
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลหนองบัว 
สมัยวิสามญั    ครั้งที่  ๑   ประจําปี   ๒๕๕๔ 

วันพฤหสับดีที ่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
ณ    ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตาํบลหนองบัว 

-------------------------------------------- 
 ผู้มาประชุม 
          ลําดับที่               ชื่อ   -   สกุล           ตําแหน่ง                       ลายมือชือ่ 
 ๑. นายสมพงษ์ หมื่นอาจยิ้ม ประธานสภาเทศบาล  สมพงษ์   หมื่นอาจยิ้ม 

๒. นายธนู  วิเศษสิงห์ รองประธานสภาเทศบาล  ธนู  วิเศษสิงห์ 
๓. นายปัญญา สัตยกาญจน ์ นายกเทศมนตรี   ปัญญา  สัตยกาญจน ์

 ๔. นายสุพจน์ มัญโยทัย รองนายกเทศมนตรี  สุพจน์  มัญโยทัย  
 ๕. นายวิศาล สามัคคีธรรม สมาชิกสภาเทศบาล  วิศาล  สามัคคีธรรม 
 ๖. นายวีระศักด์ิ นิ่มนวล  สมาชิกสภาเทศบาล  วีระศักด์ิ  นิ่มนวล 
 ๗. นายสรรญา ชัยเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล  สรรญา  ชัยเจริญ 
 ๘. นายแทน โหรา  สมาชิกสภาเทศบาล  แทน  โหรา 

๙. นายอนันต์ อินทร์ไทร สมาชิกสภาเทศบาล  อนันต์  อินทร์ไทร 
 ๑๐.     ร้อยตรีสุรชัย เกษมโศธน์ สมาชิกสภาเทศบาล  ร.ต.สุรชัย เกษมโศธน์ 
 ๑๑. นางวงษ์จันทร์ ประสงค์  สมาชิกสภาเทศบาล  วงษ์จันทร์ ประสงค์ 
 ๑๒. นายชาตรี บัวทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  ชาตรี  บัวทอง 
 ๑๓. ด.ต.หญิงจันทร์เพ็ญ สัตยกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล  ด.ต.หญิงจันทร์เพ็ญ   สัตยกาญจน ์
 ๑๔. จ.ส.อ.สมศักด์ิ ชมวงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล  จ.ส.อ.สมศักด์ิ ชมวงษ์  
 ๑๕. นายจีรศักด์ิ ม่วงสุข  เลขานุการนายกเทศมนตร ี จีรศักด์ิ  ม่วงสุข 
 ๑๖.     นายวินัย           ศริิพันธ์            ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี            วินัย               ศริพัินธ์ 
 ๑๗.     นางสาวสวนา ลีนะกุล  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา สวนา  ลีนะกุล 
 ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 ๑. นางสมฤดี         เข็มเงิน            หัวหน้ากองคลัง                    สมฤดี                เข็มเงิน 
 ๒ นายบรรเทิง      บัวหลวง           หัวหน้ากองช่าง                     บรรเทิง             บัวหลวง 
          ๓.        นางสาวปุญญิศา   สุขดี           หัวหน้าสํานักปลัด         ปุญญศิา      สุขดี 

๔. นางสาวศิริพร ภู่สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ๖ ว         ศริิพร  ภู่สุวรรณ์ 
๕. นางสมแสน ปานรัตน์ บุคลากร ๖ ว          สมแสน  ปานรัตน์ 
๖. นางสาวอัญชลี  จิตต้ังสกุล เจ้าพนักงานธุรการ ๓          อัญชล ี           จิตต้ังสกุล 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. จ.ส.อ.ทองย้อย     ประหยัดวงศ์ รองนายเทศมนตรี  ติดราชการ 
เปิดประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสมพงษ์     หมื่นอาจยิ้ม    ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว 
เป็นประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุม  ดังนี้ 

/  ระเบียบวาระที่  ๑.... 
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ระเบยีบวาระที่   ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลหนองบัว  ได้มีการประชุมสภาเทศบาล   เมื่อวันที่   ๑๔  

มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ และได้สิ้นสุดกําหนดระยะเวลา 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   แต่เนือ่งจากทางเทศบาลมีเรื่องเร่งด่วนที่จะให้ที่ประชุมสภาเทศบาล   
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบจึงได้ขอเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ    ซึ่งตาม 
ระเบียบการขอเปิดประชุมสภา สมัยวิสามญั จะกระทําได้ต่อเมื่อเห็นว่าเป็นการจําเป็นเพื่อ 
ประโยชน์แห่งเทศบาล  ประธานสภาเทศบาล   นายกเทศมนตรี  หรือสมาชิกสภาเทศบาล 
จํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ในตําแหนง่อาจทําคําร้องยื่น 
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  เพื่อขอให้เปิดสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ โดยให้มีกําหนดไม่เกิน 
สิบห้าวัน ซึ่งประธานสภาเทศบาลได้ทําหนังสือเสนอขอเปิดประชุมสภา สมัยวิสามญั ครั้งที่  
๑  ประจําปี  ๒๕๕๔  ไปยังอําเภอเมืองกาญจนบุรี เพื่อขออนุมัติเปิดประชุม นับต้ังแต่วันที่  
๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๔ เป็นต้นไป มีกําหนด  ๑๕ วัน  ซึ่งนายอําเภอเมืองฯ ได้รับมอบอํานาจ 
จากผู้ว่าราชจังหวัดได้อนุมัติให้เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบัว  นับต้ังแต่วันที่   
๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เพื่อดําเนินการพิจารณาในวาระ 
ต่อไป  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามญั  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  
 ประจําปี   ๒๕๕๔  ลงวันที ่ ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๔ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีปลัดเทศบาลตําบลหนองบัว  ซึ่งเป็นเลขานุการสภาได้จัดส่งรายงานการ 
ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบัว  สมัยสามัญ สมัยที ่๑  ครั้งที ่๑ ประจําปี   ๒๕๕๔   
ลงวันที่ ๑๔  มนีาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๑๑.๐๐  น.  ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ 
ทราบแล้ว  มที่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความใดหรือไม ่

ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาฯ   ถ้าไมม่ีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความ      ขอมติ 

ที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว  สมัย 
สามัญ  สมัยที ่ ๑  ครั้งที ่ ๑  ประจําปี  ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๔   

ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่อง การกู้เงินกองทุนสง่เสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างสาํนักงานเทศบาล 
ตําบลหนองบวั 

ประธานสภาฯ   การกู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างสํานักงานเทศบาลตําบล 
หนองบัว  ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ ซึ่งขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงความเป็นมา
เป็นไปเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าว  ขอเชิญ 

นายกเทศมนตรี   กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บรหิารทุกท่าน  ตามท่ี 
ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบการกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
 
        / ไปแล้ว.... 
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ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการกู้เงิน  ทําให้รายละเอียดในการกู้เงิน 
ของเทศบาลมีการเปลี่ยนแปลง จึงจําเป็นต้องมีการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณใน
การขอกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลใหม่  ส่วนรายละเอียดการดําเนินการ 
ขอให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 

