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 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1/2557 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑4 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕7  
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. นายวิโรจน ์  เอกจิต   สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒.นางอารมย์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล 
13.นางศิริจิต   จันทยงค์  เลขานุการสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่มาประชุม 
 - 

ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายประสาน  ชุ่มชื่น   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายถวิล  เนตรค า   ปลัดเทศบาล 
7.  นายสุชาต ิ  ศิริเอก   ผู้อ านวยการกองช่าง 
8.  นางธัญญา  ศรนารายน์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9.  นางสาวพัชรา สิทธิบุตร  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
10. นางสาวมาณวิกา ทองเปลว  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลฯ  
10. นายอารักษ์  กาญจนถาวรวิบูล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
11. นางมุกดา    บูรณะธีรกิจ  เจ้าพนักงานธุรการ  

 
   
 

.../ เริ่มประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.3๐ น. 
 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นางศิริจิต จันทยงค์ 
เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชา
พระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม 
 

นายโกศล  นาคะ    บัดนี้  ถึ ง เวลาประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล   มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัย   

ประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1/2557 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7 
ในล าดับต่อไป ขอเชิญ คุณศิริจิต จันทยงค์ เลขานุการสภาเทศบาล 
อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1/2557 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 ของสภา
เทศบาลต าบลหนองขาว  ขอเชิญครับ 

นางศิริจิต  จันทยงค์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล ทุกท่ าน  ดิ ฉันนางศิ ริ จิ ต  จันทยงค์  เลขานุการสภาเทศบาล  

ขออนุญาตอ่านประกาศเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1/2557 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7ของ
สภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

         ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ 

ครั้งที่ 1/2557 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 
ตามที่  สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในการประชุม

สภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2556 ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕6 เมื่อวันที่ ๒2 กุมภาพันธ์ ๒๕๕6 ที่ประชุมมีมติก าหนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2557 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 มี
ก าหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕7 เป็นต้นไป นั้น 

อาศัยอ านาจตาม ข้อ 2๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  1/2557 ประจ าปี ๒๕๕7 ใน
พฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7 เวลา ๑0.3๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕7 
                   ( นายโกศล  นาคะ ) 
                ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
 
 

.../ ระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายโกศล  นาคะ  เทศบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 1.  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3   

                          ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 
2. แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 
     ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 
3. แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 

มิถุนายน 2557 
ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕7 

นายโกศล  นาคะ ต่อไป เป็นระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 ประจ าปี พ.ศ.

๒๕๕7 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕7 
ล าดับแรก ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 เมื่อ
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕7  
ขอให้สมาชิกตรวจดูว่ามีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  
ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุม
โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  10 เสียง 
นายโกศล  นาคะ    เป็น อันว่าที่ประชุมมีมติ รับรอง รายงานการประชุมสภาสมัย
ประธานสภาเทศบาล   ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 เมื่อ  

วันจันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕7 ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
นายโกศล  นาคะ    ล าดับต่อไป   เป็นการคัด เลื อกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่ า ง
ประธานสภาเทศบาล   เทศบัญญัติ  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงวิธีการ 

คัดเลือกต่อที่ประชุม ครับ 
นางศิริจิต  จันทยงค์ เรียนท่านประธานที่เคารพ  นางศิริจิต  จันทยงค์  เลขานุการ 
เลขานุการสภาเทศบาล สภาเทศบาล อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม  
( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๕ (๓) ก าหนดว่าให้สภาเทศบาลมี
อ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาล หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คนเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติวิธีการคัดเลือก  ให้สมาชิกสภาหรือ
นายกเทศมนตรีเสนอชื่อสมาชิกสภาหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา 
ในกรณีที่สมาชิกสภาเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่า  
๒ คน การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวนค่ะ 

.../ นายโกศล   
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นายโกศล  นาคะ    ล าดับแรก ขอให้ท่านสมาชิกสภาเสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล   แปรญัตติร่างเทศบัญญัติกี่คน  ขอเชิญเสนอครับ 
นายบัณฑิต ศรีทับทิม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายบัณฑิต ศรีทับทิม 
รองประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

เทศบัญญัติ จ านวน 4 คน ครับ 
นายโกศล  นาคะ    ขอผู้รับรอง โปรดยกมือ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายวิโรจน์    เอกจิต   ผู้รับรอง 
     2. นายพงษ์ศักดิ์  ทองแท้  ผู้รับรอง 
     3. นางอารมณ ์  เอกฉันท์  ผู้รับรอง 
     4. นายสุนทร  จันทนะ  ผู้รับรอง 
     5. นายสมยศ  นาคะ  ผู้รับรอง 

