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การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2562 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 
วันพฤหัสบดี ท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา ๑0.00 นาฬิกา 

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

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

ผู้เข้าร่วมการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายประสาน  ชุ่มช่ืน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายสิทธิพร  อ่ าพันธุ์   ผู้อ านวยการกองช่าง 
7.  นางวารุณี  เนาท่าแค  ผู้อ านวยการกองคลัง 
8.  นายคมสัน    ค าบุดดี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
9.  นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
10. นายชินภัทร์  เพ็งบุตร   นักการ 

 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายบัณฑิต ศรีทับทิม  
ประธานสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย    
แล้วกล่าวเปิดประชุม 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวและ
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 

สมัยวิสามัญสมัยที ่1 ครั้งที่ 1/2562 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ณ บัดนี้ 
 

.../ ขอเชิญ 
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ขอเชิญ นายทศพร  ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล อ่าน
ประกาศอ าเภอท่าม่วง 

นายทศพร  ใจทัศน์                     ประกาศอ าเภอท่าม่วง   
เลขานุการสภาเทศบาล                  เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2562                    

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

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว แจ้งความประสงค์ขอเปิด
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 
2562 เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และขอรับความเห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
แต่เนื่องจากอยู่นอกสมัยประชุมสามัญประจ าปี  นายกเทศมนตรีต าบล
หนองขาวจึงขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 
2562 ของเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

นายอ าเภอท่าม่วงพิจารณาแล้ว อาศัยอ านาจตามมาตรา 26 
วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ประกอบกับค าส่ังจังหวัดกาญจนบุรี ท่ี 2655/2560      
ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง การมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จึงก าหนดสมัยประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2562  ของสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
ต้ังแต่วันท่ี 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2562 
 
 

   อธิสรรค์  อินทร์ตรา 
                                                                                            ( นายอธิสรรค์  อินทร์ตรา ) 
                                                                                           นายอ าเภอท่าม่วง  
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เ ร่ืองที่  1  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 ( พ.ศ.2561 ) และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 14 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 …/ ซึ่งเทศบาล 
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ซึ่งเทศบาลต าบลหนองขาวได้ปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวเป็น
ท่ีเรียบร้อย จึงได้จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว พ.ศ.
2561–2565 ประกาศใช้แล้วเมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2562 และ
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว พ.ศ.2561-2565 ( เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 1 ) ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2562  
เ ร่ืองที่  2  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 27  
ก าหนดว่า “ แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับจ้างแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น”   

ซึ่งเทศบาลต าบลหนองขาว ได้ด าเนินประกาศใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563  เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
และได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงาน พร้อมประกาศใช้แผน
ด าเนินงานดังกล่าว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้ว เมื่อวันท่ี 
27 กันยายน 2562 

  

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1/2562 ประจ าปี พ.ศ.2562 เม่ือ
วันที่ 16 กันยายน 2562 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมว่ามีข้อผิดพลาดท่ี
ประธานสภาเทศบาล   ต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบและรับรอง 

รายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุม 

สามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1/2562 ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 16 
กันยายน พ.ศ.๒๕62 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
   ไม่มี  
 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ือง เพื่อทราบ 
    ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ือง เพื่อพิจารณา 
 
 

…/ 5.1 ญัตติ 
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5.1 ญัตติ เร่ือง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563  
- วาระที่ 1 ( ขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ )   

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาวที่เคารพ ผมนายทรงพล 
นายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

 ด้วยกองช่าง งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบล
หนองขาว ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข
และแมว พ .ศ.๒๕๖3 เพื่อมิให้ก่อ ให้เกิดเหตุร าคาญและป้องกัน
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว นั้น  

    หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลหนองขาวเป็นพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ มีบ้านเรือน
หนาแน่นและมีการเล้ียงสุนัขและแมว ซึ่งในบางครั้งเจ้าของสุนัขและ
แมวยังไม่มีความตระหนักในการดูแลรักษาเล้ียงดูและการควบคุมการ
ปล่อยสุนัขและแมว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุนัขกัดท าร้ายผู้อื่นท่ีมิใช่
เจ้าของหรืออาจ เกิดโรคติดต่อจากสุนัขหรือแมวสู่คน เพื่อเป็นการ
ดูแลรักษาสุขภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล  
หนองขาวให้ดีขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวกับเหตุ
เดือดร้อนจากการเล้ียงสัตว์ การควบคุมโรคระบาด มลภาวะและ
สภาพแวดล้อมเป็นพิษ และก าหนดมาตรการในการควบคุมการเล้ียง
หรือปล่อยสุนัขและแมว จึงได้ตราเทศบัญญัติเรื่องนี้ขึ้น 

     จึงเรียนมาเพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อ 
    พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
    ( รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาแนบท้าย ) 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญ นายทศพร ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงข้อกฎหมาย 
ประธานสภาเทศบาล   ในการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อย 
    สุนัขและแมว พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 1 ( ขั้นรับหลักการแห่งร่าง     
    เทศบัญญัติฯ )   
นายทศพร ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพผม นายทศพร ใจทัศน์
เลขานุการสภาเทศบาล    เลขานุการสภาเทศบาล  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติการควบคุมการ 

เล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 อาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 ข้อ 54 ร่างเทศบัญญัติต่างๆ ท่ีจะเสนอเพื่อให้สภาพิจารณา
ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ คือ วาระท่ี 1 ( ขั้นรับหลักการ ) วาระท่ี 2  

 
 

…/ ( ขั้นแปรญัตติ ) 
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( ขั้นแปรญัตติ ) และวาระท่ี 3 ( ขั้นลงมติ ) แต่หากสภาท้องถิ่นจะ
พิจารณาให้เป็นสามวาระรวดก็สามารถท าได้ ถ้าร่างเทศบัญญัตินั้น  
ไม่ใช่เรื่องเงิน ซึ่งร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข
และแมว พ.ศ.2563 ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงิน สามารถพิจารณาเป็นสาม
วาระรวดได้ ซึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอ
ต่อท่ีประชุมให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว สมาชิกเห็นชอบไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 และการพิจารณาในวาระท่ี 2 ( ขั้นแปรญัตติ ) ให้สภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภา โดยให้ประธานสภาเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติโดยต าแหน่ง 

สรุปความได้ว่า ท่ีประชุมจะเสนอให้ประชุมสามวาระรวด
หรือไม่ โดยให้นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเป็นผู้เสนอ และมีผู้
รับรองถูกต้อง เมื่อท่ีประชุมเสนอว่าเป็นสามวาระรวด ประธานสภาก็
จะด าเนินการใน วาระท่ี 1 ( ขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ) 
วาระท่ี ๒ ( ขั้นแปรญัตติ ) และในวาระท่ี 3 ( ขั้นลงมติ ) ตามล าดับ  

โอกาสนี้ ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาล สอบถามท่ีประชุม
ว่าเห็นควรให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดหรือไม่ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ตามท่ี นายทศพร ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงข้อระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมาย การพิจารณาร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อย 

สุนัขและแมว พ.ศ.2563 ขอให้ท่ีประชุมเสนอว่าจะให้มีการพิจารณา
กี่วาระ  

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ขอเสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวด 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ตามท่ี นายทรงพล เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี เสนอให้พิจารณาเป็นสาม 
ประธานสภาเทศบาล วาระรวด ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวด ด้วยเสียงเป็น   

เอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใด จะอภิปรายร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อย 

ประธานสภาเทศบาล   สุนัขและแมว พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 1 ( ขั้นรับหลักการแห่งร่าง 
เทศบัญญัติฯ ) หรือไม่ 

ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบและรับหลักการแห่ง
ร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 
ในวาระที่ 1 ( ข้ันรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ) โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติการควบคุม 
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 ในวาระที่ 1 ( ขั้นรับ
หลักการ ) ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 
 

 

…/ - การแปรญัตติ 
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- การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข
และแมว พ.ศ.2563 วาระที่ ๒ ( ขั้นแปรญัตติ ) 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข 
ประธานสภาเทศบาล   และแมว พ.ศ.2563 หรือไม่ 
      ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียง 

หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 วาระท่ี ๒ ( ขั้นแปรญัตติ ) โปรด 
ยกมือ  

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติการ 
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 ในวาระที่ 2     
( ขั้นแปรญัตติ ) ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 

- ในวาระที่ 3 ( ข้ันลงมติ ) 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ในวาระที่ ๓ ข้ันลงมติ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้น าร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล   ฉบับนี้ ตราเป็นเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและ 

