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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑5 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕6 เวลา ๑๐.๐๐ 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 
 นางศิริจิต  จันทยงค์    หัวหน้าส านักปลัด/เลขานุการสภาเทศบาล  

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี  
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี  
๓. นายวัฒนา  เชียงทอง  รองนายกเทศมนตรี  
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
๕. นายประสาน  ชุ่มชื่น   เลขานุการนายกเทศมนตรี  
๖. นายถวิล  เนตรค า    ปลัดเทศบาล 
๗. นายสุชาติ  ศิริเอก   ผู้อ านวยการกองช่าง  
๘. นางธัญญา  ศรนารายน์  ผู้อ านวยการกองคลัง  
๙. นายอารักษ์  กาญจนถาวรวิบูล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
๑๐. นายกฤษณะ  สุขกรม   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
๑๑. นางสาวพัชรา สิทธิบุตร  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้    
๑๒. นายเดชาธร  สุขนิรันดร์  นายช่างโยธา ๖ว.  
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๑๓. นายณรงค์พล พัฒนมาศ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
14. นางสาวจันทรรัตน ์ เอกจิตต์   พนักงานจ้างตามภารกิจ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
  เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นางศิริจิต จันทยงค์ 
เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูป
บูชาพระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม 

นายโกศล  นาคะ    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบ  
ประธานสภาเทศบาล องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 

๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕6 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้าม)ี 

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล  ผมขอรายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 – 2559  

ของเทศบาลต าบลหนองขาวครับ เทศบาลต าบลหนองขาวได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 – 2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 
และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 – 2559 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 
9 สิงหาคม 2556 เพ่ือแจ้งให้สภาเทศบาลต าบลหนองขาวทราบครับ 

ในล าดับต่อไปขอเชิญคุณศิริจิต จันทยงค์ เลขานุการสภาเทศบาล 
อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 ของสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
ขอเชิญครับ 

นางศิริจิต  จันทยงค์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง  
เลขานุการสภาเทศบาล เกียรติทุกท่าน ดิฉันนางศิริจิต จันทยงค์ เลขานุการสภาเทศบาล  

ขออนุญาตอ่านประกาศเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6  ของสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาว 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕6 

ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในการประชุมสภา
เทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2556 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒2 กุมภาพันธ์ ๒๕๕6 ที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕6 เป็นต้นไป นั้น 
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อาศัยอ านาจตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี ๒๕๕6 ใน พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕6 เวลา ๑0.๐๐ 
น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕6 
                  นายโกศล  นาคะ 
      ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕6 

นายโกศล  นาคะ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕6 
  ล าดับแรก ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภา 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕6 สมาชิกท่านใด ต้องการให้แก้ไขขอเชิญเสนอครับ 
ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดรับรองรายงานการประชุม
โปรดยกมือ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 
2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕6 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  

นายโกศล  นาคะ    ล าดับต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
ประธานสภาเทศบาล เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงวิธีเลือกต่อที่ประชุม 

นางศิริจิต  จันทยงค์  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๕ 

(๓) ก าหนดว่าให้สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาล หรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน 
๗ คนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

  วิธีการเลือก ให้สมาชิกสภาหรือนายกเทศมนตรีเสนอชื่อสมาชิก
สภาหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา ในกรณีที่สมาชิกสภาเป็นผู้เสนอต้อง
มีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัด
จ านวน ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาคะ 
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นายโกศล  นาคะ  ล าดับแรก ขอให้สมาชิกสภาเสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาเทศบาล ญัตติร่างเทศบัญญัติกี่คน ขอเชิญเสนอ  

นายพงษ์ศักดิ์  ทองแท้   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายพงษศักดิ์  ทองแท้  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 

บัญญัติจ านวนห้าคนครับ 

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกท่านใดรับรองตามที่คุณพงษศักดิ์ ทองแท้ เสนอ โปรดยกมือ  
ประธานสภาเทศบาล ครับ (นายวันชัย กมลวิบูลนันท, นายวิโรจน์ เอกจิต และนางอารมย์  