มีผู้รับรองถูกต้อง ครับ  
สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน     ขอเชิญครับ ( ถ้าไม่มี ) ผมขอ
มติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติ  จ านวน.........คน  โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  9 เสียง 
เป็นอันว่าที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ  จ านวน 4 คน 

นายโกศล  นาคะ ล าดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อบุคคลที่มีความ 
ประธานสภาเทศบาล   เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 

บัญญัติ ครับ 
นายบัณฑิต ศรีทับทิม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายบัณฑิต ศรีทับทิม 
รองประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  ขอเสนอ นายพงษ์ศักดิ์  ทองแท้ ครับ 
นายโกศล  นาคะ    ขอผู้รับรอง  โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายสมยศ    นาคะ   ผู้รับรอง  
     2. นายเสนาะ  อ านวย  ผู้รับรอง 
     มีผู้รับรองถูกต้อง ครับ  
นายบัณฑิต ศรีทับทิม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายบัณฑิต ศรีทับทิม 
รองประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  ขอเสนอ นายวิโรจน์  เอกจิต ครับ 
นายโกศล  นาคะ    ขอผู้รับรอง  โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายวันเพ็ญ  สุขกรม  ผู้รับรอง   
     2. นายสมยศ    นาคะ   ผู้รับรอง  
     3. นายเสนาะ  อ านวย  ผู้รับรอง 
     4. นางอารมณ์  เอกฉันท์  ผู้รับรอง 

มีผู้รับรองถูกต้อง ครับ  
นายวิโรจน์  เอกจิต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายวิโรจน์ เอกจิต 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายวันชัย กมลวิบูลนันท  ครับ 
 
 

.../ นายโกศล   
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นายโกศล  นาคะ    ขอผู้รับรอง  โปรดยกมือครับ  
ประธานสภาเทศบาล   1. นายพงษ์ศักดิ์  ทองแท้  ผู้รับรอง  
     2. นายสมยศ  นาคะ  ผู้รับรอง 
     3. นายเสนาะ  อ านวย  ผู้รับรอง  

มีผู้รับรองถูกต้อง ครับ  
นายพงษ์ศักดิ์  ทองแท้   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายพงษ์ศักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ทองแท้ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายสุนทร  จันทนะ ครับ 
นายโกศล  นาคะ    ขอผู้รับรอง  โปรดยกมือครับ  
ประธานสภาเทศบาล   1. นางอารมณ ์  เอกฉันท์  ผู้รับรอง 
     2. นายสุนทร  จันทนะ  ผู้รับรอง 
     3. นายวันชัย  กมลวิบูลย์นันท ผู้รับรอง 

มีผู้รับรองถูกต้อง ครับ  
นายโกศล  นาคะ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ   ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล   เป็นอันว่ามีผู้ถูกเสนอชื่อ จ านวน 4 คน   

เท่ากับจ านวนตามที่ประชุมก าหนด  จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงแต่
อย่างใด   ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ ทั้ง 4ท่าน เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 10 เสียง   
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งให้ ทั้ง 4 ท่าน เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ ซึ่งได้แก่  
1. นายพงษ์ศักดิ ์ ทองแท้       
2. นายวิโรจน์    เอกจิต    
3. นายวันชัย   กมลวิบูลนันท  
4. นายสุนทร    จันทนะ                              

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วาระท่ี 1 

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญนายกเทศมนตรี แถลงหลักการและเหตุผลต่อที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมขอเสนอร่างเทศบัญญัติ 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 ต่อสภาเทศบาล

ต าบลหนองขาว  ฉะนั้นในโอกาสนี้ผมจึงขอแถลงให้ท่านประธานสภา
และสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ .ศ .๒๕๕8 
ดังต่อไปนี้ ( รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ) 

นายโกศล  นาคะ  สมาชิกท่านใด จะอภิปรายซักถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัตินี้  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ  
 

 
 

.../ นายสมชาย   
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นายสมชาย  ปานธรรม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายสมชาย ปานธรรม 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสามแยก  ถ้า 

ทางเทศบาลได้ท ามันก็เป็นการดี สวยงาม แต่ผมอยากให้ขออนุญาต
กรมชลประทานก่อน 

นายโกศล  นาคะ  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณไหน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมชาย  ปานธรรม  บริเวณสามแยกท่าม่วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายโกศล  นาคะ    เรื่องการขออนุญาตจากส านักงานชลประทานขอให้กองช่างท าให้
ประธานสภาเทศบาล   ถูกต้อง เพราะงบประมาณถ้าท าไปไม่ถูกต้องมันล าบาก เราเคยมี 