แมว พ.ศ.2563 โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติการ 

ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 ในวาระที่ 3     
( ขั้นลงมติ ) ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 

5.2 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงท่อ
ประปาในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว พร้อมเชื่อมประสานมาตร 
วัดน้ า รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลก าหนด 
งบประมาณ 12,677,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม 
เพื่อด าเนินการโครงการปรับปรุงท่อประปาในเขตเทศบาลต าบล 
หนองขาวพร้อมเช่ือมประสานมาตรวัดน้ า ( รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการที่เทศบาลก าหนด ) จ านวนเงิน 12,677,0๐๐ บาท       
( สิบสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน ) ดังมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 
 
 
 
 

…/ หลักการ 
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หลักการ 
 ด้วยรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยก าหนด
มาตรการหลายมาตรการ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุน
เศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเท่ียว การลงทุน และได้
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และสามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าท่ีได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้ก าหนดแนวทางการใช้
จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 5 ด้าน 
ประกอบด้วย  

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   

3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม   
4. ด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว  
5. ด้านการศึกษา  

แ ล ะ อ า ศั ย อ า น า จต าม ค ว า ม ใ น ข้ อ  8 9 / 1  ข อ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเว้นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการ
ตามแนวทาง ดังกล่าวไ ด้  โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 และให้องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้ าน
บุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น
ตามความจ าเป็น โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง นั้น  
เหตุผล 

เพื่อให้การด าเนินการโครงการปรับปรุงท่อประปาในเขต 
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เทศบาลต าบลหนองขาว โดยท าการวางท่อ HDPE ( PE80 ) Ø 225 
มม.PN6 จ านวน 443 เมตร.,ท่อHDPE(PE80)Ø 160 มม.PN6 
จ านวน 2,040 เมตร, ท่อHDPE ( PE 80 ) Ø110 มม. PN6 
จ านวน 7,590 เมตร,ท่อ HDPE ( PE 80 ) Ø225 มม. PN10 
จ านวน 21 เมตรท่อ HDPE ( PE80 ) Ø 63 มม. PN6 จ านวน 
3,890 เมตร พร้อมเช่ือมประสานมาตรวัดน้ า รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการ ท่ี เทศบาลก าหนด  เป็นจ านวนเงิน ท้ั ง ส้ิน 
12,677,0๐๐.-บาท (สิบสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท
0808.2/ว0062 ลงวันท่ี4 มกราคม 2562 ซึ่งจะเห็นได้ว่า
โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
หนองขาวที่ใช้บริการน้ าประปาจากเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อการ
อุปโภค บริโภค ต้ังแต่สมัยสุขาภิบาลจากการก่อต้ังระบบประปามา
เป็นระยะเวลานาน ท าให้เทศบาลต าบลหนองขาวมักจะประสบกับ
ปัญหาเกี่ยวกับการแตกของท่อประปาเป็นประจ าท าให้เกิดการสูญเสีย
น้ า  อีกท้ังปัจจุบันประชาชนได้มีการถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารท่ีอยู่
อาศัยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้แนวท่อส่งน้ าประปาเดิมอยู่ในระดับลึก ท า
ให้เป็นอุปสรรคต่อการซ่อมแซมและแต่ละครั้งต้องใช้เครื่องจักรกลเข้า
มาด าเนินการซ่อมท่อประปาท าให้ ต้องหยุดจ่ายน้ าประปาให้กับ
ประชาชนเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่าง
มาก ซึ่งประชาชนผู้ใช้น้ าประปาต้องการให้มีการเดินท่อประปาใหม่ 
ซึ่งโครงการนี้เกินศักยภาพของงานกิจการประปาจึงจ าเป็นต้องใช้เงิน
จ่ายขาดเงินสะสมจากเทศบาลต าบลหนองขาวเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว  

ยอดเงินสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 มียอดเงินท้ังส้ิน 
31,947,727.46 บาท ( สามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนส่ีหมื่นเจ็ดพันเจ็ด
ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทส่ีสิบหกสตางค์ )  และสามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 5164 ลงวันท่ี 29 
สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2561 ข้อ 89 ก าหนด
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 
 

