
  หนา 1 จาก 11 หนา 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2553 

เม่ือวันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 14.00 น. 
ณ หองประชมุสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 

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

สมาชิกสภาเทศบาลผูมาประชุม 
 1.  นายณรงค  ฟกทอง   ประธานสภาเทศบาล 
 2.  นายมานพ  หนูเล็ก   รองประธานสภาเทศบาล 
 3.  นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล   
 4.  นายชํานาญ  เอกฉันท  สมาชิกสภาเทศบาล 
 5.  นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  สมาชิกสภาเทศบาล 
 6.  นายประสงค  พัฒนมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล  
 7.  นายโปรด  ลําดวล   สมาชิกสภาเทศบาล 
 8.  นายเพ็ชร  พัฒนมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 9.  นายวิโรจน  เอกจิต   สมาชิกสภาเทศบาล 
 10.  นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล 

11. นายสมนึก  เรืองฤทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลที่ไมมาประชุม 
-   

เลขานุการสภาเทศบาล 
 1.  นางสาวสิริรัตน ลอถิรธร   ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

ผูเขารวมประชุม  
1.  นายชอบ  สุขศิริ   นายกเทศมนตรี 
2.  นายพงศธร  สุกก่ํา   รองนายกเทศมนตรี 

 3.  นายสําเนาว  เอกสาร   รองนายกเทศมนตรี 
 4.  นายโกมล  สิทธิสร   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 5.  นายมนู  อํานวย   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 6.  นางสุพร  คูหา   ผูอํานวยการกองคลัง 

7.  นายสุมนต  ณรงคศักดิ์  หัวหนาสํานักปลัด 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2553 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 
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8.  นายสันติ  มงคลวิบูลผล  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
9.  นายเดชาธร  สุขนิรันดร  นายชางโยธา 6ว. 
10. นายณรงคพล พัฒนมาศ  เจาพนักงานธุรการ 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
  เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุม นางสาวสิริรัตน ลอถิรธร 
เลขานุการสภาเทศบาล ใหสัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขาหองประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูป
บูชาพระรัตนตรัยแลวกลาวเปดประชุม 

นายณรงค  ฟกทอง   บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบ 
ประธานสภาเทศบาล องคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3

ประจําป พ.ศ. 2553 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ (ถามี) 
นายณรงค  ฟกทอง  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   ทานสมาชิกสภาเทศบาลจะครบวาระในวันที่ 9 กันยายน 2553 

  ในลําดับตอไปขอเชิญคุณสิริรัตน ลอถิรธร เลขานุการสภา
เทศบาล อานประกาศสภาเทศบาลตําบลหนองขาว เร่ือง กําหนดสมัยประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2553 ของสภาเทศบาลตําบลหนอง
ขาว ขอเชิญครับ 

นางสาวสิริรัตน  ลอถิรธร   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล ทุกทาน ดิฉันนางสาวสิริรัตน ลอถิรธร เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาต

อานประกาศสภาเทศบาลตําบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3 ประจําป  พ .ศ .  2553 ของเทศบาลตําบล 
หนองขาว 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 
เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 
2553 ตามที่สภาเทศบาลตําบลหนองขาว ไดมีมติในการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.2553 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ 2553 
ที่ประชุมมีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2553 มี
กําหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2553 เปนตนไป นั้น 
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อาศัยอํานาจตามขอ 22 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2553 ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.
2553 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่  14  เดือนมิถุนายน พ.ศ.2553  
           ณรงค ฟกทอง 
      ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2  
                                                 ประจําป พ.ศ.2553 เม่ือวันศุกรท่ี 2 เมษายน 2553 

นายณรงค  ฟกทอง  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.2553 เมื่อวันศุกรที่ 2 

เมษายน 2553 
  ลําดับแรก  ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภา 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.2553 เมื่อวันศุกรที่ 2 เมษายน 2553 
สมาชิกทานใด ตองการใหแกไขขอเชิญเสนอครับ ถาไมมีทานใดเสนอ ผม
ขอมติที่ประชุม ทานใดรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือ (สมาชิกสภา
เทศบาลยกมือเปนเอกฉันท) 

มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจําป พ.ศ.2553 เม่ือวันศุกรท่ี 2 เมษายน 2553 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2552 

นายณรงค  ฟกทอง   ตอไปเปนระเบียบวาระที่  3 เ ร่ือง  รายงานผลการติดตามและ 
ประธานสภาเทศบาล  ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ขอเชิญทาน 
    นายกเทศมนตรี ครับ  

นายชอบ  สุขศิริ  เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายชอบ สุขศิริ 
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ขอรายงานผลและความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองขาว ดังนี้ครับ 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
หนองขาวไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาและการ
แปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 เสร็จเรียบรอยแลว 
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอ 30(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ผมจึงขอเสนอ 
รายงานผลและความเห็นของคณะกรรมการตอท่ีประชุมสภารายละเอียดตาม
เอกสารที่เจาหนาที่ไดแจกใหทุกทานแลว ขอเชิญที่ประชุมพิจารณาครับ 

นายณรงค  ฟกทอง   ทานใดมีขอซักถามทานนายกเทศมนตรี ขอเชิญครับ ถาไมมีทานใด 
ประธานสภาเทศบาล ซักถามอีกเปนอันวาที่ประชุมแหงนี้ ไดรับทราบรายงานการติดตาม และ       

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองขาว  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2552 เรียบรอยแลว 

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลหนองขาวรับทราบรายงานการติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองขาว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 แลว 

ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณเพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม  

นายณรงค  ฟกทอง  ขอเชิญทานรองนายกเทศมนตรีสําเนาว เอกสาร แถลงญัตติ เร่ือง  
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม  

นายสําเนาว  เอกสาร  เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสาํเนาว เอกสาร 
รองนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตตินายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว ดังนี้ 

ดวยกองคลัง งานกิจการประปา เทศบาลตําบลหนองขาว ไดเสนอขอโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ไป

ตั้งจายเปนรายการใหม  เปนจํานวนเงิน 48,000.-บาท (ส่ีหมื่นแปดพันบาท
ถวน) 

เหตุผล 
ดวยกองคลัง งานกิจการประปา ไดเสนอขอโอนงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ.2553 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม เปนจํานวนเงิน 48,000.-
บาท (ส่ีหมื่นแปดพันบาทถวน) เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2553 งาน
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กิจการประปาไมไดตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนคาจัดซื้ออะไหลมาตรวัดน้ํา 
ขนาด  12 นิ้ว จํานวน 1 ชุด ประกอบกับกองคลัง งานกิจการประปา มีความ
จําเปนที่จะตองจัดหาครุภัณฑดังกลาวไวเพื่อใชในการปฏิบัติราชการใหเกิด
ประโยชนสูงสุด   จึงจํา เปนตองขอโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553  ดังมีรายละเอียดการโอนงบประมาณ  ดังนี้ 

ขอโอนลดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 จาก
แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เปนจํานวนเงิน 48,000.-บาท (ส่ีหมื่นแปด
พันบาทถวน) และโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานพาณิชย งาน
กิจการประปา หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทคาครุภัณฑอ่ืน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
อะไหลมาตรวัดน้ํา ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 ชุด เปนจํานวนเงิน 48,000.-บาท 
(ส่ีหมื่นแปดพันบาทถวน) รายละเอียดดังนี้     
หมวดคาครภุณัฑ 

     -  ประเภทคาครุภัณฑอ่ืน    ตั้งไว 48,000 บาท 
      -  คาอะไหลมาตรวัดน้ํา  ตั้งไว 48,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออะไหลมาตรวัดน้ํา ขนาด 12 นิ้ว   จาํนวน 1  ชุด  
ประกอบดวย 