บทเรียนมาแล้ว  ถ้าเราจะด าเนินโครงการเราต้องไปขออนุมัติให้
เรียบร้อย  ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง ครับ 

นายสุชาติ  ศิริเอก   เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติเรื่องโครงการนี้
ผู้อ านวยการกองช่าง   เราได้น าเข้าแผนพัฒนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นนโยบายของ 

ผู้บริหาร  และเรื่องการขออนุญาตเราได้ขออนุญาตกรมทางหลวงไว้
เป็นบางส่วนแล้วครับ เขายินดีที่จะให้พ้ืนที่สะอาด เขาให้เราตั้ง
งบประมาณไว้ครับ และเราได้ส ารวจว่าทางเส้นนี้จะมีการขยาย
เส้นทางแต่ต้องรองบประมาณจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนครับ 
ทางกรมชลปรานได้เสนอให้เราออกแบบให้อยู่นอกเส้นทาง ครับ 

นายสมชาย  ปานธรรม   เรียนท่านประธานที่เคารพผม นายสมชาย ปานธรรม ผมขอถามหน้า 
สมาชิกสภาเทศบาล   82 ข้อ 1 จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง เราซื้อใครเป็นผู้ใช้ครับ 
นางศิริจิต  จันทยงค ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ส าหรับการตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์มือถือ จ านวน 2 เครื่องนี้ เราจัดซื้อให้ท่านนายกเทศมนตรี 

และท่านปลัดเป็นผู้ใช้ค่ะ เนื่องจากเครื่องที่เรามีอยู่เกิดการช ารุด
เสียหายไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ   

นายโกศล  นาคะ  สมาชิกท่านใด จะอภิปรายซักถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัตินี้  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ

แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕8 วาระท่ี ๑ โปรดยกมอื 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 9 เสียง 
นายโกศล  นาคะ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล   ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ 

ก าหนดว่า ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาเทศบาล มีมติรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
 
 

.../ ตามระเบียบ 
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ตามระเบียบที่ได้แจ้งเมื่อสักครู่นี้  ผมขอให้ที่ประชุมเสนอว่าจะให้
คณะกรรมการแปรญัตติ  ท าการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558  ในวันและเวลาไหนครับ  ขอ
เชิญครับ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผม นายบัณฑิต ศรีทับทิม รองประธาน 
รองประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล ผมขอเสนอเป็น วันที่ 15 และ 18 สิงหาคม 2557 

เวลา 14.00 นาฬิกา 
นายโกศล  นาคะ สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่ นายบัณฑิต  ศรีทับทิม โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 9 เสียง 

เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติ  ท าการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558  
วันที่ 15 และ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 นาฬิกา และเมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ  ท าการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558  เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะ
ท าการนัดประชุมในวาระที่ 2 และ 3  ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 
2557 ที่ครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ  เรื่อง ขออนุ มัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557    เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดค่าใช้สอย 
และหมวดค่าครุภัณฑ์ 

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  ด้วยส าปลัดเทศบาลได ้
นายกเทศมนตรี เสนอขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2557 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นค่าใช้สอย และค่าครุภัณฑ์ ดังมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้  
หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 มีรายละเอียด ดังนี้ 

     1.โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าใช้สอย 
     ด้าน  การศึกษา 
     แผนงาน  การศึกษา 
     งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 
 
 

.../ รายการ  
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รายการ  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับ 

เด็กปฐมวัย เพ่ือจัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนละ 
50,000 บาท สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2557-2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 แนว
ทางการพัฒนา ที่ 2.8 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

เป็นเงินทั้งสิ้น  50,000.-บาท  
     ( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

ค าชี้แจง   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร
ปฐมวัยในสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
50,000 บาท 

2.โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ 

     ด้าน  การศึกษา 
     แผนงาน  การศึกษา 
     งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
     รายการ  ซ่อมแซมเครื่องกรองน้ า จ านวน 11 รายการ 

( สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ) ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 แนวทางการพัฒนา 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ และจัดหาเครื่องมือใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

 

เป็นเงินทั้งสิ้น 11,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
 

ค าชี้แจง   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเครื่องกรองน้ า จ านวน 1 รายการ   เป็นเงิน 
11,000 บาท 

     รายการโอนลด จ านวน  1 รายการ 
     1.โอนลด 
     ด้าน  การศึกษา 
     แผนงาน  การศึกษา 
      

.../ งาน 
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งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

