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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕6 เวลา ๑0.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

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

๑. นายโกศล  นาคะ   ประธานสภาเทศบาล  
๒. นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  รองประธานสภาเทศบาล  
๓. นายพงษ์ศักดิ์ ทองแท้   สมาชิกสภาเทศบาล     
๔. นายวันชัย  กมลวิบูลนันท   สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายวันเพ็ญ  สุขกรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายวิโรจน์  เอกจิต   สมาชิกสภาเทศบาล  
๗. นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล  
๘. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล  
๙. นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๐. นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑1.นางอารมย์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล  

สมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่มาประชุม 
 นายพยอม ผึ่งผาย  สมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย 

เลขานุการสภาเทศบาล 
 นางศิริจิต จันทยงค์ หัวหน้าส านักปลัด 

ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี  
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี  
๓. นายวัฒนา  เชียงทอง  รองนายกเทศมนตรี  
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
๕. นายประสาน  ชุ่มชื่น   เลขานุการนายกเทศมนตรี  
๖. นายถวิล  เนตรค า    ปลัดเทศบาล 
7.  นายสุชาติ  ศิริเอก   ผู้อ านวยการกองช่าง 
8.  นางธัญญา  ศรนารายน์  ผู้อ านวยการกองคลัง  
9.  นายกฤษณะ  สุขกรม   หัวหน้าฝ่ายแบบแผน 
10.นายเดชาธร  สุขนิรันดร์  นายช่างโยธา 6ว.  
11.นางสาวเมธินี  สุกก่ า   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
๑2.นางสาวพัชรา สิทธิบุตร  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
๑3.นายณรงค์พล พัฒนมาศ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 



  หน้า ๒ จาก ๑๗ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕6 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น. 
  เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นา งศิริจิต จันทยงค์
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียน
ธูปบูชาพระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม 

นายโกศล  นาคะ    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบ  
ประธานสภาเทศบาล องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้าม)ี 

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   วันนี้คุณพยอม ผึ่งผาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมได้เนื่องจากป่วย จึงขอลาป่วย และในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ขอเชิญ
สมาชิกสภาทุกท่านร่วมประชุมประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของ
เทศบาล ในเวลา 08.30 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย “โดย
พร้อมเพรียงกันทุกคนครับ 

     ขอเชิญเลขานุการสภาอ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2556 ขอเชิญครับ 

นางศิริจิต  จันทยงค์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
เลขานุการสภาเทศบาล  ทุกท่าน ดิฉันนางศิริจิต จันทยง ค์ เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตอ่าน

ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 ของเทศบาลต าบลหนองขาว 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
   เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๕6  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในการประชุมสภา
เทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2556 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 เมื่อ
วันศุกร์ที่ ๒2 กุมภาพันธ์ ๒๕๕6 ที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัย
ที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕6 เป็นต้นไป นั้น 

อาศัยอ านาจตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ ๒ ประจ าปี 
๒๕๕6 ในพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕ 6 เวลา ๑ 0.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕6 

โกศล  นาคะ 
       นายโกศล  นาคะ 

      ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัย แรก 
ครั้งที่ 1/2556 ประจ าปี พ.ศ.2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัย แรก ครั้งท่ี 1/2556  ประจ าปี พ.ศ.255 6 

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 
  ล าดับแรก ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภา 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2556 ประจ าปี พ.ศ.2556 เมื่อวันศุกร์
ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 สมาชิกท่านใด ต้องการให้แก้ไขขอเชิญเสนอครับ ถ้า
ไม่มีท่านใดเสนอ ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดรับรองรายงานการประชุมโปรดยก
มือ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัย แรก 
ครั้งที่ 1/2556 ประจ าปี พ.ศ.255 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอน เพิ่มเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556  

 นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเพ่ิมเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

  ขอเชิญท่านชอบ ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ เรื่อง  
ขออนุมัติโอน เพ่ิมเงินงบประมาณ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 

นายชอบ ปานธรรม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชอบ ปานธรรม รองนายก  
รองนายกเทศมนตรี  เทศมนตรี ขอแถลงญัตติ ดังนี้  