ปลัดเทศบาล  กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
เมื่อครั้งการประชุมที่ผ่านมาทีป่ระชุมสภาเทศบาลได้มีมติอนุมัติการกู้เงินจากกองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาลในการก่อสร้างสํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัว    จํานวน  
๔๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)  ในการก่อสร้างอาคารสํานักงาน  บ้านพัก
พนักงาน  อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาคารโรงจอดรถ  เทศบาลฯ  ได้ทํา
เรื่องการขอกู้เงินเรียบร้อยแล้วนั้น  ซึ่งทางสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลได้มี
หนังสือมายังจังหวัดกาญจนบุรี    เพื่อแจ้งให้เทศบาลตําบลหนองบัวทราบเกี่ยวกับการกู้
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามมติการประชุม
คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ 
มีนาคม   ๒๕๕๓    ได้มมีติกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาฐานะการคลังของเทศบาล     
โดยเทศบาลกู้ได้ไม่เกิน ๑๐  เท่าของวงเงินฝากสมทบทุน แต่ไม่เกินครั้งละ ๑๕๐ ล้านบาท
และเมื่อพิจารณาฐานะการคลังแล้วยอดชําระหนี้ต่อปีของงบพัฒนาเฉลี่ย  ๓  ปีย้อนหลงั   
ซึ่งสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล    ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกู้เงิน
ดังกล่าวแล้ว   ปรากฏว่า   การขอกู้เงิน  จํานวน ๓๙,๙๘๘,๐๐๐.-บาท (สามสิบเก้าล้าน- 
เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) อยู่ในวงเงินฝาก  ๑๐  เท่าของยอดเงินฝากสมทบทุน 
และเมื่อพิจารณาฐานะการคลังของเทศบาลแล้ว ตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาฐานะการคลัง
เทศบาลตําบลหนองบัว  สามารถกู้เงินได้ในวงเงิน  ๒๔,๐๑๔,๖๐๐.- บาท   (ย่ีสิบสี่ล้าน-
หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)  เพื่อก่อสรา้งอาคารสํานักงานเทศบาลอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  และอาคารบ้านพักพนักงานเทศบาล เทศบาลจะต้องจ่ายส่วนที่เกิน
วงเงินกู้ จํานวน ๑๕,๙๗๓,๔๐๐.- บาท (สบิห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
จากเงินรายได้ของเทศบาลหรือเทศบาลอาจปรับลดโครงการให้เหมาะสมกับเงินวงเงินที่
สามารถกู้เงินได้แล้ว   ยืนยันยอดเงินกู้ผ่านจังหวัดไปยังสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล   ทางคณะผู้บริหารเห็นว่าในส่วนที่เกินวงเงินจะนํามาจากไหน  โดยอาจจะได้ 
มาจากเงินสะสมมีรายละเอียดเงินสะสมประกอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งได้หัก
ตามระเบียบ มีรายละเอียดดังนี้ 
 - เงินสะสมตามงบทดลอง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ๑๖,๓๓๙,๑๘๓.๒๑ บาท 
  หัก เงินฝากที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   ๕,๑๑๒,๖๗๓.๔๘ บาท 
  คงเหลือ              ๑๑,๒๒๖,๕๐๙.๗๓ บาท 
  กันเงินค่าใช้จ่าย ๖ เดือน (เมษายน ถึงกันยายน ๒๕๕๔)      ๘,๑๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
  เงินสะสมคงเหลือหลังกันค่าใช้จ่าย ๖ เดือน   ๓,๐๔๘,๕๐๙.๗๓ บาท 
  กันไว้จ่ายกรณีฉุกเฉิน ๒๕ %        ๗๖๒,๑๒๗.๔๓ บาท 
  เงินสะสมคงเหลือที่สามารถนําไปใช้จ่ายได้              ๒,๒๘๖,๓๘๒.๓๐ บาท 

          / สองล้าน... 
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(สองล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบสตางค์) ซึ่งไม่สามารถหา
งบประมาณในการดําเนินการได้ โดยจะทําการปรับเปลี่ยนโครงการลงจะดําเนินการก่อสร้าง 
ในส่วนที่จําเปน็ในการปฏิบัติงานก่อน  มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. งานอาคาร   จํานวน  ๑๖,๓๗๔,๙๓๑.๓๘    บาท 
๒. งานเสาธง สูง ๑๕ เมตร จํานวน       ๓๕๖,๗๒๙.๙๖    บาท 
๓. งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , งานวางท่อระบายน้ําและทางเท้า 

จํานวน    ๓,๑๑๓,๖๒๐.๘๒    บาท 
๔.  งานป้ายคอนกรีตเสริมเหล็กสํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัว 

จํานวน       ๒๓๔,๗๕๖.๐๐    บาท 
     รวมค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน  จํานวน    ๒๐,๐๘๐,๐๓๘.๑๖    บาท 
          ค่า Factor F  =  ๑.๒๒๐๓     ๒๔,๕๐๓,๖๗๐.๕๗    บาท 
    ซึ่งในส่วนข้างต้นไม่มีครุภัณฑ์ จะต้องเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ ได้เป็นเงิน  

๑,๖๖๓,๗๕๐.- บาท ภาษี ๑.๐๗ จํานวน ๑,๗๘๐,๒๑๒.๕๐ บาท ทําให้รวมค่าก่อสร้างและ
ครุภัณฑ์ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๖,๒๘๓,๘๘๓.๐๗ บาท (ย่ีสบิหกล้านสองแสนแปดหมื่นสามพัน
แปดรอยแปดสิบสามบาทเจด็สตางค์) 
 และตามที่ได้เคยแจ้งรายละเอียดการดําเนินการขอกู้เงินไปแล้ว  ซึ่งทางช่างของ 
สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลได้ทําการตรวจสอบแบบก่อสร้างเรียบร้อย ในการ 
ประชุมครั้งนี้ จะขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาใน ๒ เรื่อง ดังนี้ 