     ประเภท  เงินเพ่ิมค่าครองชีพพนักงานครู 
รายการ เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พนักงานครู โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน 5 คน  
     งบประมาณตั้งไว้  290,000.-บาท  
     ( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 289,920.-บาท  
โอนลดในครั้งนี้ จ านวน 61,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลัง 
โอนลด จ านวน 228,920.-บาท  
รวมโอนลดทั้งหมด 61,000.-บาท  
เหตุผล 
มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในงบด าเนินการ    หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
และงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ จ านวน  2 รายการ ดังนี้ 
1. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
เพ่ือจัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย โรงเรียนละ 50,000 บาท 
2. ซ่อมแซมเครื่องกรองน้ าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
หนองขาว จ านวน 11,000 บาท และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
ดังนั้น  ผมจึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพ่ือโอนเงินงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายงบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ และงบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตาม
หลักการและเหตุผลข้างต้น ครับ 

นายโกศล  นาคะ    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ดังกล่าว  ที่ประชุมมีข้อซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  

ขอเชิญครับ  
 
 
 
 

.../ ถ้าไม่มี 
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ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม  ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มี
การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557  
เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ทั้ง 2 โครงการ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  8  เสียง 
นายโกศล  นาคะ    เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มีการโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล   รายจ่าย เพื่อมาตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน 2  โครงการ คือ 

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย
เพ่ือจัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย โรงเรียนละ 50,000 บาท 
2. ซ่อมแซมเครื่องกรองน้ าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
หนองขาว จ านวน 11,000 บาท   

 

ระเบียบวาระท่ี 6   ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดินใน 
     เขตเทศบาลต าบลหนองขาว 
นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เ รี ยนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว   ด้ วย เทศบาล
นายกเทศมนตรี    ต าบลหนองขาว ขอเสนอญัตติ  คัดเลือกคณะกรรมการตีราคา 

ปานกลางของที่ดินในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว เพ่ือจัดท าประกาศ
ราคาปานกลางที่ดินรอบปี พ.ศ. 2554-2557 มาใช้ในการประเมิน
ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2558-2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุง
ท้องที่  ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 
ขอเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดิน
ในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว   จ านวน 2 ท่าน ซึ่งได้รับความ
อนุเคราะห์จากส านักงานธนารักษ์ พ้ืนที่กาญจนบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ ด้ านการประเมินราคาทุนทรัพย์  ตามหนั งสื อที่   กค
0311.02/1109  ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557   คือ   
1.นายถาวร   รักษ์ชูชื่น    ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานประเมินราคา
ทรัพย์สินช านาญงาน 
2.นายธีรวี     จันทรศิริ    ต าแหน่ง  นักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปฏิบัติการ 
เหตุผล   
ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาวได้รับหนังสือจากอ าเภอท่าม่วงที่ กจ 
0218/ว 1214  ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557  แจ้งว่า คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 มอบหมายให้ 
 
 
 

.../กระทรวง 
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กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังรับความเห็นชอบของ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการ
จัดท าราคาปานกลางของที่ดินขึ้นใหม่แทนการใช้ราคาปานกลางของ
ที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปี พ.ศ. 2521 ถึง 
2524  เนื่องจากไม่สะท้อนถึงราคาที่ดินที่แท้จริงในปัจจุบัน  ดังนั้น 
เพ่ือให้การตีราคาปานกลางของที่ดินในรอบปี พ.ศ. 2554-2557  
มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปี พ.ศ. 2558-2561 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นในแนวทางเดียวกัน  จึงจ าเป็นต้อง
เสนอรายชื่อเพ่ือให้คณะสภาท้องถิ่น  เลือกและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 2 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการประเมินทุนทรัพย์หรือนัก
ประเมินทุนทรัพย์จากส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี  เป็น
คณะกรรมการฯ   เพ่ือจะให้เทศบาลต าบลหนองขาวได้จัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินในเขตเทศบาลต าบล
หนองขาว   น าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงนาม  ต่อไป 
ข้อกฎหมาย 
อาศัยอ านาจตามความมาตรา 14(2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุง
ท้องที่ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติภาษีบ ารุง
ท้องที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง คัดเลือกคณะกรรมการตีราคาปานกลาง
ของที่ดินในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว  ดังรายชื่อ นี้  
1. นายถาวร   รักษ์ชูชื่น    ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานประเมินราคา
ทรัพย์สินช านาญงาน 
2. นายธีรวี     จันทรศิริ    ต าแหน่ง   นักประเมินราคา
ทรัพย์สินปฏิบัติการ 
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพ่ือพิจารณาคัดเลือกต่อไป  

นายโกศล  นาคะ    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ดังกล่าว  ที่ประชุมมีข้อซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่

