
  หนา 1 จาก 13 หนา 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๔ 

เม่ือวันจันทรท่ี ๗ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ หองประชมุสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 

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

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 
๑. นายโกศล  นาคะ   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายพงษ์ศักด์ิ ทองแท ้   สมาชิกสภาเทศบาล    
๔. นายพยอม  ผึ่งผาย   สมาชิกสภาเทศบาล    
๕. นายวันชัย  กมลวิบูลนันท  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายวันเพ็ญ  สุขกรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายวิโรจน์  เอกจิต   สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายเสนาะ  อํานวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒.นางอารมย์  เอกฉันท ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่มาประชุม 
  - 

เลขานุการสภาเทศบาล 
 นางสาวสิริรัตน์ ล้อถิรธร   ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นายชอบ  สุขศิร ิ   นายกเทศมนตรี 
๒. นายพงศ์ธร  สุกกํ่า   รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายสําเนาว์  เอกสาร   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายโกมล  สิทธิสร   ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
๕. นายมนู  อํานวย   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๖. นางสาวสิริรัตน์ ล้อถิรธร   ปลัดเทศบาล 
๗. นายประธาน  พวงจาก   ผู้อํานวยการกองช่าง 
๘. นางสุพร  คูหา   ผู้อํานวยการกองคลัง 
๙.  นางสาวเมธินี  สุกกํ่า   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๐.นายณรงค์พล พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๑.นางสาวอารีรัตน์ พฤฒิกุล   ประชาชน 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.2553 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ 2553 



  หนา 2 จาก 13 หนา 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
  เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุม นางสาวสิริรัตน ลอถิรธร 
เลขานุการสภาเทศบาล ใหสัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขาหองประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูป
บูชาพระรัตนตรัยแลวกลาวเปดประชุม 

นายโกศล  นาคะ    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบ 
ประธานสภาเทศบาล องคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ือง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ (ถามี) 
นายโกศล  นาคะ  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาล   วันนี้ขอเชิญทานสมาชิกสภาทุกทานรวมตอนรับแขกผูเขามารวมในงานพิธี

บําเพ็ญกุศลศพพระครูถาวรกาญจนนิมิต เจาอาวาสวัดอินทาราม และในวันที่ 
๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เทศบาลรับเปนเจาภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ
พระครูถาวรกาญจนนิมิต เจาอาวาสวัดอินทาราม ก็ขอเชิญทานสมาชิกทุก
ทานดวยครับ 

ในลําดับตอไปขอเชิญคุณสิริรัตน ลอถิรธร เลขานุการสภาเทศบาล 
อานประกาศสภาเทศบาลตําบลหนองขาว เร่ือง กําหนดสมัยประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2553 ของสภาเทศบาลตําบลหนองขาว ขอเชิญ
ครับ 

นางสาวสิริรัตน  ลอถิรธร   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล ทุกทาน ดิฉันนางสาวสิริรัตน ลอถิรธร เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาต

อานประกาศสภาเทศบาลตําบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  พ .ศ .  2553 ของเทศบาลตําบล 
หนองขาว 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 
เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 

พ.ศ. 2553 ตามที่สภาเทศบาลตําบลหนองขาว ไดมีมติในการประชุมสภา
เทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2552 เมื่อวันจันทรที่ 23 
กุมภาพันธ 2552 ที่ประชุมมีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 
พ.ศ. 2553 มีกําหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 เปนตนไป 
นั้น 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.2553 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ 2553 
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อาศัยอํานาจตามขอ 22 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2553 ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.
2553 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่  8  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2553  
           ณรงค ฟกทอง 

       นายณรงค ฟกทอง 
      ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1  
                                                        คร้ังท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2553 เม่ือวันศุกรท่ี 22 มกราคม 2553 

นายณรงค  ฟกทอง  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 เมื่อวันศุกร

ที่ 22 มกราคม 2553 
  ลําดับแรก  ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภา 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553 เมื่อวันศุกรที่ 22 
มกราคม 2553 สมาชิกทานใด ตองการใหแกไขขอเชิญเสนอครับ ถาไมมีทาน
ใดเสนอ ผมขอมติที่ประชุม ทานใดรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือ 
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปนเอกฉันท) 

มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 
คร้ังท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2553 เม่ือวันศุกรท่ี 22 มกราคม 2553 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ.2553 และสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ประจําป พ.ศ.2554 

นายณรงค  ฟกทอง  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ.2553 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจําป พ.ศ.2554 ขอเชิญ

เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นางสาวสิริรัตน  ลอถิรธร  เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดวยพระราชบัญญัติเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 24 กําหนดไววา  

ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญส่ีสมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.2553 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ 2553 



  หนา 4 จาก 13 หนา 

ประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 21 กําหนดไว
วา การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตน
ประชุม สมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัย
แรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในที่ประชุมสภาสมัยสามัญ
ประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม  

นายณรงค  ฟกทอง   ตามที่เลขานุการสภา ไดช้ีแจงใหทุกทานทราบแลว ลําดับตอไป  
ประธานสภาเทศบาล ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลเสนอวาจะ กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป 

พ.ศ.2553 จํานวนกี่สมัย 

นายมานพ หนูเล็ก  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมขอเสนอใหมีจํานวนสมัย 
รองประธานสภาเทศบาล ประชุมสามัญประจําป 2553 จํานวน 4 สมัย ครับ 

นายณรงค  ฟกทอง   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดรบัรองโปรดยกมือ 
ประธานสภาเทศบาล (นายโกศล นาคะ, นายชํานาญ เอกฉันท, นายวิโรจน เอกจิต, นายประสงค 

พัฒนมาศ สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง) 
สมาชิกสภาทานใดจะเสนออกีหรือไม ถาไมมี ผมขอมติที่ประชุม

สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.
2553 จํานวน 4 สมัย โปรดยกมือ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปนเอกฉนัท) 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ.2553 
จํานวน 4 สมัย  

นายณรงค  ฟกทอง   ตามมติที่ประชุมไดกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ.  
ประธานสภาเทศบาล 2553 จํานวน 4 สมัย ลําดับตอไปขอใหสมาชิกสภาเทศบาล เสนอกําหนดสมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.2553 ขอเชิญเสนอวาจะใหมีระยะเวลากี่
วัน และเริ่มตนประชุมในวันที่เทาไหร ขอเชิญเสนอครับ 

นายมานพ  หนูเล็ก  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอใหมีกําหนด 30 วัน เร่ิม 
รองประธานสภาเทศบาล  ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2553 

นายณรงค  ฟกทอง   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดรบัรองโปรดยกมือ ( นายโกศล นาคะ,  
ประธานสภาเทศบาล นายชํานาญ เอกฉันท, นายเพ็ชร พัฒนมาศ สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง) 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.2553 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ 2553 
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  มีสมาชิกทานใดที่จะเสนออีกไหมครับ ถาไมมีทานใดเสนอ ผมขอ 
มติที่ประชุมทานใดเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 
พ.ศ.2553 มีกําหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2553โปรดยกมือครับ  
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปนเอกฉันท) 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําป พ.ศ.2553 มี
กําหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2553  

นายณรงค  ฟกทอง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2553 ขอเชิญเสนอวาจะให 
ประธานสภาเทศบาล มีระยะเวลากี่วัน และเริ่มตนประชุมในวันที่เทาไหร ขอเชิญเสนอครับ 

นายมานพ  หนูเล็ก  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอใหมีกําหนด 30 วัน เร่ิม 
รองประธานสภาเทศบาล ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ครับ  

นายณรงค  ฟกทอง   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดรบัรองโปรดยกมือ (นายโปรด ลําดวล, 
ประธานสภาเทศบาล นายชํานาญ เอกฉันท, นายสมยศ นาคะ, นายประสงค พัฒนมาศ, นายสมนึก 

เรืองฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง) 
  มีสมาชิกทานใดที่จะเสนออีกไหมครับ ถาไมมีทานใดเสนอ ผมขอ 
 มติที่ประชุม ทานใดเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 

