
  หน้า ๑ จาก ๑๑ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

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

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 
๑. นายโกศล  นาคะ   ประธานสภาเทศบาล  
๒. นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  รองประธานสภาเทศบาล  
๓. นายพงษ์ศักดิ์ ทองแท้   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  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล  

สมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่มาประชุม 
  - 

เลขานุการสภาเทศบาล 
 นางสาวสิริรัตน์ ล้อถิรธร   ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล  

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี  
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี  
๓. นายวัฒนา  เชียงทอง  รองนายกเทศมนตรี  
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
๕. นายประสาน  ชุ่มชื่น   เลขานุการนายกเทศมนตรี  
๖. นางสาวสิริรัตน์ ล้อถิรธร   ปลัดเทศบาล 
๗. นายประธาน  พวงจาก   รองปลัดเทศบาล  
๘.  นางสาวเมธินี  สุกกํ่า   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
๙.  นายณรงค์พล พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการ  
๑๐.นายณรงค์  สุวรรณประดิษฐ์  ประธานชุมชน หมู่ที่ ๑  
๑๑. นายเสน่ห์  วันธุมา   ประธานชุมชน หมู่ที่ ๙  
 



  หน้า ๒ จาก ๑๑ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
  เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นางสาวสิริรัตน์ ล้อถิรธร 
เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชา
พระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม 

นายโกศล  นาคะ    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบ  
ประธานสภาเทศบาล องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้าม)ี 

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   วันนี้ไม่มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบครับ 

ในลําดับต่อไปขอเชิญคุณสิริรัตน์ ล้อถิรธร เลขานุการสภาเทศบาล 
อ่านประกาศสภาเทศบาลตําบลหนองขาว เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕ ๕ ของสภาเทศบาลตําบลหนองขาว  
ขอเชิญครับ 

นางสาวสิริรัตน์  ล้อถิรธร   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
เลขานุการสภาเทศบาล ทุกท่าน ดิฉันนางสาวสิริรัตน์ ล้อถิรธร เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตอ่าน

ประกาศสภาเทศบาลตําบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล  
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕ ๕ ของเทศบาลตําบล  
หนองขาว 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 

พ.ศ. ๒๕๕ ๕ ตามที่สภาเทศบาลตําบลหนองขาว ได้มีมติในการประชุมสภา
เทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๕ ๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๕ ๕ มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕ ๕  
เป็นต้นไป นั้น 

อาศัยอํานาจตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 
๒๕๕ ๕ ใน พฤหัสบดี ที่ ๒๓  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕ ๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 
           โกศล  นาคะ 

       นายโกศล  นาคะ 
      ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 



  หน้า ๓ จาก ๑๑ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕ ๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ 

ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
  ลําดับแรก ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภา 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕ ๔ เมื่อวัน พุธที่ ๒๖ ตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๕๔ สมาชิกท่านใด ต้องการให้แก้ไขขอเชิญเสนอครับ ถ้าไม่มีท่านใด
เสนอ ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือ (สมาชิก
สภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕ ๕ และสมัยประชุม
สามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖ 

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ  
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีพ.ศ.๒๕๕ ๕ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๕ ๖  

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นางสาวสิริรัตน์  ล้อถิรธร  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้

มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาเทศบาลจะกําหนด   
แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี  ให้สภาเทศบาลกําหนด  
การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ต้องกําหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มา
ประชุมสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลครบตามจํานวนแล้ว  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ กําหนดไว้ว่า การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละ
สมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น 
นําปรึกษาในที่ประชุมสภาสมัยสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นํา
ความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

นายโกศล  นาคะ    ตามท่ีเลขานุการสภา ได้ชี้แจงให้ทุกท่านทราบแล้ว ลําดับต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอว่าจะ กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ.

๒๕๕๕ จํานวนกี่สมัย 

 



  หน้า ๔ จาก ๑๑ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  

 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายบัณฑิต ศรีทับทิม  
รองประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ขอเสนอให้มีจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ.

