
หนา 1 จาก 24 หนา 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 คร้ังท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2553 

เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 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.  นายประธาน  พวงจาก   ผูอํานวยการกองชาง 

7.  นางสุพร  คูหา   ผูอํานวยการกองคลัง 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 วันที่ 1 สิงหาคม 2553 
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8.  นายสันติ  มงคลวิบูลผล  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
9.  นายกฤษณะ  สุขกรม   นายชางโยธา 6 ว. 
10. นายเดชาธร  สุขนิรันดร  นายชางโยธา 6 ว. 
11. นางสาวเมธินี สุกก่ํา   เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 
12. นายณรงคพล พัฒนมาศ  เจาพนักงานธุรการ 
13. นางวาสนา  อํานวย   ประธานชุมชน 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
  เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุม นางสาวสิริรัตน ลอถิรธร เลขานุการ
สภาเทศบาล ใหสัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขาหองประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแลว
กลาวเปดประชุม 

นายณรงค  ฟกทอง   บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุม 
ประธานสภาเทศบาล แลวผมขอเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.

2553 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ (ถามี) 
นายณรงค  ฟกทอง  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวันนี้ไมมี 
ประธานสภาเทศบาล   เร่ืองแจงที่ประชุม 

ในลําดับตอไปขอเชิญคุณสิริรัตน ลอถิรธร เลขานุการสภาเทศบาล อาน
ประกาศสภาเทศบาลตําบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 ของเทศบาลตําบลหนองขาว ขอเชิญครับ 

นางสาวสิริรัตน  ลอถิรธร   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน 
เลขานุการสภาเทศบาล ดิฉันนางสาวสิริรัตน ลอถิรธร เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตอานประกาศสภา

เทศบาลตําบลหนองขาว เร่ือง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 
คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 ของเทศบาลตําบลหนองขาว ขอเชิญครับ 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลหนองขาว  
เ ร่ือง เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจําป  
         พ.ศ.2553  

ตามที่สภาเทศบาลตําบลหนองขาว ไดมีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.2553 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ 2553 ที่ประชุมมี
มติกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ.2553 มีกําหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแต
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2553 เปนตนไป นั้น 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 วันที่ 1 สิงหาคม 2553 
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อาศัยอํานาจตามขอ 22 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 
คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2553 เวลา 14.00 น. ณ หอง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 
                  นายณรงค  ฟกทอง 

               ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 
พ.ศ.2553 เม่ือวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 

นายณรงค  ฟกทอง  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลลําดับแรก ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่ 3ประจําป พ.ศ.2553 เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 14 
กรกฎาคม 2553 สมาชิกทานใดตองการใหแกไขขอเชิญเสนอครับ 

ถาไมมีทานใดเสนอ ผมขอมติที่ประชุม ทานใดรับรองรายงานการประชุม
โปรดยกมือ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปนเอกฉันท) 

มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3  
ประจําป พ.ศ.2553 เม่ือวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง เลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 

นายณรงค  ฟกทอง   ลําดับตอไปเปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงวิธีเลือกตอที่ประชุม 

นางสาวสิริรัตน  ลอถิรธร  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
เลขานุการสภาเทศบาล 2547 ขอ 105(3) กําหนดวาใหสภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาล หรือ

บุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คนเปน
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 

  วิธีการเลือก ใหสมาชิกสภาหรือนายกเทศมนตรีเสนอชื่อสมาชิกสภาหรือ
บุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภา ในกรณีที่สมาชิกสภาเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภา

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 วันที่ 1 สิงหาคม 2553 
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รับรองไมนอยกวา 2 คน การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน ขอเรียนเชิญ
ทานประธานสภาคะ 

นายณรงค  ฟกทอง  ลําดับแรก ขอใหสมาชิกสภาเสนอวาจะใหมีคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาเทศบาล ญัตติรางเทศบัญญัติกี่คน ขอเชิญเสนอ 

นายโปรด  ลําดวล   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมขอเสนอใหมีคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาล  แปรญัตติรางเทศบัญญัติจํานวนสี่คนครับ 

นายณรงค  ฟกทอง  สมาชิกทานใดจะเสนอ ขอเชิญครับ ถาไมมี ผมขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดเห็นชอบใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติจํานวนสี่คนโปรด

ยกมือครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปนเอกฉันท) 

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลหนองขาว มีมติเปนเอกฉันทใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศ
บัญญัติ จํานวนสี่คน 

นายณรงค  ฟกทอง   ลําดับตอไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เสนอชื่อคณะ 
ประธานสภาเทศบาล กรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ กรณีที่สมาชิกสภาเสนอตองมีสมาชิกสภารับรองไม

นอยกวาสองคน ขอเชิญครับ 

นายมานพ  หนูเล็ก  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายมานพ  หนูเล็ก สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอคุณชํานาญ  เอกฉันท สมาชิสภาเทศบาล 

นายณรงค  ฟกทอง   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดรับรองโปรดยกมือ (นายประสงค  พัฒนมาศ, 
ประธานสภาเทศบาล นายสมนึก เรืองฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือรับรอง) 

นายโปรด  ลําดวล   เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขอเสนอคุณสมยศ  นาคะสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาล 

นายณรงค  ฟกทอง   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดรับรองโปรดยกมือ (นายวิโรจน  เอกจิต, 
ประธานสภาเทศบาล นายสมชาย  ปานธรรม สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือรับรอง) 

นายประสงค  พัฒนมาศ   เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขอเสนอคุณมานพ  หนูเล็ก 
สมาชิกสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล 

นายณรงค  ฟกทอง   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดรับรองโปรดยกมือ (นายสมยศ  นาคะ, 
ประธานสภาเทศบาล นายเพ็ชร  พัฒนมาศ สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือรับรอง) 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 วันที่ 1 สิงหาคม 2553 
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นายโปรด  ลําดวล   เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขอเสนอคุณสมชาย ปานธรรม  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล 

นายณรงค  ฟกทอง   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดรับรองโปรดยกมือ (นายวิโรจน  เอกจิต,  
ประธานสภาเทศบาล นายชํานาญ เอกฉันท และนายเพ็ชร พัฒนมาศ สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือรับรอง) 

นายณรงค  ฟกทอง   สมาชิกทานใดจะเสนออีกขอเชิญครับ  ไมมีทานใดเสนออีกนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ปรากฏวามีผูเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ จํานวนสี่คน ดังนี้ 
     1.  คุณมานพ  หนูเล็ก   รองประธานสภาเทศบาล 
    2.  คุณชํานาญ  เอกฉันท  สมาชิกสภาเทศบาล 
    3.  คุณสมยศ  นาคะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
    4.  สมชาย  ปานธรรม   สมาชิกสภาเทศบาล  
    มีผูเสนอชื่อเทากับจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติก็เปนอันวาไมตอง 

ลงคะแนน ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทั้งส่ีทานเปนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติ โปรดยกมือ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปนเอกฉันท) 

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลหนองขาว มีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปน
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ดังนี้ 
1. นายมานพ  หนูเล็ก  รองประธานสภาเทศบาล 
2. นายชํานาญ  เอกฉันท สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายสมยศ  นาคะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายสมชาย  ปานธรรม สมาชิกสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เ ร่ือง  ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554 วาระท่ี 1 

นายณรงค  ฟกทอง  ขอเชิญนายกเทศมนตรี แถลงหลักการและเหตุผลตอที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชอบ  สุขศิริ  เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายชอบ สุขศิริ 
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2554 ตอสภาเทศบาลตําบลหนองขาวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ผมจึงขอแถลงให
ทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2554 ดังตอไปนี้ 

 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 วันที่ 1 สิงหาคม 2553 
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11..  สถานะการคสถานะการคลังลัง                           

 1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป                      

   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2553 เทศบาลตําบลหนองขาว     

มีสถานะการเงิน ดังนี ้                         

  1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน              32,474,502.60  บาท  

  1.1.2 เงินสะสม                 20,548,394.05  บาท  

  1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม                4,662,021.96  บาท  

  1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนีผู้กพันและยังไมไดเบกิจาย       

    จํานวน - โครงการ       รวม   - บาท  

  1.1.5 รายการที่ไดกนัเงินไวโดยยงัไมไดกอหนีผู้กพัน          

    จํานวน - โครงการ       รวม   -    บาท  

  1.1.6 เงินกูคงคาง                 1,562,434.23    บาท  

2. การบริหารงบประมาณ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553)        

