
หนา 1 จาก 7 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 คร้ังท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2553 
เม่ือวันจันทรท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 14.00 น. 

ณ หองประชมุสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 

------------------------------------------------ 
สมาชิกสภาเทศบาลผูมาประชุม 

1. นายณรงค  ฟกทอง   ประธานสภาเทศบาล 
2. นายมานพ  หนูเล็ก   รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายชํานาญ  เอกฉันท  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายบณัฑิต  ศรีทับทิม  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายประสงค พัฒนมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายโปรด  ลําดวล   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายวิโรจน  เอกจิต   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
11.  นายเพ็ชร  พัฒนมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล  
12.  นายสมนกึ  เรืองฤทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  

เลขานุการสภาเทศบาล 
 1.  นางสาวสิริรัตน ลอถิรธร   ปลัดเทศบาล/เลขานกุารสภาเทศบาล 

ผูเขารวมประชุม  
1.  นายชอบ  สุขศิริ   นายกเทศมนตรี 

 2.  นายพงศธร  สุกก่ํา   รองนายกเทศมนตรี 
 3.  นายสําเนาว  เอกสาร   รองนายกเทศมนตรี 
 4.  นายโกมล  สิทธิสร   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 5.  นายมนู  อํานวย   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

6.  นายประธาน  พวงจาก   ผูอํานวยการกองชาง 
7.  นางสุพร  คูหา   ผูอํานวยการกองคลัง 
8.  นายสันติ  มงคลวิบูลผล  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
9.  นายเดชาธร  สุขนิรันดร  นายชางโยธา 
10.  นางสาวเมธินี สุกก่ํา   เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 
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เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
  เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุม นางสาวสิริรัตน ลอถิรธร 
เลขานุการสภาเทศบาล ใหสัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขาหองประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูป
บูชาพระรัตนตรัยแลวกลาวเปดประชุม 

นายณรงค  ฟกทอง   บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบ 
ประธานสภาเทศบาล องคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 

คร้ังที่ 2 ประจําป 2553 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชมุทราบ 
นายณรงค  ฟกทอง  - ไมมี - 
ประธานสภาเทศบาล   

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2554 วาระท่ี 2 และวาระที่ 3 

นายณรงค  ฟกทอง  ระเบียบวาระการประชุมตอไป เปนการพจิารณารางเทศบัญญัติ  
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 วาระที่ 2 และวาระที่ 3  

ลําดับแรก เปนการพิจารณาในวาระที่ 2 ช้ันแปรญัตติ ขอเชิญ 
คุณมานพ หนูเล็ก ประธานกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ช้ีแจง
รายละเอียดการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554 

นายมานพ  หนูเล็ก   เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาว กระผม นายมานพ 
รองประธานสภาเทศบาล หนูเล็ก รองประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 

ซ่ึงไดรับการคัดเลือกตามมติของสภาเทศบาลตําบลหนองขาว ในการ
ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 
คณะกรรมการ ประกอบดวย  
1. นายมานพ  หนูเล็ก รองประธานสภาเทศบาล  เปนประธาน 
     กรรมการ 
2. นายชํานาญ  เอกฉันท สมาชิกสภาเทศบาล  เปนกรรมการ 
3. นายสมชาย  ปานธรรม สมาชิกสภาเทศบาล  เปนกรรมการ 
4. นายสมยศ  นาคะ สมาชิกสภาเทศบาล  เปนกรรมการ

     และเลขานุการ 
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ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว ไดเสนอขอรับความเห็นชอบรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554 และสภา
เทศบาลไดมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ ในการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  เมื่อที่ 1 สิงหาคม 2553 และสภาได
กําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติเปนเวลา 5 วัน นับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 
2553 เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น. ปรากฏวาไมมี
สมาชิกสภาเทศบาลเสนอคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติ แตอยางใด 

คณะกรรมการไดประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น. 
ที่ประชุมไดพิจารณาราง เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554 โดยละเอียดแลว จึงมีมติ ดังนี้ 
1. คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  

- ไมมีการแกไข ใหคงไวตามรางเดิม 
2. บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบรางเทศบัญญัติฯ  

- ไมมีการแกไข ใหคงไวตามรางเดิม 
3. รายจายตามงานและงบรายจาย 
       -  ไมมีการแกไข ใหคงไวตามรางเดิม 
4. รางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 
       -  ไมมีการแกไข ใหคงไวตามรางเดิม 
5. รายงานประมาณการรายรับ ประจําปงบประมาณ 2554 
       -  ไมมีการแกไข ใหคงไวตามรางเดิม 
6. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป  

-  ไมมีการแกไข ใหคงไวตามรางเดิม 
7. รายงานประมาณการรายจาย 

-  ไมมีการแกไข ใหคงไวตามรางเดิม 
8. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
8.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
8.3 แผนงานการศึกษา 
8.4 แผนงานสาธารณสุข 
8.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
8.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
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8.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
8.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
8.9 แผนงานงบกลาง 

-   ไมมีการแกไข ใหคงไวตามรางเดิม   
9. รายงานประมาณการรายรับเฉพาะการ กิจการประปา ประจําป
งบประมาณ 2554 

