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 การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 1/2559 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 
วันพฤหัสบดีท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 10.๐๐ นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
……………………………………… 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 
1. นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายวิโรจน์  เอกจิต   รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายพยอม  ผ่ึงผาย   สมาชิกสภาเทศบาล  
4.  นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
5.  นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายวันเพ็ญ  สุขกรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นางอารมย์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายวันชัย  กมลวิบูลนันท  สมาชิกสภาเทศบาล  
12. นายถวิล  เนตรค า   ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 

 

ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นางศิริจิต   จันทยงค์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
7.  นายศักดิ์ชาย  รอดภัย   ผู้อ านวยการกองช่าง  
8.  นางธัญญา  ศรนารายน์  ผู้อ านวยการกองคลัง  
9.  นางสาวมาณวิกา ทองเปลว  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลฯ  
10. นางอารยา  ภักดีฉนวน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
11. นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
12. นายณรงค์พล พัฒนมาศ  นักจัดการงานท่ัวไป 
13. นายชินภัทร  เพ็งบุตร   นักการ  
  

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นายถวิล  เนตรค า  
เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชา
พระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม 
 

 
 
 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  ซึ่งสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว    ผมขอเปิดประชุมสภา 

เทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้ง ท่ี 1/2559 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 

ขอเชิญ นายถวิล  เนตรค า  เลขานุการสภาเทศบาล 
อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ครั้งท่ี 1/2559 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 ขอเชิญครับ 

นายถวิล  เนตรค า      เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายถวิล  เนตรค า 
เลขานุการสภาเทศบาล      เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตอ่านประกาศสภาเทศบาล 

ต าบลหนองขาว  เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 

      

                                ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 

                                                                       ………………………………… 
ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในคราว

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕8 เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 ท่ีประชุมมีมติ
ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9  
มีก าหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9  
เป็นต้นไป นั้น 

อ า ศั ย อ า น า จ ต า ม  ข้ อ  ๒ ๒  แ ห่ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึง
เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๕9  ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕9 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
   ประกาศ ณ วันท่ี 29 เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕9 
       

                       บัณฑิต  ศรีทับทิม 
                             ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

                                                                                       ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
 

 

.../ ระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    แจ้งเพื่อทราบ จ านวน 3 เรื่อง  
ประธานสภาเทศบาล 1. เทศบาลฯได้ มีประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนา

สามปี ( เพิ่มเติม ) ฉบับท่ี 1 ประกาศเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 
2558 และ  แผนพัฒนาสามปี ( เพิ่มเติม ) ฉบับท่ี 2 
ประกาศเมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2559 

 2. ขณะนี้ เทศบาลได้ มีประกาศ เรื่อง การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558  ประกาศเมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 
2558 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 3. เทศบาลฯ ได้ด าเนินโครงการจัดท าระบบประมวลผล
ข้อมูลเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริก าร
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

ระเบียบวาระที่ ๒    เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม 
วิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2559 ประจ าปี พ.ศ.2559 
เม่ือวันจันทรท์ี่ 25 มกราคม 2559 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาว่ามีข้อผิดพลาดท่ีต้องแก้ไข หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบและรับรองรายงาน

การประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 

หนองขาว สมัย วิสามัญ สมัยที่  1  คร้ังที่  1/2559 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 เม่ือวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.๒๕๕9 
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓    เร่ือง ก าหนดสมัยประชุมสามัญและวันเร่ิมประชุมแต่ละ 
สมัย ประจ าปี พ.ศ.๒๕59 และวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญ นายถวิล เนตรค า เลขานุการสภาเทศบาล อ่านข้อ
ประธานสภาเทศบาล    ระเบียบกฎหมาย  
นายถวิล  เนตรค า    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง 
เลขานุการสภาเทศบาล    ( ฉบับท่ี ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ สรุปสาระส าคัญไดวา   

“ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญส่ีสมัย สมัยประชุมสามัญ
ครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าป ใหสภา
เทศบาลก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีก าหนดไม
เกิน ๓๐ วัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะ  ตองไดรับ
อนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด” 
 

.../ ประกอบกับ 
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ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว า     
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๑ สรุปสาระส าคัญ
ไดวา “เมื่อมีประธานสภาทองถิ่นแลวใหประธานสภา ทองถิ่น
น าปรึกษาในท่ีประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ส าหรับ
เทศบาล ใหสภาเทศบาลก าหนด  วาการประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปแตละสมัยจะเริ่มเมื่อใด การก าหนดสมัยประชุมและ
วันประชุมใหเป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าดวยองคกรปกครอง   
สวนทองถิ่นนั้นก าหนด”  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ทุกท่านได้ก าหนดว่าสมัยการประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 
ประธานสภาเทศบาล    ประจ าปี 2559  ว่าจะเริ่มวันใด เดือนใด และมีก าหนดกี่วัน 
 

นายสมชาย  ปานธรรม เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสมชาย ปานธรรม  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้เริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ 

สมัยท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕9 โดยมีก าหนด 
๓๐ วัน 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล    1. นายพยอม  ผ่ึงผาย  สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้รับรอง 
      2. นายโกศล  นาคะ สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้รับรอง 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิก
ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าท่ีประชุมมีมติตามท่ี นาย
สมชาย ปานธรรม สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่  2  ประจ าปี  2559 โดย เ ร่ิม ต้ั งแ ต่ วันที่  1 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9 เป็นต้นไป  โดยมีก าหนด ๓๐ วัน 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ทุกท่านได้ก าหนดว่าวันเริ่มการประชุมสมัยการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    สามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2559  ว่าจะเริ่มวันใด เดือนใด มี 

ก าหนดกี่วัน 
นายเสนาะ  อ านวย    เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายเสนาะ  อ านวย 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 

พ.ศ.๒๕๕9 โดยมีก าหนด ๓๐ วัน 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล.    1. นายสุนทร  จันทนะ  สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้รับรอง 
      2. นางอารมย์  เอกฉันท์  สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้รับรอง 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิก
ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าท่ีประชุมมีมติตามท่ี นาย
เสนาะ  อ านวย สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 