.../ ( 1 ) ให้กระท า 
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( 1 ) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ
กิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
กิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
( 2 ) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
( 3 ) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
( 4 ) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นพับไป 

      ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดย 
ค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เสถียรภาพในระยะยาว 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการปรับปรุงท่อประปาในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว พร้อม
เช่ือมประสานมาตรวัดน้ า รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี
เทศบาลก าหนด จ านวนเงิน 12,677,0๐๐.-บาท ( สิบสองล้านหก
แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน ) ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบล    
หนองขาว เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเรียนให้ที่ประชุมสภาทุกทา่นทราบว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการ 
ประธานสภาเทศบาล   ที่ต่อเนื่องจากโครงการเดิม ครั้งนี้จะด าเนินการปรับปรุงฝ่ังขวา 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ตอนนี้ท่อเดิมท่ีเป็นท่อซีเมนต์แตก 

บ่อยครั้ง เทศบาลต าบลหนองขาวจึงเร่งด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการดังกล่าว  

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมตัิให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงท่อประปา 

ในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว พร้อมเชื่อมประสานมาตร วัดน้ า 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลก าหนด  
 

 

…/ งบประมาณ 



10 
 
 

งบประมาณ 12,677,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน  
9 เสียง 

 

5.3 ญัตติ เ ร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง     
รางระบายน้ า  ค.ส.ล. รางยู  ฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่  4 ต าบล   
หนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณงานขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 57.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล. และงานอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด 
งบประมาณ 162,100 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม 
เพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รางยู ฝาตะแกรง
เหล็ก หมู่ ท่ี 4 ต าบล   หนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.50เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 57.50 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.และงานอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลก าหนด จ านวนเงิน 162,100 บาท ดังมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 
หลักการ 

ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. รางยูฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองขาว อ าเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว   
ไม่น้อยกว่า 57.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  และงานอื่นๆ 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด   

อ้างถึง หนังสือด่วนท่ี สุดท่ี กจ 0808.2/ว.5164 ลงวันท่ี 29  
สิงหาคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

ท้ังนี้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันท่ี 13  
กันยายน 2559 เห็นชอบในหลักการมาตรการสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีกระทรวงการคลังเสนอโดยให้
กระทรวงมหาดไทยก าหนดแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการตาม
มาตรการดังกล่าว 

 
 

.../ เหตุผล 
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เหตุผล 
เนื่องด้วยคณะผู้บริหาร  ได้มอบหมายให้กองช่างท าการส ารวจ 

และประมาณราคาค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รางยู      

ฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ ท่ี 4 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
57.50 เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า  ค.ส.ล. และงานอื่น  ๆ  
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด นั้น   

เทศบาลต าบลหนองขาว  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะท าการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รางยู ฝาตะแกรงเหล็กดังกล่าว 
เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนร่วมท้ังเพื่ออ านวยความความ
สะดวกในการสัญจรไป–มา และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ สินของประชาชน  ซึ่ง ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองขาว   
พิจารณาว่าเป็นโครงการท่ีเป็นความต้องการของประชาชน  และไม่
สามารถรอจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีต่อไปได้ ประกอบ
กับโครงการดังกล่าว ได้มีไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑– 
๒๕๖5 ) จึงได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อโครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. รางยู  ฝาตะแกรงเหล็ก  จ านวน  1 โครงการ  
เป็นจ านวนเงิน 162,100 บาท  

ดังนั้น  จึงขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
ด าเนินการค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รางยู ฝาตะแกรง
เหล็ก หมู่ ท่ี 4 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 57.50 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. และงานอื่น ๆ รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลก าหนด ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อ
พิจารณา อนุมัติต่อไป 

อนึ่งยอดเงินสะสม ( ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ) และ
สามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว.5164  ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2562  
จ านวน  31,947,727.46 บาท  ( สามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนส่ีหมื่น
เจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทส่ีสิบหกสตางค์ ) 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการดังกล่าว  

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างราง 

ระบายน้ า ค.ส.ล.รางยู ฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 4 ต าบลหนองขาว  
 

…/ อ าเภอ 
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อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 57.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล. และงานอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด 
งบประมาณ 162,100 บาท 

 