๒๕๕๕ จํานวน ๔ สมัย ครับ 

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ(นายสมยศ นาคะ,  
ประธานสภาเทศบาล นาย พงษ์ศักดิ์ ทองแท้, นายวิโรจน์ เอกจิต, นายเสนาะ อํานวย สมาชิกสภา

เทศบาลยกมือรับรอง) 
สมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ.
๒๕๕๕ จํานวน ๔ สมัย โปรดยกมือ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
จ านวน ๔ สมัย  

นายโกศล  นาคะ    ตามมติที่ประชุมได้กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ.  
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๕๕ จํานวน ๔ สมัย ลําดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอกําหนด

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ขอเชิญเสนอว่าจะให้มี
ระยะเวลากี่วัน และเริ่มต้นประชุมในวันที่เท่าไหร่ ขอเชิญเสนอครับ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอให้มีกําหนด ๓๐ วัน  
รองประธานสภาเทศบาล เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ ( นายวันเพ็ญ สุขกรม,  
ประธานสภาเทศบาล นาย วิโรจน์ เอกจิต, นายพยอม ผึ่งผาย สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง) 
  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ผมขอ  

มติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๕๕ มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โปรดยกมือ
ครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

นายโกศล  นาคะ  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ ขอเชิญเสนอว่าจะ 
ประธานสภาเทศบาล ให้มีระยะเวลากี่วัน และเริ่มต้นประชุมในวันที่เท่าไหร่ ขอเชิญเสนอครับ  

นายสมชาย  ปานธรรม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมชาย ปานธรรม สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล ผมขอเสนอให้มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม  

๒๕๕๕ ครับ  

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ (นายพยอม ผึ่งผาย, 
ประธานสภาเทศบาล นาย เสนาะ อํานวย , นายสมยศ นาคะ, นาย วันเพ็ญ สุขกรม , สมาชิกสภา

เทศบาลยกมือรับรอง) 



  หน้า ๕ จาก ๑๑ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  

 

  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ผมขอ  
 มติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี 

พ.ศ.๒๕๕๕ มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ โปรดยกมือ
ครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

นายโกศล  นาคะ  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ ขอเชิญเสนอว่าจะ 
ประธานสภาเทศบาล ให้มีระยะเวลากี่วัน และเริ่มต้นประชุมในวันที่เท่าไหร่ ขอเชิญเสนอครับ 

นายบัณทิต  ศรีทับทิม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอให้มีกําหนด ๓๐ วัน  
รองประธานสภาเทศบาล เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ ครับ 

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ (นาย พงษ์ศักดิ์ ทองแท้  
ประธานสภาเทศบาล นา งอารมณ์ เอกฉันท์, นายสมยศ นาคะ สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง 

นายโกศล  นาคะ  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ผมขอมติ  
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ.

๒๕๕๕ มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ โปรดยกมือครับ  
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕  

นายโกศล  นาคะ  ลําดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกเสนอว่า จะกําหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่เท่าไหร่ และมีระยะเวลากี่วัน  

ขอเชิญเสนอครับ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอให้มีกําหนด ๓๐ วัน  
รองประธานสภาเทศบาล เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ครับ 

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ (นายสมยศ นาคะ,  
ประธานสภาเทศบาล นาย วันชัย กมลวิบูลนันท , นายสุนทร จันทนะ , นายสมชาย ปานธรรม  สมาชิก

สภาเทศบาลยกมือรับรอง) 
  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ผมขอ  
 มติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๕๖   
มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  



  หน้า ๖ จาก ๑๑ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ .
๒๕๕๕ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๕๔  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ทรงพล เอกจิตต์ แถลงญัตติ เรื่อง  

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างครับ 

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทรงพล เอกจิตต์  
รองนายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรี ขอแถลง ญัตติ ดังนี้ 

ด้วยสํานักปลัดเทศบาล ได้เสนอขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ดังมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๕ มีรายละเอียด  ดังนี้ 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  
แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 
งาน  สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
งบ  ลงทุน  
หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ราวจับสแตนเลสสําหรับคนชราและคนพิการ 

        ง บประมาณ ๔๑,๕๐๐-บาท 
      (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)    

ค าชี้แจ ง เพื่อจ่ายเป็นค่า ราวจับสแตนเลสสําหรับคนชราและคนพิการ  
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ แนวทางการ
พัฒนาที่ ๒.๙-๒๕๕๕-๒ หน้า ๕-๒๐) 

       ขอโอนลด  จ านวน ๑ รายการ 
         ด้าน  บริการชุมชนและสังคม   
         แผนงาน  การศึกษา  
         งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
         งบ  บุคลากร 
         หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
       ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง   

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
            



  หน้า ๗ จาก ๑๑ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  

 

รายการ  ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
   จ้างทั่วไป 

        งบประมาณตั้งไว้   ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
         งบประมาณคงเหลือ   ๓๙๐,๔๔๐  บาท  