.../ มติท่ีประชุม 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการก าหนดสมัยประชุมสามัญ

สมัยที่ 3 ประจ าปี 2559 โดยเร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕9 เป็นต้นไป  โดยมีก าหนด ๓๐ วัน 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ทุกท่านได้ก าหนดว่าวันเริ่มการประชุมสมัยการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    สามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2559  ว่าจะเริ่มวันใด เดือนใด มี 

ก าหนดกี่วัน 
นายสมชาย ปานธรรม    เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสมชาย ปานธรรม 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 

พ.ศ.๒๕๕9 โดยมีก าหนด ๓๐ วัน 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล.    1. นายวันเพ็ญ  สุขกรม สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้รับรอง 
      2. นายสมยศ  นาคะ สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้รับรอง 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิก
ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าท่ีประชุมมีมติตามท่ี  นาย
สมชาย ปานธรรม สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการก าหนดสมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 4 ประจ าปี 2559 โดยเร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕9 เป็นต้นไป  โดยมีก าหนด ๓๐ วัน 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ทุกท่านได้ก าหนดว่าวันเริ่มการประชุมสมัยการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    สามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2560 ว่าจะเริ่มวันใด เดือนใด 
นายวิโรจน์  เอกจิต    เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายนายวิโรจน์  เอกจิต 
รองประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ขอเสนอให้เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕60 โดยมีก าหนด ๓๐ วัน 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล.    1. นายเสนาะ  อ านวย  สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้รับรอง 
      2. นายวันชัย  กมลวิบูลนันท  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิก
ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าท่ีประชุมมีมติตามท่ี นาย
วิโรจน์  เอกจิต สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการก าหนดสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ประจ าปี 2560 โดยเร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕60 เป็นต้นไป  โดยมีก าหนด ๓๐ วัน 

 

ระเบียบวาระที่ 4           เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
หนองขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี รายงานผลการด าเนินงานของ
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลต าบลหนองขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 
 
 

.../ นายทรงพล   
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นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธาน ผมนายทรงพล เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี     ขออนุญาตรายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 

หนองขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 ท่ีได้ด าเนินการ
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลต าบลหนองขาวเมื่อวันท่ี 21 กรกฏาคม 2554 
จ านวน 9 ด้าน ดังนี้ 
ด้านการบริการประชาชน 
- ด้านการพัฒนาสังคม    26   โครงการ 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิทางสังคมของประชาชน 
- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค 4   โครงการ 
- ด้านการเมือง การบริหาร  23    โครงการ 
ด้านการศึกษา และการกีฬา 
- ด้านการพัฒนาสังคม                     26   โครงการ 
ด้านการสาธารณสุข 
- ด้านการพัฒนาสังคม                     26   โครงการ 

      ด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ด้านการพัฒนาสังคม                     26   โครงการ 
- ด้านการเมือง การบริหาร                23   โครงการ 
ด้านการพัฒนาระบบโครงการสร้างพื้นฐานของเมืองและ
ระบบผังเมือง 
- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค  4 โครงการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  2   โครงการ  
ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
- ด้านการพัฒนาสังคม                     26   โครงการ 
ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
- ด้านการเมือง การบริหาร                23   โครงการ 

 

ระเบียบวาระที่ 5             ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า บริเวณริม
ถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง ช่วงกิโลเมตรที่ 12+000 ถึง 
กิโลเมตรที่ 12+300 หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลหนองขาวก าหนด  จ านวน 2,000,000 บาท  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล  
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายทรงพล  เอกจิตต์
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติต่อท่ีประชุม  ดังนี้  
 

.../ ด้วยกองช่าง 
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ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอ
โอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 เพื่อไปต้ังจ่าย งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ดังมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

 

หลักการ 
กองช่าง  เทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับมอบหมาย

จากผู้บริหารให้ด าเนินการ จัดท าโครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จ านวน 292 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 
1.00 เมตร จ านวน 33 บ่อ ตามแบบเทศบาลก าหนด 
บริ เวณริมถนนสายกาญจนบุรี–อู่ทอง ช่วงกิ โลเมตร ท่ี 
12+000 ถึง กม. 12+300 หมู่ ท่ี 2 ต าบลหนองขาว 
อ า เภอท่าม่วง  จั งหวัดกาญจนบุรี  ดังนั้นกอง ช่าง  จึ ง
จ าเป็นต้องน าเสนอญัตติให้สภาเทศบาลต าบลหนองขาว โอน
ลด จ านวน 3 รายการ เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 จึงขออนุมัติโอนลดเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

      ขอโอนเพื่อต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่ จ านวน 1 รายการ   
1) แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
รายการ       โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.  

ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จ านวน 292 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จ านวน 33 บ่อ 
ตามแบบเทศบาลก าหนด บริเวณริมถนน
สายกาญจนบุรี–อู่ทอง ช่วงกิ โลเมตร ท่ี 
12+000 ถึงกิโลเมตรท่ี 12+300 หมู่   
ท่ี 2 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ( ตามแบบเทศบาลก าหนด ) 

งบประมาณอนุมัติ      -          บาท 
งบประมาณก่อนโอน      -          บาท 
โอนครั้งนี ้  2,000,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 2,000,000 บาท 

 

.../ ค าช้ีแจง 
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ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  
เพื่อก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 1.00 เมตร จ านวน 292 ท่อน บ่อพัก คสล. 
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จ านวน 33 บ่อ ตาม
แบบเทศบาลก าหนด บริเวณริมถนนสายกาญจนบุรี–อู่ทอง 
ช่วงกิโลเมตรท่ี 12+000 ถึงกิโลเมตรท่ี12+300 หมูท่ี 2 
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด 

รวมรายการโอนต้ังเป็นรายการใหม่รายการนี้  
จ านวน 2,000,000 บาท 

 

      รายการโอนลด 
1) แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 
รายการ        โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคาร 

เอนกประสงค์ โครงสร้าง คสล. ช้ันท่ี 2 
เพื่อท าเป็นห้องท างาน 

งบประมาณอนุมัติ 1,300,000 บาท  
งบประมาณก่อนโอน 1,300,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้  1,200,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน    100,000 บาท 
รวมรายการโอนลดรายการนี้  จ านวน  1,200,000 บาท 

 

รายการโอนลด 
2) แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน  ไฟฟ้าถนน 
หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
รายการ          โครงการก่อสร้างฝ่ังท่อระบายน้ า คสล.  

พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณถนน
เทศบาล 1 ซอย 1 หมู่ท่ี 4 

งบประมาณอนุมัติ  727,000 บาท  
งบประมาณก่อนโอน   727,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   700,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน    27,000 บาท 

รวมรายการโอนลดรายการนี้  จ านวน  700,000 บาท 
 

 
.../ รายการโอนลด 
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รายการโอนลด 
3) แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการหน้าบ้านน่ามอง ส่งเสริม

การอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 
งบประมาณอนุมัติ 500,000 บาท  
งบประมาณก่อนโอน  500,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   100,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน  400,000 บาท 
รวมรายการโอนลดรายการนี้  จ านวน  100,000 บาท 

 

เหตุผล 
มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่าย

เป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 
ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น 
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล     
นายวิโรจน์ เอกจิต    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์  
รองประธานสภาเทศบาล    เอกจิต รองประธานสภาเทศบาล โครงการท่ีเสนอมาอยู่ฝ่ัง 

ซ้ายมือใช่หรือไม่ และจะก่อสร้างฟุตบาทหรือไม่  
นายศักดิ์ชาย  รอดภัย    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายศักด์ิชาย 
ผู้อ านวยการกองช่าง    รอดภัย ผู้อ านวยการกองช่าง อยู่ฝ่ังซ้ายโดยเริ่มจากบริเวณท่ี 

รอรถโดยสารกิโลเมตรท่ี 12 ไปส้ินสุดบริเวณถนนสายท่ีจะ
ไปทุ่งนาห้วยโชติ  โครงการนี้ไม่มีฟุตบาท 

นายสมชาย  ปานธรรม    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายสมชาย  
สมาชิกสภาเทศบาล    ปานธรรม สมาชิกสภาเทศบาล ปลายทางของโครงการจะ 

เข้าไปกระทบกับเขตทางของกรมทางหลวงหรือไม่ 
นายทรงพล เอกจิตต์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายทรงพล  
นายกเทศมนตรี เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ไม่กระทบกับเขตทางของทางหลวง  
 

.../ โครงการ 
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โครงการจะบรรจบกับท่อระบายน้ าท่ีไหลผ่านบริเวณบ้าน
นายล้อม ทองแท้ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
โดยลอดผ่านถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง ไปเช่ือมต่อกับท่อ
ระบายน้ าบริเวณร้านแม่คุณของ นางพยุง ใบแย้ม ผ่าน
หมู่บ้านดอนใหญ่ และอนาคตเทศบาลจะขอความร่วมมือกับ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ขอความร่วมมือในการ
จัดท าโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าเพื่อเช่ือมต่อกับท่อ 
ระบายน้ าของเรา โดยให้น้ าไหลลงคลองชลประทานสายเมือง
กาญจนบุรี-พนมทวน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือคลอง
สายหลังวัดอินทาราม 

นายวิโรจน์ เอกจิต    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพผมนายวิโรจน์ เอกจิต 
รองประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล การท้ิงน้ าลงคลองชลประทานเรา

สามารถท าได้หรือไม่ 
นายทรงพล เอกจิตต์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายทรงพล  
นายกเทศมนตรี เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ท าได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากกรม

ชลประทานก่อน ซึ่งขณะนี้น้ าจากตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรีก็
ได้ปล่อยลงคลองสายนี้เช่นกัน 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ 

เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
บริ เวณริมถนนสายกาญจนบุรี -อู่ทอง ช่วงกิ โล เมตรที่ 
12+000 ถึง กิโลเมตรที่ 12+300 หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด  จ านวน 2,000,000 บาท 
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 6          ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ า    
หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด
จ านวน 170,000 บาท  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง  เอกจิตต์ 
รองนายกเทศมนตรี    รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติต่อท่ีประชุม  ดังนี้  
 

.../ ด้วยกองช่าง 
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ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอ
โอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 เพื่อไปต้ังจ่าย งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ดังมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 
หลักการ 

ด้วยกอง ช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว จัดท า
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ าหมู่ท่ี 2 โดยท าการถมดิน 

จ านวน 1,273 ลูกบาศก์เมตร บริเวณสระน้ าหมู่ท่ี 2 ต าบล
หนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้นกองช่างจึง
จ าเป็นต้องน าเสนอญัตติให้สภาเทศบาลต าบลหนองขาวโอน
ลด จ านวน 1 รายการ เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 จึงขออนุมัติโอนลดเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

      ขอโอนเพื่อต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่ จ านวน 1 รายการ   
1) แผนงาน เคหะและชุมชน  
งาน  บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวเคหะและชุมชน 
หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
รายการ       โครงการค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ าหมู่ท่ี 2  

โ ด ย ท า ก า ร ถ ม ดิ น  จ า น ว น  1 , 2 7 3  
ลูกบาศก์ เมตร  บริ เวณสระน้ าหมู่ ท่ี  2 
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ( ตามแบบเทศบาลก าหนด )  

งบประมาณอนุมัติ       -     บาท 
งบประมาณก่อนโอน       -     บาท 
โอนครั้งนี้           170,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 170,000 บาท 

 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ   
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ าหมู่ท่ี 2 โดยท าการถม

ดินจ านวน 1,273 ลูกบาศก์เมตร บริเวณสระน้ าหมู่ท่ี 2 
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด 
รวมรายการโอนเพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ รายการนี้  จ านวน  
170,000  บาท 
 

 
.../ รายการโอนลด 
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รายการโอนลด 
1) แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน  ไฟฟ้าถนน 
หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
รายการ        โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อ 

ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณ
เช่ือมต่อถนนเทศบาล 8 หมู่ท่ี 9 

งบประมาณอนุมัติ   192,000 บาท  
งบประมาณก่อนโอน   192,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้    170,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน     22,000 บาท 
รวมรายการโอนลดรายการนี้  จ านวน 170,000 บาท 

 

เหตุผล 
 มีความจ าเป็นต้องโอนเพิ่มเงินงบประมาณเพื่อไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 
ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น” 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายวิโรจน์ เอกจิต    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพผมนายวิโรจน์ เอกจิต 
รองประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล โครงการตามท่ีเสนอญัตติเมื่อสักครู่ 

เป็นการถมดินเพียงอย่างเดียวใช่หรือไม่  
นายทรงพล เอกจิตต์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายทรงพล  
นายกเทศมนตรี เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี เป็นการถมดินเพื่อฝังกลบบ่อเดิม

เพียงอย่างเดียว ส าหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์หรือปรับปรุงให้
เป็นสนามกีฬาเทศบาลจะต้ังงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  แต่ต้องน าเรื่องนี้เข้าแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลก่อน  จึงจะด าเนินโครงการได้ 

 
 
 

.../ นายวิโรจน ์
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นายวิโรจน์ เอกจิต    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพผมนายวิโรจน์ เอกจิต 
รองประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล โครงการนี้จะมีปัญหาหรือข้อ

ขัดแย้งทางด้านกฎหมายหรือไม่ อย่างเช่น ระยะเวลา หรือ
ความคิดเห็นของชาวบ้าน 

นายทรงพล เอกจิตต์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายทรงพล  
นายกเทศมนตรี เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ไม่มีปัญหา เนื่องจากได้สอบถาม

ความคิดเห็นจากชาวบ้าน ผู้ใหญ่ ก านันเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ 

เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสระน้ า หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบล
หนองขาวก าหนด  จ านวน 170,000 บาท ด้วยเสียงเป็น
เอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 7             ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมฐานราก 
บริเวณสระน้ าเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 12 ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด  จ านวน 30,000 บาท  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง  เอกจิตต์ 
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติต่อท่ีประชุม  ดังนี้ 

ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 เพื่อไปต้ังจ่าย งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ดังมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

 

หลักการ 
ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ก่อสร้างเสา

ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมฐานราก สูงไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร  

 

 

.../ จ านวน 1 ต้น 
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จ านวน 1 ต้น และติดต้ังโคมไฟฟ้า ขนาด 400 W จ านวน 3  

ชุด บริเวณสระน้ าเฉลิมพระเกียรติ หมู่ท่ี 12 ต าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  

ดังนั้น กองช่างจึงจ าเป็นต้องน าเสนอญัตติให้สภา
เทศบาลต าบลหนองขาวอนุมัติใหโ้อนลด จ านวน 2 รายการ 
เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 จึงขออนุมัติโอนลดเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มี
รายละเอียด ดังนี้ 
ขอโอนเพื่อต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่ จ านวน 1 รายการ   
1) แผนงาน เคหะและชุมชน  
งาน  บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวเคหะและชุมชน 
หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
รายการ          จัดท าโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง

พร้อมฐานราก สูงไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร 
จ านวน 1 ต้น และติดต้ังโคมไฟฟ้า ขนาด 
400 W จ านวน 3 ชุด บริเวณสระน้ าเฉลิม
พระเกียรติ หมู่ ท่ี  12 ต าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ( ตาม
แบบเทศบาลก าหนด ) 

งบประมาณอนุมัติ       -     บาท 
งบประมาณก่อนโอน       -     บาท 
โอนครั้งนี้            30,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน  30,000 บาท 
 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ   
จัดท าโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมฐานราก 

สูงไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร จ านวน 1 ต้น และติดต้ังโคมไฟฟ้า 
ขนาด 400 W จ านวน 3 ชุด บริเวณสระน้ าเฉลิมพระเกียรติ หมู่
ท่ี 12 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด 
รวมรายการโอนเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ รายการนี้  จ านวน  
30,000 บาท 
 
รายการโอนลด 
1) แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารท่ัวไปเกี่ยวเคหะและชุมชน 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

.../ ประเภท 
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ประเภท  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
รายการ     โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อ

ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณ
เช่ือมต่อถนนเทศบาล 8 หมู่ท่ี 9 

งบประมาณอนุมัติ   192,000 บาท  
งบประมาณก่อนโอน 192,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้    22,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน      -       บาท 
รวมรายการโอนลดรายการนี้ จ านวน  22,000 บาท 

 

รายการโอนลด 
2) แผนงาน งานสาธารณสุข 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวสาธารณสุข 
หมวด  ค่าวัสดุ 
ประเภท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
งบประมาณอนุมัติ         30,000 บาท  
งบประมาณก่อนโอน 30,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้    8,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 22,000 บาท 
รวมรายการโอนลดรายการนี้  จ านวน  8,000 บาท 
รวมรายการโอนลดในคร้ังนี้ จ านวนเงิน 30,000 บาท 

 

เหตุผล 
มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ เพื่อไปต้ังจ่าย

เป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แห้
ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ก าหนด
ว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
 
 
 

.../ มติท่ีประชุม 
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มติที่ประชุม     ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหโ้อนเงนิงบประมาณ 

เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559    โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่อง
สว่างพร้อมฐานราก บริเวณสระน้ าเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 12  
ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวน 
30,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 
ระเบียบวาระที่ 8            ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งเป็น 

รายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 แผนงานบริหารทั่วไทย งานบริหารทั่วไป หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  โครงการจัดซ้ือถังเก็บน้ า 
จ านวน 40,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง  เอกจิตต์ 
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติต่อท่ีประชุม  ดังนี้ 

ด้วยส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองขาว 
ไ ด้ เสนอขอ โอนงบประมาณเพื่ อ ต้ั ง เป็นรายการใหม่
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559  ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ดังมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 
 ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อต้ังเป็นรายการใหม่
งบประมาณรายจ่าย  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน 
รายการโอนต้ังเป็นรายการใหม่  

