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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม 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 
  ลาป่วย 

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. นางสาวเมธินี สุกก่ า   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
๑๔. นายณรงค์พล พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการ  
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เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
  เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นายโกศล นาคะ 
ประธานสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแล้ว
กล่าวเปิดประชุม 

นายโกศล  นาคะ    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบ  
ประธานสภาเทศบาล องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่ ๑ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้าม)ี 

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล  วันนี้ปลัดเทศบาลได้ลาป่วยจึงไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา 

ท้องถิ่นได ้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ วรรคท้าย ก าหนดว่า “ในการประชุม
สภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๓ มา
บังคับใช้โดยอนุโลม” ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว และต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่า
สองคน ขอเชิญครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  ทองแท้   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายพงษ์ศักดิ์  ทองแท้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมขอเสนอ นายบัณฑิต ศรีทับทิม รองประธานสภา
    เทศบาลครับ  

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ  (นายวันชัย 
ประธานสภาเทศบาล  กมลวิบูลนันท, นายวันเพ็ญ สุขกรม, นายเสนาะ อ านวย, และนางอารมย์ 
                                         เอกฉันท์ สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง) 
     สมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม
    สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คุณบัณฑิต ศรีทับทิม รองประธานสภาเทศบาล
    ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว โปรดยกมือ (สมาชิกสภา 
             เทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลหนองขาว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายบัณฑิต ศรีทับทิม  
รองประธานสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 
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นายโกศล  นาคะ  ในล าดับต่อไปขอเชิญคุณบัณฑิต ศรีทับทิม เลขานุการสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล ชั่วคราว อ่านประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัย

วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  
ขอเชิญครับ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว กระผมนายบัณฑิต ศรีทับทิม  เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ขออนุญาตอ่าน

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของเทศบาลต าบลหนองขาว 

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

ของสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว มีความจ าเป็นต้องขอ ความเห็นชอบ   

จากสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพ่ือ พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายใหม่ เป็นค่า
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แต่เนื่องจากอยู่นอก สมัยประชุมสภาสามัญประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว จึงขอเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัย
ที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

นายอ าเภอท่าม่วง พิจารณาแล้ว อาศัยอ านาจตามค าสั่งจังหวัด
กาญจนบุรี ที่  ๒๔๐๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙ เรื่อง การ
มอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน 
ตามมาตรา ๒๖ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ จึงก าหนดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕ ๕ ของเทศบาลต าบลหนองขาว ตั้งแต่ วันที่ ๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕  

หัสนัย  จิตอารีย์ 
นายหัสนัย  จิตอารีย์ 

นายอ าเภอท่าม่วง ปฏิบัติราชการแทน 
                    ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อวัน อังคารที่ ๑ 

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ล าดับแรก ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาสมัย

ประชุมสามัญ สมัย ที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อวัน อังคารที่ ๑ พฤษภาคม  
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พ.ศ.๒๕๕๕ สมาชิกท่านใด ต้องการให้แก้ไขขอเชิญเสนอครับ ถ้าไม่มีท่านใด
เสนอ ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือ (สมาชิก
สภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

 
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ ๒ 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตติ เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ ๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่า ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

นายโกศล  นาคะ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติ เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน  
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ เป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น 
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

นายทรงพล เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ขอแถลงญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ ๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่า
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

ด้วยส านักปลัดเทศบาล  ได้เสนอขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ ๕ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ  
ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๕  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ด้าน  บริหารงานทั่วไป 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  ด าเนินการ 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับส่งวิทยุ) 

        ง บประมาณ ๙๖,๐๐๐-บาท 
      (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)    

ค าชี้แจ ง เพื่อจ่ายเป็นค่า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ ราคาเครื่องละ ๑๒,๐๐๐ บาท จ านวน ๘ เครื่อง  

       ขอโอนลด  จ านวน ๑ รายการ 
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         ด้าน  บริหารงานทั่วไป 
         แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
         งาน  บริหารทั่วไป 
         งบ  ด าเนินการ 
         หมวด  ค่าวัสดุ 
       ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  

 งบประมาณคงเหลือ ๘๘,๗๙๗.๓๘ บาท 
ขอโอนลดจ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

   ขอโอนลด  จ านวน ๑ รายการ 
           ด้าน  บริหารงานทั่วไป 
          แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
           งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
           งบ  ด าเนินการ 
           หมวด  ค่าวัสดุ 
         ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  

 งบประมาณคงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท 
ขอโอนลดจ านวน ๑๖,๐๐๐ บาท  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

เหตุผล 
มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่า

ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ  แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบด าเนินการ  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  (เครื่องรับส่ง
วิทยุ) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒ และ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 
ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อ
โอนเงินงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับส่งวิทยุ) 
ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