 (1) รายรับจริงทั้งส้ิน       19,905,714.93  บาท ประกอบดวย        

   หมวดภาษีอากร                 216,012.20  บาท  

   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต         431,871.00  บาท  

   หมวดรายไดจากทรัพยสิน              347,337.67  บาท  

   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย        -    บาท  

   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด               320,907.90  บาท  

   หมวดรายไดจากทุน                 -  บาท  

   หมวดภาษจีัดสรร                10,261,650.16  บาท  

   หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป              8,327,936.00  บาท  

 (2) เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ                9,145,500.00  บาท  

 (3) รายจายจรงิ จํานวน     18,430,295.08  บาท ประกอบดวย        

   งบกลาง                  4,874,958.50  บาท  

   งบบุคลากร                  4,783,097.00  บาท  

   งบดําเนินการ                 5,820,249.58  บาท  

   งบลงทุน                  1,638,790.00  บาท  

   งบรายจายอ่ืน                  -  บาท  

   งบเงินอุดหนนุ                 1,313,200.00  บาท  

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 วันที่ 1 สิงหาคม 2553 
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 (4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบวุัตถุประสงค     -  บาท  

 (5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่          620,000.00  บาท  

33..  การดําเนินงานของการประปาเทศบาลตาํบลหนองขาว การดําเนินงานของการประปาเทศบาลตาํบลหนองขาว ((ณณ  วันท่ี วันท่ี 3300  มิถุนายน มิถุนายน 22555533))       

  3.1 สถานะการคลัง                         

  3.1.1 งบประมาณรายจายทัว่ไป                    

   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2553 การประปาเทศบาลตําบลหนองขาว  

มีสถานะการเงิน ดงันี ้                         

  1) เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน               5,312,614.54  บาท  

  2) เงินสะสม                  3,416,176.59  บาท  

  3) ทุนสํารองเงินสะสม               1,113,707.87  บาท  

 3.2 การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553               

  (1) รายรับจริงทั้งส้ิน       2,327,588.61  บาท            

  (3) รายจายจรงิ จํานวน        1,243,193.85  บาท ประกอบดวย       

    งบกลาง                 18,534.00  บาท  

    งบบุคลากร                 418,520.00  บาท  

    งบดําเนินการ                806,139.85  บาท  

    งบลงทุน                  -  บาท  

    งบรายจายอ่ืน                 -  บาท  

    งบเงินอุดหนนุ                 -  บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 วันที่ 1 สิงหาคม 2553 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

    เทศบาลตําบลหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบรีุ 

            

รายรับ  รับจริง   ประมาณการ   ประมาณการ  
   ป 2552   ป 2553   ป 2554  

 รายไดจัดเก็บ        
   หมวดภาษีอากร  217,804.90 192,500.00     206,500.00  
   หมวดคาธรรมเนียมคาปรับ  และใบอนุญาต  536,310.20 270,500.00    272,500.00  
   หมวดรายไดจากทรัพยสิน  288,799.66 260,000.00 300,000.00  
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  242,715.06 270,000.00 250,000.00  
     รวมรายไดจัดเก็บ  1,285,629.82 993,000.00 1,029,000.00  

 รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให อปท.      

   หมวดภาษจีัดสรร  12,741,425.57 11,985,000.00    14,100,000.00  
 รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให อปท.  12,741,425.57 11,985,000.00    14,100,000.00  

 รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให อปท.      

   หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป  15,219,107.83 16,000,000.00    15,000,000.00  
 รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให อปท.  15,219,107.83 16,000,000.00    15,000,000.00  

 รวม  29,246,163.22 28,978,000.00    30,129,000.00  
เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 5,594,330.00    

รวม 34,840,493.22 28,978,000.00    30,129,000.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 วันที่ 1 สิงหาคม 2553 
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การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 วันที่ 1 สิงหาคม 2553 

คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

      

งบ  รับจริง   ประมาณการ   ประมาณการ  
   ป 2552   ป 2553   ป 2554  

 จายจากงบประมาณ     
   งบกลาง  - - 3,146,343 
   งบบุคลากร  - - 8,362,920 
   งบดําเนินการ  - - 10,267,070 
   งบลงทุน  - - 7,030,500 
   งบรายจายอ่ืน  - - - 
   งบเงินอุดหนนุ  - - 1,305,600 
     รวมจายจากงบประมาณ  - - 30,112,433.00 

