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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ 1/2558 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 

เม่ือวันท่ี ๑4 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕8 
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 
๑๑. นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล 
12..นายถวิล  เนตรค า   ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 

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.  นางมาณวิกา  ทองเปลว  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลฯ 
10. นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ  เจ้าพนักงานธุรการ 
11. นางขนิษฐา  ค าอินทร์  ครูผู้ดูแลเด็ก 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
เร่ิมประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นายถวิล  เนตรค า  
เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชา
พระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  
 

.../ สมัยประชุม 
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สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 1/2558 ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕8 ในล าดับต่อไป ขอเชิญ นายถวิล  เนตรค า  เลขานุการ
สภาเทศบาล อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง 
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 
ของสภาเทศบาลต าบลหนองขาว   

นายถวิล  เนตรค า      เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล    ทุกท่านผมนายถวิล  เนตรค า  เลขานุการสภาเทศบาล ขอ 

อนุญาตอ่านประกาศเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง เรียก
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 ของ
สภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

      ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
          เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  
               สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 

                                                                                        …………………………… 
ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในคราว

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕8 เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 ท่ีประชุมมีมติ
ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8  
มีก าหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8  
เป็นต้นไป นั้น 
อาศัยอ านาจตาม ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 
ประจ าปี ๒๕๕8  ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕8 เป็นต้น
ไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
 

                                       บัณฑิต  ศรีทับทิม 
                          ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 
                                                                                       ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม      บัดนี้ ท่านนายกเทศมนตรีได้ลงนามในประกาศแผนพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล    สามปพี.ศ.2559 – 2561 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558  

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 
เป็นต้นไป 

.../ มติท่ีประชุม 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย
ที่ 2 คร้ังที่ 1/2558 เม่ือที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕8 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม      ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาสมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    สามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2558 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 เมื่อวันท่ี  

25 พฤษภาคม พ .ศ .๒๕๕8 ขอให้ สมา ชิกตรวจดูว่ ามี
ข้อผิดพลาดท่ีต้องแก้ไขหรือไม่  

ถ้าไม่มี เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้ง ท่ี 1/2558 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕8 

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ  
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2558 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕8 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระที่ 3 ญัต ติ  เ ร่ือ ง  ขอ รับความเห็ นชอบ ร่ า ง เทศ บัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
วาระที่ 1 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญนายกเทศมนตรี แถลงหลักการและเหตุผลต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมขอเสนอร่าง
นายกเทศมนตรี     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๕9 ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว   
โอกาสนี้ผมจึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและ

สมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕9 ดังต่อไปนี้  ( นายกเทศมนตรีอ่านค าแถลง
งบประมาณรายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ) 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ผมขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาว่าการตั้งงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายของแต่ละงานว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 

มีท่านใด จะอภิปรายซักถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้รับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 วาระท่ี ๑ โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบในขั้นรับหลักการ จ านวน 10 เสียง 
 
 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญ นายถวิล เนตรค า เลขานุการสภาเทศบาล อ่านข้อ 
ประธานสภาเทศบาล    ระเบียบกฎหมาย  เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ   

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใน
วาระท่ี 2 และ วาระท่ี 3 เพื่อช้ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายถวิล เนตรค า     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล    สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๔ ข้อ ๔๕  ก าหนดว่า ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ไม่น้อย
กว่า ๒๔ ช่ัวโมง นับแต่สภาเทศบาล มีมติรับหลักการแห่งร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณ  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ตามระเบียบท่ีได้แจ้งเมื่อสักครู่นี้  ผมขอให้ท่ีประชุมเสนอว่า 
ประธานสภาเทศบาล    จะใหค้ณะกรรมการแปรญัตติท าการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวัน
และเวลาใด 

นายสมชาย  ปานธรรม    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายสมชาย ปานธรรม สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล    สภาเทศบาล ผมขอเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ท าการ 

แปรญัตติในวันท่ี  17-18 สิงหาคม 2558 ต้ังแต่เวลา 
09.00 นาฬิกา เป็นต้นไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง    
ประธานสภาเทศบาล     ๑. นายโกศล  นาคะ  ผู้รับรอง   
      ๒. นายเสนาะ  อ านวย  ผู้รับรอง  
นายถวิล  เนตรค า    มีผู้รับรองถูกต้อง 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เป็นอันว่า  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาล    ท าการแปรญัตติเพื่อรับค าขอแปรญัตติ ในวันท่ี 17-18  

สิงหาคม 2558 ต้ังแต่ เวลา 09.00 นาฬิกา เป็นต้นไป โดย
ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แก่ 
นายสุนทร   จันทนะ 
นายเสนาะ   อ านวย 
นายสมยศ   นาคะ 
นายวันเพ็ญ   สุขกรม 
ซึ่งท่ีประชุมได้ท าการคัดเลือกต้ังแต่การประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 เมื่อวันท่ี 17 
กุมภาพันธ์ 2558 

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมมีมติให้ก าหนดวันเวลารับค าขอแปรญัตติในวันท่ี  
17-18 สิงหาคม 2558 ต้ังแต่เวลา 09.00 นาฬิกา เป็น
ต้นไป ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 
.../ นายถวิล   
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นายถวิล  เนตรค า    เป็นอันว่าคณะกรรมการจะท าการรอรับค าแปรญัตติ ณ ห้อง
เลขานุการสภาเทศบาล    ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ในวันท่ี 17-18  

