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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/2557 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 

เมื่อวันอังคารที่ ๒0 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕7 เวลา ๑4.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

------------------------------------------------ 

เริ่มประชุมเวลา ๑4.๐๐ นาฬิกา 
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 
๑1.นางอารมย์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล 
12.นางศิริจิต   จันทยงค์   เลขานุการสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลที่ขาดประชุม 
1. นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 

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.  นางสาวมารวิกา   ทองเปลว  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลฯ 

        10.  นางมุกดา    บูรณะธีรกิจ  เจ้าพนักงานธุรการ 
 

  เมื่อถึงเวลานัดประชุม  และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นางศิริจิต จันทยงค์ 
เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชา
พระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุม 
 

.../ นายโกศล   
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นายโกศล  นาคะ    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลสมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ง
ประธานสภาเทศบาล   ที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 ผมขอเปิดการประชุม ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายโกศล  นาคะ    ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล    
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7 

นายโกศล  นาคะ ส าหรับรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 3  
ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่1/2557 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.

๒๕๕7  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่ามีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขหรือไม่
ครับ    ถ้าไม่มี ผมขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕7  โปรดยก
มือครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  9  เสียง 
นายโกศล  นาคะ    เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัย 
ประธานสภาเทศบาล การประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2557 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 

เมื่อที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕7 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง พิจารณารับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 วาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓ 

นายโกศล  นาคะ ต่อไป เป็นการพิจารณารับร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 วาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓ ล าดับแรก เป็นการ

พิจารณาในวาระท่ี ๒ ขั้นการแปรญัตติ   
ขอเชิญคุณวันชัย กมลวิบูลนันท  ประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติ     ชี้แจงรายละเอียดการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

นายวันชัย กมลวิบูลนันท เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  กระผมนายวันชัย 
ประธานกรรมการแปรฯ กมลวิบูลนันท ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ซึ่ง

ได้รับการคัดเลือกตามมติของสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ในการ
ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 
2557 คณะกรรมการ ประกอบด้วย  
1.  กระผมวันชัย  กมลวิบูลนนัท  เป็น  ประธานกรรมการ 

     ๒.  คุณพงษ์ศักดิ์  ทองแท้ เป็น  กรรมการ 
     ๓.  คุณวิโรจน์  เอกจิต เป็น กรรมการ   
     4.  คุณสุนทร  จันทนะ เป็น กรรมการและเลขานุการ 
 

 
.../ ตามท่ี 
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ตามที่ นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ได้เสนอขอรับความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558    และสภาเทศบาลได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558    ในการประชุมสภา
เทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557  
และก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติ  และให้คณะกรรมการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติ เป็นเวลา 2 วัน คือวันศุกร์ที่ 15 และวันที่ 20 
สิงหาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลขอเสนอการแปร
ญัตติ  ดังนี้ 

คณะกรรมการได้ประชุม เ พ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2558  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 
สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาว    
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยละเอียดแล้ว  เห็นว่าข้อความใน
งบประมาณรายจ่าย รายการต่าง ๆ มีความเหมาะสมแล้วจึงมีมติ ดังนี้  
1.  ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558  

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
2.  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ  

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

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
4.  ประมาณการรายรับ  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และรายละเอียด
ค าชี้แจงประมาณการรายรับ  

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
5.  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน  

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
6.  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ าแนกตามหน่วยงาน  

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
7.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา 

7.1  ประมาณการรายรับ งบประมาณรายรับ 
7.2  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
ดังนี้ 

1)  แผนงานการพาณิชย์ 
2)  แผนงานงบกลาง 
3)  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา 

 
 

.../ 7.3  รายละเอียด 
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7.3  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา 
-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการครับ 

นายโกศล  นาคะ    ตามท่ี คุณวันชัย กมลวิบูลนันท ประธานกรรมการแปรญัตติร่าง 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัต ิ ได้แจ้งมติต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ใดขอแปรญัตตินั้น  

ในขั้นตอนการแปรญัตติในวาระท่ี ๒  เมื่อซักครู่นี้ท่านใด
เห็นชอบตามร่างเดิม  โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 9 เสียง 
ถ้าเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ขั้นแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ใน
วาระท่ี ๒ ผ่านครับ 

นายโกศล  นาคะ    ต่อไป เป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๓ การลงมติอนุมัติให้ตราเป็น 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 

ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้น าร่างเทศ
บัญญัติฉบับนี้ ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 9 เสียง 
มติที่ประจ าชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 ทั้ง ๓ วาระ ซึ่งจักได้เสนออนุมัติจาก
นายอ าเภอ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ  เรื่อง ขออนุ มัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557   หมวดค่าครุภัณฑ์ 

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ด้วยส านักปลัดเทศบาล ได้เสนอขอ
นายกเทศมนตรี      โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  เพ่ือไป 