      ด้าน   บริหารทั่วไป 
      แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
      งาน    บริหารทั่วไป 

หมวด    ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 

รายการ   เพือ่จัดซื้อถังเก็บน้ า  ขนาดไม่น้อยกว่า 
4,000 ลิตร จ านวน 1 ถัง 

      งบประมาณอนุมัติ  - บาท 
      งบประมาณก่อนโอน - บาท 
      โอนครั้งน้ี 40,000 บาท 
      งบประมาณหลังโอน  40,000 บาท 
      รวมการโอนต้ังเป็นรายการใหม่  ครั้งน้ี 40,000 บาท 
 

.../ ค าช้ีแจง 
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ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเก็บน้ าขนาดไม่น้อยกว่า  

4,000 ลิตร พร้อมติดต้ัง จ านวน  1  ถัง  ( ไม่มีรายละเอียด
และราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังจ่ายตามราคา
ท้องถิ่นโดยค านึงถึงความจ าเป็นและความประหยัด  )           
( สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนว
ทางการพัฒนาท่ี 5 )  

รายการโอนลด จ านวน 1 รายการ โดยโอนลดงบประมาณ
รายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

      ด้าน   บริหารทั่วไป 
      แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
      งาน    บริหารทั่วไป 
      หมวด    ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 รายการ   เพื่อจัดซื้อถังเก็บน้ าส าหรับฝังใต้ดิน  

ขนาดไม่เกิน 4,000 ลิตร พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 ถัง 

      งบประมาณอนุมัติ  40,000.-  บาท 
      งบประมาณคงเหลือ   40,000.-  บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0  บาท 
      รวมรายการโอนลดในคร้ังนี้ 40,000 บาท 
 

เหตุผล 
เนื่องจากสภาพพื้นท่ีในการด าเนินการติดต้ังถังเก็บ

น้ าส าหรับฝังใต้ดินไม่เอื้ออ านวยและต้องด าเนินการรื้อถอน
ถังเก็บน้ าใต้ดินถังเดิมท่ีช ารุดออก ซึ่งอาจท าให้ได้รับความ
เสียหายและเป็นการส้ินเปลืองงบประมาณในการด าเนินการ
ดังกล่าว      

เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเป็น
การตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ   
จึงจ าเป็นต้องเสนอขอโอนงบประมาณเพื่อต้ังเป็นรายการใหม่
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙   ตามรายการ
ดังกล่าวข้างต้น  เป็นจ านวนเงิน 40,000.- บาท ( ส่ีหมื่น
บาทถ้วน )  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑      
( แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒7  
ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ท่ีดิน 
 

.../ และส่ิงก่อสร้าง 
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และส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น” 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบและอนุมัติให้โอน

งบประมาณเพื่อต้ังเป็นรายการใหม่งบประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามญัตติดังกล่าว 
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อต้ังเป็นรายการ
ใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซ้ือถังเก็บ
น้ า จ านวน 40,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 9             ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
หมวดครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 18,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง  เอกจิตต์ 
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติต่อท่ีประชุม  ดังนี้ 

ด้วยส านักปลัด   ได้เสนอขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อไปต้ังจ่ายเป็น
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง  
( มีระบบฟอกอากาศ ) ขนาด 12,000 BTU  ดังมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 

 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2559  มีรายละเอียด  ดังนี้  
รายการต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารงานท่ัวไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ( มีระบบ

ฟอกอากาศ ) ขนาด 12,000 BTU 
 

.../ งบประมาณ 
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งบประมาณอนุมัติ         0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน         0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้  18,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 18,000 บาท 
 

ค าช้ีแจงประมาณงบประมาณ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง  

( มีระบบฟอกอากาศ ) ขนาด 12,000 BTU พร้อมติดต้ัง
ในห้องปลัดเทศบาล (  จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2558 ) ( ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2559 – 2561 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 
5 แนวทางการพัฒนาท่ี 5 พัฒนาและปรับปรุงการบริการ
เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน )  
รวมเ งินโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้ งสิ้น  จ านวน 
18,000 บาท 

   

รายการโอนลด 
1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี 

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ   
รายการ  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันส าคัญต่างๆ            
งบประมาณอนุมัติ 30,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 30,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้    8,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 22,000 บาท 
รวมโอนลดรายการนี้ จ านวน 8,000 บาท 

 

2)แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี 

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ 
                              รายการ  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเท่ียว     

งบประมาณอนุมัติ 50,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 50,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้  10,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 40,000 บาท 
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รวมโอนลดรายการนี้ จ านวน 10,000 บาท 
รวมเงินโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 18,000 บาท 

 

เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541      
( แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 และ3 ) หมวด 4 ข้อ 27 “การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น”  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ 

เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารทั่ วไป  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทค่ าครุภัณฑ์
ส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการ
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 18,000 บาท ด้วยเสียง
เป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 10            ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงประกอบ 
งบประมาณรายจ่าย แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์กีฬา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 1 
โครงการ จ านวนเงิน 69,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง  เอกจิตต์ 
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติต่อท่ีประชุม  ดังนี้ 

ด้วยส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองขาว  
ได้เสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2559  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่า
ครุภัณฑ์กีฬา รายการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จ านวน  1  
โครงการ  ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 
1.  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา  
ด้าน   บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

