
0การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2560 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา 
---------------------------------------------- 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 
1. นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายวิโรจน์  เอกจิต   รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล  
4.  นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายวันเพ็ญ  สุขกรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นางอารมย์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายวันชัย  กมลวิบูลย์นันท  สมาชิกสภาเทศบาล 
8.  นายพยอม  ผ่ึงผาย   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล 
10.  นายทศพร  ใจทัศน์   เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล   ลาป่วย 
2. นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล   ลากิจ 

 

ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๔. นายประสาน  ชุ่มช่ืน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นางศิริจิต   จันทยงค์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
6.  นายศักดิ์ชาย  รอดภัย   ผู้อ านวยการกองช่าง  
7.  นางอารยา  ภักดีฉนวน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
8.  นางนงค์ลักษณ์ นาคน้อย  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
9.  นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
10. นายชินภัทร  เพ็งบุตร   นักการ 
 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายบัณฑิต ศรีทับทิม  
ประธานสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแล้ว
กล่าวเปิดประชุม 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวและ
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 

สมัยวิสามัญสมัยที ่1 ครั้งที่ 1/2560 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60  ณ บัดนี้ 
 
 

 

.../ ขอเชิญ 
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ขอเชิญ นายทศพร  ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาลอ่าน
ประกาศอ าเภอท่าม่วง 

นายทศพร  ใจทัศน์           ประกาศอ าเภอท่าม่วง 
เลขานุการสภาเทศบาล                  เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2560                      

   ของเทศบาลต าบลหนองขาว      
                                                                                  ............................. 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว แจ้งความประสงค์ขอเปิด
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 
2560   เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติจากสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ โครงการสนับสนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ประจ าปี 2560 งบประมาณ 40,000 บาท  แต่เนื่องจาก
อยู่นอกสมัยประชุมสามัญประจ าปี  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว
จึงขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2560 ของ
เทศบาลต าบลหนองขาว 

นายอ าเภอท่าม่วงพิจารณาแล้วอาศัยอ านาจตามมาตรา 26 
วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง ( ฉบับท่ี 12 ) พ.ศ.2546 และค าส่ังจังหวัดกาญจนบุรี ท่ี 
2407/2549 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การมอบ
อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการ
แทน  จึงก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี  1 ประจ าปี 
2560  ของสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ต้ังแต่วันท่ี 17 มกราคม 
2560 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

      ประกาศ ณ วันท่ี 13 เดือน มกราคม  พ.ศ.2559 
 

   อดิเทพ กมลเวชช์ 
                                                                                             ( นายอดิเทพ กมลเวชช์ ) 

              นายอ าเภอท่าม่วง 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   นายโกศล  นาคะ  ลากิจ 
ประธานสภาเทศบาล   นายสมยศ  นาคะ  ลากิจ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2559 ประจ าปี พ.ศ.2559 
เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559  

 
 

     …/ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม      ขอให้ ท่ีประ ชุมพิ จ ารณาราย งานการประ ชุมฯ  ว่ ามี
ประธานสภาเทศบาล   ข้อผิดพลาดท่ีต้องแก้ไขหรือไม่ 

ถ้าไม่มี  ขอมติท่ีประชุม  ท่านใดเห็นชอบและรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม                                    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยสามัญ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่  2  คร้ังที่  1/2559 
ประจ าปี พ.ศ.2559  เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559  ด้วยเสียง
เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
โครงการสนับสนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ประจ าปี 2560 งบประมาณ 40,000 บาท   

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เสนอญัตติต่อท่ี 
ประธานสภาเทศบาล   ประชุม 
นายทรงพล  เอกจิตต์     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีเคารพผม 
นายกเทศมนตรี นายทรงพล เอกจิตต์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ด้วยส านักงาน

จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันจัดงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ าปี 2560 ระหว่างวันท่ี 18-27 
มกราคม 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแยกเป็น  

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1,000,000 บาท   
2. เทศบาลเมือง แห่งละ 200,000 บาท 
3. เทศบาลต าบล แห่งละ 40,000 บาท 
4. องค์การบริการส่วนต าบล แห่งละ 25,000 บาท 
แต่ด้วย เทศบาลต าบลหนองขาวมิได้ต้ังงบประมาณไว้แต่

อย่างใด โอกาสนี้จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาวเพื่อ
พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการ
สนับสนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ประจ าปี 2560 งบประมาณ 40,000 บาท  โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

 

