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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 1/2558 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา ๑0.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

------------------------------------------------ 
สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 

๑. นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายวิโรจน์  เอกจิต   รองประธานสภาเทศบาล 
๓.  นายพยอม  ผ่ึงผาย   สมาชิกสภาเทศบาล  
๔.  นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.  นายวันชัย  กมลวิบูลนันท  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖.  นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายวันเพ็ญ  สุขกรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นางอารมย์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑1. นายถวิล  เนตรค า   ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 

 

สมาชิกสภาเทศบาลท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายประสาน  ชุ่มช่ืน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นางศิริจิต   จันทยงค์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
7.  นายสุชาติ  ศิริเอก   ผู้อ านวยการกองช่าง 
8.  นางธัญญา  ศรนารายน์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9.  นางสาวพัชรา สิทธิบุตร  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
10. นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ  เจ้าพนักงานธุรการ 
11. นายชินภัทร์  เพ็งบุตร   พนักงานจ้างท่ัวไป 
  

เร่ิมประชุมเวลา ๑0.๐๐ นาฬิกา 
 

  เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นายถวิล  เนตรค า  
เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชา
พระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม 
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     บัดนี้  ถึง เวลาประ ชุมสภาเทศบาลต าบลหนอง 
ประธานสภาเทศบาล     ขาวและสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว 

ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2558 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 

        ขอเชิญ นายถวิล  เนตรค า  เลขานุการ
       สภาเทศบาล อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบล 

หนองขาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้ ง ท่ี 
1/2558 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 ขอเชิญครับ 

นายถวิล  เนตรค า        
เลขานุการสภาเทศบาล      

 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 
……………………………………………………… 

ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในคราวการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้ง
แรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 ท่ีประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8 เป็นต้นไป นั้น 

 

อาศัยอ านาจตาม ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๕8 ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕8 เป็นต้นไปมีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ  ณ  วันท่ี   26   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕8 
                               

                                                               บัณฑิต  ศรีทับทิม 
        ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

                                                               ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

ระเบียบวาระที่ ๑     เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     เ ร่ืองแรก  นายพงษ์ ศัก ด์ิ ทองแท้ สมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล     เทศบาล ได้ขอลาออกจากการด ารงต าแหน่ง เมื่อ 

วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2558 
เ ร่ืองที่  2 นายสมชาย ปานธรรม  สมาชิกสภา
เทศบาล ได้ยื่นใบลากิจในการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว ครั้งนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 2     เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยประชุม คร้ังแรก  ประจ าปี พ.ศ.2558 เม่ือ
วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2558 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาว่ามีข้อผิดพลาดท่ีต้องแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าท่ีประชุมมีมติรับรองรายงาน

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8  เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕8 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีม ติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก ประจ าปี 2558 
ซึ่งประชุเมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2558 ด้วยเสียง
เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระที่ 3  เ ร่ื อ ง  คั ด เ ลื อ ก ส ม าชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล เ ป็ น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจง วิธีเลือกสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล     สภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

ต าบลหนองขาว 
นายถวิล  เนตรค า     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  
เลขานุการสภาเทศบาล      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ     

จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๘(๓) ก าหนดให้สภาเทศบาลเลือก
สมาชิกสภา จ านวนสามคน เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว โดยมีวิธีการเลือก
ดังนี้ 

การเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลต่อ ท่ี
ประชุม ต้องมีผู้รับรองอย่างน้อยสองคน และผู้ท่ี
ได้รับการเสนอช่ือต้องอยู่ในท่ีประชุมและต้องให้
ความยินยอมในการเสนอช่ือ หากมีการเสนอช่ือครบ
พอดีตามจ านวน ให้ถือว่าบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ
ได้รับการเลือก  

หากมีการเสนอช่ือเกินกว่าจ านวนท่ีก าหนด 
ให้ประธานแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลคัดเลือกผู้
ได้รับการเสนอช่ือโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียน
ช่ือตัวและช่ือสกุลผู้ท่ีได้รับเสนอช่ือลงในบัตรคะแนน
ท่ีประธานท่ีประชุมมอบให้ได้ไม่เกินจ านวนท่ีก าหนด  

ให้ประธานใน ท่ีประชุมต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลท่ีอยู่ในท่ีประชุม และมิได้เป็นผู้ได้รับการ
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เสนอช่ือจ านวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการตรวจนับ
คะแนน  

เมื่ อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ ผู้ ท่ี ไ ด้รับ
คะแนนสูงตามล าดับ เป็นผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจน
ครบจ านวนท่ีก าหนด ในกรณีท่ีมี ผู้ได้รับเลือกใน
ล าดับเดียวกันหลายคน ท าให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ 
ให้ท่ีประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่ง
ได้รับคะแนนเท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้งท่ีสองแล้ว
ปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก
ตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ขอเชิญสมา ชิกสภาเทศบาล เสนอช่ือบุคคล ท่ี
ประธานสภาเทศบาล     เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนา 