ทรงพล  เอกจิตต์ 
  (นายทรงพล  เอกจิตต์) 

นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

นายโกศล  นาคะ    ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ทรงพล เอกจิตต์ ได้แถลงไปแล้วขอเชิญซักถามได้เลยครับ ขอเชิญคุณ พงษ์ศักดิ์ 

ทองแท้ สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
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นายพงษ์ศักดิ์  ทองแท้  เรียนท่านสภาที่เคารพ ผมอยาก จะทราบว่าเป็นวิทยุแบบไหนครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล  

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญคุณเมธินี สุกก่ า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวเมธินี  สุกก่ า  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวเมธินี สุกก่ า เจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ วิเคราะห์นโยบายและแผน  ขอเรียนว่าเครื่องรับส่งวิทยุดังกล่าวเป็นวิทยุชนิด

พกพา 

นายโกศล  นาคะ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก  
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ ๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่า ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ  (สมาชิสภา
เทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่า ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ  

ระเบียบวาระท่ี ๔  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

นายโกศล  นาคะ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่าย ขอเชิญท่านรองนายกวัฒนา เชียงทอง รองนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ 

เรื่อง ขออนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่ายครับ  

นายวัฒนา เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายวัฒนา เชียงทอง รอง 
รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ด้วยกองคลัง งานกิจการประปา เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอ
อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ หมวดค่าท่ี
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ท่อเมนส่งน้ าประปา 
บริเวณชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ ๑ ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติ ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๕ หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ท่อเมนส่งน้ าประปา บริเวณชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ ๑ เพ่ือไปจ่ายรายการ
ดังต่อไปนี้ 
๑. ค่าสาธารณูปโภค รายการค่ากระแสไฟฟ้า จ านวนเงิน   ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
๒. ค่าวัสดุ รายการวัสดุก่อสร้าง  จ านวนเงิน     ๔๐,๐๐๐.-บาท  
๓. ค่าครุภัณฑ์รายการบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวนเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท 
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 ๔. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
         จ านวนเงิน   ๑๐๐,๕๐๐.-บาท  

รวมโอนลดทั้งสิ้น ๒๗๐,๕๐๐.-บาท 
เหตุผล 

ด้วยกองคลัง งานกิจการประปา มีความจ าเป็นต้องโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่าย  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่อเมนส่งน้ าประปา บริเวณชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่๑ เพ่ือไปจ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภค ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ และค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีรายจ่ายไม่เพียงพอ เพื่อ
น าไปใช้ในการปฏิบัติราชการในรายการอ่ืนให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
มีรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
โอนลด 

แผนงานการพาณิชย์   
งานกิจการประปา   

หมวดงบลงทุน   
ประเภทค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการ ค่าปรับปรุงท่อเมนส่งน้ าประปาบริเวณชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ ๑ 
จ านวน ๒๗๐,๕๐๐.-บาท 

รวมโอนลดทั้งสิ้น ๒๗๐,๕๐๐.-บาท  
โอนเพิ่ม 

แผนงานการพาณิชย์   
งานกิจการประปา   

หมวดค่าสาธารณูปโภค   
ประเภท ค่ากระแสไฟฟ้า จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  

โอนเพิ่ม 
แผนงานการพาณิชย์   
งานกิจการประปา   

หมวดค่าวัสดุ  
ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๔๐,๐๐๐.-บาท  
แผนงานการพาณิชย์   
งานกิจการประปา   

หมวดค่าครภุัณฑ์   
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน ๓๐,๐๐๐.-บาท 
แผนงานการพาณิชย์   
งานกิจการประปา   

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 จ านวน  ๑๐๐,๕๐๐.-บาท  
รวมโอนเพิ่มท้ังสิ้น ๒๗๐,๕๐๐.-บาท 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ และ ๓) หมวด ๔ ข้อ 
๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการอื่นให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ไปตั้งจ่ายในรายการดังกล่าว ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาวเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ทรงพล  เอกจิตต์ 
                 (นายทรงพล  เอกจิตต์)  

         นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

นายโกศล  นาคะ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก  
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพ่ือไปโอนเพิ่ม เป็นรายการค่าสาธารณูปโภค จ านวน 
๔ รายการ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ (สมาชิสภาเทศบาลยก
มือเป็นเอกฉันท)์ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อไปโอนเพิ่ม เป็นรายการค่าสาธารณูปโภค 
จ านวน ๔ รายการ คือ 
๑. ค่าสาธารณูปโภค รายการค่ากระแสไฟฟ้า  
๒. ค่าวัสดุ รายการวัสดุก่อสร้าง   
๓. ค่าครุภัณฑ์รายการบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

 ๔. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ระเบียบวาระท่ี ๕  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่ม เพื่อไปตั้งจ่าย งบลงทุน หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕  