      งาน    กีฬาและนันทนาการ 
      หมวด    ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท   ครุภัณฑ์กีฬา 
      รายการ   เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จ านวน 1 โครงการ 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ (ข้อความเดิม) 
1.  เครื่องบริหารข้อสะโพกแบบเหวี่ยงซ้าย-ขวา (แบบคู่) 
จ านวน  20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหาร
ข้อสะโพกแบบเหวี่ยงซ้าย-ขวา (แบบคู่)  ส าหรับใช้บริหารข้อ
สะโพก และลดหน้าท้อง ขนาดเครื่องกว้าง 66 เซนติเมตร 
ยาว  140 เซน ติเมตร  สู ง  110 เซน ติ เมตร  (  ไม่ มี
รายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตาม
ราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความจ าเป็นและประหยัด )         
( สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนว
ทางการพัฒนาท่ี 9 โครงการหน้า 26 ) 
2. เครื่องบริหารขา ข้อสะโพก จ านวน 20,000 บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารขา ข้อสะโพก ส าหรับใช้เดิน
อยู่กับท่ีก้าวขาได้ยาวๆ เล่นได้ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ ขนาดเครื่อง
กว้าง  111 เซนติเมตร ยาว 123 เซนติเมตร  สูง 110 
เซนติเมตร  ( ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความจ าเป็น
และประหยัด )   ( สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 9 โครงการหน้า 26 ) 
3. เครื่องบริหารไหล่และข้อสะโพก   จ านวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารไหล่และข้อสะโพก ส าหรับ
เครื่องบริหารชนิดเดินในอากาศ โยกเท้าแบบไม่ต้องยกเท้า  
เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ไหล่ แขน สะโพกและขาสอง
ข้าง ขนาดเครื่องกว้าง 68 เซนติเมตร ยาว 110 เซนติเมตร 
สูง 148 เซนติเมตร ( ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความ
จ าเป็นและประหยัด )         ( สอดคล้องกับแผนพัฒนาสาม
ปีฯ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 9 โครงการ
หน้า 26 ) 
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4. เครื่องออกก าลังกายข้อเข่าจักรยานล้อเหล็กแบบนั่งพิง 
จ านวน 39,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลัง
กายข้อเข่าจักรยานล้อเหล็ก แบบนั่งพิง เป็นจักรยานล้อเหล็ก 
แบบนั่งพิง ส าหรับบริหารเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
สะโพก เข่าและน่องท้ังสองข้าง ขนาดเครื่องกว้าง 68 
เซนติเมตร ยาว 110 เซนติเมตร สูง 107 เซนติเมตร 
จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 19,500 บาท ( ไม่มีรายละเอียด
และราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องถิ่น 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นและประหยัด )         ( สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 9 โครงการหน้า 26 ) 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว     
( ข้อความใหม่ ) 
1. รายการจัดซื้อเครื่องออกก าลังข้อเข่า พร้อมติดต้ัง  
จ านวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  14,800 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังข้อเข่า  ส าหรับใช้
บริหารข้อเข่า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  0.65  เมตร  ยาวไม่
น้อยกว่า 0.90  เมตร  สูงไม่น้อยกว่า  1.00  เมตร  วัสดุ
ประกอบด้วยท่อเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว  
หนาไม่น้อยกว่า 2.3  มิลลิเมตร ท่ีจับหุ้มด้วยยางพาราสีด า   
ท่ีนั่งเป็นฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียมสีด า  พนักพิงเป็นฟองน้ า
หุ้มด้วยหนังเทียมสีด า  จ านวน  1  เครื่อง 
2. รายการจัดซื้อเครื่องออกก าลังขา พร้อมติดต้ัง จ านวน  2  
เครื่อง เครื่องละ 14,900 บาท  เป็นเงิน  29,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังขา  ส าหรับใช้บริหาร
ช่วงขา  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  0.55  เมตร  ยาวไม่น้อย
กว่า 0.95  เมตร  สูงไม่น้อยกว่า  0.95  เมตร วัสดุ
ประกอบด้วยท่อเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว  
หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร ท่ีจับหุ้มด้วยยางพาราสีด า   
ท่ีนั่งเป็นฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียมสีด า  พนักพิงเป็นฟองน้ า
หุ้มด้วยหนังเทียมสีด า  ท่ีเท้าเหยียบหุ้มด้วยยางพาราสีด า 
จ านวน  2 เครื่อง 
3. รายการจัดซื้อเครื่องบริหารข้อสะโพก พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 14,900 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารข้อสะโพก  ส าหรับใช้
บริหารข้อสะโพก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  0.59 เมตร   
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ยาวไม่น้อยกว่า 0.95  เมตร  สูงไม่น้อยกว่า 0.98  เมตร   
นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มลิลิเมตร  แผ่นเหล็กกลมขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 9 
มิลลิเมตร ท่ีจับหุ้มด้วยยางพาราสีด า จ านวน 1 เครื่อง 
4.  รายการจัดซื้อเครื่องบริหารไหล่และขา  พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,500 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารไหล่และขา  ส าหรับใช้
บริหารไหล่และขา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.65 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 1.00  เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร วัสดุ
ประกอบด้วยท่อเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว  
หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร ท่ีจับคันโยกหุ้มด้วยยางพารา
สีด า จ านวน 1 เครื่อง    
5.  รายการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายข้อเท้าแบบเบาพร้อม
ติดต้ัง จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  17,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายข้อเท้าแบบเบา  
ส าหรับใช้บริหารข้อเท้า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.65 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.15 เมตร วัสดุ
ประกอบด้วยท่อเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว  
หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร แผ่นเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 36 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 10 
มิลลิเมตร ท่ีจับหุ้มด้วยยางพาราสีด า ท่ีนั่งเป็นพลาสติก 
จ านวน  1  เครื่อง 
รวมแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย จ านวน ๑ โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้ น  
96,000บาท ( เก้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน ) โดยจัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 
๒๕๕๘  โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความประหยัด          
( สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนว
ทางการพัฒนาหน้าท่ี 9 โครงการหน้า 26 )   

 

เหตุผล 
เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเป็น
การตอบสนองความต้องการของประชาชน   จึงจ าเป็นต้อง
เสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙  ตามรายการดังกล่าวข้างต้น  
เป็นจ านวนเงิน 96,000.- บาท ( เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน ) 

 

.../ ตามระเบียบ 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑      
( แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 29  
ก าหนดว่า “การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ สภาท้องถิ่น” 

นายสุนทร  จันทนะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุนทร  
สมาชิกสภาเทศบาล    จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาล จะน าเครื่องออกก าลังกายไป 