๑. การขออนุมัติให้กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จํานวน๒๔,๐๐๐,๐๐๐.- 
บาท  (ย่ีสิบสี่ลา้นบาทถ้วน) 

๒. การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน ๒,๒๘๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสน- 
แปดหมื่นบาทถ้วน) 
 ส่วนที่ตัดออกมิได้ดําเนินการจากเดิม   ได้แก่   บ้านพักพนักงาน  อาคารป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย และรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก  จึงขอนําเรียนเบื้องต้นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ประธานสภาฯ   ในวาระนี้ได้รับทราบความจําเป็นในการดําเนินการกู้เงิน โดยทางปลัดเทศบาลได้แจ้ง 
รายละเอียดการดําเนินการให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วนั้น ท่านใดยังมีข้อสงสัยหรือข้อซกัถาม 
เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในส่วนของเงินกู้และการจ่ายขาดเงินสะสม ขอเชิญท่านสมาชิก 
สภาได้พิจารณางบประมาณในการกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  จากงบประมาณ   
จํานวน ๓๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบเก้าล้านบาทถ้วน)  เป็นงบประมาณ  ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.-  
บาท (ย่ีสิบสีล่า้นบาทถ้วน) 

คุณสรรญาฯ   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล    และคณะผู้บริหารเทศบาล    
ผู้ทรงเกียรติทกุท่าน เห็นด้วยกับการก่อสร้างสํานักงานหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้  การก่อสร้าง 
สํานักงาน จะทําให้พนักงานมีสถานที่ทํางานสะดวกสบายมากขึ้น เพราะโครงสร้างพื้นฐานเรา 
สามารถดําเนินการได้แล้ว ประมาณ ๘๐%   และเห็นด้วยการกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการ 
เทศบาล และการจ่ายขาดเงินสะสมตามจํานวนที่เสนอ 

       / คุณวีระศักด์ิ....... 
 



- ๕     - 
คุณวีระศักด์ิฯ   ผมอยากทราบว่างบประมาณในการดําเนินการก่อสร้างจํานวนยี่สิบหกล้านบาท 

จะเป็นการก่อสร้างที่เต็มรูปแบบและสามารถทํางานได้หรือไม่ 
ปลัดเทศบาล   ในการดําเนินการก่อสร้างจะก่อสร้างอาคารสํานักงาน เสาธง ป้ายและครภัุณฑ์ใน 

สํานักงาน เช่น แอร์ ตู้เอกสาร โต๊ะเอนกประสงค์  ซึ่งสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ ขาดแต่บ้าน 
พักพนักงาน  รั้วรอบขอบชิด  และอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ในการก่อสร้าง 
เพียงพอกับการปฏิบัติงาน   โดยมีสถานที่ทาํงานและห้องประชุมเป็นแบบที่นําเรียนไว้แล้ว 
ในการประชุมที่ผ่านมา 

คุณอนันต์ฯ   ถ้าใช้งบประมาณในส่วนของเงินสะสมหมดจะเป็นอย่างไรหรือไม่ 
ปลัดเทศบาล   ขอให้ท่านได้ดูเอกสารรายละเอียดเงินสะสมประกอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

ซึ่งข้อเท็จจริงยังมีงบประมาณอยู่ แต่ทางเทศบาลได้กันเงินไว้ถึงสิ้นปีตามระเบียบกําหนด เพื่อ 
มิให้เกิดการลม้ละลายทางการเงินและเพื่อไว้กรณีฉุกเฉิน กันตามระเบียบเต็มที่ ใช้ได้และเงิน 
ไมห่มดไป โดยปัจจุบันใช้จริงได้  จํานวน  ๒,๒๘๖,๓๘๒.-  บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่น- 
หกพันสามร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)  

คุณแทนฯ   อยากทราบว่าจะก่อสร้างต่อได้หรือไม่ และจะกู้เงินเพิ่มได้หรือไม่  
ปลัดเทศบาล   ณ วันนี้ ถ้ากู้เงินแล้วหากมีการผ่อนระยะหนึ่งสามารถกู้เพิ่มได้และหลักเกณฑ์นี้จะ 