เทศบาลต าบลหนองขาว  
นายสุนทร  จันทนะ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนาย  
สมาชิกสภาเทศบาล     สุนทร  จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นาย  

วันชัย กมลวิบูลนันท สมาชิกสภาเทศบาล  เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล     1 นายวิโรจน์  เอกจิต  ผู้รับรอง 

2 นายวันเพ็ญ  สุขกรม  ผู้รับรอง 
      3 นางอารมย์ เอกฉันท์  ผู้รับรอง 
      4 นายสมยศ  นาคะ  ผู้รับรอง 
      5 นายเสนาะ อ านวย  ผู้รับรอง 

นายถวิล  เนตรค า     มีผู้รับรองถูกต้อง  
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายสมยศ  นาคะ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาล     สมยศ  นาคะ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นาย 

เสน าะ  อ าน วย  สมา ชิกสภา เทศบาล   เป็ น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล     1 นายวันชัย กมลวิบูลนันท ผู้รับรอง 

2 นายวันเพ็ญ  สุขกรม  ผู้รับรอง 
      3 นายสมยศ  นาคะ  ผู้รับรอง 

นายถวิล  เนตรค า     มีผู้รับรองถูกต้อง  
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ท่านใดจะเสนอเป็นท่านอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
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นางอารมย์ เอกฉันท์     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ นางอารมย์  
สมาชิกสภาเทศบาล เอกฉันท์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายวันเพ็ญ  

สุขกรม สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล     1 นายสมยศ  นาคะ  ผู้รับรอง 

2 นายเสนาะ อ านวย  ผู้รับรอง 
       3 นายสุนทร  จันทนะ  ผู้รับรอง 

นายถวิล  เนตรค า     มีผู้รับรองถูกต้อง  
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ท่านใดจะเสนอเป็นท่านอื่นหรือไม่  เมื่อมีผู้เสนอช่ือ 
ประธานสภาเทศบาล     เท่ากับจ านวนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล 

หนองขาว ก็เป็นอันว่าไม่ต้องมีการลงคะแนน  
ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ

ให้ท้ัง 3 ท่านเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลหนองขาว  โปรดยกมือ 

นายถวิล  เนตรค า ยกมือทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเลือกให้ 

1. นายวันชัย กมลวิบูลนันท 
2. นายเสนาะ อ านวย 
3. นายวันเพ็ญ  สุขกรม 
เพื่อให้นายกเทศมนตรีแต่งต้ังเป็นกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองขาว  จ านวน 3 คน ใน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว ด้วย
มติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 4 เ ร่ื อ ง  คั ด เ ลื อ ก ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล เ ป็ น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองขาว 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงวิธีเลือกสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล     สภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมิน 

ผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว 
นายถวิล  เนตรค า     เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ระเบียบกระทรวง 
เลขานุการสภาเทศบาล     มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ (๑) 
ก าหนดให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภา จ านวนสาม
คน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
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แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว โดยมีวิธีการ
เลือกเหมือนกับการเลือกคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอ ช่ือ สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล     สภาเทศบาลเพื่อด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
หนองขาว  

นายวิโรจน์  เอกจิต     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาล      วิโรจน์ เอกจิต สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นาย  

สุ น ท ร  จั น ทน ะ  สม า ชิ ก สภ า เ ทศบ าล  เ ป็ น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองขาว  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล     1. นางอารมย์ เอกฉันท์   ผู้รับรอง  
       2. นายเสนาะ อ านวย  ผู้รับรอง   

3. นายวันเพ็ญ  สุขกรม  ผู้รับรอง   
นายถวิล  เนตรค า     มีผู้รับรองถูกต้อง  
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายวิโรจน์  เอกจิต     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพนายวิโรจน์  
สมาชิกสภาเทศบาล      เอกจิต สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายสมยศ  

นาคะ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล     1. นายสุนทร  จันทนะ   ผู้รับรอง  
       2. นายวิโรจน์  เอกจิต  ผู้รับรอง   
นายถวิล  เนตรค า     มีผู้รับรองถูกต้อง  
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ท่านใดจะเสนอเป็นท่านอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายวันเพ็ญ  สุขกรม     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาล      วันเพ็ญ สุขกรม สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นาง 

อารมย์  เอกฉัน ท์  สมา ชิกสภาเทศบาล  เป็ น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองขาว  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล     1. นายวันชัย กมลวิบูลนันท ผู้รับรอง 

2. นายเสนาะ  อ านวย  ผู้รับรอง 
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นายถวิล  เนตรค า     มีผู้รับรองถูกต้อง  
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     มี ท่านใดจะเสนอเป็น ท่านอื่ นหรือไม่  ถ้ า ไม่ มี 
ประธานสภาเทศบาล     เป็นอันว่าท่ีประชุมเห็นชอบเลือกให ้