นายโกศล  นาคะ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายขอเชิญท่านรองนายกวัฒนา เชียงทอง รอง นายกเทศมนตรี แถลง ญัตติ 

เรื่อง ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณเพ่ิม เพื่อไปตั้งจ่าย งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ 

นายวัฒนา เชียงทอง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอแถลงญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติ 
รองนายกเทศมนตรี โอนเงินงบประมาณเพ่ิม เพื่อไปตั้งจ่าย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท  

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
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ด้วย กองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอโอนเพิ่มเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  เพ่ือไปตั้งจ่าย งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ดังมีหลักการ
และเหตุผล 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  ๗,๕๖๐.-บาท (เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบถ้วน) 
โอนเพิ่ม  จ านวน ๔๐,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

    (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
ขอโอนลด จ านวน ๑ รายการ 

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  
แผนงาน  เคหะและชุมชน  
งาน  ไฟฟ้าและถนน 
หมวด  เงินอุดหนุน  
ประเภท อุดหนุนเงินค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขต

เทศบาล 
งบประมาณคงเหลือ  ๙๖,๔๒๒.๕๑ บาท (เก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบ
สองบาทห้าสิบเอ็ดสตางค)์ 
โอนลด  จ านวน  ๔๐,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

     (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
        เหตุผล 

มีความจ าเป็นต้องโอนเพิ่มเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่าย งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

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

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึง เสนอ ขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

 



  หน้า ๑๐ จาก ๑๓ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันจันทรท์ี่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 

ทรงพล  เอกจิตต์ 
                 (นายทรงพล  เอกจิตต์)  

         นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

นายโกศล  นาคะ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก  
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณเพ่ิม เพื่อไปตั้ง

จ่าย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ  
(สมาชิสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณเพิ่ม เพื่อไปตั้งจ่าย  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ กระผมขอแจ้งให้สภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลหนองขาวทราบว่า เทศบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-

๒๕๕๘) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ ประกาศใช้แล้ว
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงขอประกาศให้สภาเทศบาลทราบโดยทั่วกัน 

  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ขอเชิญคุณวิโรจน์ เอกจิต สมาชิก
สภาเทศบาลครับ 

นายวิโรจน์  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวิโรจน์ เอกจิตต์  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากจะให้ ปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารให้สวยงาม 

ตั้งแต่ กม.๑๒ จนสุดเขตเทศบาล และมีประชาชนต้องการให้สร้างศาลาที่พัก
ผู้โดยสารบริเวณหน้าบ้านไทย หมู่ที่ ๔ ครับ 

นายโกศล  นาคะ    ขอให้ กองช่างไปด าเนินการด้วยนะครับ ขอเชิญคุณสมชาย 
ประธานสภาเทศบาล  ปานธรรม สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 

นายสมชาย  ปานธรรม   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมชาย ปานธรรม  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากจะให้เทศบาลไปด าเนินซ่อมแซมป้ายบอกซอย

ของถนนเทศบาล ๑๑ และป้ายบอกซอยอื่น ๆ ในเขตเทศบาล และอยากจะให้
ประชาสัมพันธ์ให้รถบรรทุกฟาง ใช้เส้นทางเลี่ยงหมู่บ้านครับ  

นายโกศล  นาคะ    ขอให้กองช่างด าเนินการแก้ไขด้วย ขอเชิญคุณชอบ ปานธรรม รอง  
ประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรีครับ  

นายชอบ  ปานธรรม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระ ผม นายชอบ ปานธรรม  
รองนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ผมอยากจะทราบว่าเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าบ้านนายเอื้อน  

หมู่ที่ ๓ เป็นของเทศบาลหรือของการไฟฟ้าครับ อยากจะให้ปรับปรุงให้ดีครับ 
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นายโกศล  นาคะ    เสาไฟฟ้าดังกล่าวเป็นของการไฟฟ้า แต่ขอฝากทางกองช่างไป  
ประธานสภาเทศบาล ด าเนินการประสานงานกับการไฟฟ้า และไปชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชน

ด้วย  

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญ คุณชอบ ปานธรรม รองนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชอบ  ปานธรรม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เรื่องเสียงตามสายของเทศบาลจะ 
รองนายกเทศมนตรี ด าเนินการอย่างไรต่อไป 

นายโกศล  นาคะ    เทศบาลได้ขอใช้สถานที่บ้านนายเอื้อน หมู่ที่ ๓ เพ่ือท าการทดลองใช้  
ประธานสภาเทศบาล หอกระจายข่าวในบริเวณ หมู่ที่ ๓ ก็ขอเชิญท่านสมาชิกสภา และผู้บริหาร

