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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2557 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 

เมื่อวันที ่26 กันยายน พ.ศ.๒๕๕7 เวลา  14.05 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

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

เริ่มประชุมเวลา 14.05 นาฬิกา 
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. นายวิโรจน ์  เอกจิต   สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑1. นางอารมย์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นางศิริจิต   จันทยงค์  เลขานุการสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลที่ขาดประชุม 
- 

ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายประสาน  ชุ่มชื่น   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายถวิล  เนตรค า   ปลัดเทศบาล 
7.  นายสุชาต ิ  ศิริเอก   ผู้อ านวยการกองช่าง 
8.  นางธัญญา  ศรนารายน์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9.  นางสาวพัชรา สิทธิบุตร  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
9.  นางมุกดา    บูรณะธีรกิจ  เจ้าพนักงานธุรการ 
 

  เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นางศิริจิต จันทยงค์ 
เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชา
พระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม 
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นายโกศล  นาคะ     บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2557 ประจ าปีพ.ศ.๒๕๕7 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายโกศล  นาคะ     ตามที่ สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศ
ประธานสภาเทศบาล     บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

และอนุมัติให้น าร่างเทศบัญญัติดังกล่าวตราเป็นเทศบัญญัติ ใน
คราวการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง
ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และการประชุม
สภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม 2557 
 ซึ่งบัดนี้      นายอ าเภอท่าม่วงได้ลงนามอนุมัติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวแล้ว จึงประกาศใช้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 โดยให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็น
ต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2557 

  ล าดับต่อไป  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่าน
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

นางศิริจิต  จันทยงค์    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน      ดิฉันนางศิริจิต จันทยงค์ เลขานุการ

สภาเทศบาล ขออนุญาตอ่านประกาศเทศบาลต าบลหนอง
ขาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ครั้งที่ 1/2557 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 ของสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว 
ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี 2557 

ด้วย สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติก าหนดให้
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัยที่ 4 ตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึง วันที่  30 กันยายน   2557  

ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(  ฉ บั บ ที่  1 3  )  พ . ศ . 2 5 5 2  แ ล ะ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2554 ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภา 
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เทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยที่  4 ประจ า 
2557 ตั้ งแต่วันที่  1 กันยายน  2557 ถึ ง วันที่  30 
กันยายน 2557 มีก าหนด 30 วัน 

        จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 
                    นายโกศล  นาคะ  

                                                                                 ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 เม่ือ
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕7  

นายโกศล  นาคะ     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล     สภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557  

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕7 
ผมขอให้ที่ ประชุม พิจารณารายงานการประชุม ว่ ามี
ข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีการแก้ไข ผมขอ
มติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕7 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕7 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ.......11......เสียง 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕7 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557    เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์เป็นห้องประชุม 

นายโกศล  นาคะ     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ทรงพล เอกจิตต์ แถลงหลักการ 
ประธานสภาเทศบาล    และเหตุผลการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เป็นห้อง
ประชุม  

นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน 

งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7  
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ตามที่  ส านั กปลัด เทศบาล ได้ท าการโอนเงิน

งบประมาณประจ าปี 2557 เพ่ือมาตั้งเป็นรายการใหม่ใน
โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เป็นห้อง
ประชุม งบประมาณทั้งสิ้น 526,000 บาท โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เมื่อคราวประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 
20 สิงหาคม 2557 ไปแล้วนั้น 
 

เนื่องจากการโอนลดงบประมาณผิดรายการ  
จ านวน 1 โครงการ จึงขอยกเลิกการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังกล่าว   และขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

      หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 มีรายละเอียด ดังนี้ 
1.โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

      ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
      แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
      งาน  งานบริหารทั่วไป 

    หมวด  ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

      รายการ  โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคาร 
เอนกประสงค์เป็นห้องประชุม ขนาดกว้าง 14 เมตร ความ
ยาว 14 เมตร บริเวณห้องฟิตเนตเทศบาลต าบลหนองขาว 
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองขาว  เป็นเงินทั้งสิ้น 525,000 บาท 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 เพ่ิมเติม
ฉบับที่ 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5   แนวทางการพัฒนา 
ที่ 5.5 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา
อาคารสถานที่ และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
เป็นเงินทั้งสิ้น  525,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) 
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ค าชี้แจง  
เ พ่ื อจ่ า ย เป็ น ค่ า ก่ อส ร้ า งปรั บปรุ ง -ซ่ อมแซมอาคา ร
เอนกประสงค์เป็นห้องประชุม มีขนาดกว้าง  14 เมตร ความ
ยาว 14 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด 
รายการโอนลด จ านวน  3 รายการ 