1. นายสุนทร  จันทนะ 
2. นายสมยศ  นาคะ 
3. นางอารมย์  เอกฉันท์ 
เ ป็ น คณะกร รมการ ติดตามและประ เมิ น ผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว    

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือก 
1. นายสุนทร  จันทนะ 
2. นายสมยศ  นาคะ 
3. นางอารมย์  เอกฉันท์ 
เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการ ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว   
โดยมีการเสนอช่ือเพียง 3 คน เท่าจ านวนท่ีต้องเลือก
พอดี 

 

ระเบียบวาระที่ 5              ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558   เพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการจัดซ้ือและติดต้ังล าโพง
พร้อมอุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ เรื่องขอ 
ประธานสภาเทศบาล     อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณพ.ศ.2558  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงการจัดซื้อและติดต้ังล าโพงพร้อมอุปกรณ์ระบบ
เสียงตามสาย 

นายทรงพล เอกจิตต์     เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี      นายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติ ดังนี้  

ด้วยส านักปลัดเทศบาล   ได้เสนอขอโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕8 เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 มีรายละเอียด  ดังนี้ 
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1. โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

     ด้าน  บริหารงานท่ัวไป                
     แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป                         
     งาน  บริหารงานท่ัวไป                         
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

รายการ  จัดซื้อและติดต้ังล าโพงพร้อมอุปกรณ์ 
ระบบเสียงตามสาย จ านวน  60,000 
บาท  

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ   เพื่อจัดซื้อและ
ติดต้ังล าโพงพร้อมอุปกรณ์ระบบเสียงตามสายภายใน 
เขตเทศบาลต าบลหนองขาว เป็นเงินท้ังส้ิน 60,000 
บาท ( หกหมื่นบาทถ้วน )ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

 

รายการโอนลดจ านวน 1 รายการ 
๑.  ขอโอนลด 

     ด้าน  บริหารงานท่ัวไป                
     แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป                         
     งาน  บริหารงานท่ัวไป                         
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

       รายการ  LED FULL COLOR DISPLAY   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ LED FULL COLOR 
DISPLAY  ประเภท OUTDOOR  

งบประมาณ 800,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 703,๐๐๐.-บาท 
( เจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน ) โอนลดในคร้ังนี้ 
จ านวน 60,๐๐๐.-บาท ( หกหม่ืนบาทถ้วน ) 
งบประมาณคงเหลื อหลั ง โอนลด  จ านวน 
643,000 บาท  
 

         เหตุผล 
มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ได้แก่ 
โครงการจัดซื้อและติดต้ังล าโพงพร้อมอุปกรณ์ระบบเสียง
ตามสายงบประมาณ 60,000 -บาท  
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( หกหม่ืนบาทถ้วน ) ( ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 
จ านวน ๑ โครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ และ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น”  

จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลต าบลหนองขาว 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ตาม ท่ี ท่านนายก เทศมนตรี  ไ ด้ เสนอญัต ติ ใน
ประธานสภาเทศบาล     เรื่องดังกล่าว  ท่ีประชุมมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี   

ผมขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558     โครงการจัดซื้อและติดต้ังล าโพงพร้อม
อุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย งบประมาณ 60,000 
บาท  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มั ติให้  โอนเ งินงบประมาณ
รายจ่ าย  ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ.2558 
โครงการจัดซ้ือและติดต้ังล าโพงพร้อมอุปกรณ์
ระบบเสียงตามสาย งบประมาณ 60,000 บาท 
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 6          ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองฉายมัลติมิเดีย
โปรเจ็คเตอร์เพื่อใช้ในห้องประชุม ( ห้องประชุม
เอนกประสงค์ )   

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงญัตติ  เรื่องขอ 
ประธานสภาเทศบาล     อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่       
โครงการจัดซื้อเครื่องฉายมัลติมิเดียโปรเจ็คเตอร์ 
เพื่อใช้ในห้องประชุมเอนกประสงค์    
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นายขวัญเมือง เอกจิตต์     เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง  
รองนายกเทศมนตรี เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติ ดังนี้

ด้วยส านักปลัดเทศบาล   ไ ด้เสนอขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๕8 เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

1. โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

     ด้าน  บริหารงานท่ัวไป                
     แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป                         
     งาน  บริหารงานท่ัวไป                         
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

รายการ  จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ 
ข น าด ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  3 0 0 0  ANSI 
Lumens  เพื่อใช้ติดต้ังภายในห้อง 
ประชุม ( ห้องประชุมเอนกประสงค์ ) 
จ านวนเงิน 25,000 -บาท 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ   เพื่อจัดซื้อเครื่องฉาย
มัลติมี เดียโปรเจ็คเตอร์ เพื่อใช้ในห้องประชุม (ห้อง
ประชุมเอนกประสงค์ ) เป็นเงินท้ังส้ิน 25,000 -บาท  
( สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   

 

รายการโอนลดจ านวน 1 รายการ 
๑.  ขอโอนลด 

     ด้าน  บริหารงานท่ัวไป                
     แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป                         
     งาน  บริหารงานท่ัวไป                         
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

