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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ.๒๕๕6 เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

------------------------------------------------ 

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

สมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่มาประชุม 
  - 

เลขานุการสภาเทศบาล 
 นางศิริจิต  จันทยงค์    หัวหน้าส านักปลัด/เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี  
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี  
๓. นายวัฒนา  เชียงทอง  รองนายกเทศมนตรี  
๔. นายถวิล  เนตรค า   ปลัดเทศบาล  
๕. นางธัญญา  ศรนารายน์  ผู้อ านวยการกองคลัง  
๖. นายกฤษณะ  สุขกรม   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
๗. นายเดชาธร  สุขนิรันดร์  นายช่างโยธา 6ว.  
8.  นางสาวพัชรา สิทธิบุตร  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
9.  นางสาวเมธินี  สุกก่ า   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
10. นายณรงค์พล พัฒนมาศ  เจ้า หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
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  เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นาง ศิริจิต จันทยงค์  
เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูป
บูชาพระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม 

นายโกศล  นาคะ    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบ  
ประธานสภาเทศบาล องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 

๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้าม)ี 

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล  วันนี้ไม่มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบครับ  

ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญคุณทรงพล เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี แถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
ประธานสภาเทศบาล  โอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและ 

เผยแพร่ 

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอแถลงญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน 
รองนายกเทศมนตรี  งบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

ด้วยส านักปลัด   ได้เสนอขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255 6 
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์  ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255 6  มีรายละเอียด  

ดังนี้  
รายการขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจ านวนเงิน 4,000 บาท 
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารทั่วไป 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จัดท าป้ายถาวร OSCC)  จ านวน 4,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างท าป้ายถาวร OSCC ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร สูง 2.50 เมตร 

(ตามหนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ กจ 0023.9/ว 436 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 
2556 เรื่องการสนับสนุนการด าเนินงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม) 

 - สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการ
พัฒนาที่ 9 

  **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
รายการขอโอนลด  เป็นจ านวนเงิน 4,000 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
งบประมาณตั้งไว้           115,000  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    11,600 บาท  
งบประมาณโอนครั้งนี้      4,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน     7,600 บาท 

เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2541 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และ3) หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้  
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

นายโกศล  นาคะ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ  
ประธานสภาเทศบาล อีก  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพ่ือไป 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตามที่นายกเทศมนตรี
เสนอ โปรดยกมือครับ (สมาชิสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ โอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ค่า บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญคุณชอบ ปานธรรม รองนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
ประธานสภาเทศบาล  โอนเงินงบประมาณ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

นายชอบ  ปานธรรม   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอแถลงญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน 
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

ด้วยส านักปลัด  ได้เสนอขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255 6 
เพ่ือไปเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255 6  มีรายละเอียด  

ดังนี้  
รายการขอโอนเพิ่ม  เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท 
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
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ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    
งบประมาณตั้งไว้   35,000.00    บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   15,638.72  บาท  
งบประมาณขอโอนเพิ่ม    30,000      บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพ่ิม    45,638.72    บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนสายพานเครื่องชุดครัช และตรวจเช็คระยะ110 ,000 กิโลเมตร 

ตรวจสอบพบตัวปั้มน้ าเครื่องยนต์รั่ว รถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กจ 2443 กาญจนบุรี  
- สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการ

พัฒนาที่ 5 
รายการขอโอนลด  เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
หมวดงบกลาง  
ประเภทเบี้ยยังชีพคนชรา  
งบประมาณตั้งไว้   1,800,000  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  708,500 บาท  
งบประมาณโอนครั้งนี้  30 ,000  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 678,500 บาท 

เหตุผล 
เพ่ือให้มีงบประมาณเพียงพอเพ่ือการเบิกจ่ายฯในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์        

ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และ3) หมวด 4 ข้อ 27 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

นายโกศล  นาคะ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ  
ประธานสภาเทศบาล อีก  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ  

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามที่รองนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยก
มือครับ (สมาชิสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ โอนเงินงบประมาณ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ วาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ 

นายโกศล  นาคะ    ระเบียบวาระการประชุมต่อไป เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัต
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 
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วาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓ ล าดับแรก เป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๒ ชั้นแปร
ญัตติ ขอเชิญคุณบัณฑิต ศรีทับทิม ประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติ ชี้แจงรายละเอียดการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว กระผม   
รองประธานสภาเทศบาล  นายบัณฑิต ศรีทับทิม รองประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างเทศบัญญัติ ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมติของสภาเทศบาลต าบล  
หนองขาว ในการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 2 
กันยายน 2556 มีมติเห็นชอบให้ถือมติ ในคราวประชุม สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 
15 สิงหาคม 2556  ให้แต่งตั้ง คณะกรรมการ แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
ประกอบด้วย  
๑. นายบัญฑิต ศรีทับทิม รองประธานสภาเทศบาล เป็นประธานกรรมการ 
๒. นายพงษ์ศักดิ์ ทองแท้ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการ  
๓. นายสมยศ  นาคะ    สมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการ  
๔. นายวิโรจน์  เอกจิต    สมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการ  
๕. นายสุนทร จันทนะ    สมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ได้เสนอขอรับความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.255 6 และสภาเทศบาลได้มีมติรับหลักการแห่ง            
ร่างเทศบัญญัติ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  
เมื่อวัน จันทร์ ที่ 2 กันยายน 2556  และก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
และให้คณะกรรมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เป็นเวลา 2 วัน นับตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556  เวลา 1 0.00 น. ถึงวัน อังคารที่ 3กันยายน 
2556  เวลา 14.00  น. ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาเทศบา ลเสนอค าแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ  