เอกฉันท์ สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือรับรอง) 
  สมาชิกท่านใดจะเสนอ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติจ านวน
ห้าคนโปรดยกมือครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลหนองขาว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวนห้าคน 

นายโกศล  นาคะ    ล าดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เสนอ  
ประธานสภาเทศบาล ชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ กรณีท่ีสมาชิกสภาเสนอต้องมี

สมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่าสองคน ขอเชิญครับ 

นายสุนทร  จันทนะ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสุนทร จันทนะ สมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล ขอเสนอคุณบัณฑิต ศรีทับทิม รองประธานสภาเทศบาล  

นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ (นายวันชัย กมลวิบูลนันท,  
ประธานสภาเทศบาล นายวิโรจน์ เอกจิต, นายพงษ์ศักดิ์ ทองแท้ และนายสมยศ นาคะ สมาชิก

สภาเทศบาล ยกมือรับรอง) 

นายวิโรจน์  เอกจิต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวิโรจน์ เอกจิต 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลขอเสนอคุณ พงษ์ศักดิ์ ทองแท้ สมาชิกสภาเทศบาล 

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ (นายสมยศ นาคะ  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล, นายวันเพ็ญ สุขกรม และนายเสนาะ อ านวย สมาชิก

สภาเทศบาลยกมือรับรอง) 

นายวันเพ็ญ สุขกรม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวันเพ็ญ สุขกรม  
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอคุณสมยศ นาคะ สมาชิกสภาเทศบาล  

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ (นายวันชัย  
ประธานสภาเทศบาล กมลวิบูลนันท, นายวิโรจน์ เอกจิต และนายเสนาะ อ านวย สมาชิกสภา

เทศบาล ยกมือรับรอง) 
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นายพงษ์ศักดิ์  ทองแท้   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมขอเสนอคุณวิโรจน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เอกจิต สมาชิกสภาเทศบาล  

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ (นายสมยศ นาคะ  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล, นายวันเพ็ญ สุขกรม , นางอารมย์ เอกฉันท์ สมาชิก

สภาเทศบาล และนายเสนาะ อ านวย สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง) 

นายเสนาะ  อ านวย   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายเสนาะ อ านวย  
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอคุณสุนทร จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาล  

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ (นายบัณฑิต  
ประธานสภาเทศบาล  ศรีทับทิม รองประธานสภาเทศบาล, นายวันชัย กมลวิบูลนันท, นายวิโรจน์  

เอกจิต และนายเสนาะ อ านวย สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือรับรอง) 

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกท่านใดจะเสนออีกขอเชิญครับ ไม่มีท่านใดเสนออีกนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ปรากฏว่ามีผู้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวนห้า  

คน ดังนี้  
๑.  คุณบัณฑิต  ศรีทับทิม  รองประธานสภาเทศบาล  

    ๒.  คุณพงษ์ศักดิ์ ทองแท้  สมาชิกสภาเทศบาล  
    ๓.  คุณสมยศ นาคะ  สมาชิกสภาเทศบาล  
    4.  คุณวิโรจน์ เอกจิต  สมาชิกสภาเทศบาล  
    5.  คุณสุนทร จันทนะ  สมาชิกสภาเทศบาล 

มีผู้เสนอชื่อเท่ากับจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติก็
เป็นอันว่าไม่ต้องลงคะแนน ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
ทั้งห้าท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ โปรดยกมือ 
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลหนองขาว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ดังนี้ 
๑.  คุณบัณฑิต  ศรีทับทิม รองประธานสภาเทศบาล  

    ๒.  คุณพงษ์ศักดิ์ ทองแท้  สมาชิกสภาเทศบาล  
    ๓.  คุณสมยศ นาคะ  สมาชิกสภาเทศบาล  
    4.  คุณวิโรจน์ เอกจิต  สมาชิกสภาเทศบาล  
    5.  คุณสุนทร จันทนะ  สมาชิกสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 วาระท่ี ๑  

นายโกศล  นาคะ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี แถลงหลักการและเหตุผลต่อที่ประชุม  
ประธานสภาเทศบาล 



  หน้า ๖ จาก ๑๐ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕ 6 วันพฤหัสบดีที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕๕6 

 