     รวม  - - 30,112,433.00 
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การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 วันที่ 1 สิงหาคม 2553 

รายจายตามงานและงบรายจาย 

เทศบาลตําบลหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป    

งบ                          งาน  งานบริหารทัว่ไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ   งานบริหารงานคลัง   รวม  

งบบุคลากร 3,930,000  368,800  1,103,000  5,401,800  

  เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,227,200  - - 2,227,200  

  เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,702,800   368,800  1,103,000  3,174,600  

งบดําเนนิการ 2,493,000  50,000  680,000  3,223,000  

  คาตอบแทน 332,000  30,000  280,000  642,000  

  คาใชสอย 1,788,000  20,000  320,000  2,128,000  

  คาวัสด ุ 210,000  - 60,000  270,000  

  คาสาธารณูปโภค 163,000  - 20,000  183,000  

งบลงทุน 2,440,000  - 40,000  2,480,000  

  คาครุภัณฑ 40,000  - 40,000  80,000  

  คาที่ดินและสิง่กอสราง 2,400,000  - - 2,400,000  

งบเงินอดุหนนุ 155,000  - 25,000  180,000  

  เงินอุดหนุน 155,000  -   25,000  180,000  

งบรายจายอื่น - - - - 

  รายจายอื่น - - - - 

  รวม 9,018,000  418,800  1,848,000  11,284,800  
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การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 วันที่ 1 สิงหาคม 2553 

 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน    

                          งาน 
งบ 

 งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกับการรักษาความ

สงบภายใน  

 งานปองกันภยัฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย  

 รวม  

งบบุคลากร 640,000  -  640,000  

  เงินเดือน (ฝายประจํา) 640,000  -  640,000  

งบดําเนนิการ 195,000  170,000  365,000  

  คาตอบแทน 48,000  -  48,000  

  คาใชสอย 62,000  160,000  222,000  

  คาวัสด ุ 82,000  10,000  92,000  

  คาสาธารณูปโภค 3,000  -  3,000  

งบลงทุน 20,000  -  20,000  

  คาครุภัณฑ 20,000  - 20,000  

  คาที่ดินและสิง่กอสราง  -  -  -  

งบเงินอดุหนนุ -  -   -  

  เงินอุดหนุน  -  -  -  

งบรายจายอื่น -  -  -  

  รายจายอื่น -  -   -  

  รวม 855,000  170,000  1,025,000  
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การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 วันที่ 1 สิงหาคม 2553 

 แผนงานการศึกษา      

                          งาน 
งบ 

 งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกับการศึกษา  

 งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  

 งานศึกษาไมกําหนด
ระดับ  

 รวม  

งบบุคลากร 561,960  -  -  561,960  

  เงินเดือน (ฝายประจํา) 561,960  -  -  561,960  

งบดําเนนิการ 123,000  1,350,070  270,000  1,743,070  

  คาตอบแทน 35,000  -     -  35,000  

  คาใชสอย 10,000  100,630  220,000  330,630  

  คาวัสด ุ 23,000  1,249,440  50,000  1,322,440  

  คาสาธารณูปโภค 55,000  -  -  55,000  

งบลงทุน -  -  - - 

  คาครุภัณฑ - - - - 

  คาที่ดินและสิง่กอสราง - - - - 

งบเงินอดุหนนุ -   889,200    -  889,200  

  เงินอุดหนุน -  889,200  -   889,200  

งบรายจายอื่น - - - - 

  รายจายอื่น - - - - 

  รวม  684,960   2,239,270  270,000   3,194,230  
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การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 วันที่ 1 สิงหาคม 2553 