พ.ศ.2553 มีกําหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 โปรดยกมือครับ 
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปนเอกฉันท) 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2553 มี
กําหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 

นายณรงค  ฟกทอง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ.2553 ขอเชิญเสนอวาจะให 
ประธานสภาเทศบาล มีระยะเวลากี่วัน และเริ่มตนประชุมในวันที่เทาไหร ขอเชิญเสนอครับ 

นายมานพ  หนูเล็ก  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอใหมีกําหนด 30 วัน  
รองประธานสภาเทศบาล เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2553 ครับ 

นายณรงค  ฟกทอง   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดรบัรองโปรดยกมือ (นายประสงค  
ประธานสภาเทศบาล พัฒนมาศ, นายชํานาญ เอกฉันท, นายเพ็ชร พัฒนมาศ สมาชิกสภาเทศบาล 

ยกมือรับรอง) 
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นายณรงค  ฟกทอง   มีสมาชิกทานใดที่จะเสนออกีไหมครับ ถาไมมีทานใดเสนอ ผมขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุมทานใดเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 

พ.ศ.2553 มีกําหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2553 โปรดยกมือครับ 
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปนเอกฉันท) 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ.2553 มี
กําหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2553  

นายณรงค  ฟกทอง  ลําดับตอไป ขอเชิญสมาชิกเสนอวา จะกําหนดวันเริ่มตนสมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.2554 ในวันที่เทาไหร และมีระยะเวลากี่วัน ขอ

เชิญเสนอครับ 

นายมานพ  หนูเล็ก  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอใหมีกําหนด 28 วัน เร่ิม 
รองประธานสภาเทศบาล ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 ครับ 

นายณรงค  ฟกทอง   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดรบัรองโปรดยกมือ (นายสมยศ นาคะ, 
ประธานสภาเทศบาล นายประสงค พัฒนมาศ, นายสมนึก เรืองฤทธิ์, นายบัณฑิต ศรีทับทิม สมาชิก

สภาเทศบาลยกมือรับรอง) 
  มีสมาชิกทานใดที่จะเสนออีกไหมครับ ถาไมมีทานใดเสนอ ผมขอ 
 มติที่ประชุม  ทานใดเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก 

ประจําป พ.ศ. 2554 มีกําหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 โปรด
ยกมือครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปนเอกฉันท) 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปพ.ศ.2554 มี
กําหนด 30 วัน เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554  

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพือ่จายเปนคาท่ีดินและสิงกอสราง 

นายณรงค  ฟกทอง  ขอเชิญทานรองนายกเทศมนตรีสําเนาว เอกสาร แถลงญัตติ เร่ือง  
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจายเปนคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

นายสําเนาว  เอกสาร  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสําเนาว เอกสาร  
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว ไดรับมอบหมายจากทานนายกเทศมนตรี 

ใหแถลงญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ดังนี้ 
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ดวยเทศบาลตําบลหนองขาว  มีความจําเปนเรงดวนที่จะตอง
ดําเนินการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลหนองขาว  เพื่อจาย
เปนคาที่ดินและสิ่งกอสรางงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณป2553 
ที่ตั้งจายจากเงินอุดหนุน เนื่องจากปนี้ไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม
เปนไปตามที่ไดตั้งเทศบัญญัติไว   จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติจายขาดจาก
เงินสะสมเพื่อจายเปนคาที่ดินและสิ่งกอสราง ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติจายขาดจากเงินสะสมของเทศบาลตําบลหนองขาว   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 จํานวน 2,092,500 บาท เพื่อจายเปนคาที่ดิน
และส่ิงกอสรางจํานวน 9 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  โครงการที่ 7 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 คากอสรางถนน คสล. และรางระบายน้ํารูปตัวยูพรอม
ฝารางระบายน้ํา คสล. ฝงทอระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนเทศบาล 2 ฝงขวา 
หมูที่  12  ตําบลหนองขาว    ตั้งไว    712,000.- บาท 