5.4 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติท ากิจการนอกเขตโครงการก่อสร้าง     
ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ศก. 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รวม 
ระยะทาง 50.00 เมตร บริเวณศาลา SML หมู่ที่ 9 ต าบลหนองขาว 
งบประมาณ 400,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน       
9 เสียง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

ด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหนองขาว  ได้เสนออนุมัติท า
กิจการนอกเขตโครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ า คสล. ศก. 0.80 เมตร  
พร้อมบ่อพัก คสล. รวมระยะทาง 50.00 เมตร บริเวณใกล้ศาลา SML 
หมู่ที่ 9  ต.หนองขาว จ านวนเงิน 400,000 บาท ดังมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง   
( ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 มาตรา 57 ทวิ ซึ่งบัญญัติว่า “เทศบาล
อาจท ากิจการนอกเขต เมื่อ 
(1) การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีด าเนิน

ตามอ านาจหน้าท่ีอยู่ภายในเขตของตน 
(2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล   คณะกรรมการสุขาภิบาล

สภาจังหวัด  หรือสภาต าบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและ 
(3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เหตุผล 

เทศบาลต าบลหนองขาว  มีความประสงค์ขอความเห็นชอบ ต่อ
สภาเพื่อขอความยินยอมในการท ากิจการนอกเขตเทศบาล โครงการ
ก่อสร้างฝังท่อระบายน้ า คสล. ศก. 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. รวม
ระยะทาง 50.00 เมตร บริเวณใกล้ศาลา SML หมู่ท่ี 9 ต.หนองขาว 
จ านวนเงิน 400,000 บาท  

      ซึ่งพื้นท่ีในการด าเนินการตามโครงการดังกล่าวเช่ือมต่อกับพื้นท่ี 
ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  ซึ่งการ 
 

.../ ด าเนินการ 
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ด าเนินการโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง    
อีกท้ังเป็นการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมี 
ประชากรพักอาศัยหนาแน่น  ด้วยสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ของเขตเทศบาล
ต าบลหนองขาวเป็นแหล่งรับน้ า จึงมักเกิดปัญหากับระบบการระบายน้ า  
โดยเฉพาะซอยที่เป็นทางลัด เมื่อฝนตกจะท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมฉับพลัน
ส่งผลให้ประชาชน ท่ีใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาได้รับความเดือดร้อน 
 เทศบาลต าบลหนองขาวตระหนักถึงความส าคัญของการ
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพื้นท่ีและป้องกันน้ าท่วมขัง
เนื่องจากฝนตกในพื้นท่ี เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเรื่องน้ าท่วมขังและไม่สามารถ ระบายน้ าได้ทัน 

ด้ังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  จึงเสนอขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาล เพื่อขอความยินยอมในการท ากิจการนอกเขตเทศบาล   
ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   เชิญท่านผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสิทธิพร  อ่ าพันธุ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสิทธิพร อ่ าพันธุ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีเทศบาลได้รับ 

การร้องเรียนมาจากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน แต่ท่ีดินบริเวณ
ดังกล่าวยังเป็นท่ีของเอกชน จึงขอให้ท่านสมาชิกช่วยประสานกับ
เจ้าของท่ีดิน เพื่อมอบท่ีดินดังกล่าวให้เป็นท่ีสาธารณะประโยชน์ ราย
นางส าอางค์ เรืองขันธ์ กับ นายเสน่ห์ วันธุมา เพื่อได้เข้าด าเนินการ
ตามโครงการดังกล่าว 

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว โครงการดังกล่าวคณะผู้บริหารได้เข้า 

ส ารวจเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่านายเสน่ห์ วันธุมา ได้ขายท่ีดิน
ให้กับบุคคลอื่นไป ซึ่งเจ้าของท่ีดินรายใหม่ยังไม่อนุญาต แต่มีเจ้าของ
ท่ีดินอีกรายร้องขอให้ท าเพราะได้รับความเดือดร้อนจากน้ าเน่าเสียส่ง
กล่ินเหม็น คณะผู้บริหารจึงแจ้งว่าจะท าการฝังท่อระบายน้ าเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้ช่ัวคราวก่อน เพราะเจ้าของท่ีดินข้างเคียงยังไม่ยอมยกท่ีดิน
ให้เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ 

นายทศพร  ใจทัศน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพผม นายทศพร ใจทัศน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล การขออนุมัติขอท ากิจการนอกเขตในครั้งนี้ 