นายทรงพล  เอกจิตต์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมขอเสนอร่างเทศ  
นายกเทศมนตรี บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 ต่อสภา

เทศบาลต าบลหนองขาวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ผมจึงขอแถลงให้
ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ .ศ.
๒๕๕7 ดังต่อไปนี้ รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก 

นายโกศล  นาคะ   สมาชิกท่านใด จะอภิปรายซักถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัตินี้  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีท่านใดซักถามอีก ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด  

เห็นชอบให้รับหลักการ แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 วาระท่ี ๑ โปรดยกมือ  (สมาชิกสภาเทศบาลยก
มือเป็นเอกฉันท)์ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 (วาระท่ี ๑) 

นายโกศล  นาคะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  
ประธานสภาเทศบาล ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ 

ก าหนดว่า ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาเทศบาล มีมติรับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ผมจึงขอหารือที่ประชุมว่าจะใช้เวลา
เสนอค าแปรญัตติเท่าใด ขอเชิญเสนอครับ 

นายพงษ์ศักดิ์ ทองแท้   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลา  
สมาชิกสภาเทศบาล เสนอค าแปรญัตติ 4 วันครับ 

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกท่านใดรับรองตามที่คุณพงษ์ศักดิ์ ทองแท้ เสนอ โปรดยกมือ  
ประธานสภาเทศบาล (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์)  

สมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าที่ประชุม
แห่งนี้ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 เป็น เวลา 4 วัน
นับแต่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายฉบับนี้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕๕6 เวลา 10.00 น.  
จนถึงวันที่ ๑9  สิงหาคม ๒๕๕6 เวลา ๑๖.๓๐ น. และผมขอนัดประชุม
สภาเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในวัน
อังคารที่ ๒0 สิงหาคม ๒๕๕6 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลแห่งนี้ ขอนัดในที่ประชุมโดยไม่ต้องท าหนังสือแจ้งนะครับ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ  

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดที่จะ  
ประธานสภาเทศบาล  เสนอเชิญครับ เชิญคุณสุนทร จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาล ครับ  

นายสุนทร  จันทนะ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากทราบว่าเทศบาลจ่าย  
สมาชิกสภาเทศบาล ค่าขยะเดือนละเท่าไรครับ  

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุชาติ  ศิริเอก   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสุชาติ ศิริเอก  
ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการกองช่าง เฉลี่ยเดือนละ 40,000 บาท โดยคิดเป็นตัน ๆ ละ  

650 บาท ขึ้นอยู่กับน้ าหนักของขยะในแต่ละวันครับ 

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญคุณสุนทร จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุนทร  จันทนะ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ที่ทางเทศบาลต าบลแก่งเสี้ยนไป  
สมาชิกสภาเทศบาล ทิ้งขยะ คิดแล้วประมาณเดือนละ 20,000 บาท ครับ ผมอยากให้ทาง

ผู้บริหารพิจารณาครับ  

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายทรงพล  เอกจิตต์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ส าหรับเรื่องท่ีทิ้งขยะผม  
นายกเทศมนตรี จะรับไปพิจารณาครับ  

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญคุณวันเพ็ญ สุขกรม สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล 

นายวันเพ็ญ  สุขกรม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวันเพ็ญ สุขกรม  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลอยากทราบว่าเรื่องหอกระจายข่าวด าเนินการไปถึง

ไหนแล้วครับ แล้วอยากจะเสนอให้ทาสีเส้นขาวแดงใหม่ทั้งหมด เพราะว่าสี
เริ่มจางแล้ว 

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุชาติ  ศิริเอก  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เรื่องหอกระจายข่าวเป็นงานของ  
ผู้อ านวยการกองช่าง ส านักปลัด และตอนนี้ทางผมได้ให้ทางวิศวกรรับรองและมีการ

เปลี่ยนแปลงส่วนฐานนิดหน่อย เพราะว่าในระเบียบของกรมโยธาคือ  
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ในการก่อสร้างอาคารหรือหอที่มีความสูงเกิน 15 เมตรขึ้นไปต้องมีวิศวกร
รับรอง เมื่อเสร็จแล้วจะส่งต่อให้ส านักปลัดด าเนินการต่อไปครับ 