 แผนงานสาธารณสุข     

                          งาน 
งบ 

 งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  

 งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสขุอื่น  

 รวม  

งบบุคลากร 812,000  -  812,000  

  เงินเดือน (ฝายประจํา) 812,000  -  812,000  

งบดําเนนิการ 384,000  475,000  859,000  

  คาตอบแทน 148,000   20,000  168,000  

  คาใชสอย 50,000  455,000   505,000  

  คาวัสด ุ 186,000  -  186,000  

  คาสาธารณูปโภค -    -  -  

งบลงทุน 45,000  -  45,000  

  คาครุภัณฑ 45,000  -  45,000  

  คาที่ดินและสิง่กอสราง - - - 

งบเงินอดุหนนุ -  170,000  170,000  

  เงินอุดหนุน -   170,000  170,000  

งบรายจายอื่น - - - 

  รายจายอื่น - - - 

  รวม 1,241,000  645,000  1,886,000  
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การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 วันที่ 1 สิงหาคม 2553 

 แผนงานสงัคมสงเคราะห    

                          งาน 
งบ 

 งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห  

 รวม  

งบบุคลากร - - 

  เงินเดือน (ฝายประจํา) - - 

งบดําเนนิการ 250,000  250,000  

  คาตอบแทน - - 

  คาใชสอย 250,000  250,000  

  คาวัสด ุ - - 

  คาสาธารณูปโภค - - 

งบลงทุน 950,000  950,000  

  คาครุภัณฑ - - 

  คาที่ดินและสิง่กอสราง 950,000  950,000  

งบเงินอดุหนนุ - - 

  เงินอุดหนุน - - 

งบรายจายอื่น - - 

  รายจายอื่น - - 

  รวม  1,200,000     1,200,000  

   

   



หนา 15 จาก 24 หนา 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 วันที่ 1 สิงหาคม 2553 

 แผนงานเคหะและชุมชน       

                          งาน 
งบ 

 งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน  

 งานไฟฟาถนน   งานสวนสาธารณะ   งานกําจดัขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  

 รวม  

งบบุคลากร 708,000  - - - 708,000  

  เงินเดือน (ฝายประจํา) 708,000  - - - 708,000  

งบดําเนนิการ  1,262,000  100,000  -  1,500,000  2,862,000  

  คาตอบแทน 245,000  -  - - 245,000  

  คาใชสอย 505,000  100,000  -  1,500,000  2,105,000  

  คาวัสด ุ 506,000  - - - 506,000  

  คาสาธารณูปโภค 6,000  - - - 6,000  

งบลงทุน 30,000  3,505,500  -  -  3,535,500  

  คาครุภัณฑ 30,000    -  - -  30,000  

  คาที่ดินและสิง่กอสราง - 3,505,500  - - 3,505,500  

งบเงินอดุหนนุ - - - - - 

  เงินอุดหนุน - - - - - 

งบรายจายอื่น - - - - - 

  รายจายอื่น - - - - - 

  รวม 2,000,000  3,605,500  -  1,500,000  7,105,500  

       



หนา 16 จาก 24 หนา 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 วันที่ 1 สิงหาคม 2553 

 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน    

                          งาน 
งบ 

 งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกับสรางความ
เขมแข็งของชมุชน  

 งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน  

 รวม  

งบบุคลากร 239,160  - 239,160  

  เงินเดือน (ฝายประจํา) 239,160  - 239,160  

งบดําเนนิการ 40,000  505,000  545,000  

  คาตอบแทน 30,000  -  30,000  

  คาใชสอย 10,000  505,000  515,000  

  คาวัสด ุ - - - 

  คาสาธารณูปโภค - - - 

งบลงทุน - - - 

  คาครุภัณฑ - - - 

  คาที่ดินและสิง่กอสราง - - - 

งบเงินอดุหนนุ - - - 

  เงินอุดหนุน - - - 

งบรายจายอื่น - - - 

  รายจายอื่น - - - 

  รวม 279,160  505,000  784,160  

     



หนา 17 จาก 24 หนา 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 วันที่ 1 สิงหาคม 2553 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    

                          งาน 
งบ 

 งานกฬีาและ
นันทนาการ  

 งานศาสนาวฒันธรรม
ทองถิ่น  

 รวม  

งบบุคลากร - - - 

  เงินเดือน (ฝายประจํา) - - - 

งบดําเนนิการ 90,000  330,000  420,000  

  คาตอบแทน - - - 

  คาใชสอย -  330,000  330,000  

  คาวัสด ุ 90,000  - 90,000  

  คาสาธารณูปโภค - - - 

งบลงทุน - - - 

  คาครุภัณฑ - - - 

  คาที่ดินและสิง่กอสราง - - - 

งบเงินอดุหนนุ 10,000  56,400  66,400  

  เงินอุดหนุน 10,000  56,400  66,400  

งบรายจายอื่น - - - 

  รายจายอื่น - - - 

  รวม 100,000  386,400  486,400  

     