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว มีความจ าเป็นต้องโอน เงินงบประมาณ 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 

จึงรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6  โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ.๒๕๕6  
ด้วย รถยนต์บรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน 81-6251 กาญจนบุรี ได้

เกิดการช ารุดเสียหายบริเวณปั๊มน้ า แรงดันสูง  จึงท าให้ไม่สามารถใช้งานได้  
และคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถยนต์ บรรทุกน้ า ดังกล่าว ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเสียหายจริง และ เห็นควรเข้ารับการซ่อมแซม   
เพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถยนต์ แต่เนื่องจากงบประมาณในหมวด  
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ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณ จ านวน 30,000 บาท ดังนี้ 

       รายการขอโอนเพิ่มเงินงบประมาณ 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน  
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณตั้งไว้  85,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม 55,๐๐๐ บาท  
งบประมาณโอนเพ่ิม 30,000 บาท 
งบประมาณภายหลังโอนเพิ่ม 85,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

           รายการขอโอนลดเงินงบประมาณ 
           แผนงาน  งบกลาง  
           งาน  งบกลาง 
           หมวด   งบกลาง  
           ประเภท เบี้ยยังชีพคนชรา 
           งบประมาณตั้งไว้  1,800,000 บาท 
           งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 1,148,000  บาท 
           งบประมาณโอนลด 30,000 บาท 
           งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 1,118,000 บาท 

  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
เหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒ และ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 
ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเพ่ิมเงินงบประมาณใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาวเพื่อพิจารณาต่อไป 

นายโกศล  นาคะ    ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับญัตติที่ท่านรองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ชอบ ปานธรรม ได้แถลงไปแล้วขอเชิญซักถามได้เลยครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด

ซักถาม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอน เพ่ิมเงินงบประมาณ ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
โปรดยกมือครับ (สมาชิสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 
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มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอน เพิ่ม เงินงบประมาณ ในหมวด ค่าครุภัณฑ์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556  ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาวเสนอญัตติ  
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการเทศบัญญัติปีงบประมาณ  
๒๕๕๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายโกศล  นาคะ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ โอนเปลี่ยนแปลง
ประธานสภาเทศบาล  รายการเทศบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญ 

ท่าน วัฒนา เชียงทอง รองนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ โอน
เปลี่ยนแปลงรายการเทศบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่

นายวัฒนา เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนาย วัฒนา เชียงทอง รองนายก 
รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ขอแถลงญัตติ ดังนี้   

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการขอ
อนุมัต ิเปลี่ยนแปลง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖ ของ
เทศบาลต าบลหนองขาว เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นค่าโครงการก่อสร้าง
งานโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน ๓ โครงการ และโครงการหน้าบ้านน่ามอง 
จ านวน ๑ โครงการ  

จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติ โอนเปลี่ยนแปลงรายการเทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย  

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
รายการโอนลด  ๗  รายการ 

                       ดา้น  บรกิารชมุชนและสังคม   (๐๐๒๐๐) 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน    (๐๐๒๔๐) 
       งาน   ไฟฟ้าและถนน    (๐๐๒๔๒) 
     หมวด   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  (๕๔๒๐๐๐) 
     ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (๔๒๐๙๐๐)  

(๑) รายการ ค่าก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อม 
ฝา คสล.บริเวณถนนเทศบาล ๔ ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ต าบลหนองขาว อ าเภอ  
ท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  

งบประมาณตั้งไว้  ๒๖๘,๕๐๐.-บาท (สองแสนหกหม่ืนแปดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน)   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘  เมตร  
หนา  ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตร.ม. และก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร ลึกไม่น้อย
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กว่า ๐.๓๐ เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด บริเวณถนนเทศบาล ๔ ซอย ๑ หมู่
ที่ ๕  ต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  (บ้านส ารวย) 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ แนวทางการ  
พัฒนาที่ ๑-๒๕๕๖-๒ หน้า ๕-๒๖) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๖๘,๕๐๐.-บาท (สองแสนหกหม่ืน
แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โอนลดในครั้งนี้  จ านวน ๒๖๘,๕๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน     -     บาท 