(1) Front vane bearing thrust pad (Item 16)  จํานวน 1  ช้ิน 
(2) Front vane bearing bush  (Item 17) จํานวน 1  ช้ิน 
(3) Back bearing cap assembly (Item 26)  จํานวน 1  ช้ิน 
(4) Vane complete (Item 30)   จํานวน 1  ช้ิน 
เพื่อใชในการปฏิบัติราชการไมมีรายละเอียดและราคาตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งตามราคาทองถ่ิน เพราะมีความจําเปนตองใชในการ
ปฏิบัติงาน (ตามโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และครุภัณฑ
ที่จําเปนในการปฏิบัติงานสอดคลองกับแผนพัฒนาสามปฯ ตามยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3  แนวทางการพัฒนาที่ 4-2553-2 หนา 5-55) 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3)  
หมวด 4  ขอ  27  “การโอนเงินงบประมาณรายจายใน หมวดคาครุภัณฑที่ดิน
และส่ิงกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2553 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 



  หนา 6 จาก 11 หนา 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ตอที่ประชุมสภา
เทศบาลตําบลหนองขาวเพื่อพิจารณาตอไป 

นายณรงค  ฟกทอง  ที่ประชุมทานใดมีขอสงสัยเกี่ยวกับญัตติที่ทานรองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล สําเนาว เอกสาร ไดแถลงไปแลวขอเชิญซักถามไดเลยครับ ถาไมมีสมาชิก

ทานใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใดอนุมัติใหเทศบาลตําบล
หนองขาวโอนเงินงบประมาณ  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม  ตามที่
นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปนเอก
ฉันท) 

มติท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาวเสนอญัตติ 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติจายขาดจากเงินสะสม เพื่อสนับสนุนโครงการฝกอบรม 
อาสาสมัครปกปองสถาบัน (อสป.) 

นายณรงค  ฟกทอง  ขอเชิญทานรองนายกเทศมนตรีพงศธร สุกก่ํา แถลงญัตติ เร่ือง  
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อสนับสนุนโครงการฝกอบรมอาสาสมัคร

ปกปองสถาบัน (อสป.) 

นายพงศธร สุกก่ํา  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายพงศธร สุกก่ํา  
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว ไดรับมอบหมายจากทานนายกเทศมนตรี 

ใหแถลงญัตตขิออนุมัติจายขาดเงินสะสม ดังนี ้
ดวยเทศบาลตําบลหนองขาว  มีความจําเปนเรงดวนที่จะตอง

ดําเนินการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลหนองขาว  เพื่อ
สนับสนุนโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปกปองสถาบัน (อสป.) โดยให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเงินสะสมไปดําเนินการ รายละเอียดตาม
หนังสืออําเภอทามวง ดวนที่สุด ที่ กจ 0217/2744 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2553 
จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติจายขาดจากเงินสะสมเพื่อสนับสนุนโครงการ
ฝกอบรมอาสาสมัครปกปองสถาบัน (อสป.) ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 
 
 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2553 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 



  หนา 7 จาก 11 หนา 

หลักการ 
ขออนุมัติจายขาดจากเงินสะสมของเทศบาลตําบลหนองขาว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 จํานวน 40,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ 
ฝกอบรมอาสาสมัครปกปองสถาบัน (อสป.) 

เหตุผล 
การขออนุมัติจายขาดจากเงินสะสมในครั้งนี้ เปนไปตามระเบียบ

กระทรวง มหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547  แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  หมวด 8 ขอ 89  

ดังนั้น นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว จึงขออนุมัติจายขาดจากเงิน
สะสม จํานวน 40,000 บาท  เพื่อสนับสนุนโครงการดังกลาว ตามหลักการ
และเหตุผลขางตน 

นายณรงค  ฟกทอง   ที่ประชุมทานใดมีขอสงสัยเกี่ยวกับญัตติที่ทานรองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล พงศธร สุกก่ํา ไดแถลงไปแลวขอเชิญซักถามไดเลยครับ ถาไมมีสมาชิกทาน

ใด ซักถาม ผมขอมติที่ประชุม  
สมาชิกทานใดอนุมัติใหเทศบาลตําบลหนองขาว จายขาดเงินสะสม 