     



หนา 18 จาก 24 หนา 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 วันที่ 1 สิงหาคม 2553 

 แผนงานงบกลาง    

                          งาน 
งบ 

 งบกลาง   รวม  

งบกลาง 3,146,343  3,146,343  

  งบกลาง 3,146,343  3,146,343  

  รวม 3,146,343  3,146,343  



หนา 19 จาก 24 หนา 

นายณรงค  ฟกทอง    สมาชิกทานใด จะอภิปรายซักถามเกี่ยวกบัรางเทศบัญญัตินี้ ขอเชิญ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณมานพ  หนูเล็ก รองประธานสภาเทศบาล ครับ 

นายมานพ  หนูเล็ก  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายมานพ หนูเล็ก รองประธาน 
รองประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลตามที่ทานนายกบอกวาจะลาดยางถนนตั้งแตหนารานสมตําปราณีต

จนถึงถนนเทศบาล 1 ขางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทําไมในแผนถึงลาดยางตั้งแตราน
กวยเตี๋ยวมาถึงถนนเทศบาล 1 ขางศูนยพัฒนาเด็กเล็กครับ 

นายณรงค  ฟกทอง เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชอบ  สุขศิริ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ตามที่ทานรองประธานสภาไดถาม 
นายกเทศมนตรี ถนนตั้งแตรานสมตํามาจนถึงรานกวยเตี๋ยวถนนยังมีสภาพดีอยู จึงลาดยางตั้งแต

รานกวยเตี๋ยวไปจนถึงถนนเทศบาล 1 ขางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครับ 

นายณรงค  ฟกทอง  ถาไมมีทานใดซักถามอีก ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล ใหรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2554 วาระที่ 1 โปรดยกมือ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปนเอกฉันท) 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหรับหลักการแหงรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554 (วาระท่ี 1) 

นายณรงค  ฟกทอง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล ทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 45 วรรคสาม กําหนดวา ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ  

จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระที่สอง ใหกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง นับแตสภาเทศบาล มีมติรับ
หลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณ ผมจึงขอหารือที่ประชุมวาจะใชเวลาใน
การเสนอคําแปรญัตติเทาใด ขอเชิญเสนอครับ 

นายชํานาญ  เอกฉันท   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอใหกําหนดระยะเวลา 
สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอคําแปรญัตติ 5 วันครับ   

นายณรงค  ฟกทอง   สมาชิกทานใดรับรองตามที่คุณชํานาญ เอกฉันท เสนอ โปรดยกมือ  
ประธานสภาเทศบาล (สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนยกมือรับรอง) 
  สมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไม ไมมีนะครับ เปนอันวาที่ประชุม 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 วันที่ 1 สิงหาคม 2553 



หนา 20 จาก 24 หนา 

 แหงนี้กําหนดเวลาในการเสนอคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 เปน เวลา 5 วันนับแตสภาเทศบาลมีมติรับหลักการ
แหงรางเทศบัญญัติงบประมาณราจายฉบับนี้ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2553 เวลา 
16.00 น. ไปจนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น. และผมขอนัดประชุมสภา
เพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติ ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันจันทรที่ 16 สิงหาคม 
2553 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ ขอนัดในที่ประชุมโดยไม
ตองทําหนังสือแจงนะครับ 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองอื่น ๆ  

นายณรงค  ฟกทอง  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ เชิญคุณสมชาย ปานธรรม  
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 

นายสมชาย  ปานธรรม  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมชาย ปานธรรม สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล ผมขอแจงใหผูบริหารทราบวา บริเวณบานนายชอบ ปานธรรม ซอย 

11 รถบรรทุกดินเยียบฝาทอแตกขอใหทางกองชางไปสํารวจดวยครับ 

นายณรงค  ฟกทอง เชิญคุณชํานาญ เอกฉันท สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชํานาญ  เอกฉันท  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชํานาญ เอกฉันท สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล ผมอยากจะสอบถามวาแอรที่จะติดใหงานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยไมทราบวาจะติดใหเมื่อไรครับ 