        
รายการ  LED FULL COLOR DISPLAY   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ LED FULL COLOR 
DISPLAY  ประเภท OUTDOOR  
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งบประมาณต้ังไว้ 800,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 703,๐๐๐.-บาท 
( เจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน ) โอนลดในคร้ังนี้ 
จ านวน 25,๐๐๐.-บาท (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลื อหลั ง โอนลด  จ านวน 
678,000 บาท  

 

          เหตุผล 
มีความจ า เป็นต้องโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ ได้แก่ โครงการจัดซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดีย
โปรเ จ็ค เตอร์  ขนาดไม่น้ อยกว่ า  3000 ANSI 
Lumens  เ พื่ อ ใ ช้ ติ ด ต้ั ง ภ า ย ใ น ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม
เอนกประสงค์ งบประมาณ 25,000 -บาท ( สอง
หม่ืนห้าพันบาทถ้วน ) ( ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ) จ านวน ๑ โครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ และ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ 
ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ตามท่ีท่านรองนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติใน
ประธานสภาเทศบาล     เรื่องดังกล่าว 

 ท่ีประชุมมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ี
ประชุม   

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   โครงการจัดซื้อ
เครื่องฉายมัลติมิเดียโปรเจ็คเตอร์เพื่อใช้ในห้อง
ประชุม ( ห้องประชุมเอนกประสงค์ )  งบประมาณ 
25,000 บาท  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มั ติให้  โอนเ งินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่     โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
ฉายมัลติมิเดียโปรเจ็คเตอร์เพื่อใช้ในห้องประชุม
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เอนกประสงค์  งบประมาณ 25,000 บาท ด้วย
เสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่  7             ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558      เพื่อต้ังจ่าย 
เป็นรายการใหม่ โครงการจัดซ้ือและติดต้ังเคร่ือง
เสียงพร้อมอุปกรณ์และชุดไมโครโฟนไร้สายครบ
ชุ ด  เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ห้ อ งป ร ะชุ ม  (  ห้ อ งปร ะชุ ม
เอนกประสงค์ )  จ านวนเงิน 130,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีแถลงญัตติ  เรื่องขอ
ประธานสภาเทศบาล     อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงการจัดซื้อและติดต้ังเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์
และชุดไมโครโฟนไร้สายครบชุด เพื่อใช้ในห้อง
ประชุม ( ห้องประชุมเอนกประสงค์ )  งบประมาณ 
130,000 บาท 

นายขวัญเมือง เอกจิตต์     เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง  
รองนายกเทศมนตรี     เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

ด้วยส านักปลัดเทศบาล   ได้เสนอขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 
เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

1. โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์ 
     ด้าน  บริหารงานท่ัวไป               
     แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป                        
     งาน  บริหารงานท่ัวไป                        
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

รายการ  จัดซื้อและติดต้ังเครื่องเสียงพร้อม 
อุปกรณ์และชุดไมโครโฟนไร้สาย 
ครบชุด เพื่ อ ติด ต้ังภายในห้อง
ประชุมเอนกประสงค์ จ านวนเงิน 
130,000 -บาท     
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ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ   จัดซื้อและติดต้ัง
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และชุดไมโครโฟนไร้สาย
ครบชุด เพื่อติดต้ังภายในห้องห้องประชุม ( ประชุม
เอนกประสงค์ ) เป็นเงินท้ังส้ิน 130,000 -บาท     
( หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน ) ต้ัง จ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  

 

รายการโอนลดจ านวน 1 รายการ 
๑.  ขอโอนลด 

     ด้าน  บริหารงานท่ัวไป                
     แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป                         
     งาน  บริหารงานท่ัวไป                         
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

รายการ  LED FULL COLOR DISPLAY   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ LED FULL  
COLOR DISPLAY ประเภท OUTDOOR  

งบประมาณ 800,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 703,๐๐๐.-บาท 
( เจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน ) โอนลดในคร้ังนี้ 
จ านวน 130,๐๐๐.-บาท ( หนึ่งแสนสามหม่ืน
บาทถ้วน ) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 
จ านวน 573,000 บาท  

  

          เหตุผล 
มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ได้แก่ 
โครงการจัดซื้อและติดต้ังเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และ
ชุดไมโครโฟนไร้สายครบชุด เพื่อติดต้ังภายในห้อง
ประชุมเอนกประสงค์ เป็นเงินทั้งสิ้น 130,000 -บาท 
( หนึ่งแสนสามหม่ืนบาทถ้วน ) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป จ านวน ๑ โครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ และ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
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ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น” 

 

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  จึง
เสนอขออนุมั ติ ต่ อสภา เทศบา ล เพื่ อ โ อน เงิ น
งบประมาณไป ต้ัง จ่าย  ด้านบริหารงาน ท่ัวไป  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป                        
หมวดค่าครุภัณฑ์ ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ตามท่ีท่านรองนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติใน
ประธานสภาเทศบาล     เรื่องดังกล่าว ท่ีประชุมมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี  

ผมขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558    โครงการจัดซื้อและติดต้ังเครื่องเสียงพร้อม
อุปกรณ์และชุดไมโครโฟนไร้สายครบชุด เพื่อใช้ใน
ห้องเอนกประสงค์ งบประมาณ 130,000 บาท  
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  อนุ มั ติให้ โอนเ งินงบประมาณ
รายจ่ าย  ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ.2558   
โครงการจัดซ้ือและติดต้ังเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์
และชุดไมโครโฟนไร้สายครบชุด เพื่อใช้ในห้อง
ประชุม ( ห้องประชุมเอนกประสงค์ )งบประมาณ 
130,000 บาท จ านวน 8 เสียง 

นายโกศล  นาคะ      เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายโกศล  นาคะ  
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล สาเหตุท่ีกระผมไม่ยกมือ 

เนื่องจากผมไม่ทราบรายละเอียดว่างบประมาณ 
130,000 บาท จะจัดซื้ออะไรบ้าง  อยากให้ช้ีแจง
รายละเอียด 

นายขวัญเมือง เอกจิตต์     เรียนท่านประธานท่ีเคารพผม นายขวัญเมือง  
รองนายกเทศมนตรี     เอกจิตต์ รองนายกเทศมนตรี ผมขอช้ีแจง 

รายละเอียดเรื่องการจัดซื้อเครื่องเสียงเพื่อใช้ในห้อง
ประชุม ดังนี้ 
1. มิกเซอร์   จ านวน 1 ชุด 
2. เครื่องเล่น DVD CD MP3 จ านวน 1 ชุด 
3. เครื่องบันทึกเสียง MP3 จ านวน 1 ชุด 
4. ชุดตู้ล าโพง 8 นิ้ว จ านวน 4 ตู้  
5. ไมโครโฟนไร้สาย  จ านวน 2 ชุด  
6. ไมโครโฟนแบบมีสายยาว 10 เมตร จ านวน 2 ชุด 
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7. ขายึดล าโพง จ านวน 2 คู่  
8. สายล าโพงและอุปกรณ์ติดต้ัง  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ตามท่ีท่านรองนายกเทศมนตรี ได้เสนอรายละเอียด
ประธานสภาเทศบาล     มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี เป็นอันว่าที่ 

ประชุมอนุมัติให้มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558   โครงการจัดซ้ือ
และติดต้ังเค ร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์และชุด
ไมโครโฟนไร้สายครบชุด เพื่อใช้ในห้องประชุม     
(  ห้ อ งประชุม เอนกประสงค์  ) งบประมาณ 
130,000 บาท 
 

ระเบียบวาระที่ 8             ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558   เพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการจัดซ้ือศาลพระพรหมพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงญัตติ เรื่องขอ
ประธานสภาเทศบาล     อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2558   เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ โครงการจัดซื้อศาลพระพรหมพร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ งบประมาณ 19,000 บาท 

นายทรงพล เอกจิตต์     เรียนท่านประธานท่ีเคารพผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี      นายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

ด้วยส านักปลัดเทศบาล   ได้เสนอขอโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕8 เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

1. โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

     ด้าน  บริหารงานท่ัวไป                
     แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป                         
     งาน  บริหารงานท่ัวไป                         
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ครุภัณฑ์อื่น 
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รายการ          จัดซื้อศาลพระพรหมพร้อมปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ จ านวนเงิน 19,000 -บาท 

 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ   จัดซื้อศาลพระพรหม
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นเงินท้ังส้ิน 19,000 -บาท  
( หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน ) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  
 

รายการโอนลดจ านวน 1 รายการ 
๑.  ขอโอนลด 

     ด้าน  บริหารงานท่ัวไป                
     แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป                         
     งาน  บริหารงานท่ัวไป                         
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

       รายการ  LED FULL COLOR DISPLAY   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ LED FULL COLOR DISPLAY 
ประเภท OUTDOOR งบประมาณ 800,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 703,๐๐๐.-บาท 
( เจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน ) โอนลดในคร้ังนี้  
จ านวน 19,๐๐๐.-บาท ( หนึ่งหม่ืนเก้าพันบาท
ถ้วน ) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จ านวน 
684,000 บาท  
 

          เหตุผล 
มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ได้แก่ โครงการจัดซื้อศาลพระพรหมพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นเงินทั้งสิ้น 19,000 -บาท    
( หนึ่งหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน ) ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป จ านวน ๑ โครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ และ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
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สภาท้องถิ่น” จึงเสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาล
ต าบลหนองขาวพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ตาม ท่ี ท่านนายก เทศมนตรี  ไ ด้ เสนอญัต ติ ใน
ประธานสภาเทศบาล     เรื่องดังกล่าว ท่ีประชุมมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี  