(๒)   รายการ ค่าก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู   
พร้อมฝา  คสล.บริเวณแยกถนนเทศบาล ๑๐ ฝั่งขวา หมู่ที่ ๒ ต าบล
หนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  

     งบประมาณตั้งไว้  ๒๒๒,๐๐๐.-บาท  (สองแสนสองหม่ืนสองพันบาทถ้วน)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๖                           

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕ ตร.ม. และก่อสร้าง
ถนน  คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๓ ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ ารูป ตัวยูพร้อมฝา  
คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ
เทศบาลก าหนด บริเวณแยกถนนเทศบาล ๑๐ ฝั่งขวา หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองขาว  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (บ้านสัมพันธ์) 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ แนวทางการ  
พัฒนาที่ ๑-๒๕๕๖-๓ หน้า ๕-๒๗) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๒๒๒,๐๐๐.-บาท  (สองแสนสอง
หม่ืนสองพันบาทถ้วน)  
โอนลดในครั้งนี้  จ านวน ๒๒๒,๐๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  
จ านวน     -     บาท 

(๓)  รายการ ค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา  คสล. บริเวณถนน
เทศบาล ๑๑ ซอย ๑ ฝั่งขวา หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี  

    งบประมาณตั้งไว้  ๗๒,๐๐๐.-บาท  (เจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล. กว้าง 

๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๔ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ตามแบบเทศบาล
ก าหนด บริเวณถนนเทศบาล ๑๑  ซอย ๑ ฝั่งขวา หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองขาว  
อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี (บ้านพี่พนม) 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ แนวทางการ
พัฒนาที่ ๑-๒๕๕๖-๔ หน้า ๕-๒๘) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๗๒,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหม่ืนสองพันบาท
ถ้วน) 
โอนลดในครั้งนี้  จ านวน ๗๒,๐๐๐.-บาท   งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  

จ านวน     -     บาท 

(๔) รายการ ค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล. กว้าง  ๐.๕๐  
เมตร ยาว ๕๗ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร  ตามแบบเทศบาลก าหนด 
บริเวณถนนเทศบาล ๖ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑๐ ต าบลหนองขาว   อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี  

    งบประมาณตั้งไว้  ๑๒๔,๐๐๐.-บาท  (หนึ่งแสนสองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล. กว้าง 

๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ตามแบบเทศบาล
ก าหนด  บริเวณถนนเทศบาล ๖ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑๐ ต าบลหนองขาว   อ าเภอท่า
ม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  (บ้านค านึง) 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ แนวทางการ
พัฒนาที่ ๑-๒๕๕๖-๑๔ หน้า ๕-๓๘) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๒๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืน
สี่พันบาทถ้วน) 
โอนลดในครั้งนี้  จ านวน ๑๒๔,๐๐๐.-บาท   งบประมาณคงเหลือหลัง  
โอนลด  จ านวน     -     บาท 

(๕) รายการ ค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๓๙ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด บริเวณ 
ถนนเทศบาล ๑๐ ปลายซอยฝั่งขวา หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี  

    งบประมาณตั้งไว้  ๘๐,๐๐๐.-บาท  (แปดหม่ืนบาทถ้วน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา  คสล. กว้าง 

๐.๕๐ เมตร  ยาว  ๓๙ เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า  ๐.๓๐ เมตร  ตามแบบเทศบาล
ก าหนด บริเวณถนนเทศบาล ๑๐ ปลายซอยฝั่งขวา หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองขาว  
อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  (บ้านเจ๊เหล่ง) 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ แนวทางการ
พัฒนาที่ ๑-๒๕๕๖-๑๖ หน้า ๕-๔๐) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        

     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๘๐,๐๐๐.-บาท (แปดหม่ืนบาทถ้วน)  
โอนลดในครั้งนี้  จ านวน ๘๐,๐๐๐.-บาท   งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  
จ านวน     -     บาท 

(๖)  รายการ ค่าก่อสร้างถนน  คสล. กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๒ ตร.ม. ก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
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ตัวยูพร้อมฝา คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร  ยาว ๓๑ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ 
เมตร  ตามแบบเทศบาลก าหนด บริเวณซอยดอนกอก หมู่ที่ ๘ ต าบลหนองขาว  
อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  