เพื่อสนับสนุนโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปกปองสถาบันตามที่ นายก 
เทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปนเอกฉันท) 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม เพื่อสนับสนุนโครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปกปองสถาบัน (อสป.)ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว
เสนอญัตติ 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง อ่ืน ๆ (ถามี) 

นายณรงค  ฟกทอง  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อ่ืน ๆ มีสมาชิกทานใดที่จะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

นางสาวสิริรัตน  ลอถิรธร  เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉันมีเร่ืองที่จะแจงใหที่ 
เลขานุการสภาเทศบาล ประชุมทราบวาสมาชิกสภาเทศบาลจะครบวาระในวันที่ 9 กันยายน 2553 

และทางเทศบาลจะแจงใหทางคณะกรรมการการเลือกตั้งมาใหความรู ใหผูที่
ประสงคจะลงสมัครรับเลือกตั้งในสมัยหนาไดทราบ เร่ืองขอหามกอนการ
เลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งคะ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2553 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 



  หนา 8 จาก 11 หนา 

นายณรงค  ฟกทอง  ขอเชิญคุณมานพ หนูเล็ก รองประธานสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมานพ  หนูเล็ก  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายมานพ หนูเล็ก รอง 
รองประธานสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล ผมอยากจะขอสอบถามเรื่อง ไฟฟาแสงสวางจากสาม

แยกสถานีตํารวจภูธรหนองขาวจนสุดเขตเทศบาล  เร่ืองนี้ผมจําไดวาผมพดูมา
ตั้งแตปแรกที่ผมเขามา ผูอํานวยการกองชางก็รับปากไววาจะดําเนินการให
ตอนนี้ครบ 4 ปแลว ก็ยังไมเห็นมีไฟฟาแสงสวางเกิดขึ้นมา ขอฝากเรื่องนี้ดวย
นะครับ  

นายณรงค  ฟกทอง  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชอบ  สุขศิริ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ เร่ืองไฟฟาแสงสวางทางกองชางได 
นายกเทศมนตรี ประสานกับกรมทางหลวงเรียบรอยแลว แตยังไมไดรับการแจงกลับแตอยาง

ใด ไมรูวาจะเขาดําเนินการเมื่อใดเพราะวาเปนงบประมาณของกรมทางหลวง 
และกองชางไดทําหนังสือแจงการประสานไปอีก 1 คร้ังแลว  

นายณรงค  ฟกทอง  ปายตรงซุมทางเขาที่ กม.12 รูปเกาแลว ชวยเปลี่ยนดวยนะครับ ขอ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานรองนายกฯ สําเนาว เอกสาร ครับ 

นายสําเนาว  เอกสาร  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสําเนาว เอกสาร รอง 
รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ในแผนพัฒนา 3 ป 2554-2556 ไดตั้งงบประมาณเกี่ยวกับ

ไฟฟาไว ประมาณเสาไฟฟาไว 12 ตน ครับ 

นายณรงค  ฟกทอง  ขอเชิญคุณมานพ หนูเล็ก รองประธานสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมานพ  หนูเล็ก  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ขออนุญาตเรียนถามทานนายกครับ 
รองประธานสภาเทศบาล เห็นทานนายกเทศมนตรีบอกวาจะลาดยางจากซอยเทศบาล 1 ขางศูนยพัฒนา

เด็กเล็กไปจนถึงถนนเทศบาล 3 แตทําไมใหหยุดตรงสามแยกรานกวยเตี๋ยว 

นายณรงค  ฟกทอง  ขอเชิญคุณโกศล นาคะ สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายโกศล  นาคะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโกศล นาคะ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล ผมอยากจะใหขยายเขตไฟฟาเพราะวาตอนนี้ในเขตเทศบาลเสา 1 ตน

มีหมอติดไวหลายลูกทําใหสายไฟฟาพาดผานหลังคาเรือนของประชาชน 

นายณรงค  ฟกทอง  ขอเชิญทานรองนายกฯ สําเนาว เอกสาร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสําเนาว  เอกสาร  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ การขยายเขตไฟฟาตองใช 
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณสูง และถาจะขยายเขตจะตองใหทางการไฟฟาเปนผูดําเนินการ 

