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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2557 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.๒๕๕7 เวลา 10.11 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

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

เริ่มประชุมเวลา 10.11 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   จนัทยงค์  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 

        10.  นางมุกดา    บูรณะธีรกิจ  เจ้าพนักงานธุรการ 
 

  เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นางศิริจิต จันทยงค์ 
เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูป
บูชาพระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม 
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นายโกศล  นาคะ     บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2557 ประจ าปี
พ.ศ.๒๕๕7 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายโกศล  นาคะ     ไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล     ล าดับต่อไป  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศ 

เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
นางศิริจิต  จันทยงค์    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้ ทร ง เกียรติทุ กท่ าน    ดิ ฉั นนางศิ ริ จิ ต  จั นทยงค์    

เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตอ่านประกาศเทศบาล
ต าบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 ของสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว 
ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง เรียก
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 
4 ประจ าปี 2557 

ด้วย สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติ
ก าหนดให้การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัย
ที่  4 ตั้ งแต่วันที่  1 กันยายน 2557 ถึง วันที่   30 
กันยายน   2557  

ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2554 ข้อ 22 จึงเรียก
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ า 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึง 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 4 ครั้งที่ 1/2557 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7  
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นายโกศล  นาคะ     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 

1/2557 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
พ.ศ.๒๕๕7 

ผมขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมว่า
มีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีการแก้ไข ผม
ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมสภา
เทศบาลสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2557 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.๒๕๕7 
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ.......11......เสียง 
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2557 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7  เม่ือวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.
๒๕๕7 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2557    เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและติดตั้งเสา
ไฟฟ้า ( High Mast ) บริเวณถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง 
กม.ที่ ๑๒+๑๐๐     บริเวณสามแยกถนนสายท่าม่วง-
หนองขาว และบริเวณหน้าวัดอินทาราม ต าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี 

นายโกศล  นาคะ     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีทรงพล เอกจิตต์ แถลง
ประธานสภาเทศบาล    หลักการและเหตุผลการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายโครงการดังกล่าว ครับ  
นายทรงพล  เอกจิตต์    เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า ที่ เ ค า ร พ  ก ร ะ ผ ม น า ย
นายกเทศมนตรี     ทรงพล เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติ เรื่อง ขอ 

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7  โครงการ
ก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้า ( High Mast ) บริเวณถนน
สายกาญจนบุรี-อู่ทอง กม.ที่ ๑๒+๑๐๐ บริเวณสามแยก
ถนนสายท่าม่วง-หนองขาว และบริเวณหน้าวัดอินทาราม 
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

ด้วยกองช่าง   ได้เสนอขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือไปตั้งจ่าย
เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ดังมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 
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หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๗ มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

ก. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

          ๑.  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม                  
    แผนงาน  เคหะและชุมชน                          
    งาน  ไฟฟ้าและถนน      
    หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                
    ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   

รายการ  โครงการก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้า (High 
Mast) บริเวณถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง กม.ที่ ๑๒+๑๐๐ 
บริเวณสามแยกถนนสายท่าม่วง-หนองขาว  และบริเวณหน้า
วัดอินทาราม  ต าบลหนองขาว   อ าเภอท่าม่วง  จังหวัด
กาญจนบุรี โดยท าการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง  (High 
Mast) ความสูง ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมฐานราก จ านวน  ๓  ต้น 
และติดตั้งดวงไฟฟ้าส่องสว่าง  HPS  ขนาด ๔๐๐ W. จ านวน 
๒๔ ชุด  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ งภายใน  (สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และ
สาธารณูปโภค แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๕ (แนวทางการ
พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ)
เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๘๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้า
หม่ืนบาทถ้วน)(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
และติดตั้งเสาไฟฟ้า (High Mast) บริเวณถนนสาย
กาญจนบุรี-อู่ทอง กม.ที่ ๑๒+๑๐๐ บริเวณสามแยกถนน
สายท่าม่วง-หนองขาว และบริเวณหน้าวัดอินทาราม 
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  โดย
ท าการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (High Mast) ความสูง 
๑๕.๐๐ เมตร พร้อมฐานราก จ านวน ๓ ต้น และติดตั้ง
ดวงไฟฟ้าส่องสว่าง  HPS  ขนาด ๔๐๐ W. จ านวน ๒๔ 
ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายใน  ตามแบบเทศบาล
ก าหนด 
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รายการโอนลด จ านวน ๒๐ รายการ 
ข.  โอนลด 