เหตุผล 
มีความจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่เป็น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์  งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ราวจับสแตนเลส
สําหรับคนชราและคนพิการ สําหรับ ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุเทศบาลตําบล  
หนองขาว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒ และ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 
ข้อ ๒๗ กําหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาวเพื่อพิจารณาต่อไป 

นายโกศล  นาคะ    ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ทรงพล เอกจิตต์  ได้แถลงไปแล้วขอเชิญซักถามได้เลยครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด

ซักถาม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่า ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ  (สมาชิสภา
เทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาวเสนอญัตติ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และ
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

นายโกศล  นาคะ    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีรายงานผลการดําเนินงานในรอบ  
ประธานสภาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และแผนการดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  

เชิญครับ 

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอ รายงานผลการดําเนินงานใน  
ประธานสภาเทศบาล รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และแผนการดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  

เพ่ือให้สภาได้รับทราบครับ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารในภาคผนวก ก. 
 



  หน้า ๘ จาก ๑๑ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญ คุณสมชาย  ปานธรรม สมาชิกสภาเทศบาล 

นายสมชาย  ปานธรรม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมชาย ปานธรรม  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องอยากจะสอบถามประมาณ ๒ เรื่องครับ  

๑. มีชาวบ้านอยากทราบว่าเงินที่ได้รับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมได้
เท่าไร ใช้ไปเท่าไร และคงเหลือเท่าไรครับ 

๒. อยากทราบว่าถังขยะซื้อมาเท่าไร ในราคาใบละเท่าไรครับ 

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญรองปลัดเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายประธาน  พวงจาก   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประธาน พวงจาก  
รองปลัดเทศบาล   รองปลัดเทศบาล ผมขอชี้แจงดังนี้ครับ  

๑. เงินที่ได้รับบริจาคมาท้ังหมดเป็นเงิน ๑๙๕,๕๓๐ บาท ใช้ไป ๑๒๗,๗๘๘
บาท คงเหลือ ๖๗,๗๔๒ บาท สําหรับเงินที่เหลือดังกล่าว ได้ตั้งเป็นกองทุน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย แล้วเทศบาลได้ฝากไว้กับสหกรณ์การเกษตรสุวรรณ
ภูมิ จํากัด โดยผู้มีอํานาจในการเบิกจ่าย มีดังนี้ 

๑. นายทรงพล เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี 
๒. นางสาวสิริรัตน์ ล้อถิรธร ปลัดเทศบาล 
๓. นายประธาน พวงจาก รองปลัดเทศบาล 

๒. ถังขยะซ้ือมาจํานวน ๑๒๐ ใบ ในราคาใบละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ 
บาท ครับ 

  
นายโกศล  นาคะ ขอเชิญคุณวันชัย  กมลวิบูลนันท สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวันชัย  กมลวิบูลนันท   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวันชัย  กมลวิบูลนันท  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล บริเวณบ้านคุณชํานาญ กิมเจริญ หมู่ที่ ๒ และบริเวณบ้าน  

คุณบุญช่วย กระต่าย หมู่ที่ ๓ ขอขยายเขตไฟฟ้า ครับ   

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสิริรัตน์  ล้อถิรธร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ในการขอขยายเขตไฟฟ้าต้องให้  
เลขานุการสภาเทศบาล  ประชาชนเป็นผู้เสนอในการออกประชาคมแผน เพ่ือที่จะนํามาเข้าใน  
                                       แผนพัฒนา ๓ ปี ค่ะ 

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญคุณวันเพ็ญ สุขกรม สมาชิกสภาเทศบาล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 



  หน้า ๙ จาก ๑๑ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  

 

นายวันเพ็ญ  สุขกรม   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวันเพ็ญ สุขกรม สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผมอยากจะให้ทําเนินลูกระนาดบริเวณหน้าศูนย์พัฒนา  
                                       เด็กเลก็เทศบาล แลว้อยากจะทราบว่าเทศบาลมีกําหนดการฉีดยงุก่ีวันครับ 

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญรองปลัดเทศบาล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายประธาน  พวงจาก   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เรื่องเนินลูกระนาดจะรับเรื่องไป  
รองปลัดเทศบาล ดําเนินการครับ สําหรับกําหนดการฉีดยุงจะฉีดเดือนละครั้ง ซึ่งในคราวประชุม

กองทุนหลักประกันสุขภาพท่ีประชุมมีความเห็นว่าถ้าชุมชนไหนมีความพร้อม
ในการฉีดยุงให้มาเอาเครื่องที่เทศบาลได้แล้วเบิกยาไปฉีดได้เองโดยเทศบาลจะ
มีค่าตอบแทนให้คนละ ๒๐๐ บาท ครับ 