ร่วมกันทดลองฟังเสียงว่าดังชัดเจนครอบคลุมทุกครัวเรือนหรือไม่ 

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญ คุณสุนทร จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุนทร จันทนะ สมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล ฝาตะแกรงเหล็กในซอยเทศบาล ๗ บริเวณโรงสีบ้านนายสมบุญ 

กลัวผิด  ช ารุดเสียหาย จ านวน ๕ แผ่น เพราะว่าเป็นสนิม อยากจะให้
เปลี่ยนเป็นฝาปูนครับ 

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญ นายกเทศมนตรีชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 

นายทรงพล  เอกจิตต์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณที่ 
นายกเทศมนตรี จ ากัดจึงอยากจะให้ซ่อมแซมเฉพาะฝาตะแกรงที่มันช ารุดเสียหายมากก่อน ครับ 

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญ คุณสมชาย ปานธรรม สมาชิกสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมชาย  ปานธรรม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมอยากจะให้ เปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็ก  
สมาชิกสภาเทศบาล  ตรงบริเวณหน้าบ้านครูปรุงหมู่ที่ ๑ อีก ๑ แผ่นครับ  

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญ คุณวันเพ็ญ สุขกรม สมาชิกสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวันเพ็ญ  สุขกรม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  กระผมนายวันเพ็ญ สุขกรม สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาล ไม่ทราบว่าจะท าเนินสะดุดเพ่ิมอีกได้ไหมครับ 

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญ ผู้อ านวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายสุชาติ  ศิริเอก   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุชาติ ศิริเอก ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการกองช่าง  กองช่าง ต้องขอดูเงินงบประมาณก่อนครับ  

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญ คุณวันชัย กมลวิบูลนันท สมาชิกสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวันชัย กมลวิบูลนันท   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายวันชัย กมลวิบูลนันท 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ท่อบริเวณบ้านนายประยงค์ นางเล็ก สุขเรื่อย  

ซอยเทศบาล ๑๑ ท่อระบายน้ ามันตันน้ าไม่สามารถไหลผ่านได้ครับ 

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญ นายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผมอยากจะให้สมาชิกสภาเทศบาลทุก
นายกเทศมนตรี   ท่านตัดชุดปกติขาวทุกคน เพื่อไปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม  

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวัน ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี ส านัก
ประชาสัมพันธ์เขต ๘ พร้อมกัน และผมอยากจะให้ท่านประธานสภาเปลี่ยน
เวลาการประชุมสภาเทศบาลเป็นช่วงเช้าในเวลา ๑๐.๐๐ น.ครับ 

นายโกศล  นาคะ    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีอยากจะให้เปลี่ยนเวลาการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลเป็นช่วงเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. สมาชิกสภามีความเห็นเป็นยังไงบ้างครับ  

ผมขอรับฟังความคิดเห็นของสภาเทศบาลหน่อยครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดเห็นชอบให้เปลี่ยนเวลาการประชุมสภาเทศบาลเป็นช่วงเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. 
โปรดยกมือครับ (นายบัณฑิต ศรีทับทิม รองประธานสภาเทศบาล, นายพงษ์
ศักดิ์ ทองแท,้ นายวันชัยกมลวิบูลนันท, นายวันเพ็ญ สุขกรม, นายวิโรจน์  
เอกจิตต์ และนางอารมย์ เอกฉันท์ สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือ) มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดไม่เปลี่ยนเวลาเป็นช่วงเช้าอยากจะประชุมในช่วงบ่าย
เหมือนเดิมโปรดยกมือครับ (นายพยอม ผึ่งผาย, นายสมชาย ปานธรรม  
นายสมยศ นาคะ นายสุนทร จันทนะ และนายเสนาะ อ านวย สมาชิกสภา
เทศบาล ยกมือ) ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน ๖ เสียงให้เปลี่ยนเวลา
การประชุมสภาเทศบาลเป็นช่วงเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. และมีสมาชิกสภา
เทศบาลไม่เปลี่ยนเวลาการประชุมสภาเป็นช่วงเช้าอยากประชุมสภาเทศบาล
ในช่วงบ่ายเหมือนเดิม จ านวน ๕ เสียง สภาเทศบาลเห็นชอบให้เปลี่ยนเวลา
การประชุมสภาเทศบาลเป็นช่วงเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น.  

นายโกศล  นาคะ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล  วันนี้สภาเทศบาลต าบลหนองขาวได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ผมขอ  

ปิดประชุม 

 



  หน้า ๑๓ จาก ๑๓ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันจันทรท์ี่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น. 

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

          เจา้พนกังานธุรการ 

ลงชื่อ......................................เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 
                 ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม) 

      รองประธานสภาเทศบาล 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน...........ที.่....... 
เดือน.......................พ.ศ............. 

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

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

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

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 