ใช้ได้นานเท่าไรยังไม่ทราบซึ่งปัจจุบันมีข้อมลูเพียงเท่านี้ หากไม่กู้จากกองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาลจะไปกู้จากธนาคารออมสินได้หรือไม่แล้วแต่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  การ 
กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลจะมีดอกเบี้ยที่ตํ่ากว่า ซึ่งสามารถนําเงินฝากจะมา 
หักลดเป็นการประหยัดงบประมาณในส่วนของดอกเบี้ย ถือเป็นประโยชน์ของทางราชการ 

ประธานสภาฯ   เป็นการนําเรียนของปลัดเทศบาลเกี่ยวกับระบบการกู้เงินในเรื่องของดอกเบี้ย  
มีท่านใดมีข้อซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

จ.ส.อ.สมศักด์ิฯ  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บรหิารทุกท่าน หากใช้จ่าย
จากเงินสํารองจ่ายที่มีอยู่กว่าสามล้านบาท จะใช้เงินดังกล่าวในการดําเนินการได้หรือไม่ 

ปลัดเทศบาล  สามารถใช้เงินดังกล่าวได้ ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ได้   เนือ่งจากงบประมาณยัง
เข้าไม่เต็มจํานวนที่ได้ต้ังงบประมาณรายรับไว้ หากมีงบประมาณเข้าเต็มจํานวนเงินรายรับ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเบิกจ่ายงบประมาณได้ โดยเปลี่ยนแปลงจากการจ่ายขาดเงิน
สะสมเป็นการเบิกจ่ายจากเงินสํารองจ่ายได้ หากเงินเข้าเต็มจํานวนภายในเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๔ สญัญาจ้างอาจดําเนินการในช่วงงวดสุดท้ายแล้ว   ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินจากทาง
เทศบาล  โดยทางสภาเทศบาลมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินได้ ซึ่งปัจจุบัน
จะต้องนําเรื่องเสนอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงจําเป็นต้องใช้งบประมาณในส่วน
ของการจ่ายขาดเงินสะสมก่อน 

จ.ส.อ.สมศักด์ิฯ  ในส่วนของค่าปรับในโครงการถมดิน บริเวณสถานที่ก่อสร้างสํานักงานสามารถใช้
เงินดังกล่าวได้หรือไม่ 

ปลัดเทศบาล  ส่วนค่าปรับในโครงการถมดินได้ตกเป็นเงินสะสมแล้ว เนื่องจากเป็นงบประมาณ
ของปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมอยู่ในสว่นของเงินสะสม ณ  วันที ่ ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ทีท่าง
กองคลังได้นําเสนอ  จํานวนทั้งสิ้น  ๑๖,๓๓๙,๑๘๓.๒๑  บาท (สิบหกลา้นสามแสนสาม-
หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทย่ีสิบเอ็ดสตางค์) 

          /ประธานสภา..... 



- ๖   - 
ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อซกัถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่     
ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมรับทราบและเขา้ใจในรายละเอียดแล้ว   ต่อไปจะขอมติที่ประชุมใน 

การอนุมัติในการกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จํานวน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
(ย่ีสิบสี่ล้านบาทถ้วน) 

ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
จํานวน  ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ย่ีสิบสี่ล้านบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ   ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม     จาํนวน  
๒,๒๘๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน ๒,๒๘๐,๐๐๐.- บาท  
(สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมติักู้เงินจาก 
กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จํานวน จํานวน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ย่ีสิบสี่ล้านบาทถ้วน) 
เพื่อก่อสร้างสํานักงานและอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน ๒,๒๘๐,๐๐๐.- บาท (สองล้าน- 
สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ดําเนินการโครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานตามที่ได้เสนอ 