สิงหาคม 2558 ต้ังแต่เวลา 09.00 นาฬิกา เป็นต้นไป 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ต่อไป ขอให้ท่ีประชุมเสนอว่าจะให้มีการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลหนองขาวสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 2/2558       

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8  เพื่อให้สภาพิจารณาในขั้นแปรญัตติ 
ของงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 
วาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓  

นายวิโรจน์  เอกจิต    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์  เอกจิต สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล ขอเสนอให้ก าหนดนัดประชุมสภาเทศบาล

ต าบลหนองขาวสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 2/2558 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 เพื่อ พิจารณารับร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 วาระ
ท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง    
ประธานสภาเทศบาล     ๑. นายวันชัย    กมลวิบูลนันท ผู้รับรอง   
      ๒. นางอารมณ์   เอกฉันท์  ผู้รับรอง  
นายถวิล  เนตรค า    มีผู้รับรองถูกต้อง 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ท่ีประชุมก าหนดเวลาว่าจะให้ท าการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลต าบลหนองขาวสมัยประชุมสามัญสมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 2 

2/2558 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 ในวัน ท่ี 19 สิงหาคม 
2558 เวลาใด    

นายโกศล  นาคะ     เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายโกศล นาคะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาล ขอให้ประชุมต้ังแต่เวลา 10.00 นาฬิกา เป็นต้นไป 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอผู้รับรอง    
ประธานสภาเทศบาล     ๑. นายเสนาะ   อ านวย ผู้รับรอง   
      ๒. นายสมยศ    นาคะ ผู้รับรอง  
นายถวิล  เนตรค า    มีผู้รับรองถูกต้อง 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล     ท่านใดเห็นชอบให้นัดประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 2/2558 ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕8 ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 ต้ังแต่เวลา 10.00 
นาฬิกา 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เป็นอันว่าท่ีประชุมก าหนดนัดประชุมสภาเทศบาลต าบล
ประธานสภาเทศบาล    หนองขาวสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 2/2558  
 

.../ ประจ าปี 
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ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 ต้ังแต่
เวลา 10.00 นาฬิกา เพื่อพิจารณาในขั้นแปรญัตติของ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 วาระ
ท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ 

 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองอื่นๆ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล    
นายวิโรจน์  เอกจิต    เรียนท่ีประชุมท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์  เอกจิต สมาชิกสภา
รองประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เรื่อง ป้ายจราจรเตือนผู้ใช้รถท่ีจอดรถบริเวณหน้า 

ห้องสมุดประชาชน ผมได้พูดในท่ีประชุม 2 ครั้งแล้ว  
และอีกเรื่องอยากให้ปรับปรุงป้ายบอกซอยต่างๆ 

เพราะขณะนี้สีซีดจางมากแล้ว อยากให้ส ารวจทุกซอย 
นายวันชัย กมลวิบูลย์นันท   เรียนท่ีประชุมท่ีเคารพ ผมนายวันชัย กมลวิบูลย์นันท สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล    สภาเทศบาล เรื่องซ่อมขอบรางระบายน้ าท้ายซอย 11 ซึ่งฝา 

ตะแกรงเหล็กไปทับท่อเมนต์ประปา  ตรงบ้านคุณวาสนา   
และตรงบ่อพักบ้านนายเต้ีย ปากบ่อหักลงเพราะมีรถสิบล้อวิ่ง
เข้าออก  

นายทรงพล  เอกจิตต์    เรื่องนี้ขอให้ผู้อ านวยการกองช่างท าการส ารวจดูว่ามีวิธีแก้ไข
นายกเทศมนตรี     อย่างไร 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายโกศล  นาคะ     เรียนท่ีประชุมท่ีเคารพ ผมนายโกศล นาคะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาล ตรงส่ีแยกถนนเทศบาล 3 หน้าบ้านนางพเยาว์  

แตงโต กระจกโค้งวงกลมแตกมานาน อยากให้เปล่ียนให้ใหม่ 
นายทรงพล  เอกจิตต์    ผู้อ านวยการกองช่างท าการส ารวจและแก้ไขด่วน 
นายกเทศมนตรี      
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ผมขอเพิ่มอีก 1 จุด คือบริเวณโค้งหลังวัด ตรงแยกบ้านพี่ชาย
ประธานสภาเทศบาล    คุณวันชัย กมลวิบูลย์นันท สมาชิกสภาเทศบาล ตรงนั้นไม่มี 

ป้ายเหลืออยู่เลย ลูกสะดุดก็ไม่มี จุดนั้นเป็นจุดอันตราย 
นายโกศล  นาคะ     เรียนท่ีประชุมท่ีเคารพ ผมนายโกศล นาคะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล    เทศบาล เรื่องกล้องวงจรปิดเราสามารถต้ังงบประมาณจัดซื้อ 

เพิ่มเติมได้หรือไม่ 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เราได้ของบประมาณไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่ 
นายกเทศมนตรี  ยังไม่มีหนังสือตอบกลับมา เรื่องนี้ขอรับไว้พิจารณา 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  เสนอ ผมขอปิดการประชุมและขอขอบคุณทุกท่าน ครับ 
 

เลิกประชุมเวลา .....16.12....นาฬิกา 

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

         เจ้าพนักงานธุรการ 
 

( ลงช่ือ )......................................................เลขานุการสภาเทศบาล 
       ( นายถวิล เนตรค า )     

 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 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 