เป็นการขออนุมัติท ากิจการในเขตของเทศบาลต าบลหนองหญ้า    
ดอกขาว จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลในวันนี้ และจะน ามติ
ท่ีประชุมในวันนี้เสนอต่อท่ีประชุมสภาของเทศบาลต าบลหนองหญ้า 
ดอกขาวเพื่ออนุมัติให้ท ากิจการนอกเขตต่อไปได้ แต่ส าหรับเรื่องท่ีดิน 

 
 

…/ หากเจ้าของ 
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หากเจ้าของท่ีดินไม่ยินยอม เราอาจใช้ในกรณีภาระจ ายอมตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน เช่นเดียวกับกรณีท่ีดินท่ีชาวบ้านใช้เดินร่วมกัน
มากว่า 50 ปี หากท าการปิดกันห้ามใช้ จึงไม่สามารถกระท าได้      
ซึ่งการให้บุคคลอื่นสัญจรในท่ีดินตนเองโดยไม่ทักท้วงอะไรถือว่าเป็น
ภาระจ ายอม เพราะฉะนั้นหากเทศบาลจะท าการขุดดินฝังท่อจะต้องมี 
การท าสัญญาห้ามมีการขุดหรือท าลายทรัพย์สินของราชการ โดยท า
หนังสือยินยอม ณ ส านักงานท่ีดิน 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้ท ากิจการนอกเขตโครงการดังกล่าว  

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ท ากิจการนอกเขตโครงการก่อสร้างฝังท่อ  

ระบายน้ า ค.ส.ล. ศก. 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รวม
ระยะทาง 50.00 เมตร บริเวณศาลา SML หมู่ที่ 9 ต าบลหนองขาว 
งบประมาณ 400,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน       
9 เสียง 

 

5.5 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติท ากิจการนอกเขตโครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า และเทคอนกรีตเสริมผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.8 เมตร 
ยาว 5.0 เมตร บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน ( หัวสะพานพลาย )  
หมู่ที่ 12 ต าบลหนองขาว งบประมาณ 150,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ได้เสนออนุมัติท ากิจการ
นอกเขตโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  และเทคอนกรีตเสริมผิว
จราจร  คสล. กว้าง  5.8  เมตร  ยาว  5 เมตร บริเวณปากทางเข้า
หมู่บ้าน ( หัวสะพานพลาย ) หมู่ท่ี 12 ต าบลหนองขาว จ านวนเงิน  
150,000 บาท มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง    
( ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 มาตรา 57 ทวิ ซึ่งบัญญัติว่า “เทศบาล
อาจท ากิจการนอกเขต เมื่อ 
( 1 ) การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีด าเนิน
ตามอ านาจหน้าท่ีอยู่ภายในเขตของตน 
 
 

…/ ( 2 ) ได้รับ 
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( 2 ) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลคณะกรรมการสุขาภิบาล
สภาจังหวัด  หรือสภาต าบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ 
 

 ( 3 ) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

เหตุผล 
เทศบาลต าบลหนองขาว  มีความประสงค์ขอความเห็นชอบ 

ต่อสภาเพื่อขอความยินยอมในการท ากิจการนอกเขตเทศบาล 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า และเทคอนกรีตเสริมผิวจราจร คสล. 
กว้ าง  5.8 เมตร  ยาว 5 เมตร บริ เวณปากทาง เข้าหมู่บ้ าน               
( หัวสะพานพลาย ) หมู่ท่ี 12 ต าบลหนองขาว จ านวนเงิน 150,000 
บาท 

ซึ่งพื้นท่ีในการด าเนินการตามโครงการดังกล่าวเช่ือมต่อกับ
พื้นท่ีในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว       
ซึ่งการด าเนินการโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเป็น
อย่างยิ่งอีกท้ังเป็นการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น   ซึ่งเป็นพื้นท่ี
ท่ีมีประชากรพักอาศัยหนาแน่น   ด้วยสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ของเขต
เทศบาลต าบลหนองขาวเป็นแหล่งรับน้ า จึงมักเกิดปัญหากับระบบการ
ระบายน้ า โดยเฉพาะซอยท่ีเป็นทางลัด เมื่อฝนตกจะท าให้เกิดปัญหา
น้ าท่วมฉับพลัน ส่งผลให้ประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาได้รับ
ความเดือดร้อน 