2.  โครงการที่ 8 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 คากอสรางถนน คสล.และรางระบายน้ํารูปตัวยูพรอม
ฝารางระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนเทศบาล 7 ซอย 2 หมูที่ 8  ตําบลหนองขาว 
       ตั้งไว 110,000.-บาท 

3.  โครงการที่ 12 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 คากอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูพรอมฝา  คสล. บริเวณ
ถนนเทศบาล 11 ฝงขวา หมูที่ 2 ตําบลหนองขาว 

     ตั้งไว 150,000.- บาท 
4.  โครงการที่ 14  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2553 คากอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูพรอมฝารางระบายน้ํา  
คสล. บริเวณถนนกาญจนบุรี – อูทอง กม. 11+950 หมูที่ 9 ตําบลหนองขาว 
      ตั้งไว    226,000.- บาท 

5.  โครงการที่ 15  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 คากอสรางถนน คสล.รางระบายน้าํรูปตัวยูพรอมฝา 
คสล.บริเวณถนนเทศบาล 2ฝงซาย  หมูที่ 4  ตําบลหนองขาว   
      ตั้งไว 292,000.- บาท 

6.  โครงการที่ 20 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 คากอสรางถนน คสล.รางระบายน้าํรูปตัวยูพรอมฝา 
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คสล. ฝงทอระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนเทศบาล 10 ฝงซาย ปลายซอย หมูที่ 3 
ตําบลหนองขาว     ตั้งไว 224,500.- บาท 

7.  โครงการที่ 25 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 คากอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูพรอมฝาราง คสล. 
บริเวณถนนเทศบาล 6 ฝงขวา หมูที่ 1 ตําบลหนองขาว   
      ตั้งไว 117,500.- บาท 

8.  โครงการที่ 26 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ  พ .ศ .2553 คากอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูพรอมฝาราง  
คสล. ,ฝงทอระบายน้ํา คสล.บริเวณถนนเทศบาล 4 ฝงซาย หมูที่ 5 ตําบล
หนองขาว     ตั้งไว 168,500.- บาท 

9.  โครงการที่ 28 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 คากอสรางถนน คสล.และกอสรางรางระบายน้ํารูปตัว
ยูพรอมฝาราง คสล. บริเวณซอยบานกลวย หมูที่ 10 ตําบลหนองขาว  
      ตั้งไว   92,000.- บาท 

เหตุผล 
การขออนุมัติจายขาดจากเงินสะสมในครั้งนี้ เปนไปตามระเบียบ

กระทรวง มหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547  แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 หมวด 8 ขอ 89 และเปนไปตามแผนพัฒนา
สามป  พ .ศ .2553-2555 ยุทธศาสตรที่  3  ดานโครงสรางพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 กอสรางปรังปรุง บํารุงรักษา ถนน 
ทางเทา สะพาน ทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว จึงขออนุมัติจายขาดจากเงิน
สะสม จํานวน 2,092,500.-บาท เพื่อนําไปจายเปนคาที่ดินและสิ่งกอสรางตาม
โครงการดังกลาว ตามหลักการและเหตุผลขางตน 

นายณรงค  ฟกทอง   ที่ประชุมทานใดมีขอสงสัยเกี่ยวกับญัตติที่ทานรองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล สําเนาว เอกสาร ไดแถลงไปแลวขอเชิญซักถามไดเลยครับ ถาไมมีสมาชิก

ทานใด ซักถาม ผมขอมติที่ประชุม  
สมาชิกทานใดอนุมัติใหเทศบาลตําบลหนองขาว จายขาดเงินสะสม 

เพื่อจายเปนคาที่ดินและสิ่งกอสราง ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือ
ครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปนเอกฉันท) 
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มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม เพื่อจายเปนคาท่ีดินและสิ่งกอสราง
ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาวเสนอญัตติ 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง อ่ืน ๆ (ถามี) 

นายณรงค  ฟกทอง  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืน ๆ มีสมาชิกทานใดที่จะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