งบประมาณตั้งไว้  ๙๗,๕๐๐.-บาท  (เก้าหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒ ตร.ม. ก่อสร้างรางระบาย
น้ า รูปตัวยูพร้อมฝา  คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร  ยาว ๓๑ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 
๐.๓๐ เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด บริเวณซอยดอนกอก หมู่ที่ ๘ ต าบล
หนองขาว  อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (บ้านสุทัศน์ ฟักเขียว)  
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๓  แนวทางการ 
พัฒนาที่  ๑-๒๕๕๗-๓๑  หน้า ๕-๕๕) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๙๗,๕๐๐.-บาท (เก้าหม่ืนเจ็ดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 
โอนลดในครั้งนี้  จ านวน ๙๗,๕๐๐.-บาท   งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  
จ านวน     -     บาท    

(๗)  รายการ ค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ยาว ๒๑๖  เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร และฝังท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  
Ø ๐.๓๐ เมตร จ านวน ๕ ท่อน ตามแบบเทศบาลก าหนด บริเวณข้างสนาม
ฟุตบอลโรงเรียนวัดอินทาราม หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี (โรงเรียนวัดอินทาราม) 

งบประมาณตั้งไว้  ๔๔๑,๕๐๐.-บาท  (สี่แสนสี่หม่ืนหนึ่งพันห้าร้อย
บาทถ้วน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล.กว้าง 
๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๐๓  เมตร และฝังท่อ ระบาย
น้ า คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จ านวน ๕ ท่อน ตามแบบเทศบาล ก าหนด  
บริเวณข้างสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดอินทาราม หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองขาว  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (โรงเรียนวัดอินทาราม) 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๓  แนวทางการ 
พัฒนาที่  ๑-๒๕๕๘-๔๓  หน้า ๕-๖๖) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๔๑,๕๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หม่ืนหนึ่ง
พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
โอนลดในครั้งนี้  จ านวน ๔๔๑,๕๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  
จ านวน     -     บาท   
รวมโอนลดทั้งหมด  ๑,๓๐๕,๕๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าพันห้าร้อย
บาทถ้วน) 
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    ๑.  โอนเพิ่ม  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  โครงการก่อสร้าง  
                       ดา้น  บรกิารชมุชนและสังคม  (๐๐๒๐๐) 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน   (๐๐๒๔๐) 
       งาน   ไฟฟ้าและถนน   (๐๐๒๔๒) 
     หมวด   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  (๕๔๒๐๐๐) 
     ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (๔๒๐๙๐๐)  

รายการ ค่าก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยูพร้อมฝา คสล. บริเวณซอยศาลหนองน้อย หมู่ที่ 
๒ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

    เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๐๗,๕๐๐.- บาท  (สองแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตร.ม. และก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๙ เมตร ความ
ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๖๐ เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด บริเวณซอยศาลหนอง
น้อย หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – พ.ศ.๒๕๕๘) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓  แนวทางการพัฒนาที่  ๓.๑-๒๕๕๖-๑) 

    ๒.  โอนเพิ่ม  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  โครงการก่อสร้าง 
                       ดา้น  บรกิารชมุชนและสังคม   (๐๐๒๐๐) 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน    (๐๐๒๔๐) 
       งาน   ไฟฟ้าและถนน    (๐๐๒๔๒) 
     หมวด   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  (๕๔๒๐๐๐) 
     ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (๔๒๐๙๐๐)  

รายการ ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
และเสริมขอบคอนกรีตรางระบายน้ า บริเวณถนน
เทศบาล ๖ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี   

    เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๗๗,๐๐๐.- บาท  (ห้าแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 

๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๘๖๔ ตร.ม. พร้อมเสริมขอบคอนกรีตรางระบายน้ า (เดิม) ความยาว ๒๑๖  
ตามแบบเทศบาลก าหนด บริเวณถนนเทศบาล ๖ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลหนองขาว  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (บ้านก านันจ านง  เชื้อฮ้อ) 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – พ.ศ.๒๕๕๘) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓  แนวทางการพัฒนาที่  ๓.๑-๒๕๕๖-๒) 