1. โอนลด 
      ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
      แผนงาน  เคหะและชุมชน 
      งาน  ไฟฟ้าและถนน 

หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
      ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

รายการ  ค่าก่อสร้างถนน คสล.และก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล.บริเวณแยกถนนเทศบาล 10 
ฝั่งขวา หมู่ที่ 2 ต าบลหนองขาว 
งบประมาณตั้งไว้  222,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 222,000.-บาท  
โอนลดในครั้งนี้ จ านวน 222,000.-บาท                             
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด –   บาท 
 

      2.โอนลด 
ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 

      แผนงาน  เคหะและชุมชน 
      งาน  ไฟฟ้าและถนน 
      หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
      ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 รายการ  ค่าก่อสร้างถนน คสล.ก่อสร้าง 

รางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล.และฝังท่อระบายน้ าคสล.
บริเวณถนนเทศบาล 2 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4 ต าบลหนองขาว 
งบประมาณตั้งไว้ 184,000 บาท  ( ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ) 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 184,000.-บาท  

      งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด – บาท 
 

3.โอนลด 
ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 

      แผนงาน  เคหะและชุมชน 
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งาน  ไฟฟ้าและถนน 

      หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
      ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

รายการ  ค่าก่อสร้างถนน คศล.และก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คศล.บริเวณถนนเทศบาล 11 
ฝั่งขวา หมู่ที่ 2 ต าบลหนองขาว 
งบประมาณตั้งไว้ 119,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) 

      งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 119,000.-บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด – บาท 

รวมโอนลดทั้งหมด 525,000.-บาท  
นายโกศล  นาคะ     มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม   
ประธานสภาเทศบาล         ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดอนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม     อนุมัติ.........11.......เสียง 
นายโกศล  นาคะ     เป็นอันว่าที่ประชุมอนุมัติให้มีการโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายเพื่อมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการปรับปรุง 

- ซ่ อมแซมอาคา ร เอนกประสงค์ เ ป็ นห้ อ งประชุ ม  
งบประมาณทั้งสิ้น 525,000 บาท 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลากันเงินงบประมาณไว้เบิก
ในปีถัดไปและขออนุมัติขยายเวลาวางฎีกากันเงิน หมวด
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบวาง
ท่อเมนต์ส่งน้ าประปา 

นายโกศล  นาคะ     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ทรงพล เอกจิตต์ แถลงหลักการ 
ประธานสภาเทศบาล    และเหตุผลในการขออนุมัติขยายเวลากันเงินโครงการ 

ก่อสร้างปรับปรุงระบบวางท่อเมนต์ส่งน้ าประปา ขออนุมัติ
ขยายเวลาวางฎีกา ขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  ต่อที่
ประชุม ครับ 

นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทรงพล เอกจิตต ์
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลากัน

เงินและขอขยายเวลาวางฎีกากันเงินงบประมาณรายจ่าย
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบวางท่อเมนต์ส่งน้ าประปา 
  

ด้วยกองคลัง งานกิจการประปา เทศบาลต าบล
หนองขาว  ได้ท าสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุง
ระบบวางท่อเมนต์ส่งน้ าประปา โดยท าการวางท่อ PVC  
ชั้น ๘.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๖ เมตร ภายในเขต
เทศบาลต าบลหนองขาว        กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด      
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กาญจนบุรีรัตนประเสริฐ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ E ๒/๒๕๕๗ 
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗  จ านวนเงิน ๘๘๙,๐๐๐.-บาท  
ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ รวมระยะเวลาด าเนินการ ๑๒๐ วัน 
หลักการ  
เนื่องจากโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบวางท่อเมนต์ส่ง
น้ าประปา     โดยท าการวางท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ความยาวไม่
น้อยกว่า ๑,๔๗๖ เมตร ภายในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว 
มีระยะเวลาด าเนินการ ๑๒๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเกินก าหนดงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.
๒๕๕๗ แต่เป็นโครงการที่ท าสัญญาจ้างและมีข้อผูกพันต้อง
ด าเนินการโครงการต่อไป  
เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๗ 
วรรคสอง ความว่า “หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้ว
เสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
หกเดือน” 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขอขยายเวลาอนุมัติกัน
เงินไว้เบิกในปีถัดไปและขออนุมัติขยายเวลาวางฎีกากันเงิน 
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕6 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