นายณรงค  ฟกทอง เชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสิริรัตน  ลอถิรธร  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทางเทศบาลไมไดตั้งงบประมาณใน 
เลขานุการสภาเทศบาล การติดตั้งไว จะตองรอใหส้ินปงบประมาณกอนจะไดดูวามีงบประมาณเหลือเทาไร

จะไดนํามาดําเนินการติดตั้งแอรใหงานปองกัน และตอนนี้เทศบาลรายรับจริงต่ํา
กวาประมาณการอีกประมาณ 8 ลานกวาบาท 

นายณรงค  ฟกทอง เชิญคุณมานพ หนูเล็ก รองประธานสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 วันที่ 1 สิงหาคม 2553 



หนา 21 จาก 24 หนา 

นายมานพ  หนูเล็ก  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ตรงทายเขตเทศบาลที่ติดตอกับองคการ 
รองประธานสภาเทศบาล บริหารสวนตําบลหนองขาวมีชาวบานถมที่บอน้ําตรงบริเวณเลยหนาทาขาวโรงสี

กิตติผมอยากจะใหเทศบาลประสานกับทางองคการบริหารสวนตําบลใหชวย
ตรวจสอบหนอยครับ 

นายณรงค  ฟกทอง เชิญคุณโปรด ลําดวล สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายโปรด  ลําดวล  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโปรด ลําดวล สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลทอระบายน้ําเริ่มสงกลิ่นเหม็นผมอยากจะใหเทศบาลนําน้ํามาเปาในทอ

ระบายน้ําในเขตเทศบาลทั้งหมดครับ และอยากจะใหเจาหนาที่ฉีดพนหมอกควัน
ใหทั่วทุกหลังคาเรือนครับ 

นายณรงค  ฟกทอง เชิญทานรองนายกเทศมนตรีพงศธร สุกก่ํา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายพงศธร  สุกก่ํา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายพงศธร สุกก่ํา รองนายก 
รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรีทางองคการบริหารสวนตําบลหนองขาวไดดําเนินการตรวจสอบ

เรียบรอยแลวครับ 
  เร่ืองทอระบายน้ําสงกลิ่นเหม็น ผมคิดวาเหม็นเปนบางจุดไมทั้งหมดนะ

ครับ ผมอยากจะใหทานสมาชิกชวยกันบอกประชาชนวาอยาทิ้งขยะลงในทอ
ระบายน้ําถาจะใหเอาน้ําไปเปาทอระบายน้ําทั้งหมดคงทําไมไดเพราะวาจะ
ส้ินเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุครับ 

นายณรงค  ฟกทอง เชิญทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมนู  อํานวย  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายมนู อํานวย เลขานุการนายก 
เลขานุการนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ผมอยากจะใหชวยกันปลูกฝงประชาชนใหชวยกันดูแลรักษาความ

สะอาดไมทิ้งส่ิงปฏิกูลลงทอระบายน้ําครับตอใหมีงบประมาณ 100 ลานก็แกปญหา
ไมไดอยางถาวร ถาประชาชนยังทิ้งส่ิงปฏิกูลอยูอยางนี้ ครับ 

นายณรงค  ฟกทอง เชิญคุณประสงค พัฒนมาศ สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 วันที่ 1 สิงหาคม 2553 



หนา 22 จาก 24 หนา 

นายประสงค  พัฒนมาศ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประสงค พัฒนมาศ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากจะขอปรึกษาหารือที่ประชุมวาทอมุดทางเขาบอบัด

ตอนนี้โคลนมันอุดดันทําใหน้ําลนเขาในบานระบายไมทันผมอยากจะใหนํารถแม็ค
โคมาตักโคลนแลวใสรถไปทิ้งครับ 

นายณรงค  ฟกทอง เชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชอบ  สุขศิริ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ตามที่ทานสมาชิกไดกลาวมานั้น ผม 
นายกเทศมนตรี ไดประสานกับผูรับเหมาที่มีแบ็คโฮคอยาวเรียบรอยแลว เขาบอกวาจะตักโคลนให