    ๓.  โอนเพิ่ม  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  โครงการก่อสร้าง   
                      ดา้น  บรกิารชมุชนและสังคม   (๐๐๒๐๐) 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน    (๐๐๒๔๐) 
       งาน   ไฟฟ้าและถนน    (๐๐๒๔๒) 
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     หมวด   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  (๕๔๒๐๐๐) 
     ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (๔๒๐๙๐๐)  

รายการ ค่าก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล ๙ ซอย 
๑ ปลายซอย หมู่ที่ ๓ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี  

    เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๑๐,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตร.ม. ตามแบบเทศบาล
ก าหนด บริเวณถนนเทศบาล ๙ ซอย ๑ ปลายซอย หมู่ที่ ๓ ต าบลหนองขาว   
อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี (โรงสีข้าววันชัย) 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – พ.ศ.๒๕๕๘) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓  แนวทางการพัฒนาที่  ๓.๑-๒๕๕๖-๑๒) 

    ๔. โอนเพิ่ม  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  โครงการหน้าบ้านน่ามอง  
                       ดา้น  บรกิารชมุชนและสังคม   (๐๐๒๐๐) 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน    (๐๐๒๔๐) 
       งาน   บริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๒) 
     หมวด   ค่าใช้สอย   (๕๓๒๐๐๐) 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน   (๔๒๐๙๐๐)  

รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการหน้าบ้านน่ามอง  ส่งเสริมการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม   

    เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๑๑,๐๐๐.- บาท  (สี่แสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหน้าบ้านน่ามอง ส่งเสริมการอนุรักษ์

และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง 
สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ ในชุมชน/เขต เทศบาลให้เป็นระเบียบสวยงามตาม
โครงการหน้าบ้านน่ามอง   
รวมโอนเพิ่มท้ังหมด ๑,๓๐๕,๕๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าพันห้าร้อย
บาทถ้วน) 

เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒ และ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 
ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงเทศ
บัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖ จ านวน ๑,๓๐๕,๕๐๐.- 
บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  เพ่ือน าไปจ่ายเป็นค่า
โครงการก่อสร้างงานโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าว ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 
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นายโกศล  นาคะ    ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับญัตติที่ท่านรองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล วัฒนา เชียงทอง ได้แถลงไปแล้วขอเชิญซักถามได้เลย ขอเชิญคุณสุนทร จันทนะ 

สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 

นายสุนทร  จันทนะ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุนทร จันทนะ สมาชิกสภา  
สมาชิสภาเทศบาล เทศบาล ผมอยากจะทราบว่าจะจัดในรูปแบบใดเพ่ือให้เข้าหลักเกณฑ์ตาม

โครงการหน้าบ้านน่ามอง ครับ 

นายสุชาติ  ศิริเอก  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสุชาติ ศิริเอก  
ผู้อ านวยการกองช่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง รูปแบบการจัดตกแต่งหน้าบ้าน ส าหรับหน้าบ้านที่มีถัง

ขยะเราจะหาอุปกรณ์มาปกปิดถังขยะเพ่ือให้สวยงาม ส าหรับหลักเกณฑ์คือ มี
การประกาศรับสมัคร แล้วแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตรวจสอบและ
คัดเลือกว่าหน้าบ้านใครมีความสวยงามครับ 

นายโกศล  นาคะ    ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับญัตติที่ท่านรองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล วัฒนา เชียงทอง ได้แถลงไปแล้วขอเชิญซักถามได้เลยครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด

ซักถาม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ ขออนุมัติ โอนเปลี่ยนแปลง
รายการเทศบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามท่ี
นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ (สมาชิสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์)  

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ โอนเปลี่ยนแปลงรายการเทศบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาวเสนอญัตติ  
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ หมวดที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

นายโกศล  นาคะ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๕๖ 
ขอเชิญท่าน วัฒนา เชียงทอง รองนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ เรื่อง  

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

นายวัฒนา เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอแถลงญัตติ ดังนี้  
รองนายกเทศมนตรี ด้วยกองคลัง งานกิจการประปา เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอโอน

งบประมาณรายจ่าย ที่ไม่เพียงพอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  หมวด
ครุภัณฑ์ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  

หมวดครุภัณฑ์ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อน าไปจ่ายรายจ่ายที่ไม่เพียงพอ  
ดังรายการต่อไปนี้ 
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 ๑. หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า  จ านวนเงิน  ๒๔๗ ,๐๐๐.-บาท 
 ๒. หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวนเงิน  ๕๐,๕๐๐.-บาท 

     รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๙๗,๕๐๐.-บาท  
(สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

เหตุผล 
ด้วยกองคลัง งานกิจการประปา ได้เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖ หมวดครุภัณฑ์ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อไปจ่ายเป็น
รายจ่ายที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ งานกิจการประปา             
ตั้งงบประมาณหมวดสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า และหมวดวัสดุ ประเภท
วัสดุงานบ้านงานครัว ไม่เพียงพอกับรายจ่าย กองคลัง งานกิจการประปา มี
ความจ าเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณดังกล่าวไว้เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  จึงจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๕๖ ดังมีรายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 
รายการโอนลดงบประมาณ จ านวน ๕ หมวด ดังนี้ 

    ๑. ด้าน  เศรษฐกิจ  (๐๐๓๐๐) 
       แผนงาน การพาณิชย์  (๐๐๓๓๐) 
       งาน  กิจการประปา (๐๐๓๓๒) 

       หมวด งบกลาง 
       ประเภท ส ารองจ่าย โอนลด ๖๐,๐๐๐.- บาท 
       ประเภท เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

                                      (กบท.)  โอนลด ๑,๐๐๐.-บาท 

    ๒.  ด้าน  เศรษฐกิจ  (๐๐๓๐๐)  
       แผนงาน การพาณิชย์  (๐๐๓๓๐) 
       งาน  กิจการประปา (๐๐๓๓๒) 

       หมวด ค่าใช้สอย 
       ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โอนลด ๑๐,๐๐๐.-บาท 

       ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ  
                        รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โอนลด ๑๐,๐๐๐.-บาท 

    ๓.  ด้าน  เศรษฐกิจ  (๐๐๓๐๐) 
       แผนงาน การพาณิชย์  (๐๐๓๓๐) 
       งาน  กิจการประปา (๐๐๓๓๒) 
       ห มวด ค่าวัสดุ 

       ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โอนลด ๔,๐๐๐.-บาท 
       ประเภท วัสดุก่อสร้าง โอนลด ๔,๐๐๐.-บาท 
       ประเภท วัสดุการเกษตร โอนลด ๓,๐๐๐.-บาท 

   ๔.  ด้าน  เศรษฐกิจ  (๐๐๓๐๐) 
       แผนงาน  การพาณิชย์  (๐๐๓๓๐) 
       งาน  กิจการประปา (๐๐๓๓๒) 
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       หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
       ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โอนลด ๖๐,๐๐๐.-บาท 
       ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โอนลด ๓๖,๕๐๐.-บาท 
       ประเภท ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โอนลด  ๔,๐๐๐.-บาท 
       ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โอนลด ๑๕,๐๐๐.-บาท 

    ๕.  ด้าน  เศรษฐกิจ  (๐๐๓๐๐) 
       แผนงาน การพาณิชย์  (๐๐๓๓๐) 
       งาน  กิจการประปา (๐๐๓๓๒) 
       หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

       ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โอนลด  
                   ๙๐,๐๐๐.-บาท 

    รวมโอนลดทั้งสิ้น  ๒๙๗,๕๐๐.-บาท 
 เพ่ือโอนไปเพิ่มงบประมาณรายจ่าย หมวดสาธารณูปโภค ประเภทค่า
ไฟฟ้า และหมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้าน - งานครัวที่ไม่เพียงพอกับ
รายจ่าย เป็นจ านวนเงิน ๒๙๗,๕๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
บาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้      

