประสงค์จะ
จัดซื้อ เก้าอี้ผู้บริหาร แบบมีพนักพิง  จ านวน 1  ตัว (w65 x D70 x 
H116cm.)  เพื่อใช้ใน  งานกองคลัง เนื่องจากเก้าอี้ช ารุด  ไม่สามารถ
ใช้งานได้  

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการ
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร แบบมีพนักพิง จ านวน 1 ตัว  (w65xD 70x H 
116cm.)    ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจา่ยเปน็รายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการโอน  (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 

     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
     งาน   บริหารงานคลัง 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท   เก้าอี้ส านักงาน 
 

/ รายการ...  
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รายการ   จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว/3,000บาท                     
งบประมาณอนุมัติ 0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้  3,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน  3,000 บาท    
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  เก้าอี้ผู้บริหาร แบบมีพนักพิง จ านวน  
1 ตัว ราคา 3,000  บาท       
คุณลักษณะพื้นฐาน  

- เก้าอี้บุก ามะหยี ่
- มีพนักพิงแบบสูง 
- ล้อเล่ือนปรับระดับได้  
- มีท่ีพักแขนท้ัง 2 ข้าง      
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ (กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน
งบประมาณ) 

โอนลด 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
งาน   บริหารงานคลัง 
หมวด   เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 
รายการ   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณอนุมัติ 1,846,520  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 488,400  บาท 
โอนลดครั้งนี้  3,000   บาท 
งบประมาณหลังโอน 485,400   บาท 
เหตุผล     
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาพท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดท าเป็น
ญัตติ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว พิจารณา 
ต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหมโ่ครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
 
 

/ มติท่ีประชุม 
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มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังเป็น 
รายการใหม่  รายการจัด ซ้ือ เ ก้าอี้ผู้ บ ริหาร แบบพนักพิ งสู ง 
งบประมาณ 3,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 

5.7 ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่  รายการจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานแบบมีพนักพิง  
จ านวน 6 ตัว งบประมาณ 15,000 บาท 

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

ด้วย กองคลังเทศบาลต าบลหนองขาว มีความประสงค์จะ
จัดซื้อเก้าอี้ส านักงานแบบมีพนักพิง จ านวน 6 ตัว (W57 x D63 x H90 cm.)  
เพื่อใช้ในงานกองคลัง เนื่องจากเก้าอี้แต่ละตัวเก่าและช ารุด ไม่สามารถ
ใช้งานได้  

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ
จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน แบบมีพนักพิง จ านวน 6 ตัว ตามหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการโอน  (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 

     แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
     งาน   บริหารงานคลัง 

     หมวด   ค่าครภุัณฑ์  
     ประเภท   เก้าอี้ส านักงาน 

รายการ จัดซื้อเก้าอีส้ านักงาน จ านวน  6 ตัว 
ตัวละ 2,500 บาท 

                       งบประมาณอนุมัติ  0 บาท 

งบประมาณก่อนโอน 0 บาท 

โอนเพ่ิมครั้งน้ี  15,000 บาท 

งบประมาณหลงัโอน  15,000 บาท 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ    เก้าอี้ส านักงาน  แบบมีพนักพิง จ านวน  6  ตัว 
ราคา   15,000  บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน  เก้าอี้ผู้บริหาร 

- เก้าอี้บุก ามะหยี ่
- มีพนักพิง 

 
 

/ - ล้อเล่ือน... 
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- ล้อเล่ือนปรับระดับได้  
- มีท่ีพักแขนท้ัง 2 ข้าง  

- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน
งบประมาณ) 

โอนลด 

แผนงาน   บริหารทั่วไป 

งาน   บริหารงานคลัง 

หมวด   เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  

รายการ   เงินเดือนพนักงาน 

งบประมาณอนุมัติ 1,846,520  บาท 

งบประมาณก่อนโอน 485,400  บาท 
โอนลดครั้งนี้  15,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน 470,400  บาท 

     เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาพท้องถิ่น จึงได้เสนอมาเพื่อจัดท าเป็น
ญัตติ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว พิจารณา 
ต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหมโ่ครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ รายการจัดซื้อเกา้อี้ส านกังานแบบมีพนักพงิ จ านวน 6 ตัว 
งบประมาณ 15,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 
 

5.8 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ประเภท
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โอนเพิ่มคร้ังนี้  74,000 บาท 

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

ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอโอนเพิ่มเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 หมวดค่า 
 

/ ครุภัณฑ์... 
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ครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 
หลักการและเหตุผล 