           ๑.ด้าน  บริการสังคมและชุมชน    
      แผนงาน  เคหะและชุมชน     
      งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
      หมวด    ค่าตอบแทน     

ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ 
แก่ อปท.   

รายการ  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจ าปี) 

    งบประมาณตั้งไว้   ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)                   
                                   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (ส่ี
แสนบาทถ้วน)   
โอนลดในครั้งนี้ จ านวน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาท
ถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน -  บาท  

 

           ๒. ด้าน  บริการชุมชนและสังคม     
     แผนงาน  สาธารณสุข     

      งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
       หมวด    ค่าตอบแทน     

ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ 
แก่ อปท.   

รายการ  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 

    งบประมาณตั้งไว้   ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

         (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
โอนลดครั้งนี้ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จ านวน   -   บาท  

 

              ๓.  ด้าน  บริหารงานทั่วไป    
      แผนงาน  บริหารงานทั่วไป     

      งาน  บริหารงานคลัง     
        หมวด    ค่าตอบแทน     

ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ 
แก่ อปท.   
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รายการ    เงินประโยชน์ตอบแทน อ่ืน ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 

    งบประมาณตั้งไว้   ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)                   

                                    (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๔๐๐,๐๐๐.-บาท  
(สี่แสนบาทถ้วน)   
โอนลดในครั้งนี้ จ านวน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาท
ถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน  -  บาท  

 

           ๔.ด้าน  บริหารงานทั่วไป      
       แผนงาน  บริหารงานทั่วไป     
      งาน  วางแผนสถิติและวิธีการ    
       หมวด    ค่าตอบแทน     

ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ 
แก่ อปท.   

รายการ  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
งบประมาณตั้งไว้   ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืน
บาทถ้วน) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๑๕๐,๐๐๐.-บาท 
(หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
โอนลดในครั้งนี้ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้า
หม่ืนบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน    -    บาท  

 

           ๕. ด้าน  บริหารงานทั่วไป     
      แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน   

      งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ  
       ภายใน  

       หมวด    ค่าตอบแทน     
ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ 

แก่ อปท. 
รายการ  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 

    งบประมาณตั้งไว้   ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)                   
                                    (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 
(สองแสนบาทถ้วน) 
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โอนลดในครั้งนี้ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสน
บาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน   -   บาท  
 

          ๖.ด้าน  บริการชุมชนและสังคม   
      แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

      งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็ง  
       ของชุมชน 

       หมวด    ค่าตอบแทน     
ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ 

แก่ อปท.   
รายการ  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 

      งบประมาณตั้งไว้   ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
         (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
โอนลดครั้งนี้ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จ านวน – บาท 

 

๗.ด้าน  บริหารงานทั่วไป  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป    
งาน  บริหารงานทั่วไป   
หมวด    ค่าสาธารณูปโภค    

     ประเภท  ค่าไฟฟ้า      
งบประมาณตั้งไว้   ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)                   

                                   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๑๒๔,๐๓๖.๑๙ บาท 
(หนึ่งแสนสองหม่ืนสี่พันสามสิบหกบาทสิบเก้าสตางค์) 
โอนลดในครั้งนี้ จ านวน  ๑๒๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสน
สองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จ านวน ๓๖.๑๙ บาท 
(สามสิบหกบาทสิบเก้าสตางค์) 

 

           ๘.  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม    
      แผนงาน  การศึกษา     

      งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
       หมวด    ค่าใช้สอย     

     ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
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งบประมาณตั้งไว้   ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)                   
                                 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๕๑,๘๗๐.-บาท  
(ห้าหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  
โอนลดในครั้งนี้  จ านวน  ๕๑,๐๐๐.-บาท  (ห้าหม่ืน
หนึ่งพันบาทถ้วน)   
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน ๘๗๐.-บาท  
(แปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  

 

           ๙.ด้าน  บริการชุมชนและสังคม   
      แผนงาน  การศึกษา     

      งาน  ศึกษาไม่ก าหนดระดับ    
       หมวด    ค่าวัสดุ      

     ประเภท  ค่าวัสดุส านักงาน     
     งบประมาณตั้งไว้   ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)                   
                                         (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๒๘,๖๘๐.-บาท (สอง
หม่ืนแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  
โอนลดในครั้งนี้  จ านวน  ๒๘,๐๐๐.-บาท  (สองหม่ืน
แปดพันบาทถ้วน)   
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน ๖๘๐.-บาท  
(หกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

 

           ๑๐. ด้าน บริหารงานทั่วไป     
      แผนงาน  บริหารงานทั่วไป     

      งาน  บริหารงานทั่วไป     
       หมวด    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    

     ประเภท  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน   
งบประมาณตั้งไว้   ๑๘๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืน
บาทถ้วน)  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๕๕,๔๖๕.๕๐ บาท 
(ห้าหม่ืนห้าพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) 
โอนลดในครั้งนี้ จ านวน  ๕๕,๐๐๐.-บาท (ห้าหม่ืนห้า
พันบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จ านวน ๔๖๕.๕๐ บาท 
(สี่ร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) 

 

           ๑๑. ด้าน บริหารงานทั่วไป     
      แผนงาน  บริหารงานทั่วไป     

      งาน  วางแผนสถิติและวิชาการ    
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หมวด    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    
     ประเภท  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน   
     งบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๕๐๐.-บาท (สองหม่ืนห้าร้อย 

บาทถ้วน) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๒๐,๕๐๐.-บาท (สอง
หม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน)  
โอนลดในครั้งนี้ จ านวน  ๒๐,๕๐๐.-บาท (สองหม่ืนห้า
ร้อยบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน     -     บาท  

   

           ๑๒. ด้าน บริหารงานทั่วไป    
      แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
      งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ 

สงบภายใน  
     หมวด    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    
     ประเภท  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน   
    งบประมาณตั้งไว้   ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)                   

                                  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๕๘,๘๖๐.-บาท (ห้า
หม่ืนแปดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)  
โอนลดในครั้งนี้ จ านวน  ๕๕,๕๐๐.-บาท (ห้าหม่ืนห้า
พันห้าร้อยบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน ๓,๓๖๐.-บาท 
(สามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)  

  

           ๑๓. ด้าน บริหารงานทั่วไป      
       แผนงาน  บริหารงานทั่วไป     

       งาน  บริหารงานทั่วไป     
        หมวด    ค่าวัสดุ      

      ประเภท  ค่าวัสดุส านักงาน     
      งบประมาณตั้งไว้   ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)                   
                                         (ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๒๘,๒๓๕.๙๕ บาท 
(สองหม่ืนแปดพันสองร้อยสามสิบห้าบาทเก้าสิบห้า
สตางค์)  
โอนลดในครั้งนี้ จ านวน ๒๘,๐๐๐.-บาท (สองหม่ืนแปด
พันบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จ านวน ๒๓๕.๙๕ บาท 
(สองร้อยสามสิบห้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์) 
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๑๔.ด้าน  บริหารงานทั่วไป      
       แผนงาน  บริหารงานทั่วไป     

       งาน  บริหารงานทั่วไป     
        หมวด    ค่าใช้สอย     

      ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  
      ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 รายการ  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนชุมชนแผนพัฒนา

เทศบาล และเทศบัญญัติ 
งบประมาณตั้งไว้   ๓๕,๐๐๐.-บาท (สามหม่ืนห้าพันบาท
ถ้วน)  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๑๔,๔๖๙ บาท (หนึ่ง
หม่ืนสี่พันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)  
โอนลดในครั้งนี้  จ านวน  ๑๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหม่ืนสี่
พันบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน ๔๖๙ บาท 
(สี่ร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) 

  

           ๑๕.ด้าน  บริการชุมชนและสังคม   
       แผนงาน  การศึกษา     

       งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
        หมวด    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    

      ประเภท  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน   
งบประมาณตั้งไว้   ๓๕,๕๐๐.-บาท (สามหม่ืนห้าพันห้า
ร้อยบาทถ้วน)  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๗๐,๔๕๐ บาท (เจ็ด
หม่ืนสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
โอนลดในครั้งนี้  จ านวน  ๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหม่ืน
บาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน  ๔๕๐ บาท 
(สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  

 

           ๑๖.ด้าน  บริการชุมชนและสังคม    
       แผนงาน  เคหะและชุมชน     

       งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
        หมวด    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    

      ประเภท  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   
งบประมาณตั้งไว้   ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืน
บาทถ้วน)   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๑๑,๔๓๕.- บาท (หนึ่ง
หม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)  
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โอนลดในครั้งนี้  จ านวน  ๑๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหม่ืน
หนึ่งพันบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน  ๔๓๕.- บาท 
(สี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 

 

           ๑๗.ด้าน  บริหารงานทั่วไป      
       แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน   

       งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ  
     ภายใน 

        หมวด        ค่าวัสดุ      
      ประเภท  ค่าวัสดุไฟฟ้า     

งบประมาณตั้งไว้   ๒๕,๐๐๐.-บาท (สองหม่ืนห้าพันบาท
ถ้วน)  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๒๕,๐๐๐.-บาท (สอง
หม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  
โอนลดในครั้งนี้ จ านวน  ๒๕,๐๐๐.-บาท (สองหม่ืนห้า
พันบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน   -  บาท  

   

     ๑๘.ด้าน  บริการชุมชนและสังคม    
       แผนงาน  สังคมสังเคราะห์     

       งาน  สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  
        หมวด    ค่าวัสดุ      

      ประเภท  ค่าวัสดุการเกษตร    
      งบประมาณตั้งไว้   ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน)                   
                                   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพัน
บาทถ้วน)  
โอนลดในครั้งนี้ จ านวน ๕,๐๐๐.-บาท(ห้าพันบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน   -   บาท   

 

           ๑๙.ด้าน  บริหารงานทั่วไป      
       แผนงาน  บริหารงานทั่วไป     

       งาน  บริหารงานทั่วไป     
        หมวด    ค่าวัสดุ      

      ประเภท  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   
งบประมาณตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐.-บาท(สองหม่ืนห้าพันบาท
ถ้วน) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๗,๙๗๐.- บาท (เจ็ด
พันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  
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โอนลดในครั้งนี้ จ านวน  ๗,๙๐๐.- บาท (เจ็ดพันเก้า
ร้อยบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จ านวน ๗๐ บาท (เจ็ด
สิบบาทถ้วน) 
 

๒๐. ด้าน บริหารงานทั่วไป    
      แผนงาน  บริหารงานทั่วไป     

      งาน  บริหารงานทั่วไป     
       หมวด    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    

     ประเภท  เงินเดือนพนักงาน    
งบประมาณตั้งไว้   ๑,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสน
บาทถ้วน)   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด  ๒๓,๒๖๐.-บาท (สอง
หม่ืนสามพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
โอนลดในครั้งนี้ จ านวน  ๕,๑๐๐.-บาท (ห้าพันหนึ่ง
ร้อยบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จ านวน ๑๘,๑๖๐.-
บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน ๑,๘๕๐,๐๐๐.-บาท  
(หนึ่งล้านแปดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 

