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การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม 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  อ านวย   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. นายสุชาติ  ศิริเอก   ผู้อ านวยการกองช่าง  
๘. นางธัญญา  ศรนารายน์  ผู้อ านวยการกองคลัง  
๙. นายอารักษ์  กาญจนถาวรวิบูล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
๑๐. นายกฤษณะ  สุขกรม   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
๑๑. นางสุภาณี  บัวงาม   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
๑๒. นางสาวพัชรา สิทธิบุตร  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
๑๓. นายเดชาธร  สุขนิรันดร์  นายช่างโยธา ๖ว.  
๑๔. นางสาวเมธินี สุกก่ า   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
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๑๕. นายณรงค์พล พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการ  
๑๖. นางมณทิรา  ศาสตรเวช  ประธานชุมชน หมู่ที่ ๑๐  
 

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

นายโกศล  นาคะ    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบ  
ประธานสภาเทศบาล องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้าม)ี 

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   ด้วยในวันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล โดยจังหวัดกาญจนบุรีได้

ก าหนดจัดงานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคลใน
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ศาลา ๖๐ พรรษามหาราช ดังนั้น กระผมจึงขอ
เชิญคณะผู้บริหาร สมาชิภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ร่วมงานพิธีดังกล่าว ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศาลา 
๖๐ พรรษามหาราช ข้าราชการแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาว ถ้าไม่มีเครื่องแบบ
ชุดปกติขาวให้แต่งเครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว ครับ 

ในล าดับต่อไปขอเชิญคุณสิริรัตน์ ล้อถิรธร เลขานุการสภาเทศบาล 
อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัย ที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕ ๕ ของสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  
ขอเชิญครับ 

นางสาวสิริรัตน์  ล้อถิรธร   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
เลขานุการสภาเทศบาล ทุกท่าน ดิฉันนางสาวสิริรัตน์ ล้อถิรธร เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตอ่าน

ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล  
สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕ ๕ ของเทศบาลต าบล  
หนองขาว 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ ๒ ประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๕ ๕ ตามที่สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในการประชุมสภา
เทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕ ๕ ที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ ๒  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕ ๕ มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ พฤษภาคม  พ.ศ.
๒๕๕๕ เป็นต้นไป นั้น 
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อาศัยอ านาจตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ ๒ ประจ าปี 
๒๕๕๕ ในอังคารที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

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

       นายโกศล  นาคะ 
      ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัย แรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ล าดับแรก ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภา 

สมัยประชุมสามัญ สมัย แรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ สมาชิกท่านใด ต้องการให้แก้ไขขอเชิญเสนอครับ ถ้าไม่
มีท่านใดเสนอ ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือ  
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัย แรก 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ โอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เบิกตัดปี  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาเทศบาล  ค าชี้แจงงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เบิกตัดปีหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ โอนแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เบิกตัดปี หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

นายทรงพล เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ขอแถลงญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอน แก้ไข 

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เบิกตัดปี หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
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ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
ค าชี้แจงงบประมาณ  ที่ได้รับอนุมัติให้เบิกตัดปี ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  จึงรายงานต่อสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว เพื่อขออนุมัติ โอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณท่ีได้รับ
อนุมัติให้เบิกตัดปี  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๕  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้

เบิกตัดปี หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ 

สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ได้มีมติอนุมัติ
ให้กันเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๔  ไว้เบิกจ่าย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้ 
แผนงาน เคหะและชุมชน 

งาน  ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์โรงงาน 
รายการ ค่าจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอยประหยัดพลังงาน 

จ านวน ๑ เตา งบประมาณ ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท  
จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว เป็นรายการ                    
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๓๐ รายการ ตามรายละเอียดเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสาร ก)  

เหตุผล 
๑.  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนงบประมาณ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙) 

๒.  การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้
เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาตัดปี  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  
ข้อ ๓๑) 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เบิกตัดปี   



  หน้า ๕ จาก ๑๐ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้ เพื่อน าไปใช้จ่ายต่อไปในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ทรงพล  เอกจิตต์ 
 (นายทรงพล  เอกจิตต์) 

นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

นายโกศล  นาคะ    ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ทรงพล เอกจิตต์  ได้แถลงไปแล้วขอเชิญซักถามได้เลยครับ ขอเชิญคุณสุนทร 

จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 

นายสุนทร  จันทนะ  เรียนท่านสภาที่เคารพ กระผมนายสุนทร จันทนะ สมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล ผมอยากจะให้เปลี่ยนจากกระจกโค้ง ๑๐ จุด ในล าดับที่ ๒๕ ให้เป็น