ขออนุมั ติ โอนเพิ่ ม   เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย รถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอย 6 ล้อ 6 ตัน และครุภัณฑ์อื่น ๆ ในงานสาธารณสุข 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะช ารุด
เสียหาย    

จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
รายการโอนเพิ่ม 

         แผนงาน          สาธารณสุข 
              งาน          บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
                                หมวด            ค่าครุภัณฑ์      
     ประเภท          ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
     งบประมาณอนุมัติ 200,๐๐๐.-บาท  
     งบประมาณก่อนโอน       4,274.- บาท 

    โอนเพิ่มครั้งนี้               74,000.- บาท  
    รวมงบประมาณหลังโอน   78,274.- บาท  

รวมรายการโอนเพิ่ม  จ านวนทั้งสิ้น 74,000.- บาท 
รายการโอนลด  
( 1 ) แผนงาน     สาธารณสุข     
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  

     หมวด     ค่าวัสดุ       
     ประเภท   วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  
                        งบประมาณอนุมัติ         300,000.- บาท 
     งบประมาณก่อนโอน      113,874.60  บาท 
     โอนลดครั้งนี้                30,000.-  บาท 
     งบประมาณหลังโอน       83,874.60 บาท  
                            (2) แผนงาน  สาธารณสุข      

งาน           งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  
     หมวด             ค่าใช้สอย       
     ประเภท           รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                                  รายการ           โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 

เยาวชน  
                        

 / งบประมาณ… 
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งบประมาณอนุมัติ           40,000.- บาท 
     งบประมาณก่อนโอน        40,000.-  บาท 
     โอนลดครั้งนี้                  20,000.-  บาท 
     งบประมาณหลังโอน         20,000.- บาท    
          (3) แผนงาน          เคหะและชุมชน      

งาน           งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
     หมวด             ค่าครุภัณฑ์       
     ประเภท           ครุภัณฑ์ส ารวจ 
     รายการ           เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา 
                        งบประมาณอนุมัติ          25,000.- บาท 
     งบประมาณก่อนโอน       25,000.-  บาท 
     โอนลดครั้งนี้                 24,000.-  บาท 
     งบประมาณหลังโอน           1,000.- บาท    

รวมรายการโอนลด จ านวนทั้งสิ้น 74,๐๐๐.-บาท  
เหตุผล 

มีความจ าเป็นต้องโอนเพิ่มเงินงบประมาณ    หมวดค่าครุภัณฑ์   
ปร ะ เภท ค่ าบ า รุ ง รั กษาและปรั บปรุ ง ครุ ภัณฑ์  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ 
๒๗ ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลเพื่อโอนเงินเพิ่ม หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพิ่มโครงการ

ดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ประเภทค่า

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โอนเพิ่มคร้ังนี้  74,000 บาท ด้วย
เสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 

5.9 ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติแปรสภาพบ่อบ าบัดน้ าเสียเป็นคลอง
ระบายน้ า บริเวณหมู่ที่ 8 ต าบลหนองขาว  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 

/ นายทรงพล... 
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นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองขาว ได้ก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
บริเวณหมู่ท่ี 8 ต าบลหนองขาว  แต่เนื่องจากคณะผู้บริหารมีนโยบาย
เร่งด่วนท่ีจะแก้ไขปัญหาน้ าท่วม จึงมีความประสงค์ขอมติอนุมัติจากท่ี
ประชุมสภา เพื่อเห็นชอบให้แปรสภาพของบ่อบ าบัดดังกล่าว เป็นคลอง
ระบายน้ า โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 
หลักการ 

ด้วยคณะผู้บริหาร มีนโยบายเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  
ในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว จึงมีความจ าเป็นต้องแปรสภาพบ่อ
บ าบัดน้ าเสีย หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองขาว เป็นคลองระบายน้ า เนื่องจากบ่อ
บ าบัดน้ าเสียดังกล่าว ปิดกั้นทางระบายน้ า ต้องมีการขุดรื้อแนวคันฝาย
ผนังคอนกรีตขุดรื้อคันดินเลนในส่วนที่ออกมาจากท่อใต้ถนนขุดตักดินเลน
เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพต่ืนเขินและเก่าทรุดโทรมผ่านการใช้งานมาเป็น
เวลานานจึงเห็นสมควรปรับปรุงเป็นคลองระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง   

     เหตุผล 
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหลักการข้างต้น  จึงอาศัยอ านาจตาม