.../ หลักการ 
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หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการโอนเพิ่ม(ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  เงินอุดหนุน 
ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ                 
รายการ  โครงการสนับสนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ประจ าปี 2560 
งบประมาณอนุมัติ 0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้ 40,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 40,000 บาท 
รวมเงินโอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวน 40,000 บาท 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
เพื่อสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดงานเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ าปี 2560 ระหว่างวันท่ี 18-27 
มกราคม 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี   

รายการโอนลด 
        แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
        งาน  บริหารทั่วไป 

หมวด  เงินเดือน ( ฝ่ายการเมือง )  
ประเภท            เงนิคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน 
งบประมาณอนุมัติ  1,490,400  บาท 
งบประมาณก่อนโอน  1,146,780 บาท 
โอนลดครั้งนี้        40,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน  1,106,780 บาท 

          รวมเงินโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 40,000 บาท 
                                                 เหตุผล 

      อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (  
แก้ไขถึงฉบับท่ี 13 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ทวิ ( 8 ) ความว่า การ
จ่ายเงินอุดหนุน และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนของเทศบาลจะกระท า
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติแล้ว คณะผู้บริหารจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเพื่อได้
พิจารณาอนุมัติ 
 

     .../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้า 
ประธานสภาเทศบาล   ไม่มี ท่านใดเห็นชอบและอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่าย 

เป็นรายการใหม่ในญัตติดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โครงการสนับสนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ประจ าปี 2560 งบประมาณ 40,000 บาท  ด้วยเสียง
เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ือง อื่นๆ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล    
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพผม 
นายกเทศมนตรี    นายทรงพล เอกจิตต์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  ด้วยกองช่าง  

เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอโอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อไปต้ังจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
เทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันท่ี 1 
ตุลาคม 2559 แล้ว กองช่างขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ประจ าปี 2560  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก ซึ่งไม่เพียงพอกับการใช้งาน 
 จึงขออนุมั ติ โอน เพิ่ ม เพื่ อ ต้ั ง จ่ าย เป็นรายการ ใหม่ ใน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

     รายการโอนเพิ่ม (ต้ังเป็นรายการใหม่) 
          แผนงาน   เคหะและชุมชน     

    งาน    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์    
     ประเภท  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

รายการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ส าหรับกระดาษ A 3 
จ านวน 1 เครื่อง 

งบประมาณอนุมัติ 0 
     งบประมาณก่อนโอน 0 
     โอนเพิ่มครั้งนี้  8,500  บาท 

งบประมาณหลังโอน 8,500  บาท 
 
 
 

.../ ค าช้ีแจง 
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            ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับ

กระดาษ A 3 เพื่อใช้ในงานกองชา่ง จ านวน 1 เครื่อง ราคา 8,500 บาท  
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559)  

      รวมโอนเพิ่มต้ังเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น 8,500.-บาท  
      รายการโอนลด  

แผนงาน   เคหะและชุมชน      
    งาน    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    

     หมวด    ค่าครุภัณฑ์       
     ประเภท  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร์   
     งบประมาณอนุมัติ   32,๐๐๐  บาท   

    งบประมาณก่อนโอน 32,000  บาท  
    โอนลดครั้งนี้  8,500    บาท 
    งบประมาณหลังโอน 23,500    บาท 

        รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 8,500.-บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เหตุผล 

 มีความจ าเป็นต้องโอนเพิ่มเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541  พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ก าหนด
ว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดเห็นชอบและอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ในญัตติดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก ส าหรับกระดาษ A 3 จ านวน 1 
เคร่ือง งบประมาณอนุมัติ 8,500 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวท่ีเคารพผม 
นายกเทศมนตรี นายทรงพล เอกจิตต์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  ด้วยเทศบาล

ต าบลหนองขาว ได้เสนอขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อไปต้ังจ่าย หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

 
 

.../ หลักการ 
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หลักการ 
เทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันท่ี 1 
ตุลาคม 2559 นั้น กองช่างได้ต้ังงบประมาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ซึ่งเป็นประเภท คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ  แต่ด้วยคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ 
ไม่เหมาะสมในการใช้งาน  ซึ่งกองช่างจ าเป็นต้องใช้งานในภาคสนาม 
ห้องประชุม ซึ่งต้องมีความสะดวกต่อการขนย้าย  และเช่ือมต่อกับ
ระบบมัลติมีเดียร์  ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทต้ังโต๊ะของ
กองช่างมีจ านวนเพียงพอกับการใช้งานในส านักงานแล้ว  
 จึงขออนุมั ติ โอน เพิ่ ม เพื่ อ ต้ั ง จ่ าย เป็นรายการ ใหม่ ใน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