เนินสะดุดตามบริเวณท่ีเป็นทางแยกต่าง ๆ จ านวน ๑๑ จุด ครับ 

นายโกศล  นาคะ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก  
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติที่ประชุม เสนอให้เปลี่ยนจากกระจกโค้ง ๑๐ จุด ในล าดับที่ ๒๕  

ให้เป็นเนินสะดุดตามบริเวณที่เป็นทางแยกต่าง ๆ ตามที่คุณสุนทร จันทนะ 
เสนอ โปรดยกมือครับ (สมาชิสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนจากกระจกโค้ง ๑๐ จุด ในล าดับที่ ๒๕  
ให้เป็นเนินสะดุดตามบริเวณที่เป็นทางแยกต่าง ๆ จ านวน ๑๑ จุด 

นายโกศล  นาคะ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก  
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ โอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เบิกตัดปี หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ  
(สมาชิสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติให้โอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติให้เบิกตัดปี หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอน เพิ่มเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

นายโกศล  นาคะ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล ใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเพิ่มเงิน
งบประมาณ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  



  หน้า ๖ จาก ๑๐ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

นายทรงพล เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอแถลงญัตติ เรื่องขออนุมัติ
นายกเทศมนตรี   โอนเพิ่มเงินงบประมาณ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ 
                                          ปรับปรุงครุภัณฑ ์ 

ด้วย กองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอโอนเพิ่มเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติ โอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๕ มีรายละเอียดดังนี้ 
ขอโอนเพิ่ม จ านวน ๑ รายการ 

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  
แผนงาน  สาธารณสุข  
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณคงเหลือ  ๕,๔๕๐.-บาท (ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
โอนเพิ่ม  จ านวน ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน  

    (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
 

ขอโอนลด จ านวน ๑ รายการ 
ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  
แผนงาน  สาธารณสุข  
งาน  บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัย  

ด้านอาหารแก่สถานประกอบการ 
งบประมาณคงเหลือ  ๓๐,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
โอนลด  จ านวน  ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

     (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
เหตุผล 

มีความจ าเป็นต้องโอนเพิ่มเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) และ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด  
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 



  หน้า ๗ จาก ๑๐ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึง เสนอ ขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเพื่อ โอนเพิ่มเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท  
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

ทรงพล  เอกจิตต์ 
                 (นายทรงพล  เอกจิตต์) 

         นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

นายโกสล  นาคะ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก  
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติ ให้โอนเพิ่มเงินงบประมาณ ในหมวด 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ตามท่ีนายกเทศมนตรี
เสนอ โปรดยกมือครับ (สมาชิสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญ คุณวิโรจน์ เอกจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 

นายวิโรจน์  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวิโรจน์ เอกจิตต์  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากจะให้ตัดกิ่งไม้ตามสายไฟฟ้าในเขตเทศบาล

ทั้งหมดครับ เพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงมรสุมลมแรงกลัวกิ่งไม้จะล้มทับสายไฟฟ้า
ท าให้เกิดความเสียหายครับ 

นายโกศล  นาคะ    ฝากทางกองช่างไปด าเนินการด้วยนะครับ ขอเชิญคุณสมชาย  
ประธานสภาเทศบาล  ปานธรรม สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 

นายสมชาย  ปานธรรม   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมชาย ปานธรรม  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากจะให้ปั๊มน้ าไว้ในถังมาก ๆ ในเวลาที่ไฟฟ้าดับ  

จะได้มีน้ าพอใช้ครับ    

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ประปา 
เลขานุการสภาเทศบาล  แล้วว่าถ้าปั๊มน้ าจนเต็มแท๊งค์สามารถใช้น้ าได้ประมาณ ๑ ชั่วโมงครับ  

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญคุณวันเพ็ญ สุขกรม สมาชิกสภาเทศบาล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายวันเพ็ญ  สุขกรม   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวันเพ็ญ สุขกรม สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากจะขอไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสระน้ าสวนสุขภาพ  



  หน้า ๘ จาก ๑๐ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

หมู่ที่ ๑๒ ผมอยากจะให้ติดเป็นเสาไฟฟ้าสูง ๆ เพราะเด็กวัยรุ่นจะได้ท าลาย  
ไม่ถึง แล้วอยากจะสอบถามเรื่องหอกระจายข่าวไม่ทราบว่าด าเนินการถึงไหน
แล้วครับ 