ขอเชิญครับ 
ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม  ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบการ
คัดเลือกคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินในเขตเทศบาลต าบล
หนองขาว  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  10 เสียง 
นายโกศล  นาคะ    เป็นอันว่าที่ประชุมมีมตเิห็นชอบการคัดเลือกคณะกรรมการตีราคา 
ประธานสภาเทศบาล   ปานกลางของที่ดินในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืนๆ  
นายโกศล  นาคะ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 

.../ นายสุนทร   
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นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากให้จัดซื้อเครื่องฉีดยุงเพ่ิมเติม 2  เครื่องครับ  เพราะตอนนี้เรา

มีอยู่ 3 เครื่อง แต่เวลาท างานมักจะเสียบ่อยครั้ง  ผมไม่อยากให้
ชาวบ้านต าหนิได้  เพราะถ้าฉีดพ่นยุงเราจะได้ฉีดแบบหน้ากระดาน
งานก็จะเสร็จเร็วครับ 

นายสุชาติ  ศิริเอก ผมจะรับไว้ครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง  
นายวันชัย  กมลวิบูลนันท   เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายวันชัย กมลวิบูลนันท สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล พ้ืนดินบริเวณหน้าอาคารผลิตน้ าประปามันทรุดตัวและก็ดู 

สกปรก  และตรงท่ีล้างรถด้วยครับ 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนประธานสภาที่เคารพ ตรงนั้นคงต้องปรับปรุงด้วยการเทคอนกรีต 
นายกเทศมนตรี    ครับ 
นายชอบ  ปานธรรม   เรียนท่านประธานที่เคารพจุดที่ผลิตน้ าประปาตรงปั๊มสารส้มน้ ามันมัก
รองนายกเทศมนตรี   หยดอยู่เป็นประจ า  ผมอยากให้ผู้อ านวยการกองช่างไปดูให้หน่อยครับ 
     บางครั้งให้ช่างมาดูพอเปิดออกมาก็เป็นเศษขยะเข้ามาอุดตัน 

และอีก 1 เรื่อง ผมอยากได้เครื่องตัดแต่งต้นไม้  ตอนนี้ เรามีไม่
เพียงพอ ครับ 

นายสมชาย  ปานธรรม   เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมได้รับแจ้งมาจากท่านอาจารย์นิสัย 
สมาชิกสภาเทศบาล   สืบใหม่  ว่ากล้องวงจรปิดบริเวณบ้านใช้งานไม่ได้  เนื่องจากประมาณ  

2 วันที่ผ่านมา มีขโมยมางัดแงะตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ จะเรียกดู
ข้อมูลก็ดูไม่ได้ 

นายโกศล  นาคะ     เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาวที่เคารพ เรื่องงานประปา
ประธานสภาเทศบาล   ท าไมเราไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นช่างเพ่ือมาดูแลตรงนี้โดยเฉพาะครับ  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานที่เคารพ  ตอนนี้เราได้ท าการสรรหานายช่างประปา
นายกเทศมนตรี    เพ่ือมาด ารงต าแหน่งอยู่ครับ 
นายพงษ์ศกัดิ์  บัวซ้อน   เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายพงษ์ศักดิ์  บัวซ้อน  สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล ผมอยากให้ทางผู้บริหารแจ้งให้บ้านนายพยุง  สิทธิสร หมู่ที่  

12 ขยับเล้าไก่ออกครับ  เนื่องจากเขาเลี้ยงไก่แล้วไปกีดขวาง
 ทางเข้าออกของชาวบ้านครับ 

และผมอยากให้ทุกท่านช่วยกันส ารวจความเดือดร้อนของชาวบ้านด้วย
ครับ  

นายโกศล  นาคะ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายวิโรจน์  เอกจิต   เรียนทา่นประธานที่เคารพ ผมนายวิโรจน์ เอกจิต สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมอยากให้กองช่างไปส ารวจท่อระบายน้ าบริเวณหน้าร้านพี่กัญญา  

โคกแก้ว  และอยากให้ส ารวจตลอดแนวครับ  เพราะเริ่มช ารุดอยู่หลาย
จุดครับ  

 
 

.../ นายโกศล   
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นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดเสนอ ผมขอปิดการประชุมและขอขอบคุณทุกท่าน ครับ 

เลิกประชุมเวลา 12.11 นาฬิกา 

( ลงชื่อ ).................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
      ( นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ ) 

        เจ้าพนักงานธุรการ 
 

( ลงชื่อ )..................................................เลขานุการสภาเทศบาล 
                 ( นางศิริจิต  จันทยงศ์ ) 

    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2557 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 

 

( 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  ได้ รั บรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลครั้ งนี้  
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่2/2557 เมื่อวัน 20 สิงหาคม 2557  

( ลงชื่อ )...........................................................  
                                                                        ( นายโกศล  นาคะ ) 
                                                             ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 