เทศบาลต าบลหนองขาว ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพื้นท่ีและป้องกันน้ าท่วมขัง
เนื่องจากฝนตกในพื้นท่ี เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเรื่องน้ าท่วมขังและไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน 

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาวจึงเสนอขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาล เพื่อขอความยินยอมในการท ากิจการนอกเขตเทศบาล   
ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้ท ากิจการนอกเขตโครงการดังกล่าว  

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ท ากิจการนอกเขตโครงการก่อสร้างท่อระบาย 

น้ า และเทคอนกรีตเสริมผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.8 เมตร ยาว 
5.0 เมตร บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน ( หัวสะพานพราย ) หมู่ที่ 12 
ต าบลหนองขาว งบประมาณ 150,000 บาท ด้วยเสียงเป็น     
เอกฉันท์ จ านวน  9 เสียง 
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5.6 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

หลักการ 
เนื่องจากได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0816.2/ว4201 เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนท่ัวไป(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจ าไตรมาสท่ี 1 
(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2562แจ้งการ
จัดสรรงบประมาณ 2563 เพิ่มเติมรายการ โครงการอบรมสัมมนา”
การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 2561”จึงขอต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ 
ดังนี้ 
รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน  แผนงานการศึกษา 

      งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        หมวด  ค่าใช้สอย 
        ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
        รายการ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
          ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน 

สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        งบประมาณอนุมัติ  0  บาท 
        งบประมาณก่อนโอน  0  บาท 
        โอนเพิ่มครั้งนี้     50,000  บาท 
        งบประมาณหลังโอน   50,000  บาท 
     รวมโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น  50,000 บาท 

       ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน 
 

.../ สถานศึกษา 
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สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือส่ังการ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนท่ีสุด ท่ี มท0816.2/ว4201 เรื่อง การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 
ประจ าไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2562) ลงวันท่ี 11 
ตุลาคม 2562   
รายการโอนลด 

     แผนงาน  แผนงานบริหารทั่วไป 
      งาน  งานบริหารทั่วไป 

             หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
     งบประมาณอนุมัติ 460,000.-  บาท 
      งบประมาณก่อนโอน 277,000.-  บาท 
     โอนลดครั้งนี้   50,000.-  บาท 

      งบประมาณหลังโอน 227,000.-  บาท 
        รวมรายการโอนลดทั้งสิ้น  50,000 บาท 

เหตุผล 
อาศัยอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  (  แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 และ 3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่าการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหมโ่ครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมตัิให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 
 

5.7 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 

.../ นายทรงพล   
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นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

หลักการ 
ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันท่ี 
29 สิงหาคม 2562 แล้วนั้น เนื่องจาก ส านักปลัด มีความจ าเป็นต้อง
ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ ดังนี ้
รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน  แผนงานการศึกษา 

      งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
       ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
       โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร 

ประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาต าบลหนองขาว 
งบประมาณอนุมัติ            0  บาท 

        งบประมาณก่อนโอน            0  บาท 
        โอนเพิ่มครั้งนี้   150,000  บาท 
        งบประมาณหลังโอน 150,000  บาท 
        รวมโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น  150,000 บาท 

       ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน

และอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาต าบลหนองขาว ตามแบบ
เทศบาลก าหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลงวันท่ี 19  มิถุนายน  2562 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 196 ล าดับท่ี 1 ) 

    รายการโอนลด 
     แผนงาน  แผนงานบริหารทั่วไป 

      งาน  งานบริหารทั่วไป 
             หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 

     ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
     งบประมาณอนุมัติ 460,000  บาท 
      งบประมาณก่อนโอน 460,000  บาท 
     โอนลดครั้งนี้   150,000  บาท 

      งบประมาณหลังโอน 310,000  บาท 
       รวมรายการโอนลดทั้งสิ้น  150,000 บาท 

 
 
 
 
 

…/ เหตุผล 
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เหตุผล 
อาศัยอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ( แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 และ 3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่าการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหมโ่ครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมตัิให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน 9 เสียง 

 

5.8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ โครงการอบรมสัมมนา “ การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ” 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