     รายการโอนเพิ่ม (ต้ังเป็นรายการใหม่) 
          แผนงาน   เคหะและชุมชน     

    งาน    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์    
     ประเภท  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

รายการ จัดซื้อ เครื่ องคอมพิว เตอร์ โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 

งบประมาณอนุมัติ 0 
     งบประมาณก่อนโอน 0 
     โอนเพิ่มครั้งนี้  21,000  บาท 

งบประมาณหลังโอน 21,000  บาท 
        ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ   

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล 
เพื่อใช้ในงานกองช่าง รวมท้ังงานด้านวิศวกรรม เช่น เขียนแบบ 
ออกแบบ ประมาณราคาและงานน าเสนอ ท่ีจ าเป็นต้องใช้โน๊ตบุ๊ก  
จ านวน 1 เครื่อง ราคา 21,000  (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี 11 มีนาคม 
2559)  

           รวมโอนเพิ่มต้ังเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น 21,000.-บาท 
รายการโอนลด  
แผนงาน   เคหะและชุมชน      

    งาน    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    
     หมวด    ค่าครุภัณฑ์       
     ประเภท  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร์    
     งบประมาณอนุมัติ   32,๐๐๐  บาท   

    งบประมาณก่อนโอน 32,000  บาท 
 

.../ โอนลด 
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    โอนลดครั้งนี้  21,000    บาท 
    งบประมาณหลังโอน 11,000    บาท 

     รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 21,000.-บาท  
เหตุผล 

 มีความจ าเป็นต้องโอนเพิ่มเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541  พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ก าหนด
ว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้า 
ประธานสภาเทศบาล   ไม่มี ท่านใดเห็นชอบและอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่าย 

เป็นรายการใหม่ในญัตติดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อ 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 
เคร่ือง งบประมาณ 21,000  บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ด้วยอ าเภอท่าม่วง
รองนาบยกเทศมนตรี   ได้จัดให้มีการสวดอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลเดช และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลครบก าหนดสตมวาร ( 100 วัน )  ณ วัดวังขนาย
ทายิการาม ในวันท่ี 20 มกราคม 2560 จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมงาน ต้ังแต่เวลา 15.30 นาฬิกา และ
วันท่ี 21 มกราคม 2560 ต้ังแต่เวลา 07.00 นาฬิกา โดยแต่งกาย
ด้วยชุดด าไว้ทุกข์ 
 เรื่องท่ี 2 จังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมเปิดงาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ าปี 2560 ในวันท่ี 
18 มกราคม 2560 เวลา 17.30 นาฬิกา ณ ลานพระบรมราชานุ
สาวรีย์สมเ ด็จพระนเรศวรมหาราช อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี  โดยแต่งกายด้วยชุดด าไว้ทุกข์ 
 เรื่องท่ี 3 ข่าวจากกรมสรรพากร เรื่องเชิญบริจาคทรัพย์และ
ส่ิงของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ซึ่งจะได้สิทธิลดหย่อน
ภาษีได้ 1.5 เท่า โดยบริจาคได้ท่ีเทศบาลต าบลหนองขาว ต้ังแต่วันท่ี 
1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2590 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  
 

.../ นางอารมย์   
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นางอารมย์  เอกฉันท์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ดิฉัน นางอารมย์  
สมาชิกสภาเทศบาล   เอกฉันท์  สมาชิกสภาเทศบาล  เสียงตามสายบริเวณบ้าน  นางบัว  

มานะภักดี หมู่ท่ี 9 ไม่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ 
นายสุนทร  จันทนะ    เรียนทา่นประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายสนุทร จันทนะ
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล เสียงตามสายบริเวณ นายโกมล สิทธิสร ก็ไม่ดัง 

เช่นกัน ขอให้แก้ไขด้วย 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้  
ประธานสภาเทศบาล  
 
เลิกประชุมเวลา 11.17 นาฬิกา 
 

( ลงช่ือ )......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
               ( นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ ) 
            เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

( ลงช่ือ )......................................................เลขานุการสภาเทศบาล                  
       ( นายทศพร  ใจทัศน์ )     

 
 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2560 ประจ าปี 2560 
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน........................ท่ี.............เดือน...........................................พ.ศ. ๒๕60 

 
 
( 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. ๒๕60 

 

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

                ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 
               ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2560 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 เมื่อวันที่ 17  มกราคม 2560 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