นางสาวสิริรัตน  ลอถิรธร  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉันขอใหทานสมาชิกดูเอกสาร 
เลขานุการสภาเทศบาล เกี่ยวกับงบประมาณประจําป พ.ศ.2553 รายละเอียดตามเอกสารที่ไดแจกให

ทานแลวคะ 

นายณรงค  ฟกทอง  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายชอบ  สุขศิริ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ตอนนี้เทศบาลตําบลหนองขาวไดรับ 
นายกเทศมนตรี เงินอุดหนุนทั่วไปภายใตแผนปฏิบัติการโครงการไทยเขมแข็ง 2555 จํานวน 

4,958,878 บาท จะใหที่ประชุมชวยพิจารณาวาจะนําเงินสวนนี้มาพัฒนาใน
ดานใดระหวางดานการศึกษาคือกอสรางอาคารเรียนอนุบาล 1 ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและปรับปรุงภูมิทัศนตรงบริเวณ ก.ม.12 หรือ ดานโครงสรางพื้นฐาน 

นายณรงค  ฟกทอง  ขอเชิญคุณชํานาญ เอกฉันท สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชํานาญ  เอกฉันท  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชํานาญ เอกฉันท สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล ผมขอปรึกษาในสภาหนอยครับ ระหวางดานโครงสรางพื้นฐาน 

กับดานการศึกษา ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนตองการดานการศึกษาเปน
อันดับ 1 แนนอน แตการจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไมไดอยูที่ตัวอาคาร มัน
อยูที่ตัวบุคลากรที่จะสามารถพัฒนาความรูใหแกเด็กไดมากเพียงใดครับ 

นายณรงค  ฟกทอง  ขอเชิญคุณประสงค พัฒนมาศ สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายประสงค  พัฒนมาศ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประสงค พัฒนมาศ  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมเห็นดวยในการนําเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต

แผนปฏิบัติการโครงการไทยเขมแข็ง มากอสรางอาคารเรียนอนุบาล 1 ครับ 
ผมคิดวาดานโครงสรางพื้นฐานสามารถลดลงได 

นายณรงค  ฟกทอง  ขอเชิญคุณมานพ หนูเล็ก รองประธานสภาภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมานพ  หนูเล็ก  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายมานพ หนูเล็ก รอง 
รองประธานสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา 

ผมเห็นดวยกับโครงการนี้ครับ 

นายณรงค  ฟกทอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกไหมครับ ถาไมมีทานใดเสนอ ผมขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุม ทานใดเห็นชอบใหนําเงินอุดหนุนทั่วไปภายใตแผนปฏิบัติการ

โครงการไทยเขมแข็ง 2555 มากอสรางอาคารเรียนอนุบาล 1 ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลและปรับปรุงภูมิทัศนตรงบริเวณ ก.ม.12 โปรดยกมือครับ 
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปนเอกฉันท) 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหนําเงินอุดหนุนทั่วไปภายใตแผนปฏิบัติการโครงการไทย
เขมแข็ง 2555 มากอสรางอาคารเรียนอนุบาล 1 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลและปรับปรุงภูมิทัศนตรงบริเวณ ก.ม.12 

นายณรงค  ฟกทอง  ขอเชิญคุณโปรด ลําดวล สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายโปรด  ลําดวล  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโปรด ลําดวล สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล ผมอยากจะใหทางเทศบาลไปซอมแซมเครื่องออกกําลังกายของ

ชุมชนบานกลวย หมูที่ 3 ใหหนอยครับ 

นายณรงค  ฟกทอง  ขอเชิญคุณประสงค พัฒนมาศ สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายประสงค  พัฒนมาศ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมมีเร่ืองขอปรึกษาอยู 2 เรื่อง ดังนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  1. เร่ืองเสียงตามสายมีชาวบานบางสวนเขาบอกวาในชวงเวลาเชาเปด

ขาวนานเกินไป 
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  2.  ฝากผูอํานวยการกองชางชวยไปตรวจสอบที่บอขยะของเทศบาล
หนอยตอนนี้มีชาวบานนําขยะไปทิ้งขวางทางบริเวณหนาบอขยะ 