หลักการ 
เนื่องจากได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0816.2/ว4201 เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนท่ัวไป(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจ าไตรมาสท่ี 1 
(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2562แจ้งการ
จัดสรรงบประมาณ 2563 เพิ่มเติมรายการ โครงการอบรมสัมมนา”
การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 2561”จึงขอต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ 
ดังนี้ 
รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน  แผนงานการศึกษา 

       
.../ งาน 
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งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        หมวด  ค่าใช้สอย 
        ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
        รายการ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
          โครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” 

งบประมาณอนุมัติ          0  บาท 
        งบประมาณก่อนโอน          0  บาท 
        โอนเพิ่มครั้งนี้   33,000  บาท 
        งบประมาณหลังโอน 33,000  บาท 
        รวมโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น  33,000 บาท 

       ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนา”การ

จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา2561” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามหนังสือส่ังการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท0816.2/ว4201 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป
(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจ าไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม-
ธันวาคม 2562) ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2562   
รายการโอนลด 

     แผนงาน  แผนงานบริหารทั่วไป 
      งาน  งานบริหารทั่วไป 

             หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
     งบประมาณอนุมัติ 460,000.-  บาท 
      งบประมาณก่อนโอน 277,000.-  บาท 
     โอนลดครั้งนี้   50,000.-  บาท 

      งบประมาณหลังโอน 227,000.-  บาท 
        รวมรายการโอนลดทั้งสิ้น  50,000 บาท 
 
 

…/ เหตุผล  
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เหตุผล  
อาศัยอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ( แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 และ 3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่าการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายบณัฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหมโ่ครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมตัิให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

โครงการอบรมสัมมนา “ การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” ด้วยเสียง
เป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  

เร่ืองที่ 1 ขอแจ้งการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ณ บริเวณสระน้ าวัดอินทาราม โดยร่วมขบวนแห่ต้ังแต่
เวลา 16.00 นาฬิกา บริเวณร้านกาแฟ 1000 พฤกษาฟาร์ม ช่วงค่ า
จะมีกิจกรรมประกวดนางนพมาศ ร่วมชมการแสดงของนักเรียนจาก
โรงเรียนต่างๆ การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลหนองขาว 
เร่ืองที่ 2 ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 ต้ังแต่เวลา 09.00 
นาฬิกา ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีกระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
บริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านหนองขาว ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรี
สัญจร จังหวัดราชบุรี-กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี โอกาสนี้จึงขอเชิญ
สมาชิกสภาทุกท่านเชิญชวนประชาชนร่วมต้อนรับและหากมีปัญหา
ความเดือดร้อนก็สามารถเสนอต่อรัฐมนตรีให้ทราบเพื่อแก้ปัญหาได้ 

     เร่ืองที่ 3 ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องการรับ 
สมัครประธานชุมชน ท้ัง 9 ชุมชน เนื่องจากขณะนี้ได้หมดวาระการ
ด ารงต าแหน่งแล้ว  

 
 .../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสิทธิพร  อ่ าพันธุ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสิทธิพร อ่ าพันธุ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้อ านวยการกองช่าง ขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าหลังจากเสร็จส้ิน 

ภารกิจในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เรียบร้อยแล้ว กองช่างจะท าการส ารวจฝาตะแกรงเพื่อ
ด าเนินการซ่อมแซมในส่วนท่ีช ารุด จึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านหาก
พบเห็นบริเวณใดช ารุดขอให้แจ้งให้เทศบาลทราบด้วย 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 

เลิกประชุมเวลา 12.15 นาฬิกา 
 
( ลงช่ือ )......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
              ( นางสาวมุกดา  พัฒนมาศ ) 
            เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

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

 
คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2562 ประจ าปี 2562 
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน...................ท่ี........เดือน..................................พ.ศ.๒๕62 

 

( ลงช่ือ )......................................................ประธานกรรมการ        
                  ( นายโกศล  นาคะ ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
                 ( นายพยอม  ผ่ึงผาย ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ   
                ( นางอารมย์  เอกฉันท์ ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
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ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในการ

ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม...... .......... ........สมัยท่ี....... ........ครั้งท่ี........ ../ ………………..  เมื่อวัน
.................................ท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ. ..................  

 

 
( ลงช่ือ ).............................................................. 
                 ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

               ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สมัยประชุมวสิามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2562 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 
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