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญคุณบัณฑิต ศรีทับทิม รองประธานสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากจะให้เทศบาลทําหอกระจาย  
รองประธานสภาเทศบาล ข่าวครับ 

นายโกศล  นาคะ ให้ทางผู้บริหารรับไปพิจารณานะครับ  ต่อไปขอเชิญคุณเสน่ห์ วันธุมา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเสน่ห์  วันธุมา  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายเสน่ห์ วันธุมา ประธาน  
ประธานชุมชนหมู่ที่ ๙  ชุมชนหมู่ที่ ๙ อยากจะสอบถามว่ารางระบายน้ําปลายซอย กม.๑๒ ดําเนินการ

ยังครับ และผมอยากจะขอกระจกโค้งติดบริเวณบ้านคุณติ๋ง ซอยเทศบาล ๗ 
ครับ 

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญรองปลัดเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายประธาน  พวงจาก   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เรื่องรางระบายน้ําปลายซอย กม.๑๒  
รองปลัดเทศบาล อยู่ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลแล้ว กําลังรองบประมาณในการดําเนินการ

อยู่ครับ สําหรับกระจกโค้งจะรับไปดําเนินการให้ครับ 

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญเลขานุการสภาครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสิริรัตน์  ล้อถิรธร  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามท่ีรัฐบาลได้กําหนดนโยบายในการ  
เลขานุการสภาเทศบาล แก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด แล้วได้แจ้งแนวทางในการดําเนินโครงการและการเสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด นั้น  
เพ่ือเป็นการสนองนโยบาย เทศบาลจึงมีความประสงค์ขอรับการจัดสรร



  หน้า ๑๐ จาก ๑๑ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  

 

งบประมาณดังกล่าว จํานวน ๓ โครงการ เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ดังนี้  

๑. โครงการจัดตั้ง/ฟ้ืนฟูผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสัปปะรด) 
๒. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV จํานวน ๑๖ ตัว 
๓. โครงการก่อสร้างลานกีฬา 

สําหรับโครงการก่อสร้างลานกีฬาจะใช้พ้ืนที่บริเวณวัดอินทาราม โดยทาง
เทศบาลได้ทําหนังสือขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างลานกีฬาเพ่ือต่อต้ายยาเสพติด
กับทางเจ้าอาวาสวัดอินทารามเรียบร้อยแล้ว โดยทางเจ้าอาวาสวัดอินทาราม  
ไม่ขัดข้องและยินดีให้เทศบาลดําเนินการตามโครงการได้ แล้วเทศบาลได้ทํา
หนังสือขอรับการสนับสนุนจัดหาพื้นสนามสําเร็จรูปเอนกประสงค์แบบ
กลางแจ้ง จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยจะนํามาปูพ้ืนในสนาม  
บาสบริเวณวัดอินทาราม ดิฉันจึงขอนําเรียนเพื่อขอรับความเห็นชอบจากทาง
สภาเทศบาลค่ะ 

นายโกศล  นาคะ    ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องท่ีเลขานุการนําเรียนไปแล้ว  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญซักถามได้เลยครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดซักถาม ผม ขอรับความเห็นชอบ

จากสภาเทศบาล ตามท่ีเลขานุการสภาได้นําเรียนไป  โปรดยกมือครับ  (สมาชิ
สภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่
มี วันนี้สภาเทศบาลตําบลหนองขาวได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ผมขอ
ปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น. 

ลงชื่อ.............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายณรงค์พล  พัฒนมาศ) 

          เจ้าพนักงานธุรการ 

ลงชื่อ............................................เลขานุการสภาเทศบาล 
                 (นางสาวสิริรัตน์  ล้อถิรธร)  

     ปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน...........ที.่. .... ..เดือน
...........................พ.ศ............. 

ลงชื่อ............................................ประธานกรรมการ 
(นายพยอม  ผึ่งผาย) 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 

 



  หน้า ๑๑ จาก ๑๑ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  

 

ลงชื่อ............................................กรรมการ 
         (นายสมชาย  ปานธรรม) 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 

ลงชื่อ............................................กรรมการ 
           (นายสมยศ  นาคะ) 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 

ลงชื่อ............................................กรรมการ 
           (นางอารมย์  เอกฉันท์) 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 

ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้  
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม.............................................. สมัยที่........................ครั้งที.่...................เมื่อ
วัน.......................ที.่....................เดือน............................................................พ.ศ................................. 

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

 ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 