    รายการ โอนเพิ่มงบประมาณ   จ านวน ๒ หมวด  ดังนี้ 

   ๑.  ด้าน  เศรษฐกิจ  (๐๐๓๐๐) 
       แผนงาน การพาณิชย์  (๐๐๓๓๐) 
       งาน  กิจการประปา (๐๐๓๓๒) 
       หมวด ค่าสาธารณูปโภค 
       ประเภท ค่าไฟฟ้า  
       โอนเพิ่ม ๒๔๗ ,๐๐๐.-  บาท 

    ๒.  ด้าน  เศรษฐกิจ  (๐๐๓๐๐) 
       แผนงาน การพาณิชย์  (๐๐๓๓๐) 
       งาน  กิจการประปา (๐๐๓๓๒) 
       ห มวด ค่าวัสดุ 

       ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   
       โอนเพิ่ม ๕๐ ,๕๐๐.-  บาท  

      รวมโอนเพิ่มท้ังสิ้น  ๒๙๗ ,๕๐๐.-บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ และ ๓) หมวด ๔ ข้อ 
๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวด
ครุภัณฑ์ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปจ่าย
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ในงบประมาณรายจ่ายที่ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่าย  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

นายโกศล  นาคะ    ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับญัตติที่ท่านรองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ชอบ ปานธรรม ได้แถลงไปแล้วขอเชิญซักถามได้เลย ขอเชิญคุณสุนทร จันทนะ

สมาชิกสภาเทศบาลครับ 
นายสุนทร  จันทนะ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมขอเสนอให้ติดตั้งเป็น  
สมาชิกสภาเทศบาล ระบบออโต้ เวลาน้ าเต็มถังมันจะได้ตัดเอง น้ าจะได้ไม่ล้นออกเวลาที่ประชาชน

ใช้น้ าน้อย และจะเป็นการประหยัดน้ าและไฟฟ้าด้วยครับ 

นายโกศล  นาคะ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายทรงพล  เอกจิตต์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมจะรับไปพิจารณาครับ  
นายกเทศมนตรี 

นายโกศล  นาคะ    ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับญัตติที่ท่านรองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ชอบ ปานธรรม ได้แถลงไปแล้วขอเชิญซักถามได้เลย ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด

ซักถาม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ โอนงบประมาณรายจ่าย
หมวดครุภัณฑ์ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ  (สมาชิสภาเทศบาลยกมือเป็นเอก
ฉันท)์ 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ โอนงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ หมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่นายกเทศมนตรีต าบล
หนองขาวเสนอญัตติ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายโกศล  นาคะ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 ขอเชิญคุณวิโรจน์ เอกจิต สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล ครับ 

นายวิโรจน์  เอกจิต  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิโรจน์ เอกจิต สมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล ผมขอเสนอให้ท าทางเท้าบริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ 

จ ากัด ถึงบริเวณบ้านทรงพล ที่ขายโลงศพ ครับ 

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญคุณอารมย์ เอกฉันท์ สมาชิกสภาเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นางอารมย์  เอกฉันท์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางอารมย์ เอกฉันท์ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาล ดิฉันอยากให้ตั้งเวลาไฟฟ้าใหม่เพราะว่ามันดับช้าไป และอยากจะให้  

ลอกท่อบริเวณหน้าบ้านคุณวิโรจน์ เรือนงาม หมู่ที่ 1 คะ 
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นายโกศล  นาคะ    ฝากผู้อ านวยการกองช่างด าเนินการตรวจสอบแล้วแก้ไขด้วย  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญคุณบัณฑิต ศรีทับทิม รองประธานสภาเทศบาลครับ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากจะทราบว่าหอกระจายข่าว 
รองประธานสภาเทศบาล ด าเนินการถึงไหนแล้วครับ   

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุชาติ  ศิริเอก   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตอนนี้ทางคณะผู้บริหารก าลังปรึกษา 
ผู้อ านวยการกองช่าง  เรื่องสถานที่ในการติดตั้งหอกระจายข่าวครับ ผมก็ขอน าเรียนให้ท่านประธาน  

สภาเทศบาลสอบถามในที่ประชุมว่าจะใช้สถานที่ใดติดตั้งหอกระจายข่าวครับ 

นายโกศล  นาคะ    ผมก็ขอสอบถามในที่ประชุมว่าจะใช้สถานที่ใดติดตั้งหอกระจายข่าว  
ประธานสภาเทศบาล ระหว่างบริเวณศาลาแม่บ้าน หมู่ที่ 3 กับบริเวณศูนย์ผู้สูงอายุของเทศบาล  