นายณรงค  ฟกทอง  ขอเชิญทานรองนายกฯ พงศธร สุกก่ํา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายพงศธร  สุกก่ํา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายพงศธร สุกก่ํา รอง 
รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ทางเทศบาลตําบลหนองขาวไมมีนโยบายในการขยายไฟฟา 

ติดตั้งไดเฉพาะไฟฟาแสงสวางเทานั้น ถาจะขยายเขตไฟฟาคาใชจายทั้งหมด
ทางเจาของบานจะตองเปนผูจายเอง 

นายณรงค  ฟกทอง  ขอเชิญคุณโปรด ลําดวล สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายโปรด  ลําดวล  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโปรด ลําดวล สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล ผมมีเร่ืองที่จะปรึกษาประมาณ 2 เรื่อง ครับ 

- เร่ืองของบประมาณสนับสนุนในการเกลี่ยดินบริเวณศาลาแมบาน
และอยากจะใหทําตะแกรงเหล็กกันลูกฟุตบอลที่เด็ก ๆ เลน 

- อยากใหซอมแซมศาลาแมบานที่ชํารุดเสียหาย 

นาณรงค  ฟกทอง   ขอเชิญทานรองนายกฯ สําเนาว เอกสาร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสําเนาว  เอกสาร   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมอยากจะใหนายเดชาธร  
รองนายกเทศมนตรี สุขนิรันดร นายชางโยธา 6ว เปนหัวหนางานประปา เพื่อคอยดูแลเกี่ยวกับการ 

งานประปา ครับ และเรื่องที่สมาชิกของบในการเกลี่ยดินนะครับ ตอนนี้ทาง
ผูรับเหมาเขายังดําเนินการกอสรางยังไมเสร็จ เมือเสร็จแลวเขาจะดําเนินเกลี่ย
ดินใหครับ  
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นายณรงค  ฟกทอง  ขอเชิญคุณโปรด ลําดวล สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายโปรด  ลําดวล  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ไฟฟาตรงปายศูนย OTOP ดับครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล และอยากจะใหไปตัดตนไมที่ปายศูนย OTOP ดวยครับ 

นายณรงค  ฟกทอง  ขอเชิญคุณสมชาย ปานธรรม สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมชาย  ปานธรรม  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมชาย ปานธรรม  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากจะใหการประปาลดปริมาณคอลีนหนอยครับ 

นายณรงค  ฟกทอง  ขอเชิญทานรองนายกฯ สําเนาว เอกสาร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสําเนาว  เอกสาร  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ถาลดปริมาณคอลีนแลววัดปริมาณ 
รองนายกเทศมนตรี คอลีนที่ปลายทางปริมาณคอลีนจะไมไดระดับครับ 

นายณรงค  ฟกทอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องตอที่ประชุมเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ  
ประธานสภาเทศบาล ไมมีนะครับ วันนี้สภาเทศบาลตําบลหนองขาวไดประชุมครบทุกระเบียบ

วาระแลว ผมขอปดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 16.10 น. 
ลงชื่อ.............................................ผูจดรายงานการประชุม 

             (นายณรงคพล  พัฒนมาศ) 
      เจาพนักงานธุรการ 

ลงชื่อ............................................เลขานุการสภาเทศบาล 
                      (นางสาวสิริรัตน  ลอถิรธร) 

          ปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
หนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2553 เรียบรอยถูกตองแลว เมื่อวัน.................... 
ที่............เดือน.............................................พ.ศ................ 

 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2553 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 



  หนา 11 จาก 11 หนา 

 

ลงชื่อ............................................ประธานกรรมการ 
(นายสมนกึ  เรืองฤทธิ์) 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 

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

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 

 
ลงชื่อ............................................กรรมการ 
             (นายวโิรจน  เอกจิต) 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 

ลงชื่อ............................................กรรมการ 
             (นายบัณฑิต  ศรีทบัทิม) 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 

ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้  
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2553 

ลงชื่อ................................................  
              (นายณรงค  ฟกทอง) 

       ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2553 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 
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