คณะกรรมการได้ประชุมเม่ือวัน อังคารที่ 3 กันยายน 2556  เวลา 
14.00 น. ที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255 6  โดยละเอียดแล้ว  
จึงมีมติ ดังนี ้
1. ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
     ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2. บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติฯ  
    -  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   3. ร่างเทศบัญญัติฯ ข้อ 1, 2, 3 และข้อ 4 
    -  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   4. ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป และรายละเอียด 
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       ค าชี้แจงประมาณการรายรับ  
    -  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามแผนงาน  
    -  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   6. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ าแนกตามหน่วยงาน 
    -  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม  

ฉะนั้น คณะกรรมการจึงมีมติให้น าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ไม่ได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม และคงไว้ตามร่างเดิม น าเสนอต่อประธานสภาเทศบาล  
เพ่ือโปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

นายโกศล  นาคะ  ตามท่ีคุณบัณฑิต ศรีทับทิม ประธานกรรมการแปรญัตติร่าง 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติได้แจ้งมติคณะกรรมการในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ 6 
ต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติในวาระนี้ จึงไม่มีการอภิปราย เพราะ
ในวาระนี้เฉพาะผู้ที่ขอแปรญัตติเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์อภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ โปรดยกมือครับ  
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี ๒ ขั้น แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ 6  
ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  

นายโกศล  นาคะ    ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 3 การลงมติอนุมัติให้ตราเป็น 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้น าร่าง 

เทศบัญญัติฉบับนี้ ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ 6 โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภา
เทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้น าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 ตราเป็นเทศบัญญัติ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดที่จะ  
ประธานสภาเทศบาล  เสนอเชิญครับ เชิญคุณ สมชาย ปานธรรม สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 

นายสมชาย  ปานธรรม   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมชาย ปานธรรม 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอถามเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ  

ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายกาญจนบุรี – อู่ทอง ครับ  
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นายโกศล  นาคะ    ผมขออ่านระเบียบเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม  ตามระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล  กระทรวงว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ข้อ 89 และข้อ 90 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  
(1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3)  เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ข้อ 90 กรณีที่งบประมาณรายจายประกาศใช้บังคบแล้ว หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณไมเพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนั้นไว้  ใหองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสม
ได้โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนขันเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 (2) เบิกเงินให้พนักงานส่วนท้องถิ่นตามสิทธิตลอดจนลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงิน
อ่ืนตามกฎหมาย ระเบียบค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยใน
ระหว่างปีงบประมาณ 
 (3) ค่าใช้จ่ายตาม (1) และหรือ (2) ให้ถือเป็นรายจายในปีนั้น 

งบประมาณเงินสะสมให้ใช้ได้ แต่ให้ถูกต้องตามระเบียบ ให้กระท า
ได้ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ต้องชัดเจน ให้มีการประชาคม 

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญคุณ บัณฑิต ศรีทับทิม รองประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนาย บัณฑิต ศรีทับทิม 
รองประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ผมเห็นด้วยในโครงการ แต่ไม่เห็นในขั้นตอน เงิน

สะสมสามารถจ่ายขาดได้ โครงการนี้เข้าข่ายประชาชนเดือดร้อน การ
จัดท าโครงการควรยึดระเบียบเป็นหลัก 

นายวัฒนา  เชียงทอง ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงระเบียบครับ  
รองนายกเทศมนตรี 

นายถวิล  เนตรค า  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายถวิล เนตรค า  
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ปลัดเทศบาล  ปลัดเทศบาล ผมรู้สึกดีใจที่สมาชิกสภาเทศบาล ได้ให้ความสนใจความ
เดือดร้อนของประชาชน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 สมาชิกสภา
เทศบาลได้ยกมือผ่านญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือก่อสร้าง 
ปรับปรุงถนนสายกาญจนบุรี – อู่ทอง ผ่านพ้นไปแล้วถือว่าสมบูรณ์ การ
จ่ายขาด ได้น าเงินไปพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มี
การประชาคมหรือไม่งานวิเคราะห์ ได้ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน ประชาคม
เรียบร้อยแล้ว ผู้ไม่มาประชาคมถือว่าสละสิทธิ์ ตามหลักการได้ผ่านการ
ประชาคมแล้ว ซึ่งมาสู่การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลสามปี การจ่ายขาด
เงินสะสมไม่ห้าม 

นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุนทร จันทนะ  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปัจจุบันมีรถยนต์ เพ่ิมมากข้ึนและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

เพ่ือเป็นการลดเกิดอุบัติเหตุ  

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม  
นายกเทศมนตรี ถ้าการด าเนินการผิดระเบียบก็จะไม่ท า จะท าให้ถูกต้องตามระเบียบครับ 

ฝากสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีส่วนร่วมช่วยกันชี้แจงจะท าอย่างไรให้
ประชาชนได้ประโยชน์ 

นายโกศล  นาคะ  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนอเชิญครับ ไม่มีนะครับ วันนี้สภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล ต าบลหนองขาวได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ผมขอปิดประชุม  

เลิกประชุมเวลา ๑1.00 น. 

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

      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ลงชื่อ..........................................เลขานุการสภาเทศบาล 
                    (นางศิริจิต  จันทยงค์) 

      หัวหน้าส านักปลัด  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕ 6 เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน...........  
ที.่.......เดือน...........................พ.ศ............. 

ลงชื่อ............................................ประธานกรรมการ 
(นายพยอม  ผึ่งผาย) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

ลงชื่อ............................................กรรมการ 



  หน้า ๙ จาก ๙ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 วันพุธที่ 4 กันยายน ๒๕๕6 

 

         (นายสมชาย  ปานธรรม) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

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

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

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้  
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม............................................. สมัยที่................... เมื่อวัน.......................
ที.่...............เดือน........................................................พ.ศ................................. 

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

 ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 


