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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 
เมื่อวันอังคารที่ ๒0 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. นายกฤษณะ  สุขกรม   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
๑๒. นางสาวพัชรา สิทธิบุตร  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
๑๓. นางสาวเมธินี สุกก่ า   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
๑๔. นายณรงค์พล พัฒนมาศ  เจ้า หน้าที่บริหารงานทั่วไป 



  หน้า ๒ จาก ๕ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 วันพุธที่ ๒0 สิงหาคม ๒๕๕6  

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
  เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นาง ศิริจิต จันทยงค์  
เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูป
บูชาพระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม 

นายโกศล  นาคะ    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบ  
ประธานสภาเทศบาล องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 

๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้าม)ี 

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล  วันนี้ไม่มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๖ วาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ 

นายโกศล  นาคะ  ระเบียบวาระการประชุมต่อไป เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ 7 วาระท่ี ๒ และ

วาระท่ี ๓  
ล าดับแรก เป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๒ ชั้นแปรญัตติ ขอเชิญ 

คุณบัณฑิต ศรีทับทิม ประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ชี้แจง
รายละเอียดการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว กระผม   
รองประธานสภาเทศบาล นายบัณฑิต ศรีทับทิม รองประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติ ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมติของสภาเทศบาลต าบล  
หนองขาว ในการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2556 คณะกรรมการ ประกอบด้วย  
๑.  คุณบัณฑิต  ศรีทับทิม  รองประธานสภาเทศบาล  เป็นประธานกรรมการ 

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

ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ได้เสนอขอรับความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 และสภาเทศบาลได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ ในการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 
สิงหาคม 2556  และก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติ และใ ห้คณะกรรมการ
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พิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เป็นเวลา 4 วัน นับตั้งแต่วัน ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 
2556 เวลา 10.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 255 6 เวลา 16.30 น. 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัตแิต่อย่างใด 

คณะกรรมการได้ประชุมเม่ือวัน ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 255 6 เวลา 
14.00 น. ณ.ส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาว ที่ประชุมได้พิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255 7 โดย
ละเอียดแล้ว เห็นว่าข้อความในงบประมาณรายจ่าย รายการต่าง ๆ มี
ความเหมาะสมแล้วจึงมีมติ ดังนี ้
1.  ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557  

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
2.  บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติฯ  

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
3.  ร่างเทศบัญญัติฯ ข้อ 1, 2, 3 และข้อ 4 

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
4.  ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป และรายละเอียดค า
ชี้แจงประมาณการรายรับ  

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
5.  รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามแผนงาน  

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
6.  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ าแนกตามหน่วยงาน  

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
7.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา 

7.1  ประมาณการรายรับ งบประมาณรายรับ 
7.2  รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ 

1)  แผนงานการพาณิชย์ 
2)  แผนงานงบกลาง 
3)  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการ
ประปา 

7.3  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา 
-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

ฉะนั้น คณะกรรมการจึงมีมติให้น าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม และ
คงไว้ตามร่างเดิม น าเสนอต่อประธานสภาเทศบาล เพ่ือโปรดเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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นายโกศล  นาคะ  ตามท่ีคุณบัณฑิต ศรีทับทิม ประธานกรรมการแปรญัตติร่าง 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติได้แจ้งมติคณะกรรมการในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 ต่อที่ประชุม เมื่อไม่
มีผู้ใดขอแปรญัตติในวาระนี้ จึงไม่มีการอภิปราย เพราะในวาระนี้เฉพาะผู้ที่
ขอแปรญัตติเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุม ท่านใด
เห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ โปรดยกมือครับ  (สมาชิกสภา
เทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี ๒ ขั้น แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ 7 ของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
เทศบัญญัติ  

นายโกศล  นาคะ    ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๓ การลงมติอนุมัติให้ตราเป็น  
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้น าร่าง 

เทศบัญญัติฉบับนี้ ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ 7 โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็น 
เอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้น าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 ตราเป็นเทศบัญญัติ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ  

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง อื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดท่ีจะ 
ประธานสภาเทศบาล เสนอเชิญครับ ไม่มีนะครับ วันนี้สภาเทศบาลต าบลหนองขาวได้ประชุม

ครบทุกระเบียบวาระแล้ว ผมขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑0.๒8 น. 

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

      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

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

      หัวหน้าส านักปลัด  
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕ 6 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................... เมื่อวัน.......................
ที.่...............เดือน........................................................พ.ศ................................. 

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

 ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 