ผมขอมติท่ีประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ให้มีการขออนุมั ติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558    โครงการจัดซื้อ
ศาลพระพรหมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  งบประมาณ 
19,000 บาท  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ าย  ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ.2558   
โครงการจัดซ้ือศาลพระพรหมพร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์  งบประมาณ 19,000 บาท ด้วยมติอนุมัติ
เป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 9             ญัตติ เร่ือง ขอรับความเห็นชอบท าการนอกเขต 
เทศบาลต าบลหนองขาวตามโครงการเก็บ ขน ขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลต าบลหนอง
ขาวไปทิ้ง และก าจัดในเขตเทศบาลต าบลท่าล้อ  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงญัตติ  เรื่อง ขอรับ 
ประธานสภาเทศบาล ความ เห็นชอบท าการนอกเขตเทศบาลต าบล    

หนองขาว ตามโครงการเก็บ ขน ขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูลในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว ไปท้ิงและ
ก าจัดในเขตเทศบาลต าบลท่าล้อ  

นายทรงพล เอกจิตต์     เรียนท่านประธานท่ีเคารพผม นายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี      นายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองขาว มี
ความประสง ค์ ท่ีจะน าขยะมูลฝอยท่ี เก็บไ ด้ใน          
เขตเทศบาลต าบลหนองขาวไปท้ิงและก าจัดในเขต
เทศบาลต าบลท่าล้อ ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง               
จังหวัดกาญจนบุรี 

จึงขอเสนอญัตติต่อประธานสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

หลักการ 
ด้วยในปัจจุบัน ท่ี ท้ิงและก าจัดขยะของ

เทศบาลต าบลหนองขาว ท่ีใช้ท้ิงและก าจัดขยะมูล
ฝอย  และส่ิงปฏิกูลท่ีเก็บได้ในเขตเทศบาลต าบล
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หนองขาวได้ใช้มาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับ
สถานท่ีท้ิงขยะและส่ิงปฏิกูลดังกล่าวมีพื้นท่ีคับแคบ 
มีขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลเก่าสะสมอยู่จ านวนมาก
และ ท่ี ท้ิ งขยะ ดังก ล่าวอยู่ ใก ล้กั บ ชุมชน  ซึ่ ง มี
ผลกระทบกับส่ิงแวดล้อมกับชุมชนใกล้เคียงดังกล่าว 

 

เหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ (รวมแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน
มาตรา๕๗ ทวิ เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เมือ 
(๑.) การนั้นจ าเป็นต้องท า และเป็นการท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
กิจการท่ีด าเนินตามอ านาจหน้าท่ีอยู่ภายในเขตของตน 
( ๒ . )  ไ ด้ รั บ ค ว า ม ยิ น ย อ ม จ า ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล 
คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือสภาต าบล
แห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ 
( ๓ . )  ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ า ก รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทย 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ
ท าการนอกเขตเทศบาลต าบลหนองขาว ตามโครงการ
เก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตและส่ิงปฏิกูลในเขต
เทศบาลต าบลหนองขาวไปท้ิงและก าจัดในเขตเทศบาล
ต าบลท่าล้อ   ต าบลท่าล้อ     อ าเภอท่าม่วง   จังหวัด
กาญจนบุรี  ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาวเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ตาม ท่ี ท่านนายก เทศมนตรี  ไ ด้ เ สนอญัต ติ ใน
ประธานสภาเทศบาล     เรื่องดังกล่าว ท่ีประชุมมีข้อซักถามหรือไม่  
นายสุนทร  จันทนะ     เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายสุนทร  จันทนะ 
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล เราไปท้ิงขยะท่ีกองขยะของ 

เทศบาลต าบลท่าล้อ เราจะต้องมีค่าใช้จ่าย หรือ
อุปกรณ์ท่ีต้องไปช่วยเหลือเขาหรือไม่ เวลาท่ีมีการไถ
กลบขยะ 

นายทรงพล เอกจิตต์     เรียนท่านประธานท่ีเคารพผม นายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี      นายกเทศมนตรี ใน 1 ปี เขาจะมีการก าจัดขยะ 

3 ครั้ง เราอาจจะต้องช่วยเหลือเขา 1 ครั้ง จึงมาขอ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมในครั้งนี้ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ตาม ท่ี ท่านนายก เทศมนตรี  ไ ด้ เ สนอญัต ติ ใน
ประธานสภาเทศบาล     เรื่องดังกล่าว ท่ีประชุมมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี  
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ขอมติท่ีประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท าการ
นอกเขตเทศบาลต าบลหนองขาวตามโครงการเก็บ  
ขน ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในเขตเทศบาลต าบล
หนองขาวไปท้ิงและก าจัดในเขตเทศบาลต าบลท่าล้อ 
โปรดยกมือ เป็นอันว่าท่ีประชุมเห็นชอบให้ท าการ
นอกเขตเทศบาลต าบลหนองขาว ตามโครงการเก็บ 
ขน ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในเขตเทศบาลต าบล
หนองขาวไปท้ิง และก าจัดในเขตเทศบาลต าบลท่าล้อ  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลหนองขาว 
ท าการนอกเขตเทศบาลต าบลหนองขาว ตาม
โครงการเก็บ ขน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต
เทศบาลต าบลหนองขาวไปทิ้งและก าจัดในเขต
เทศบาลต าบลท่าล้อ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  