ติดต้ังท่ีใด 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล  
นายกเทศมนตรี เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี เราจะติดต้ังบริเวณศูนย์ผู้สูงอายุ ผู้

พิการและด้อยโอกาส 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า 

ชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
หมวดครุภัณฑ์  ประ เภทค่าค รุภัณฑ์กีฬา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้ง จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงิน 96,000 บาท 
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 11    อื่นๆ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง  เอกจิตต์ 
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติเร่งด่วนต่อท่ีประชุม  ดังนี้ 

ด้วยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว ได้
เสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน 
และอาคารประกอบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนอง
ขาวดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 
 
 

.../ หลักการ 
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หลักการ 
1. ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษา 
และปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบจาก
งบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้ 

      ด้าน  การศึกษา 
      แผนงาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
      งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
      หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
      ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ 

ส่ิงก่อสร้าง 
      รายการ  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซม 

อาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว 

      งบประมาณอนุมัติ  200,000.- บาท 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ ( ข้อความเดิม )  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซม

อาคารเรียน และอาคารประกอบ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด มท ท่ี 0893.3/ว 3149 ลง
วันท่ี 1 มิถุนายน 2558 ( ท้ังนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ) เป็นจ านวน
เงินทั้งสิ้น 200,000.- บาท ( สองแสนบาทถ้วน ) 

      ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว  
( ข้อความใหม่ ) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนอนบุาลเทศบาล
ต าบลหนองขาว ตามแบบ ปร.4,ปร.5 และตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด  ตามรายการดังนี้  
1. ติดต้ังมุ้งลวดห้องเรียนบานประตู ขนาด 1.00 x 1.95 
เมตร บานหน้าต่าง ขนาด 0.65 x 1.20 เมตร ห้องสมุด บาน
ประตู ขนาด 0.98 x 1.95 เมตร บานหน้าต่าง ขนาด 0.65 x 
1.20 เมตร อาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว 
2. ติดต้ังกระจกบานเล่ือนช่องลม บริเวณหน้าบันได ช้ัน 3 
อาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ต าบลหนองขาว ขนาด 
0.88 x 1.15 เมตร จ านวน 1 ชุด   
 
 

.../ 3. ซ่อมแซม 
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3. ซ่อมแซมห้องสุขานักเรียน 
4. ฝ้าเพดานช้ัน 3 ยิปซั่มบอร์ด 12 มิลลิเมตร คร่าวเหล็ก
ชุบสังกะสี 

      5. ติดต้ังลวดตาข่ายกันนก อาคารประกอบ ( สระว่ายน้ า ) 
6. ติดต้ังหลังคากันสาดโครงเหล็ก ดัดโค้งส าเร็จรูป พร้อมมุง
แผ่นเมทัลชีสขนาด 13.50 x 1.20 เมตร อาคารโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว 
7. ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ แบบแยก ชนิดแขวนผนัง          
( มีระบบฟอกอากาศ ) ขนาด 50,000 BTU. 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด มท ท่ี 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2558 
( ท้ังนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ) 

เหตุผล 
เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ดังกล่าวเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึง
จ าเป็นต้องเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559 ตามรายการดังกล่าวข้างต้น เป็น
จ านวนเงิน 200,000. - บาท (สองแสนบาทถ้วน)ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 
และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 ก าหนดว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ สภา
ท้องถ่ิน” 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า 
ชี้แจงงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด จ านวนเงิน 200,000.- บาท 
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

    .../ นายสมยศ   
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นายสมยศ  นาคะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสมยศ นาคะ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอให้ช่างไปส ารวจฝาท่อระบายน้ า

บริเวณถนนเทศบาล ซอย 10 ใกล้บ้าน นายเจน หล่อจิตต์ 
ผู้ใหญ่บา้นหมู่ท่ี 3 ตอนนี้ปูนเริ่มหลุดล่อนแล้ว 

นายศักดิ์ชาย รอดภัย    เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ผมนายศักด์ิชาย รอดภัย 
ผู้อ านวยการกองช่าง    ผู้อ านวยการกองช่าง ฝาท่อระบายน้ าบริเวณซอยเทศบาล  

10 ยังอยู่ในระยะเวลาประกันของผู้รับเหมาก่อสร้าง ทาง
เทศบาลจะด าเนินการแจ้งให้ผู้รับเหมามาท าการแก้ไขให้ 

นายสุนทร  จันทนะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพผมนายสุนทร จันทนะ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ฝาท่อระบายน้ าบริเวณซอยเทศบาล 7 

ช่วงโค้งกลางซอยมักมีเสียงดังเวลามีรถวิ่งผ่าน ประมาณ 3 
จุด ขอให้ช่างไปตรวจสอบด้วย 
เรื่องท่ี 2 ท่ีดินตรงข้ามร้านนิตยาบริการท่ีเป็นรูปสามเหล่ียม 
ขอให้ท าการเทพื้นเป็นคอนกรีตขยายถนน เพื่อใช้เป็นจุดพัก
รถ เนื่องจากมีรถบรรทุกวิ่งจ านวนมาก 

นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล  
นายกเทศมนตรี     เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี จะส่งช่างเข้าส ารวจพื้นท่ี และขอดู 

งบประมาณในหมวดวัสดุก่อสร้างว่ามีเพียงพอหรือไม่ เพราะ 
เป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะถ้าจะท าเป็นโครงการก่อสร้างเราต้อง
น าเรื่องดังกล่าวเข้าแผนพัฒนา 3 ปี ก่อน  

นายสุนทร  จันทนะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพผมนายสุนทร จันทนะ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องท่ี 2 ตอนกลางคืนน้ าประปามัก

หยุดไหล อยากให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่เวรประปาคอยตรวจสอบ 
เพราะบางบ้านท่ีใช้ส้วมแบบชักโครก หรือไม่มีท่ีกักเก็บน้ าจะ
ได้รับความเดือดร้อน  