นายโกศล  นาคะ     มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล    ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงิน 

งบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบวางท่อ
เมนต์ส่งน้ าประปา  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม     อนุมัติ........11.....เสียง 
นายโกศล  นาคะ     เป็นอันว่า  ที่ประชุมอนุมัติให้กันเงินและขออนุมัติขยาย
ประธานสภาเทศบาล    เวลาวางฎีกากันเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2557  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ระบบวางท่อเมนต์ส่งน้ าประปา งบประมาณ ๘๘๙,๐๐๐.-
บาท   
   

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลากันเงินงบประมาณและ
ขยายเวลาวางฎีกากันเงินไว้เบิกในปีถัดไป หมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อม
บ่อพัก คสล.บริเวณถนนเทศบาล 7 หมู่ที่ 9 
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นายโกศล  นาคะ     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ทรงพล เอกจิตต์ แถลงหลักการ 
ประธานสภาเทศบาล และเหตุผลขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่

ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณถนนเทศบาล 7 หมู่ที่ 9  ต่อที่
ประชุม ครับ 

นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทรงพล เอกจิตต ์
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

 

ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว  ได้ท าสัญญา
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อ
พัก คสล.บริเวณถนนเทศบาล ๗ หมู่ที่ ๙ ต าบลหนองขาว  
โดยท าการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø ๑.๐๐ 
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.จ านวน ๒๓ บ่อ ความยาวรวม 
๓๓๐ เมตร และเทคอนกรีต เสริมเหล็ก  หนา ๐.๑๕  เมตร  
คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๖๑๓  ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลก าหนด  กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด เหนือเกล้าเจริญกิจ 
จ ากัด  โดยนายสมชาย  อุ่นธวัชนัดดา ตามสัญญาจ้างเลขที่ 
E๑/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗  เป็นเงิน 
๑,๙๐๐,๐๐๐. -บาท   โดยสัญญาเริ่ มตั้ งแต่ วั นที่  ๑ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๗  สิ้นสุดระยะเวลาโครงการวันที่  ๒๘  
กันยายน  ๒๕๕๗  รวมระยะเวลาด าเนินการ ๙๐ วัน  

     หลักการ 
เนื่องจากโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล.  พร้อม
บ่อพัก  คสล. บริเวณถนนเทศบาล ๗ หมู่ที่  ๙  ต าบลหนอง
ขาว  มีระยะเวลาด าเนินการ  ๙๐  วัน  จะสิ้นสุดสัญญาจ้าง  
วันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๗     ซึ่งผู้รับจ้างได้ด าเนินการ
โครงการก่อสร้างได้ประมาณ  ร้อยละ  ๕๐  ของเนื้องาน    
ดังนั้นคาดว่าผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการโครงการก่อสร้าง
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามสัญญา  จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณได้ทัน 

    เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน    และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด  ๕ ข้อ 
๕๗ วรรคสอง  ความว่า “หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่
แล้วเสร็จ  ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินหกเดือน” 
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ดังนั้น  จึงขอเสนอญัตติเรื่องขอขยายเวลาอนุมัติกัน

เงินไว้เบิกในปีถัด 
นายโกศล  นาคะ     มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล    ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงิน 

งบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณถนนเทศบาล 7 หมู่ที่ 9 โปรดยก
มือครับ 

มติที่ประชุม     อนุมัติ.......10......เสียง 
นายโกศล  นาคะ     เป็นอันว่า  ที่ประชุมอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาวาง
ประธานสภาเทศบาล    ฎีกากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณถนนเทศบาล 7 หมู่ที่ 9 
งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท   

 

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาวางฎีกากันเงิน
งบประมาณ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า คสล.ลอดถนนสายกาญจนบุรี - อู่ทอง 
รางระบายน้ าพร้อมฝา คสล. บริเวณปากซอยถนนเทศบาล 
10 หมู่ที่ 10 

นายโกศล  นาคะ     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ทรงพล เอกจิตต์ แถลงหลักการ 
ประธานสภาเทศบาล    และเหตุผลขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างวาง 

ท่อระบายน้ า คสล.ลอดถนนสายกายจนบุรี - อู่ทอง ราง
ระบายน้ าพร้อมฝา คสล. บริเวณปากซอยถนนเทศบาล 10 
หมู่ที่ 10 ต่อที่ประชุม ครับ 

นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทรงพล เอกจิตต ์
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี  ขอแถลงญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
ลอดถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง และรางระบายน้ าพร้อมฝา     
คสล.บริเวณปากซอยถนนเทศบาล ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ 

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินในปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๕๗   ไว้เบิกจ่าย
ในปี งบประมาณ   พ.ศ.๒๕๕๘   หมวดค่าที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินดังกล่าวต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด้าน  บริการชุมชนและสังคม             
แผนงาน  เคหะและชุมชน                    
งาน  ไฟฟ้าและถนน   
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                
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ประเภท  ถนน      
รายการ  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
ลอดถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง และรางระบายน้ าพร้อมฝา 
คสล. บริเวณปากซอยถนนเทศบาล ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ ต าบล
หนองขาว อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 
งบประมาณ  ๓๗๐,๐๐๐.- บาท  
ค าชี้แจง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ลอดถนนสาย
กาญจนบุรี – อู่ทอง และรางระบายน้ าพร้อมฝา คสล. บริเวณ 
ปากซอยถนนเทศบาล ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลหนองขาว อ าเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  โดยท าการวางท่อระบายน้ า คสล.
ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ฝาเหล็กหล่อ 
จ านวน ๓ บ่อ มีความยาวรวม ๒๘.๐๐ เมตร และรางระบาย
น้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล. มีขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๒๔.๐๐ 
เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด 
เหตุผล 
เนื่องจาก กองช่างไม่สามารถด าเนินการเพ่ือให้มีการจัดจ้าง 
และก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด 
๕ ข้อ ๕๙  

นายโกศล  นาคะ     มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามหรือไม่ครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
นายพงษ์ศักดิ์  ทองแท้    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายพงษ์ศักดิ์ ทองแท้ 
สภาเทศบาลสมาชิก    สมาชิกเทศบาล ผมอยากให้ที่ประชุมชี้แจงที่งานล้าช้าครับ 
นายสุชาติ ศิริเอก     เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายสุชาติ ศิริเอก 
ผู้อ านวยการกองช่าง    ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการนี้เราได้ผ่านความเห็นชอบให้ 

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ จากการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยการประชุมสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 
1/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557  

โครงการนี้เราได้หารือกับแขวงการทางกาญจนบุรี
และได้รับการแย้งจากหมวดการทางว่ายังไม่ได้มีการมอบทาง
ให้กับเทศบาลแต่อย่างใด  เราจึงท าหนังสือไปยังแขวงการ
ทางกาญจนบุรี เพ่ือให้หมวดการทางส ารวจความถูกต้องอีก
ครั้งหนึ่ง  
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และเม่ือสัปดาห์ที่ผ่านมาทางหมวดการทางได้ส่งเจ้าหน้าที่มา
ถ่ายภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ  และทางเราก็จะท าหนังสือ
ยืนยันไปอีกรอบหนึ่งครับ 

นายสุนทร  จันทนะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผม น า ย สุ น ท ร   จั น ท น ะ
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล ถ้าเราได้ท าโครงการนี้ผมอยากให้ช่าง 

ผู้รับเหมาปาดทางเท้าตรงปากซอยเทศบาล 7 เพราะมันกิน
ถนนมาเยอะ ท าให้รถยนต์ที่สัญจรไปมาเข้าออกไม่สะดวก  

นายทรงพล  เอกจิตต์ เรียนที่ประชุมทุกท่านครับ  ผมอยากให้ทุกท่านช่วยกัน 
นายกเทศมนตรี     ส ารวจทุกซอย 
นายโกศล  นาคะ     มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล    ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงิน 

งบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
ลอดถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง และรางระบายน้ าพร้อมฝา     
คสล.บริเวณปากซอยถนนเทศบาล ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ โปรดยกมือ
ครับ 

มติที่ประชุม     อนุมัติ.......10......เสียง 
นายโกศล  นาคะ     เป็นอันว่า  ที่ประชุมอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาวาง
ประธานสภาเทศบาล    ฎีกากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2557  หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. ลอดถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง   และรางระบายน้ า
พร้อมฝา คสล. บริเวณปากซอยถนนเทศบาล ๑๐ หมู่ที่ 
๑๐ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 
งบประมาณ ๓๗๐,๐๐๐.- บาท  

 

ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาวางฎีกากันเงิน
งบประมาณ หมวดครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสารระบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง 