ระเบียบ กฎหมาย ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาตรา 4 
บัญญัตินิยามค าว่า  “งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร 
งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือส่ิงปลูกสร้างอื่นใด และการซ่อมแซม 
ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอื่นท่ีมีลักษณะท านองเดียวกัน
ต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือ ส่ิงปลูกสร้างดังกล่าว รวมท้ังงานบริการ
ท่ีรวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้น แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่า
ของงานนั้น 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า หลักจากการ
ตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของ
รัฐต่อไปจะส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าท่ีเสนอรายงานต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาส่ังให้ด าเนินการตามวิธีการอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ... (4) แปรสภาพหรือท าลาย ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด การด าเนินการตามวรรคหนึ่ ง 
โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันท่ีหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐส่ังการ 
 
 

/ 3) หนังสือ... 
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3) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ)0405.4/36240 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562  
เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนส่ิงก่อสร้าง 

จึงเรียนมาเพื่อขอมติจากสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อ 
อนุมัติให้แปรสภาพบ่อบ าบัดน้ าเสีย  หมู่ ท่ี 8 ต าบลหนองขาว เป็น
คลองระบายน้ า เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล    
นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล เกรงว่าดินจะไปอุดตันปลายท่อระบายน้ า 
นายทรงพล เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารได้ท าการหารือร่วมกับและได้ข้อสรุปผล 

คือระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียเป็นสาเหตุของปัญหาน้ าท่วมขังเนื่องจากมีดิน
อุดตันในบ่อบ าบัดจ านวนมาก จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 

นายโกศล นาคะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายโกศล นาคะ  สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล ผมเห็นด้วยกับ นายสุนทร จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาล ดู 

จากระยะเวลาท่ีน้ าท่วมขังไม่ได้ใช้เวลานานหลังจากฝนหยุดตก เราควร
ต้ังงบประมาณในการขุดลอกน่าจะเป็นการดีกว่า แต่ถ้าจะด าเนินการ
โครงการดังกล่าว จะต้องด าเนินการส ารวจปากท่อระบายน้ าท่ีชาวนาได้
น าวัสดุมาปิดกันน้ าในฤดูท านา ซึ่งเป็นสาเหตุของน้ าท่วมเช่นกัน 

นายสิทธิพร  อ่ าพันธุ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสิทธิพร  อ่ าพันธุ์
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้อ านวยการกองช่าง  เทศบาลได้ท าการขุดลอกไปแล้ว 1 ครั้ง จึงได้ 

พบว่าบริเวณปากบ่อบ าบัดมีระดับน้ าสูง 80 เซนติเมตร และบ่อถัดไปมี
ระดับน้ าสูง 1 เมตร เรื่องจากระดับปากท่อท่ีสูงมากกว่าจึงเป็นสาเหตุ
ท าให้น้ าไม่ไหล 

นายขวัญเมือง  เอกจิตต์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง  เอกจิตต์ 
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หลังจากการขุดลอกบ่อบ าบัดน้ าครั้งล่าสุด และ

จากเหตุการณ์ท่ีฝนตกหนักครั้งล่าสุด ผมได้สอบถามชาวบ้านก็ได้รับค า
ชมว่าน้ าลดลงเร็วมากกว่าเดิมมาก แต่จะมีบริเวณปลายท่อท่ีมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 80-100 เซนติเมตร ซึ่งมันจะเล็กเกินไปท า
ให้เป็นสาเหตุน้ าท่วมขัง  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติที่ประชุม ท่านใดอนุมัติให้ด าเนินการโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แปรสภาพบ่อบ าบัดน้ าเสียเป็นคลองระบายน้ า  

บริเวณหมู่ที่ 8 ต าบลหนองขาว ด้วยเสียงเป็นเอกฉนัท์ จ านวน 9 เสียง 
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5.10 ญัตติ เร่ือง  ขอความเห็นชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจาก 
ผู้ใช้อาคารลานการค้าชุมชน และทรัพย์สินของเทศบาลต าบล   
หนองขาว เพื่อบ ารุงเทศบาลต าบลหนองขาว พ.ศ. 2563 