ปลัดเทศบาล   ขั้นตอนการดําเนินการต่อไปจะต้องดําเนินการจัดทํารายงานการประชุม ใบประมาณ 
ราคาการก่อสร้างของกองช่างไปยังอําเภอและจังหวัดเพื่อขออนุมัติการกู้เงินจากกองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาลตามวงเงินงบประมาณใหม ่  เมื่อได้รับการอนุมัติจากกองทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาลแล้ว  เทศบาลจะทําการจัดซื้อจัดจ้างในสว่นการจ่ายเงินจะจ่ายเงินยี่สิบสี่ล้าน
บาทถ้วนแต่การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นการเบิกจ่ายงวดสุดท้าย จึงขอนําเรียนรายละเอียด
เบื้องต้น 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงรายละเอียดความเป็นมาเป็นไปอย่างชัดเจนในการ 
ดําเนินการกู้เงินและการจ่ายขาดเงินสะสมเกี่ยวกับการก่อสร้างสํานักงานเป็นที่เรียบร้อย  
ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบแล้วนัน้ 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น     ๆ 
ประธานสภาฯ   ในวาระนี้มีท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ  เสนอหรือไม่  ขอเชิญ 
ปลัดเทศบาล   ๔.๑ ตามท่ีที่ประชุมสภาเทศบาล ได้อนุมัติการโอนงบประมาณในโครงการเข้าร่วม 

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสร้างสรรค์ประเพณสีามัคคีเมืองกาญจน์  เนื่องในงานเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจําปี  ๒๕๕๔  เพื่ออุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตําบล 
ลาดหญ้า จํานวน  ๕,๐๐๐.-  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  เมือ่วันที่  ๑๔  มนีาคม  ๒๕๕๔   ได้ 
ดําเนินการโอนงบประมาณดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและจะต้องทําการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว  ซึ่ง 
ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๗ ทวิ ระบุว่า  
การจ่ายเงินตามมาตรา  ๖๗  (๘)  หมวดเงินอุดหนุน และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาล 
จะกระทําได้     เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 
จึงขออนุมัติการจ่ายเงินอุดหนุน    เพื่อสนบัสนุนงบประมาณในโครงการเข้าร่วมการแข่งขัน 
กีฬาพื้นบ้านสร้างสรรค์ประเพณีสามัคคีเมอืงกาญจน์   เนื่องในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จ – 

        /พระนเรศ..... 



- ๗   - 

พระนเรศวรมหาราช  ประจําปี  ๒๕๕๔  จาํนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  จึงขอ 
 นําเรียนรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ        

ประธานสภาฯ   ตามท่ีปลัดเทศบาลได้ทําการชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุนและอํานาจ 
ในการพิจารณาการจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นมีท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อ
สงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุน 

จํานวน  ๕,๐๐๐.- บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)   เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์การบริหาร - 
ส่วนตําบลลาดหญ้า    ในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสร้างสรรค์ประเพณีสามัคคี 
เมืองกาญจน์  เนื่องในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจําปี  ๒๕๕๔ 

ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์การจ่ายเงินอุดหนุน จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)   
เพื่อสนับสนุนงบประมาณใหกั้บองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า    ในโครงการเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสร้างสรรค์ประเพณสีามัคคีเมืองกาญจน์เนื่องในงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจําปี  ๒๕๕๔     

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีเรื่องอื่นๆ  เสนอเพิ่มเติมหรือไม ่      
ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น       
ประธานสภาฯ   ขอขอบพระคุณผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานทุกท่านที่ให ้

ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ในการทําหน้าที่ เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลและเกิด 
ความกระจ่างในหลายเรื่อง 

ปิดการประชมุ  เวลา   ๑๓.๕๐  น. 
   

(ลงชื่อ)     ปุญญิศา     สุขดี      ผู้จดรายงานการประชุม        
                              (นางสาวปุญญิศา     สุขดี)                                                      

                                                       หัวหน้าสํานักปลัด    

(ลงชื่อ)       สวนา   ลีนะกุล        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นางสาวสวนา   ลีนะกลุ)   

                                          ปลัดเทศบาลตําบลหนองบัว/ เลขานุการสภา 

 

 

 

 

 



- ๘   - 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)            จันทร์เพ็ญ    สัตยกาญจน ์      
     (ดาบตํารวจหญิงจันทร์เพ็ญ    สัตยกาญจน)์  
   

(ลงชื่อ)    วิศาล     สามัคคธีรรม 
     (นายวิศาล     สามัคคีธรรม) 
                  

(ลงชื่อ)     วงษ์จันทร์    ประสงค ์              
     (นางวงษ์จันทร์    ประสงค์) 
 
 
 