 

ระเบียบวาระที่ 10     เร่ือง อื่นๆ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายถวิล  เนตรค า     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล เนื่องจากได้รับแจ้ง
เลขานุการสภาเทศบาล     จากท่านนายกเทศมนตรี ว่ามีเรื่องเร่งด่วนเรื่องการ 

จัดซื้ อ โต๊ะและเก้ าอี้ เพื่ อ ใช้ภายในห้องประชุม
เอนกประสงค์  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   
นายทรงพล เอกจิตต์     เรียนท่านประธานท่ีเคารพผม นายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี      นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ ดังนี้ 

ด้วยส านักปลัดเทศบาล   ได้เสนอขอโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕8      เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

1. โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) หมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

     ด้าน  บริหารงานท่ัวไป                
     แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป                         
     งาน  บริหารงานท่ัวไป                       
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     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

รายการ  จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ 
ส าหรับห้องประชุมเอนกประสงค์  

เป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 -บาท ( เจ็ดหม่ืนห้าพันบาท
ถ้วน ) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

 

ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
เพื่อจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เพื่อใช้ในห้องประชุม

เอนกประสงค์โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 เพื่อไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ โดยขอโอนลดจาก
รายละเอียดดังนี้ 

  

รายการโอนลดจ านวน 1 รายการ 
๑.  ขอโอนลด 

     ด้าน  บริหารงานท่ัวไป                
     แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป                         
     งาน  บริหารงานท่ัวไป                         
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

       รายการ  LED FULL COLOR DISPLAY   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ LED FULL COLOR DISPLAY   
ประเภท OUTDOOR  
งบประมาณต้ังไว้ 800,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 703,๐๐๐.-บาท 
( เจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน ) โอนลดในคร้ังนี้ 
จ านวน 70,๐๐๐.-บาท ( เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน ) 
งบประมาณคงเหลื อหลั ง โอนลด  จ านวน 
633,000 บาท  

 

          เหตุผล 
มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ได้แก่ 
โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ส าหรับห้องประชุม
เอนกประสงค์  งบประมาณ 70,000 -บาท ( เจ็ดหมื่น
บาทถ้วน ) ( ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ) จ านวน ๑ 
โครงการ 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ และ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น” 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ตาม ท่ี ท่านนายก เทศมนตรี  ไ ด้ เสนอญัต ติ ใ น
ประธานสภาเทศบาล     เรื่องดังกล่าว ท่ีประชุมมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี  

ผมขอมติท่ีประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558   โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ส าหรับห้อง
ประชุมเอนกประสงค์ เป็นเงินทั้งสิ้น 70,000.– บาท
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558   โครงการจัดซ้ือ
โต๊ะและเก้าอี้ส าหรับห้องประชุมเอนกประสงค์เป็น
เงินทั้งสิ้น 70,000.– บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล      
นายทรงพล เอกจิตต์     เรียนท่านประธานท่ีเคารพผม นายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี โอกาสนี้คณะผู้บริหารขอความ

คิดเห็นจากท่ีประชุมว่าควรมีการจัดซื้อรถขยะหรือไม่ 
เนื่องจากรถขยะมีอายุการใช้งานมานาน ปัจจุบันมี
สภาพเก่า และมักเสียใช้งานไม่ได้บ่อยครั้ง แต่ท้ังนี้
เรายังไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อเพียงแต่มาขอ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมว่ามีความคิดเห็นเป็น
อย่างไร หากท่ีประชุมเห็นชอบ จะแจ้งให้เจ้าหน้าท่ี
จัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อ 

นายสุนทร  จันทนะ     เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายสุนทร  จันทนะ 
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล อยากทราบราคาของรถขยะที ่

จะจัดซื้อ และรถคันปัจจุบันมีสภาพเก่ามากน้อย
เพียงไร ขอให้ผู้บริหารอธิบายด้วย 

นายทรงพล เอกจิตต์     เรียนท่านประธานท่ีเคารพผม นายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรี เนื่องจากรถคันนี้เราจัดซื้อมา

มากกว่า 10 ปี บ้างครั้งรถเสียต้องส่งเข้าซ่อม ก็ใช้
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เวลาหลายวัน ท าให้เราต้องหยุดเก็บขยะในชุมชน ก็
ท าให้เกิดปัญหาขยะล้นถังเกิดความเดือดร้อนต่อ
ประชาชน  ส าหรั บงบประมาณในการ จัด คือ 
2,300,000 บาท  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ
ประธานสภาเทศบาล     ท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบในโครงการจัดซื้อรถเก็บ 

ขยะมูลฝอย โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม      มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  