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

เทศบาลต าบลหนองขาว ขอเสนอญัตติ เรื่อง  การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้อาคารลานการค้าชุมชน และทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อบ ารุงเทศบาลต าบลหนองขาว พ.ศ. 
2563 ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี 1/2563  วันท่ี 13  เมษายน  2563  เรื่อง การรับโอนลาน
การค้าชุมชน  จึงขอเสนอญัตติโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ตามความในมาตรา 48 เตรส  และตามมาตรา 66  แห่ง 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ. 2562 ก าหนดให้เทศบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้  กล่าวคือ (3) 
รายได้จากทรัพย์สินเทศบาล และ (4) รายได้จากสาธารณูปโภคและ
เทศพาณิชย์      
เหตุผล 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว  ได้รับโอนลานการค้าชุมชน จาก
อ าเภอท่าม่วง  จ านวน  2  หลัง  และก านันต าบลหนองขาว  จ านวน  
1  หลัง  เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ท่ัวไป และหน่วยงานราชการส่วนต่าง ๆ  โดยการให้บริการสถานท่ี
ดังกล่าวนั้น ท าให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้วยสาธารณูปโภค เช่น ค่า
กระแสไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา และค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา ฉะนั้น เพื่อเป็น
การลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มพูนรายได้ให้แก่เทศบาลต าบลหนองขาว 
จึงจ าเป็นต้องก าหนดระเบียบเทศบาลต าบลหนองขาว  เรื่อง การ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้อาคารลานการค้าชุมชน และทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลหนองขาว  เพื่อบ ารุงเทศบาลต าบลหนองขาว พ.ศ.  
2563  เพื่อน าเงินท่ีจัดเก็บได้ไปใช้จ่ายในกิจกรรมตามอ านาจหน้าท่ี  
และจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว พิจารณาต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้เก็บค่าท าเนียมตามท่ีเสนอ โปรดยกมือ 
 

/ มติท่ีประชุม… 
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มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้อาคาร  
ลานการค้าชุมชน และทรัพย์สินของเทศบาลต าบลหนองขาวเพื่อ
บ ารุงเทศบาลต าบลหนองขาว พ.ศ. 2563 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
5.11 ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติท ากิจการนอกเขตโครงการปรับปรุงท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล . ศก.  ๑ .๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ค.ส .ล .           
จากเทศบาล ๑๐ (แนวริมถนน ๓๒๔) ผ่านถนนสายห้วยตาโชติ  ถึง
คลองชลประทาน สายท่อล้อ – อู่ทอง ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงิน ๓,๕๐๗,000 บาท 

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

ด้วยกองช่างเทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนออนุมัติท ากิจการ
นอกเขตโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ศก. ๑.๐๐ เมตร  พร้อม 
บ่อพักน้ า  ค.ส.ล. จากเทศบาล ๑๐ (แนวริมถนน ๓๒๔)  ผ่านถนนสาย
ห้วยตาโชติถึงคลองชลประทาน สายท่อล้อ– อู่ทอง ต าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงิน ๓,๕๐๗,000 บาท ดังมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 57 ทวิ ซึ่งบัญญัติว่า “เทศบาลอาจ
ท ากิจการนอกเขต เมื่อ 
(1) การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีด าเนิน

ตามอ านาจหน้าท่ีอยู่ภายในเขตของตน 
(2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล   คณะกรรมการสุขาภิบาลสภา

จังหวัด  หรือสภาต าบลแห่งท้องท่ีเกี่ยวข้อง และ 
(3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เหตุผล 

เทศบาลต าบลหนองขาว   มีความประสงค์ขอความเห็นชอบต่อ
สภาเพื่อขอความยินยอมในการท ากิจการนอกเขตเทศบาล  โครงการ
ปรับปรุงท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ศก. ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ค.ส.ล.  
จากเทศบาล ๑๐ (แนวริมถนน ๓๒๔)  ผ่านถนนสายห้วยตาโชติ  ถึงคลอง
ชลประทาน  สายท่อล้อ–อู่ทอง ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี จ านวนเงิน ๓,๕๐๗,000 บาท   

      ซึ่งพื้นท่ีในการด าเนินการตามโครงการดังกล่าวเช่ือมต่อกับพื้นท่ี 
ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ซึ่งการ 
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ด าเนินการโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างยิ่งอีกท้ัง
เป็นการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีประชากรพัก 
อาศัยหนาแน่น ด้วยสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ของเขตเทศบาลต าบลหนองขาว    
เป็นแหล่งรับน้ า จึงมักเกิดปัญหากับระบบการระบายน้ าโดยเฉพาะซอย  
ท่ีเป็นทางลัดเมื่อฝนตกจะท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมฉับพลัน ส่งผลให้
ประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาได้รับความเดือดร้อน 

เทศบาลต าบลหนองขาว ตะหนักถึงความส า คัญของการ
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพื้นท่ีและป้องกันน้ าท่วมขัง
เนื่องจากฝนตกในพื้นท่ี เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเรื่องน้ าท่วมขังและไม่สามารถ ระบายน้ าได้ทัน 