หมู่ที่ 5 สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ใช้สถานที่บริเวณศาลาแม่บ้านติดตั้งหอกระ
จ่ายข่าวบ้าง โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือทุกคน) ที่ประชุม
เห็นชอบให้ให้ใช้สถานที่บริเวณศาลาแม่บ้านติดตั้งหอกระจ่ายข่าว ผมก็ฝาก
ทางกองช่างไปด าเนินการด้วย ต่อไปขอเชิญคุณสมชาย ปานธรรม สมาชิกสภา
เทศบาล ครับ 

นายสมชาย  ปานธรรม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม อยากจะให้ด าเนินการเปลี่ยนท่อ 
สมาชิกสภาเทศบาล เมนประปาทีละส่วนก่อนครับ 

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ การเปลี่ยนท่อเมนประปาผม  
นายกเทศมนตรี อยากจะให้เปลี่ยนทั้งระบบเลย และตอนนี้รองบประมาณจากท่านสมาชิก  

สภาผู้แทนราษฎร อีก 500,000 บาท ถ้าได้งบประมาณมาจะด าเนินการทันที 

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญคุณวันเพ็ญ สุขกรม สมาชิกสภาเทศบาลครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายวันเพ็ญ  สุขกรม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวันเพ็ญ สุขกรม 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากจะให้ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ าบริเวณหน้าบ้าน  

นายณรงค์ สู้ภัยพาล หมู่ที่ 12  

นายพงษ์ศักดิ์  ทองแท้   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายพงษ์ศักดิ์ ทองแท้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล อยากจะขอไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ิมประมาณ 3 ดวง ตั้งแต่  

สะพานบ้านพลายจนถึงสระน้ าหมู่ที่ 12 ครับ  

 



  หน้า ๑๖ จาก ๑๗ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕6 

 

นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากจะให้ลอกรางระบายน้ าจาก  
สมาชิกสภาเทศบาล  บ้านนายส ารวย เอกจิตต์ ถึงบ้านนายดิ่ง หรือไม่ก็ให้ลอกรางระบายน้ าทั้งต าบล  

ครับเพราะว่าเข้าช่วงฤดูฝนแล้ว 

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญท่านชอบ ปานธรรม รองนายกเทศมนตรี ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายชอบ  ปานธรรม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมอยากจะให้ปรับปรุงอาคาร
รองนายกเทศมนตรี  ฟิสเนสให้เป็นห้องประชุมใหม่เพ่ือใช้ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานแล้วใช้ใน  

การจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพราะว่าห้องประชุมสภาของเราแคบ และต้องคอย
เคลื่อนย้ายโต๊ะอยู่บ่อย ๆ เวลาจะประชุมหรือรับคณะดูงานครับ 

นายโกศล  นาคะ     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี วันนี้สภาเทศบาลต าบลหนองขาวได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว 

ผมขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑2.10 น. 

ลงชื่อ.............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายณรงค์พล  พัฒนมาศ) 

      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ลงชื่อ............................................เลขานุการสภาเทศบาล 
                    (นางศิริจิต  จันทยงศ)์ 

     ปลัดเทศบาลต าบลหนองขาว 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ เรียบร้อยถูกต้องแล้ว 
เมื่อวัน.................ที.่............เดือน...........................พ.ศ............. 

 
ลงชื่อ............................................ประธานกรรมการ 

(นายพยอม  ผึ่งผาย) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

ลงชื่อ............................................กรรมการ 
         (นายสมชาย  ปานธรรม) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
ลงชื่อ............................................กรรมการ 
           (นายสมยศ  นาคะ) 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 



  หน้า ๑๗ จาก ๑๗ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕6 

 

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

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้  
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม.............................................. สมัยที่........................ครั้งที.่...................เมื่อ
วัน.......................ที.่....................เดือน............................................................พ.ศ................................. 

ลงชื่อ................................................  
(นายโกศล  นาคะ) 

 ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 