นายณรงค  ฟกทอง  ขอเชิญคุณสมชาย ปานธรรม สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมชาย  ปานธรรม   เรียนทานประธานสภาที่ เคารพ กระผมนายสมชาย  ปานธรรม  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล มีชาวบานในหมูที่ 2 อยากจะขอใหเทศบาลติดตั้งลําโพง 
    เสียงตามสายเพิ่มอีก 1 ดอกครับ 

นายณรงค  ฟกทอง  ขอเชิญคุณวิโรจน เอกจิต สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวิโรจน  เอกจิต   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิโรจน เอกจิต สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาล ผมอยากจะขอไฟฟาแสงสวางถนนเทศบาล 6 บริเวณหนาบาน 

นางเฉลิม มีธรรมรัตน มีเสาไฟฟาแลวครับ  

นายณรงค  ฟกทอง  ขอเชิญคุณโกศล นาคะ สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายโกศล  นาคะ    เรียนทานประธานสภาที่เคารพกระผมนายโกศล นาคะ สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาล ฝากใหกองชางไปตรวจสอบบริเวณศาลาแมบานใกลกับที่ทํา 

การกองทุนหมูบาน SML ของหมูที่ 3 มีการเลี้ยงวัวครับ แลวก็อยากจะใหติด
กลองวงจรปดที่บริเวณหนาโรงสีชัยขางปาชาครับเพราะวาบริเวณดังกลาว
เปนจุดเสี่ยงแลวตอนนี้สะพานก็สรางใชการไดแลวครับ 

นายณรงค  ฟกทอง  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชอบ  สุขศิริ    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมขอปรึกษาหารือในที่ประชุมวา 
นายกเทศมนตรี ประชาชนในหมูที่ 1 จํานวน 6 หลังคาเรือน เขาไดทําหนังสือมายังเทศบาล

ตําบลหนองขาว เพื่อขอขยายเขตเขามาอยูในเขตเทศบาลโดยมีรายนาม ดังนี้  
1) นายฐิติรัตน สิมมาโคตร 
2) นางพยุง ใบแยม 
3) นายเกียรติศักดิ์ บุญเฉลย 
4) นายกําพล บุญเฉลย 
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5) นายประจวบ เอกฉันท 
6) นางสาวพจนา พรหมมา 

    ใหที่ประชุมชวยพิจารณาดวยครับ 
 
นายณรงค  ฟกทอง  มีสมาชิกทานใดที่จะซักถามอีกไหมครับ ถาไมมีทานใดเสนอ ผมขอ 
ประธานสภาเทศบาล มติที่ประชุม ทานใดเห็นชอบใหประชาชนในหมูที่ 1 จํานวน 6 หลังคาเรือน

ยายเขามาอยูในเขตเทศบาลโปรดยกมือครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปน
เอกฉันท) 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหใหประชาชนในหมูท่ี 1 จํานวน 6 หลังคาเรือนยายเขามาอยู
ในเขตเทศบาล 

นายณรงค  ฟกทอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องตอที่ประชุมเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ  
ประธานสภาเทศบาล ไมมีนะครับ วันนี้สภาเทศบาลตําบลหนองขาวไดประชุมครบทุกระเบียบ

วาระแลว ผมขอปดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 16.15 น. 
ลงชื่อ.............................................ผูจดรายงานการประชุม 

             (นายณรงคพล  พัฒนมาศ) 
      เจาพนักงานธุรการ 

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

          ปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
หนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ.2551 เรียบรอยถูกตองแลว เมื่อวัน.................... 
ที่............เดือน.............................................พ.ศ............. 

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

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 
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ลงชื่อ............................................กรรมการ 

(นายโกศล  นาคะ) 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 

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

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

ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้  
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม.............................................. สมัยที่........................ครั้งที่....................
เมื่อวัน.......................ที่.....................เดือน............................................................พ.ศ................................. 

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

       ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 
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