ตั้งจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

โอนเพิ่ม  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
แผนงาน บริหารทั่วไป     
งาน  บริหารทั่วไป    
หมวด  ค่าครุภัณฑ์                                                                       
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 
 

.../ งบประมาณ 
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งบประมาณอนุมัติ  100,000 บาท  
     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  55,980 บาท  

งบประมาณท่ีจะโอนในครั้งนี้ 40,000 บาท   
รวมงบประมาณหลังการโอน 95,980 บาท  
ซ่ึงตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

ค าชี้แจง 
ด้วยส านักปลัดเทศบาล ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ดูแล บ ารุง รักษา 

ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินของเทศบาล  ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานและรักษาให้มีความคงทนถาวร   

แต่ด้วย  ตลอดระยะเวลาของปีงบประมาณ 2557 วัสดุ 
อุปกรณ์  และครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบมีสภาพช ารุดทรุดโทรม
ไม่สามารถใช้งานได้และอีกท้ังมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงให้ใช้งานได้ดี
ยิ่งขึน้  ท าให้ส านักปลัดเทศบาลต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก   ซึ่งไม่
เพียงพอ  จึงมีความจ าเป็นต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว 

โดยอาศัยอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไข
เพ่ิมเติม ( ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗  

ก าหนดว่า “ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ”  โดยขอโอนลดจากรายการดังต่อไปนี้ 

 

ขอโอนลด  หมวดค่าใช้สอย 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. ) งบประมาณตั้งไว้   
300,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒8๐,๐๐๐.-บาท  
โอนลดในครั้งนี้ จ านวน 40,๐๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จ านวน 240,000บาท   
ซึ่งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
 

ดังนั้น  จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพ่ือขอความ
เห็นชอบในการประชุมครั้งนี้  ครับ 

นายโกศล  นาคะ    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติในเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมมีข้อ 
ประธานสภาเทศบาล ซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี

ท่านใดซักถาม  ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  โปรด
ยกมือครับ 

.../มติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม    เห็นชอบ  8  เสียง 
นายโกศล  นาคะ    เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก 
ประธานสภาเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน( อปพร.)

จ านวน 40,๐๐๐.-บาท เพ่ือมาตั้งในหมวดครุภัณฑ์ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์โดยมีงบประมาณหลังการโอนรวม 
95,980 บาท ครับ 

   

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ  
นายโกศล  นาคะ    มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายทรงพล  เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ขออนุญาตเสนอญัตติเร่งด่วนครับ 

เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่จ านวน 1 
โครงการ ดังนี้ 

     ข้อเท็จจริง 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองขาว มีความจ าเป็นต้องโอน
เงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ  
ดังนี้ 

1.โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

     ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
     แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
     งาน  งานบริหารทั่วไป 
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
     รายการ  โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์เป็น 

ห้องประชุม   
ขนาดกว้าง 14 เมตร ความยาว 14 เมตร บริเวณห้องฟิตเนต
เทศบาลต าบลหนองขาว   หมู่ที่ 4 ต าบลหนองขาว   เป็นเงินทั้งสิ้น 
526,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

 

ค าชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์เป็นห้องประชุม มีขนาดกว้าง  14 เมตร ความยาว 14 
เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด 

รายการโอนลด จ านวน  3 รายการ 
     1.โอนลด 
     ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 

.../งานไฟฟ้า 
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     งาน  ไฟฟ้าและถนน 
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

รายการ ค่าก่อสร้างถนน คสล.และก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยูพร้อมฝา คสล.บริเวณแยกถนนเทศบาล 10 ฝั่ง
ขวา หมู่ที่ 2 ต าบลหนองขาว 

งบประมาณตั้งไว้ 222,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 222,000.-บาท  
โอนลดในครั้งนี้ จ านวน 222,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอนลด –   บาท 

 

     2.โอนลด 
ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 

     แผนงาน  เคหะและชุมชน 
     งาน  ไฟฟ้าและถนน 
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
     รายการ  ค่าก่อสร้างถนน คสล.ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 

พร้อมฝา คสล.และฝังท่อระบายน้ า คสล.บริเวณ
ถนนเทศบาล 2 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4 ต าบลหนองขาว 

งบประมาณตั้งไว้ 184,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 184,000.-บาท   งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนลด – บาท 

 

     3.โอนลด 
ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 

     แผนงาน  เคหะและชุมชน 
     งาน  ไฟฟ้าและถนน 
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

รายการ ค่าก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยูพร้อมฝา คสล.บริเวณซอยบ้านดอนกอกหมู่ที่ 8 
ต าบลหนองขาว 

งบประมาณตั้งไว้ 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 120,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนลด – บาท  รวมโอนลดทั้งหมด 526,000.-บาท  

 

     ข้อระเบียบ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 
 

.../ และ 3 
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และ 3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้คุณลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