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญปลัดเทศบาล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสิริรัตน์  ล้อถิรธร   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เรื่อง ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสระน้ า  
ปลัดเทศบาล สวนสุขภาพหมู่ท่ี ๑๒ เป็นปัญหามาก ถ้าเปลี่ยนเป็นเสาแบบสูง ๆ จะต้องท า

การประชาคมก่อนแล้วน ามาใส่ในแผนพัฒนาสามปีแล้วถึงจะด าเนินการได้ 
ส าหรับเรื่องหอกระจายข่าวท่านนายกเทศมนตรีรับเรื่องไปด าเนินการหาช่าง  
มาส ารวจให้ค่ะ 

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญคุณบัณฑิต ศรีทับทิม รองประธานสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบัณฑิต ศรีทับทิม รอง  
รองประธานสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล เรื่องเปลี่ยนท่อเมนประปาในหมู่ที่ ๑ ไม่ทราบว่า

ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญคุณสุภาณี บัวงาม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสุภาณี  บัวงาม   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสุภาณี บัวงาม หัวหน้าฝ่าย  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง บริหารงานคลัง เทศบาลได้ด าเนินการประกาศสอบราคาเรียบร้อยแล้ว ปรากฏ

ว่าไม่มีผู้มายื่นใบเสนอราคา ต้องด าเนินการประกาศสอบราคาใหม่อีกรอบค่ะ 

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญรองประธานสภาเทศบาล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากจะให้ติดมิเตอร์ประปาบริเวณ  
รองประธานสภาเทศบาล รอยต่อท่อน้ าก่อนจะเข้าเขตของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เพ่ือทดสอบ

ว่าน้ าประปาของเทศบาลรั่วไหลตรงบริเวณใดโดยลองเปิดน้ า ๒๔ ชั่วโมงเพ่ือ
ทดสอบครับ 

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญเลขานุการสภาครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสิริรัตน์  ล้อถิรธร  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ถ้าลองเปิดน้ าให้ประชาชนใช้ ๒๔  
เลขานุการสภาเทศบาล ชั่วโมง เกรงว่าจะท าไม่ได้ค่ะ เพราะถ้าเปิดน้ า ๒๔ ชั่วโมง เทศบาลจะต้องท า

การข้ึนราคาค่าน้ าก่อนเพราะ ค่าไฟฟ้าจะข้ึนสูงมาก แล้วเสี่ยงต่อความเสียหาย
ของอุปกรณ์อีก กลัวการประปาของเทศบาลจะด าเนินการต่อไปไม่ไหวค่ะ 



  หน้า ๙ จาก ๑๐ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายทรงพล  เอกจิตต์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมอยากจะให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ  
นายกเทศมนตรี ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม เมื่อมีปัญหาติดขัดอะไรในการ

ปฏิบัติงานขอให้แจ้งให้ทราบด้วยเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาและจะได้แจ้งให้
ประชาชนทราบว่ามีปัญหาในการท างานอย่างไรเมื่อประชาชนสอบถามมา 
ส าหรับงานการประปาผมอยากจะได้ช่างเพ่ิม ๑ ต าแหน่ง เพื่อที่จะได้แก้ไขและ
ประสานงานในการแก้ไขต่อไป 

  ตอนนี้เทศบาลก็ได้ ผู้อ านวยการกองคลัง และผู้อ านวยการกองช่างมา
ปฏิบัติหน้าที่แล้ว ก็ขอให้ผู้อ านวยการทั้งสองช่วยกันท างานให้เทศบาลของเรา
ก้าวหน้าขึ้น และต้องขอฝากผู้อ านวยการกองช่าง ดูแลงานด้านป้องกันฯ และ
เจ้าหน้าที่ประจ ารถขยะด้วย และผมอยากจะให้ด าเนินการฝังท่อที่บ่อบ าบัด
ก่อน เพ่ือให้น้ าระบายได้เร็วกว่าเดิมเพราะว่าช่วงนี้เข้าฤดูฝนแล้ว  

นายโกศล  นาคะ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล  วันนี้สภาเทศบาลต าบลหนองขาวได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ผมขอ 

ปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น. 

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

          เจ้าพนักงานธุรการ 

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

     ปลัดเทศบาลต าบลหนองขาว 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน...........ที.่. .... ..เดือน
...........................พ.ศ............. 

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

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

ลงชื่อ............................................กรรมการ 
         (นายสมชาย  ปานธรรม) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 



  หน้า ๑๐ จาก ๑๐ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

 

ลงชื่อ............................................กรรมการ 
           (นายสมยศ  นาคะ) 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

ลงชื่อ............................................กรรมการ 
           (นางอารมย์  เอกฉันท์) 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

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

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

 ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 