ฟรี แตทางเทศบาลตองหารถมาบรรทุกโคลนไปทิ้งเอง แตตอนนี้ยังหารถบรรทุก
ดังกลาวไมไดเพราะรถของเทศบาลบรรทุกไมไดมันจะหกเปอนถนน และไดติดตอ
ไปกับชลประทานแลวเขามามีรถบรรทุกเหมือนกันไมรูจะติดตอกับหนวยงานไหน
อีกครับ 

  แลวอีกเรื่องหนึ่งคือ การฝงทอระบายน้ําตรงทายบอบําบัดไปยังคลองทิ้ง
น้ําที่ทางองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการนั้น ตอนนี้ทางผูรับเหมาไดแจงหยุด
งานไมรูวาจะเขาดําเนินการเมื่อใด ผมไดประสานไปยังผูรับเหมาใหเขามายกทอ
ออกจากนาของประชาชนเพื่อที่ประชาชนจะไดทํานาตอไป  

นายณรงค  ฟกทอง เชิญคุณโปรด ลําดวล สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายโปรด  ลําดวล  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมอยากจะขอเสาไฟฟาเปลี่ยนตรง 
สมาชิกสภาเทศบาล บริเวณศาลาแมบานเพราะวาเสาเกามันเปนไมหักแลวทําสายไฟพันกัน และ

อยากจะใหไปเปลี่ยนหลอดไฟแสงจันทรบริเวณศาลาแมบานหนอยครับมันไมติด
มาหลายวันแลวครับ 

  อยากจะไดลําโพงติดตรงบานเกียรติซัก 1 ดอกครับ 

นายณรงค  ฟกทอง เชิญคุณโกศล นาคะ สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายโกศล  นาคะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโกศล นาคะ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล บานนายมานะ สอนใจ เขาจะยกที่ใหเปนทางสาธารณะเพื่อสรางถนน

พรอมรางระบายน้ําใชเปนทางออก กวาง 3.50 เมตร จะดําเนินการใหเขาไดเปลา
ครับ 
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หนา 23 จาก 24 หนา 

  มีชาวบานอยากจะใหเอาลําโพงออกบริเวณบานนายเอื้อน เอาออก 1 ดอก 
และบริเวณบานนายสมศักดิ์ กําเนิดรัตน เอาออก 1 ดอก ครับ  

นายณรงค  ฟกทอง เชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชอบ  สุขศิริ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมอยากจะใหจัดทําปายชื่อรายนามผู 
นายกเทศมนตรี บริจาคที่สรางอาคารเรือนไทยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กแขวนไวที่ตนไม ครับ 

นายณรงค  ฟกทอง เชิญคุณประสงค พัฒนมาศ สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายประสงค  พัฒนมาศ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมอยากจะใหทําปายซอยตันจํานวน 
สมาชิกสภาเทศบาล 1 ปายติดไวหนาซอยบานนายประสิทธ ตรงกิโลเมตรที่ 12 ครับ 

นายณรงค  ฟกทอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องตอที่ประชุมเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ  
ประธานสภาเทศบาล ไมมีนะครับ วันนี้สภาเทศบาลตําบลหนองขาวไดประชุมครบทุกระเบียบวาระแลว 

ผมขอปดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 17.05 น. 

ลงชื่อ.............................................ผูจดรายงานการประชุม             
    (นายณรงคพล  พัฒนมาศ) 

                  เจาพนักงานธุรการ 

 
ลงชื่อ.............................................เลขานุการสภาเทศบาล                

   (นางสาวสิริรัตน    ลอถิรธร) 
               ปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว 
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หนา 24 จาก 24 หนา 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 เรียบรอยถูกตองแลว เมื่อวันที่............เดือน.................... 
พ.ศ.................... 

 
ลงชื่อ.............................................ประธานกรรมการ 
              (นายสมนึก  เรืองฤทธิ์)  
                สมาชิกสภาเทศบาล 
 
ลงชื่อ.............................................กรรมการ 

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

  (นายวิโรจน  เอกจิต) 
   สมาชิกสภาเทศบาล 
 

ลงชื่อ.............................................กรรมการ 
              (นายบัณฑิต  ศรีทับทิม)  
                 สมาชิกสภาเทศบาล 

ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในการประชุมสภาเทศบาล
สมัยประชุม........................................เมื่อวันที่ ........ เดือน....................... พ.ศ............... 

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

                             ประธานสภาเทศบาล 
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