 เรื่องท่ี 3 ขอความร่วมมือผู้เข้าประชุมทุกท่าน เวลาเข้า
ประชุมขอให้ทุกท่านปิดเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือ หรือปิด
เครื่องเพื่อไม่เป็นการรบกวนขณะประชุม 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เป็นเรื่องท่ีดี เห็นด้วยตามท่ีท่าน นายสุนทร จันทนะ สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาล เสนอมา 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล  
นายกเทศมนตรี     เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี วันท่ี 14 มีนาคม 2559 ขอความ 

ร่วมมือสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมท าความสะอาดวัดโมกมัน
ขันธ์ทาราม เนื่องจากวันท่ี 19 มีนาคม 2559 ทางวัดจะจัด
งานเททองหล่อพระพุทธรูป ทางวัดจึงเชิญสมาชิกและ
พนักงานทุกคนร่วมท าความสะอาด 
เรื่องท่ี 2 เรื่องท่อระบายน้ าบริเวณหน้าบ้านนายสุกิจ บ้าน
กล้วย ประชาชนหมู่ท่ี 12 มีหนังสือร้องเรียนเรื่องน้ าเน่าเสีย 
 

.../ บริเวณบ้าน 
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บริเวณบ้านพักอาศัย  ขอให้สมาชิกสภาแจ้งให้ทราบว่า 
เทศบาลได้น าเรื่องดังกล่าวเข้าแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี  
โดยท าการฝังท่อระบายน้ าท้ายซอยเทศบาล 3 ซึ่งจะระบาย
น้ าผ่านท่อมุดบริเวณทุ่งคู เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมซอยเทศบาล 
3 และซอยเทศบาล 5  

นางอารมณ์ เอกฉันท์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ดิฉันนางอารมณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล    เอกฉันท์ สมาชิกสภาเทศบาล ตามท่ีได้รับมอบหมายให้ไป 

แจ้งกับเจ้าของรถโดยสารสายกาญจนบุรี-ราชบุรี ท่ีเทศบาล
ได้รับการร้องเรียนเรื่องการได้รับความเดือดร้อนจากการจอด
รถบริเวณถนนซอยเทศบาล 5  ซึ่งได้รับการปฏิเสธท่ีจะ
ปรับปรุงแก้ไขจากเจ้าของรถคันดังกล่าว  และเกรงว่าเจ้าของ
รถจะหาข้อแก้ตัว โดยอ้างว่าในซอยเดียวกันก็มีรถโดยสาร
จอดอยู่เช่นกัน 

นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล  
นายกเทศมนตรี เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ขอให้แจ้งเจ้าของรถโดยสารว่าทาง

เทศบาลได้รับการร้องเรียนมา และเทศบาลมาขอความ
ร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาจากเขา 

นางอารมณ์ เอกฉันท์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ดิฉันนางอารมณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล    เอกฉันท์ สมาชิกสภาเทศบาล บริเวณเดียวกันกับท่ีจอดรถ  

คือรั้วบ้านของ นายบุญปลูก ฝักบัว ซึ่งปลูกต้นมะขามเป็น
แนวรั่ว มีกิ่งก้านยื่นออกมาริมถนน ท าให้รถท่ีสัญจรผ่านไป
มาต้องหลบหลีกรถโดยสารคันดังกล่าว แต่ต้องโดนกิ่งมะขาม
ขูดขีดท าความเสียหายอีกด้วย 

นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล  
นายกเทศมนตรี เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ทางเทศบาลต้องแจ้งเจ้าของบ้าน

ทราบ และเทศบาลจะส่งให้พนักงานช่วยตกแต่งกิ่งให้ 
นางอารมณ์ เอกฉันท์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ดิฉันนางอารมณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล     เอกฉันท์ สมาชิกสภาเทศบาล ตะแกรงท่อระบายน้ าบริเวณ 

บ้านเช่าของ นายวัฒนา เชียงทอง ตอนนี้เริ่มผุกร่อนแล้ว 
ขอให้แจ้งช่างไปท าการแก้ไข 
เรื่องท่ี 2 ฝาตะแกรงเหล็กบริเวณสามแยกหน้าบ้านของ     
นางบุญอยู่ พรรณบัตร ซึ่งเช่ือมต่อระหว่างถนนเทศบาล 3/1 
กับถนนเทศบาล 5 มีฝาท่อและปากบ่อช ารุด เกรงว่าจะเกิด
อุบัติเหตุ 

นายวันชัย  กมลวิบูลนันท    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวันชัย   
สมาชิกสภาเทศบาล    กมลวิบูลนันท สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลได้ต้ังงบประมาณ 

ซ่อมเครื่องออกก าลังกายหรือไม่  
 
 

.../ นายศักดิ์ชาย   
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นายศักดิ์ชาย  รอดภัย    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายศักด์ิชาย 
ผู้อ านวยการกองช่าง    รอดภัย ผู้อ านวยการกองช่าง ขณะนี้พนักงานก าลังด าเนินการ 

ตรวจสภาพเครื่องออกก าลังกายท่ีช ารุด และได้น ามารวมไว้ท่ี
อาคารประปาเพื่อซ่อมแซมในส่วนท่ีช ารุด ส่วนมากจะเป็น
เบาะนั่งกับบันไดส าหรับป่ันจักรยานท่ีเสียหายมากท่ีสุด 

 นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล    ขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม 

เลิกประชุมเวลา 12.15 นาฬิกา 

 

( ลงช่ือ )......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                ( นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ ) 

  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

( ลงช่ือ )......................................................เลขานุการสภาเทศบาล 
       ( นายถวิล เนตรค า )     
 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2559  ประจ าปี 2559  
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน........................ท่ี.............เดือน...........................................พ.ศ. ๒๕๕9 

 
 

 
 

( ลงช่ือ )......................................................ประธานกรรมการ 
         ( นายโกศล  นาคะ ) 

      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

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

     ( นายสมชาย  ปานธรรม ) 
                                                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 
 

 

( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
      ( นางอารมย์  เอกฉันท์ ) 

         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
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ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม..........................สมัยท่ี..........ครั้งท่ี........../๒๕๕9  เมื่อวัน....................ท่ี...........
เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕๕9 

( ลงช่ือ )....................................................................... 
                 ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 
                 ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     

 