นายโกศล  นาคะ    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติในเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมมีข้อ 
ประธานสภาเทศบาล   ซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ขอเชิญครับ   
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   เรียนท่านประธานที่เคารพผมนายบัญฑิต ศรีทับทิม รองประธานสภา 
รองประธานสภาเทศบาล เทศบาล  ผมอยากให้กองช่างน าเสนอต่อที่ประชุมครับ 
นายสุชาติ  ศิริเอก   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพเรื่องนี้เราได้รับมอบหมายจากท่าน
ผู้อ านวยการกองช่าง   นายกเทศมนตรี  เนื่องจากเราได้รับคณะศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก 

มันคับแคบไป  เราเพ่ิมในแผนเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมเราเดินดูกับ
ท่านนายกท่านรองนายกประมาณการคือห้องน้ าอยู่ในสภาพดี  จะมี
เรื่องการติดแอร์ขนาด 35,000 BTU จ านวน 4 ตัว  และกั้นผนังห่าง
จากห้องน้ าประมาณ 1.5 เมตร  ตีฝ้าปูน ภายในกรุผนังตกแต่งภายใน
มีเวทีสูงประมาณ 30  เซนติเมตร มีโต๊ะหมู่บูชา  ผ้าม่านกันแดด
ด้านหน้า 

นายโกศล  นาคะ    ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม  ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มี
ประธานสภาเทศบาล   การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557   

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  9  เสียง 
นายโกศล  นาคะ    เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือ 
ประธานสภาเทศบาล มาตัง้จ่ายเป็นรายการใหมโ่ครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคา

เอนกประสงค์เป็นห้องประชุม  ขนาดกว้าง 14 เมตร ความยาว 14 
เมตร บริเวณห้องฟิตเนตเทศบาลต าบลหนองขาว   หมู่ที่ 4 ต าบล
หนองขาว   งบประมาณทั้งสิ้น 526,000 บาท 

นายโกศล  นาคะ    มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายพงษ์ศักดิ์  ทองแท้   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าเราด าเนินการ
สมาชิกสภาเทศบาล   ถึงไหนครับ 
นายสุชาติ  ศิริเอก   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผมขออนุญาตให้ช่างเดชาธรเป็นผู้
ผู้อ านวยการกองช่าง   ชี้แจงครับ 
นายเดชาธร  สุขนิรันดร์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายเดชาธร  สขุนิรันดร์  
นายช่างโยธา 6ว.   นายช่างโยธา 6ว. ตอนนี้ตอนแรกเราขอไป 12 ต้น เราตั้งงบประมาณ  

150,000 บาท เกินไป9,000 กว่าบาท  เลยต้องลดไป 1 ต้น ผมได้
ประสานกับทางไฟฟ้าให้ตามเรื่องในวันศุกร์นี้  ครับ 

นายโกศล  นาคะ    ได้โคมไฟด้วยหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

.../ นายเดชาธร   
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นายเดชาธร  สุขนิรันดร์   ได้ครับ 
นายช่างโยธา 6ว. 
นางสาวมาณวิกา  ทองเปลว  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพเนื่องจากภายในต้นเดือนกันยายน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลฯ  ทางโรงเรียนจะมีคณะกรรมการจากเขตมาประเมินศูนย์คุณภาพซึ่งถ้า 

ประเมินผ่านจะได้รับรางวัลจากพระหัตถ์ของพระเจ้าวรวง ศ์เธอ 
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  เรื่องตกแต่งสถานที่อยากให้ท่าน
ผู้ใหญ่ส่งก าลังไปช่วย  หรือท่านใดจะมีอะไรแนะน าก็เชิญได้คะ 

นายโกศล  นาคะ    ฝากให้ฝ่ายบริหารดูแลเรื่องนี้ด้วยครับ  อยากให้เริ่มเร็วๆ ถ้าช้าไป เรา 
ประธานสภาเทศบาล จะไม่ทันครับ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใด

เสนอ  ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

เลิกประชุมเวลา 15.53 นาฬิกา 

 

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

          เจ้าพนักงานธุรการ 
 

( ลงชื่อ )..........................................................เลขานุการสภาเทศบาล 
                            ( นางศิรจิิต  จันทยงศ์ ) 

      หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 

 

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

                                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

( ลงชื่อ )...........................................................กรรมการ 
                                                ( นายสมชาย  ปานธรรม ) 

                                                              สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

 

 

 



หน้า 10 จาก 10 
 
 

 
( ลงชื่อ )...........................................................กรรมการ 

          ( นายสมยศ  นาคะ ) 
                                                               สมาชกิสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 
( ลงชื่อ )..........................................................กรรมการ 

       ( นางอารมย์  เอกฉันท์ ) 
                                                               สมาชกิสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ในการประชุม 
สภาเทศบาล สมัยประชุม...................สมัยที่..........ครั้งที.่.......................เมื่อวัน......................................................... 

 

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