เป็นอันว่าท่ีประชุมเห็นชอบให้มีการจัดซื้อรถเก็บ 
ขยะมูลฝอย ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล      
นายสุนทร  จันทนะ     เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายสุนทร  จันทนะ 
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอถามผู้อ านวยการกองช่าง  

เรื่องการก่อสร้างท่อระบายน้ า บริเวณถนนเทศบาล 
7 ตอนนี้มีการส่งมอบงานหรือยัง เพราะตอนนี้
ภายในท่อข้างล่างมีลักษณะเป็นโพรงและแตก ผมได้
แจ้งช่างกฤษณะ ท าการปิดท่อไปก่อนหน้านี้ เพราะ
ถ้าไม่แก้ไขต้องพังแน่ๆ ผมฝากผู้บริหารแก้ไขเรื่องนี้ 
ขณะรถวิ่งถนนก็สะดุด 

นายสุชาติ ศิริเอก      โครงการนี้มีการประกันงานเป็นเวลา 2 ปี หากมี
ผู้อ านวยการกองช่าง     ปัญหาขอให้แจ้งกองช่างเพื่อแก้ปัญหา 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิโรจน์  เอกจิต     เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์  เอกจิต 
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล ผมมี 2 เรื่อง ครับ 

เ ร่ืองที่  1 อยากให้เทศบาลจัดท าป้ายห้ามจอด
บริเวณลานจอดรถหน้าห้องสมุด เนื่องจากมักมีผู้ใช้
รถมักจอดรถขวางทางเข้าออก ท าให้บางครั้งปิดทาง
ไม่สามารถเข้าซอยต่างๆได้  
เร่ืองที่ 2 อยากให้ท าการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ศาลารอรถโดยสารบริเวณปากซอยเทศบาล 11 
เพราะตอนนี้สกปรกและไม่สวยงาม 

นายสุนทร  จันทนะ     เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายสุนทร  จันทนะ 
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล อยากให้ทาสีลูกสะดุดในซอย 

ต่างๆ 
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นายวันชัย  กมลวิบูลนันท     เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายวันชัย   
สมาชิกสภาเทศบาล     กมลวิบูลนันท สมาชิกสภาเทศบาล อยากให้ลอกท่อ 

ระบายน้ าทุกซอย  
นายทรงพล เอกจิตต์     เรียนท่านประธานท่ีเคารพผม นายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรี คนงานชุดด๊ัมเปอร์ก็ท าการลอกอยู่

เป็นประจ า แต่ถ้ามีงานเร่งด่วนก็จะท างานอื่นก่อน 
นายวันชัย  กมลวิบูลนันท     เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายวันชัย   
สมาชิกสภาเทศบาล กมลวิบูลนันท  สมาชิกสภาเทศบาล  ช่วงท่ีมีการ

ปรับปรุงท่อประปามักมีดินไหลลงไปอุดตัน บริเวณ 
หมู่ 3 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล     
นายสุนทร  จันทนะ    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายสุนทร  จันทนะ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล อยากให้มีตัวตัดน้ าอัตโนมัติ  

ส าหรั บ  เปิด -ปิ ด  น้ า เข้ า สระน้ า ดิ บ ท่ี ใ ช้ผ ลิต
น้ าประปา 

นางธัญญา ศรนารายณ์     เรี ยน ท่านประธ าน ท่ี เคารพ  ดิฉัน นางธัญญา 
ผู้อ านวยการกองคลัง     ศรนารายน์ ผู้อ านวยการกองคลัง เราได้มีการหารือ 

กับเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความช านาญของส านักงานประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาพนมทวน ว่าหากจะท าเรา
จ าเป็นต้องจ้างหน่วยงานท่ีมีความช านาญมาศึกษา 
และต้องจัดท าท้ังระบบ แต่ถ้าเราท าแค่ส่วนนี้ส่วน
เดียว ก็จะช ารุดเสียหายอีก 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล     ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลเพียงเท่านี้  

ขอขอบพระคุณทุกท่านครับ 
เลิกประชมุเวลา 12.09 นาฬิกา 
 

 

( ลงช่ือ )......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
       ( นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ ) 

        เจ้าพนักงานธุรการ 
 

( ลงช่ือ )......................................................เลขานุการสภาเทศบาล 
      ( นายถวิล เนตรค า ) 
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คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2558  ประจ าปี 2558 
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน........................ท่ี.............เดือน...........................................พ.ศ. ๒๕๕8 
 

 
( ลงช่ือ )......................................................ประธานกรรมการ 

         ( นายโกศล  นาคะ ) 
                                      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

 
 
 

( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
                                            ( นายสมชาย  ปานธรรม ) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
 
 
 
 

( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
    ( นางอารมย์  เอกฉันท์ ) 

                                             สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
 

ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้  
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม.......................สมัยท่ี...............ครั้งท่ี........./.... ๒๕๕8....เมื่อวัน
.........................ท่ี...............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕๕8 

 

( ลงช่ือ )....................................................................... 
   ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

            ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
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