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  จึงเสนอขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาล เพื่อขอความยินยอมในการท ากิจการนอกเขตเทศบาล  
ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล    
นายสิทธิพร  อ่ าพันธุ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสิทธิพร  อ่ าพันธุ์
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้อ านวยการกองช่าง  โครงการนี้เป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขงั  

ซอยเทศบาล 10, 11 ท่ีจะน าน้ าจากซอยเทศบาล 11 ให้ไหลผ่านท่อ
ระบายน้ าสายเลียบถนนสาย 324 ปัญหาเกิดจากระดับท่อท่ีท าไว้โดย
เริ่มจากบริเวณก่อนถึงสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด มีระดับสูง
กว่าปากท่อ และจะสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปากซอยห้วยตาโชติ ลักษณะการ
ด าเนินงานคือ จะเริ่มต้ังแต่ปากซอยเทศบาล 10 เลียบถนนสาย 324 
จะท าการปรับปรุงรางระบายน้ าให้ต่ าลง และเช่ือมต่อกับท่อกลมบริเวณ
ปากซอยเทศบาล 11 และจะปรับปรุงท่อเดิมให้ต่ าลง ยาวตลอดแนว
ถนน 324 เพื่อไปลงท่อระบายน้ าปากซอยห้วยตาโชติใกล้กับร้าน 
1000 พฤกษาฟาร์ม และจะท าท่อระบายน้ าลงไปยังคลองชลประทาน
สายท่าล้อ-หนองโรง  

นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล ขอเสนอให้ปรับปรุงระบบระบายน้ าบริเวณซอยเทศบาล 11 

ให้ลงคลองชลประทานน่าจะเป็นการแก้ปัญหาท่ีได้ผลมากกว่า 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   พวกเรามีความหวังดี มีความต้ังใจท่ีจะแก้ไขปัญหา แต่ผลลับกลับท าให้
ประธานสภาเทศบาล   น้ าท่วมกว่าเดิม แต่เราจะมีวิธีอื่นหรือไม่เพราะไมอ่ยากให้ท าซ้ ากับ 

โครงการเดิม เพราะได้ท าไปประมาณ 3-4 ปี   
นายสิทธิพร  อ่ าพันธุ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสิทธิพร อ่ าพันธุ์
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้อ านวยการกองช่าง ได้มีโครงการปรับปรุงรางระบายน้ าบริเวณ หมู่ 2  

และ หมู่ท่ี 3 ไว้แล้ว และเกรงว่าน้ าเสียจะไหลลงคลองชลประทาน  
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แต่โครงการท่ีได้ขออนุมัติจากสภาเทศบาลในครั้งนี้จะน าเฉพาะน้ าฝนลง
เพียงอย่างเดียว  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้ท าการนอกเขต โครงการดังกล่าว โปรด 

ยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ท ากิจการนอกเขตโครงการปรับปรุงท่อระบาย 

น้ า ค.ส.ล. ศก. ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ค.ส.ล. จากเทศบาล ๑๐ 
(แนวริมถนน ๓๒๔) ผ่านถนนสายห้วยตามโชติ  ถึงคลองชลประทาน 
สายท่อล้อ–อู่ทอง ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวนเงิน ๓,๕๐๗,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 
เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล    
นายโกศล  นาคะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายโกศล นาคะ สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ขอให้ช่างส ารวจฝาท่อรางระบายน้ า 

บริเวณโรงน้ าแข็งหลังวัดอินทาราม เนื่องจากฝาตะแกรงท่ีได้น าปูนมา
เหล่อเสริมไว้ ขณะนี้ได้ช ารุดหลายจุด 

นายสิทธิพร  อ่ าพันธุ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสิทธิพร อ่ าพันธุ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้อ านวยการกองช่าง ขอแจ้งเรื่องการจะด าเนินโครงการก่อสร้างเกาะ 

กลางถนน บริเวณถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง งานพัสดุจะด าเนินการหา
ผู้รับจ้างในเดือนสิงหาคม จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงรายละเอียดของโครงการนี้ด้วย 
 

เลิกประชุมเวลา 11.55 นาฬิกา 
 

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

 

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

       ( นายทศพร  ใจทัศน์ )   
 

 
 

/ คณะกรรมการ… 
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คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2563 ประจ าปี 2563 เรียบร้อยถูกต้อง
แล้ว เมื่อวัน............................ท่ี...............เดือน.................................พ.ศ.๒๕63 
 

 
( 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........../๒๕63  เมื่อวัน................................. 
ท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

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

                   ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 
                 ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
       
 

 

 

 

 

 

 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2563 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 



31 
 

 

 