เหตุผล  มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทถนน  จ านวน  ๑  รายการ  
ดังนี้ 
๑. ค่าก่อสร้างก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้า (High Mast) 
บริเวณถนนสายกาญจนบุรี -อู่ทอง กม.ที่ ๑๒+๑๐๐ 
บริเวณสามแยกถนนสายท่าม่วง - หนองขาว  และ
บริเวณหน้าวัดอินทาราม ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยท าการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง  
(High Mast)  ความสูง  ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมฐานราก 
จ านวน ๓ ต้น และติดตั้งดวงไฟฟ้าส่องสว่าง HPS ขนาด 
๔๐๐ W. จ านวน ๒๔ ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายใน  
ตามแบบเทศบาลก าหนด งบประมาณ ๑,๘๕๐,๐๐๐.-
บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  จ านวน ๑ 
โครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗  
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ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

นายโกศล  นาคะ     มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล    ซักถาม  ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดอนุมัตใิห้ท า 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรด
ยกมือครับ  

มติที่ประชุม     เห็นชอบ........11........เสียง 
นายโกศล  นาคะ     เป็นอันว่าที่ประชุมอนุมัติให้มีการโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายเพื่อมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ

ก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้า ( High Mast ) บริเวณ
ถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง กม.ที่ ๑๒+๑๐๐ บริเวณ
สามแยกถนนสายท่าม่วง-หนองขาว และบริเวณหน้า
วัดอินทาราม  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  จังหวัด
กาญจนบุรี  

 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
และขออนุ มัติขยายเวลาวางฎีกากันเงินดังกล่าว
โครงการก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้า (High Mast) 
บริเวณถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง กม.ที่ ๑๒+๑๐๐ 
บริเวณสามแยกถนนสายท่าม่วง - หนองขาว และ
บริเวณหน้าวัดอินทาราม ต าบลหนองขาว  อ าเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี   

นายโกศล  นาคะ     ขอ เ ชิ ญท่ า นน ายก เทศมนตรี  ท ร งพล  เ อกจิ ต ต์ 
ประธานสภาเทศบาล    แถลงหลักการและเหตุผลขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี 2557  
นายทรงพล  เอกจิตต์    เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า ที่ เ ค า ร พ  ก ร ะ ผ ม น า ย
นายกเทศมนตรี     ทรงพล เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติ เรื่อง ขอ 

อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และขอ
อนุมัติขยายเวลาวางฎีกากันเงินดังกล่าว โครงการ
ก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้า (High Mast) บริเวณถนน
สายกาญจนบุรี-อู่ทอง กม.ที่ ๑๒+๑๐๐ บริเวณสามแยก
ถนนสายท่าม่วง - หนองขาว และบริเวณหน้าวัดอินทา
ราม ต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี   

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว  มีความจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาวางฎีกา
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
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จึงรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพ่ือขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณ  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาวางฎีกาในปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๕๗  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘   
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินดังกล่าวต่อไปในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(๑) ด้าน บริการชุมชนและสังคม                 

    แผนงาน  เคหะและชุมชน                          
    งาน  ไฟฟ้าและถนน      
    หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                
    ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   

      รายการ  โครงการก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้า  
(High Mast) บริเวณถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง กม.ที่  
๑๒+๑๐๐ บริเวณสามแยกถนนสายท่าม่วง  - หนองขาว 
และบริเวณหน้าวัดอินทาราม   ต าบลหนองขาว  อ าเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  โดยท าการก่อสร้างเสาไฟฟ้า
ส่องสว่าง  (High Mast)  ความสูง  ๑๕.๐๐ เมตร พร้อม
ฐานราก จ านวน ๓ ต้น และติดตั้งดวงไฟฟ้าส่องสว่าง 
HPS ขนาด ๔๐๐W. จ านวน ๒๔ ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
ภายใน  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๕๙ เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และสาธารณูปโภค แนวทางการ
พัฒนาที่ ๓.๕ (แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ)   
งบประมาณ ๑,๘๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปด
แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
และติดตั้งเสาไฟฟ้า (High Mast) บริเวณถนนสาย
กาญจนบุรี-อู่ทอง  กม.ที่  ๑๒+๑๐๐ บริเวณสามแยก
ถนนสายท่าม่วง-หนองขาว  และบริเวณหน้าวัดอินทาราม 
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  โดยท า
การก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (High Mast) ความสูง 
๑๕.๐๐ เมตร พร้อมฐานราก จ านวน ๓ ต้น และติดตั้ง
ดวงไฟฟ้าส่องสว่าง HPS ขนาด ๔๐๐ W. จ านวน ๒๔ ชุด 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายใน  ตามแบบเทศบาลก าหนด 
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นายโกศล  นาคะ     มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามหรือไม่ครับ   
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงิน

และขยายเวลาวางฎีกางบประมาณรายจ่ายในโครงการ
ดังกล่าว โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ........10.....เสียง 
นายโกศล  นาคะ     เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และขออนุมัติขยายเวลาวาง
ฎีกากันเงินดังกล่าวโครงการก่อสร้างและติดตั้งเสา
ไฟฟ้า (High Mast) บริเวณถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง 

  กม.ที่ ๑๒+๑๐๐ บริเวณสามแยกถนนสายท่าม่วง - 
หนองขาว และบริเวณหน้าวัดอินทาราม ต าบล 
หนองขาว  อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี   

  

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายโกศล  นาคะ     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายทรงพล  
นายกเทศมนตรี      เอกจิตต์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ขออนุญาต 

เสนอญัตติเร่งด่วนครับ เรื่อง การกันเงินและขยายเวลา
วางฎีกา งบประมาณรายจ่าย จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
ด้าน  บริการชุมชนและสังคม             
แผนงาน  เคหะและชุมชน                          
งาน  ไฟฟ้าและถนน      
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
ประเภท  ถนน      
รายการ  โครงการก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้าง 
รางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล.บริเวณถนนเทศบาล 
๑ ซอย ๑ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๑-
๒๕๕๗-๑๒ หน้า ๖-๓๖)  

      งบประมาณ ๗๒,๕๐๐.- บาท (เจ็ดหม่ืนสองพันห้าร้อย 
บาทถ้วน)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 55  ตร.ม. และ 
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ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล. กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 22 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30-0.60 เมตร 
ตามแบบเทศบาลก าหนด บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 1 
ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี  

 

เหตุผล 
เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวยังไม่สามารถก่อหนี้ผู้พันได้  
กองช่างจึงเสนอมาเพ่ือทราบ และขอกันเงินไว้เบิกในปี
ถัดไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๕๙  
และพร้อมกันนี้ ขออนุมัติขนายเวลาการวางฎีกากันเงิน
ดังกล่าวด้วย 

นายโกศล  นาคะ     มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามหรือไม่ครับ   
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงิน

และขยายเวลาวางฎีกางบประมาณรายจ่ายในโครงการ
ดังกล่าว โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ........10.....เสียง 
นายโกศล  นาคะ     เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณและ
ประธานสภาเทศบาล    ขยายเวลาวางฎีกา โครงการก่อสร้างถนน คสล. และ 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล.บริเวณถนน
เทศบาล ๑ ซอย ๑ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม ่
 ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 
 

เลิกประชุม 12.07 นาฬิกา 
 

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

          เจ้าพนักงานธุรการ 

 

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

     หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
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คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2557 ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕7 เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่          เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 

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

         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

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

                                                             สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

( ลงชื่อ )......................................................กรรมการ 
       ( นายสมยศ  นาคะ ) 

                                                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

( ลงชื่อ ).......................................................กรรมการ 
       ( นางอารมย์  เอกฉันท์ ) 

                                                          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในการประชุม 
สภาเทศบาล สมัยประชุม....................สมัยที่..........ครั้งที.่.......................เมื่อวันที.่.............................................. 

 

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

                                                                 ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
 

 

  
 
 