นายโกศล  นาคะ     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ทรงพล เอกจิตต์ แถลงหลักการ 
ประธานสภาเทศบาล และเหตุผลขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย โครงการ

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ต่อที่ประชุม ครับ 
นายทรงพล  เอกจิตต ์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายทรงพล  
นายกเทศมนตรี     เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ขอเสนอหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินในปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๕๗   ไว้เบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๕๘   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินดังกล่าวต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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ด้าน  บริการชุมชนและสังคม                

 แผนงาน  เคหะและชุมชน                          
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
หมวด  ค่าครุภัณฑ์                                
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
รายการ  ค่าจัดซื้อเครือ่งถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  
จ านวน ๑ เครื่อง  งบประมาณ     ๑๘๐,๐๐๐.-บาท   
ค าชี้แจง  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
1. เป็นเครื่องถ่ายเอกสาร ชนิด ขาว-ด า  
2. มีความเร็วที่ก าหนดเป็นความเร็วในการถ่าย 
ไม่ต่ ากว่า ๔๐ แผ่นต่อนาท ี
๓. เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ ขยายได้ (ราคา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  
เหตุผล 
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ และหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ เนื่องจากกองช่างไม่สามารถ
ด าเนินการเพ่ือให้มีการจัดซื้อ  และก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

นายโกศล  นาคะ     มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล     ผมขอมติที่ประชุม สมาชิก ท่านใดเห็นชอบให้กันเงิน 

งบประมาณรายจ่าย โครงการค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐บาท   
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม     อนุมัติ.......10......เสียง 
นายโกศล  นาคะ     เป็นอันว่า  ที่ประชุมอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาวาง
ประธานสภาเทศบาล    ฎีกากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557  หมวดค่า 

ครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 
จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท   

 

ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาวางฎีกากันเงิน
งบประมาณ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง– 
ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์เป็นห้องประชุมไว้เบิกเหลื่อม
ปีและขยายเวลาการวางฎีกากันเงินดังกล่าว   
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นายโกศล  นาคะ     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ทรงพล เอกจิตต์ แถลงหลักการ 
ประธานสภาเทศบาล และเหตุผลขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการปรับปรุง – 

ซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์เป็นห้องประชุม   
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทรงพล เอกจิตต ์
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินและ

ขยายเวลาวางฎีกากันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้ า ง  โครงการปรับปรุ ง  – ซ่ อมแซม  อาคาร
เอนกประสงค์เป็นห้องประชุม  
หลักการ 
ตามที่ ส านักปลัดเทศบาล ได้ท าการโอนเงินงบประมาณ
ประจ าปี 2557      เพ่ือมาตั้งเป็นรายการใหม่ในโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์เป็นห้องประชุม 
งบประมาณทั้งสิ้น 525,000 บาท  โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลต าบลหนองขาวเมื่อคราวการประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 
กันยายน 2557 ในระเบียบวาระท่ี 3 ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

      งาน  งานบริหารทั่วไป 
      หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
      ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

รายการ  โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์เป็นห้องประชุม งบประมาณ 525,000.-บาท  
ค าชี้แจง   
เ พ่ื อจ่ า ย เป็ น ค่ า ก่ อส ร้ า งปรั บปรุ ง -ซ่ อมแซมอาคา ร
เอนกประสงค์เป็นห้องประชุม มีขนาดกว้าง  14 เมตร ความ
ยาว 14 เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด  ซึ่งบัดนี้ยังมิได้มี
การก่อหนี้ผูกพันแต่อย่างใด นั้น 
เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 
59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินและ
ขยายเวลาวางฎีกากันเงินหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังกล่าว  
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จ านวน 525,000 บาท ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว เพ่ือพิจารณา 

นายโกศล  นาคะ     มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงิน

งบประมาณรายจ่ายโครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์เป็นห้องประชุม  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม     อนุมัติ.......11......เสียง 
นายโกศล  นาคะ     เป็นอันว่า ที่ประชุมอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาวางฎีกา
ประธานสภาเทศบาล    กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 หมวดค่าที่ดิน 

และสิ่ งก่อสร้ าง โครงการปรับปรุ ง -ซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์เป็นห้องประชุม งบประมาณ 525,000บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

ระเบียบวาระท่ี 9    เรื่องอ่ืนๆ  
นายโกศล  นาคะ     มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทรงพล เอกจิตต ์
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรี เนื่องด้วยได้รับหนังสือจากกองทุน 

หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองขาว ที่ กจ.53903 
(กองทุน)/24 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  โดยให้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว จ านวน 2 ท่าน แต่เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาวจะครบวาระ ในเดือนตุลาคม 2557 นี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ในระเบียบได้ก าหนดไว้ว่าถ้าหากสมาชิกฯ มีการครบวาระ
แล้วยังไม่มีการเลือกตั้ง ให้สมาชิกคนเดิมที่เคยเป็นคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ รักษาการอย่างเดิมจนกว่าจะมีการ
เลือกตั้งใหม่  ฉะนั้นกระผมขอถือโอกาสในที่ประชุมสภาครั้ง
นี้แจ้งให้ทราบ โดยให้นายเสนาะ  อ านวยและนางอารมย์  
เอกฉันท์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาวได้ด ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลหนองขาวไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ ครับ 

นายถวิล เนตรค า     เ รี ยนท่ านประธานที่ เ คารพ  ผมนายถวิล   เนตรค า 
ปลัดเทศบาล      ปลัดเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงเรื่องนี้ ครับ เนื่องจากเป็น 

หนังสือสั่งการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ก าหนดให้
สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต้องสิ้นสุดการด ารง
ต าแหน่งเท่าที่อยู่ในวาระ หากหมดวาระการเป็นสมาชิกสภา
เทศบาล ก็พ้นจากต าแหน่ง 
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นายโกศล  นาคะ     มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวันชัย  กมลวิบูลนันท    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายวันชัย  กมลวิบูลนันท  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตอนนี้ยุงชุกชุมมากครับ อยากให้

เจ้าหน้าที่ท าการฉีดยุงครับ 
นายโกศล  นาคะ     มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิโรจน์  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานที่เคารพ  ผมนายนายวิโรจน์  เอกจิต 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากไห้เปลี่ยนป้ายซุ้มประตูบริเวณ 

ถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง ครับ อยากให้เป็นแบบที่สวยงาม
กว่าเก่า ครับ 

นายสมชาย  ปานธรรม    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพผมนายสมชาย 
สมาชิกสภาเทศบาล    ปานธรรม สมาชิกสภาเทศบาล อยากให้ก าจัดนกที่อยู่บน 

ป้ายครับ เพราะท าให้ไม่สวยงาม 
นายทรงพล เอกจิตต ์    เนื่องจากผมได้ประชุมที่จังหวัดว่าภายในอาทิตย์นี้อาจจะมี
นายกเทศมนตรี     เงินอุดหนุนเข้ามาประมาณ 1,000,000 บาท  

และโอกาสนี้ผมขออนุญาตเสนอท่านประธานสภา
เทศบาล และที่ประชุมว่าจะขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2557 ประจ าปี 2557 อีก
ครั้งหนึ่งในวันที่ 30 กันยายน 2557  เวลา 10.00 นาฬิกา 
เพ่ือมาหารือโครงการต่างๆ เนื่องจากเรามีเงินเหลือจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายในปีนี้ 

นายโกศล  นาคะ     เป็นอันว่าผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประธานสภาเทศบาล    ครั้งที่ 2/2557 ประจ าปี 2557 อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 30  

กันยายน 2557  เวลา 10.00 นาฬิกา ครับ  
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 

ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

เลิกประชุมเวลา…16.07…นาฬิกา 

( ลงชื่อ )..........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                 ( นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ ) 

          เจ้าพนักงานธุรการ 
 

( ลงชื่อ )..........................................................เลขานุการสภาเทศบาล 
                            ( นางศิริจิต  จันทยงศ์ ) 

      หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล 
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คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ /2557 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 

 
( ลงชื่อ )....................................................ประธานกรรมการ 

       ( นายพยอม  ผึ่งผาย ) 
                                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

( ลงชื่อ )...........................................................กรรมการ 
                                                ( นายสมชาย  ปานธรรม ) 

                                                              สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

 
( ลงชื่อ )...........................................................กรรมการ 

          ( นายสมยศ  นาคะ ) 
                                                               สมาชกิสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 
( ลงชื่อ )..........................................................กรรมการ 

       ( นางอารมย์  เอกฉันท์ ) 
                                                               สมาชกิสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ในการประชุม 
สภาเทศบาล สมัยประชุม...................สมัยที่..........ครั้งที.่.......................เมื่อวัน.........................................................  

 

( ลงชื่อ )...........................................................................  
                                                                           ( นายโกศล  นาคะ ) 
                                                                 ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
 

 

 
 