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญคุณวิโรจน์ เอกจิต สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล 

นายวิโรจน์  เอกจิต  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากให้ส ารวจฝาตะแกรง  
สมาชิกสภาเทศบาล เหล็กตั้งแต่ร้านอาหารไทยอีสาน กม.12 เพราะว่ามีความช ารุดเสียหาย

บางส่วนครับ 

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายกฤษณะ  สุขกรม  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายกฤษณะ  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน สุขกรม หัวหน้าฝ่ายแบบแผน เรื่องทาสีเส้นขาวแดงใหม่กองช่างจะรับไป

ด าเนินการครับ 

นายโกศล  นาคะ ผมขอถามคณะผู้บริหารว่าเวลาประชุมสภาเทศบาลเรื่องที่เสนอต่อที่  
ประธานสภาเทศบาล ประชุมแล้วทางคณะผู้บริหารรับไว้พิจารณาด าเนินการนั้น ท าไมงานไม่

ค่อยคืบหน้าครับ 

นายทรงพล  เอกจิตต์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ส าหรับเรื่องที่ท่านประธาน  
นายกเทศมนตรี สอบถามมานั้น ผมเองก็ได้ติดตามงานตลอด แต่ในการบริหารงานนั้นต้อง

ใช้งบประมาณในการท างานบางเรื่องงบประมาณยังไม่เข้าก็ต้องรอให้
งบประมาณเข้ามาก่อนถึงจะด าเนินการได้ครับ ก็ขอให้ทางสภาเทศบาล
เข้าใจในการบริหารงานด้วยครับ 

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญคุณวันชัย กมลวิบูลนันท สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล 

นายวันชัย  กมลวิบูลนันท  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวันชัย กมลวิบูลนันท  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากให้ลอกคลองระบายน้ าทั้งเขตเทศบาล และ

อยากสอบถามเรื่องเสาไฟฟ้าด าเนินการถึงไหนแล้วครับ 

นายโกศล  นาคะ เรื่องลอกท่อระบายน้ านายกเทศมนตรีรับไปพิจารณาด าเนินการครับ  
ประธานสภาเทศบาล ผมอยากจะให้ท าเป็นจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ าทั้งเขตเทศบาลครับ แล้ว

เรื่องเสาไฟฟ้าตอนนี้ด าเนินการส่งเรื่องเรียบร้อยแล้ว และจะต้องน าเรื่อง
ส่งเข้าประชุมของคณะกรรมการกระจายอ านาจก่อนถึงจะด าเนินการได้
ครับ  

  ขอเชิญคุณวิโรจน์ เอกจิต สมาชิกสภาเทศบาลครับ 



  หน้า ๙ จาก ๑๐ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕ 6 วันพฤหัสบดีที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕๕6 

 

นายวิโรจน์  เอกจิต  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากจะให้เสื้อ คนกวาด และ  
สมาชิกสภาเทศบาล ด าเปอร์ เป็นสีเดียวกันครับ  

นายโกศล  นาคะ  นายกเทศมนตรีรับไปพิจารณา ผมอยากให้แยกกองประปา  
ประธานสภาเทศบาล ออกมาอีกกองครับ  

นายทรงพล  เอกจิตต์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เทศบาลไม่มีงบประมาณในการ  
นายกเทศมนตรี จ้างพนักงานเพ่ิม จะรับไปพิจารณาครับ 
 
นายโกศล  นาคะ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล ไม่มีนะครับ วันนี้สภาเทศบาลต าบลหนองขาวได้ประชุมครบทุกระเบียบ

วาระแล้ว ผมขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 

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

    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

ลงชื่อ..........................................เลขานุการสภาเทศบาล 
                    (นางศิริจิต  จันทยงค์)  

            หัวหนา้ส านักปลดั 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน...................... 
ที.่.......เดือน...........................พ.ศ............. 

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

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

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

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

 



  หน้า ๑๐ จาก ๑๐ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕ 6 วันพฤหัสบดีที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕๕6 

 

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

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้  
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม............................................. สมัยที่................... เมื่อวัน.......................
ที.่...............เดือน........................................................พ.ศ................................. 

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

 ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 