-   ไมมีการแกไข  ใหคงไวตามรางเดิม 
10.  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ 
กิจการประปา 
 -   ไมมีการแกไข  ใหคงไวตามรางเดิม 
11.  รายจายตามงานและงบรายจาย กิจการประปา 
 -  ไมมีการแกไข ใหคงไวตามรางเดิม 
12. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายเฉพาะการ กิจการประปา 

1)  แผนงานการพาณิชย 
2)  แผนงานงบกลาง 
-  ไมมีการแกไข ใหคงไวตามรางเดิม 

นายณรงค  ฟกทอง  ตามที่คุณมานพ  หนูเล็ก ประธานกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล ไดแจงมติคณะกรรมการในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ตอที่ประชุม สมาชิกทานใดมีขออภิปราย  
ขอเชิญครับ ถาไมมีทานใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุม ทานใดเห็นชอบให 
ผานวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปน
เอกฉันท) 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหผานวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายงบประมาณ พ.ศ.2554 ของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  

นายณรงค  ฟกทอง   ตอไปเปนการพิจารณาในวาระที่ 3 การลงมติอนุมัติใหตราเปน 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติ  ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกทานใดมีมติอนุมัติใหนําราง 

เทศบัญญัติฉบับนี้  ตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554 โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปน 
เอกฉันท) 
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มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติใหนํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2554 ตราเปนเทศบัญญัติ 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองอื่น ๆ 

นายณรงค  ฟกทอง  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง อ่ืน ๆ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสิริรัตน  ลอถิรธร  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดวยกรมสงเสริมคุณภาพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ส่ิงแวดลอม รวมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และมูลนิธิ

ส่ิงแวดลอมไทย ดําเนินโครงการประเมินเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน ซ่ึง
เทศบาลตําบลหนองขาวไดดําเนินการจัดสงผลงานเขารวมโครงการ
ดังกลาว และไดผานเขาสูการประเมิน ในรอบที่ 2 โดยจะมีคณะกรรมการ 
ชุดตัดสิน ทําหนาที่ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมเทศบาลในระหวางเดือนกันยายน – 
ตุลาคม 2553 พรอมใหเทศบาลเสนอรายละเอียดโครงการตัวอยางที่ดี 
จํานวน 3 โครงการ เพื่อใหคณะกรรมการตัดสินอีกครั้งหนึ่ง จึงขอใหที่
ประชุมรวมกันเสนอโครงการที่ เดนของเทศบาลตําบลหนองขาว  3 
โครงการคะ 

นายชอบ  สุขศิริ  ผมขอเสนอโครงการแสดงละครวิถีชีวิตไอบุญทอง บานหนองขาว  
นายกเทศมนตรี เพื่อเปนการแสดงถึงประเพณี และวัฒนธรรมของทองถ่ินตําบลหนองขาว 

อีกทั้ง เปนการแสดงถึงการมีสวนรวมของชาวบานหนองขาว 

นายประธาน  พวงจาก  ผมขอเสนอโครงการหนาบานหนามอง เพราะเปนโครงการที่ได 
ผูอํานวยการกองชาง รับความรวมมือเปนอยางดียิ่งจากประชาชน มีผูเขารวมโครงการเปน

จํานวนมาก  

นางสาวสิริรัตน  ลอถิรธร  ดิฉันขอเสนอโครงการสรางสังคมแหงการเรียนรู ซ่ึงเปนโครงการ 
เลขานุการสภาเทศบาล ที่สะทอนใหเห็นวาเทศบาลใหความสําคัญกับการสงเสริมใหประชาชนมี

การเรียนรูอยางตอเนื่อง จึงไดสนับสนุนงบประมาณในการสรางศาลาการ
เรียนรูในทุกชุมชน โดยในแตละชุมชนเทศบาลและคนในชุมชนไดรวมกัน
จัดหาหนังสือและสื่อตางๆ มารวบรวมไวใหคนในชุมชนไดเรียนรูรวมกัน 

 ไมทราบวามีทานใดจะประสงคเสนอโครงการอื่นๆ อีกหรือไม ถาไมมีก็ขอ
เสนอโครงการตามที่ประชุมเสนอมา ดังนี้ 
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หนา 6 จาก 7 

1. โครงการแสดงละครวิถีชีวิตไอบุญทอง บานหนองขาว 
2. โครงการหนาบานหนามอง 
3. โครงการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

นายณรงค  ฟกทอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องตอที่ประชุมเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ  
ประธานสภาเทศบาล ไมมีนะครับ วันนี้สภาเทศบาลตําบลหนองขาวไดประชุมครบทุกระเบียบ

วาระแลว ผมขอปดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
ลงชื่อ.............................................ผูจดรายงานการประชุม             

   (นางสาวเมธินี  สุกก่ํา) 
เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 
 
ลงชื่อ.............................................เลขานุการสภาเทศบาล     

(นางสาวสิริรัตน    ลอถิรธร) 
        ปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4 คร้ังที่  2 ประจําป  พ .ศ .2554 เ รียบรอยถูกตองแลว  เมื่อวันที่ . . . . . . . . . . . . 
เดือน....................พ.ศ.................... 

 
ลงชื่อ.............................................ประธานกรรมการ 
            (นายสมนึก  เรืองฤทธิ์)  
              สมาชิกสภาเทศบาล 
 
ลงชื่อ.............................................กรรมการ 

(นายโกศล  นาคะ)  
             สมาชิกสภาเทศบาล 
 
ลงชื่อ.............................................กรรมการ 

(นายวิโรจน  เอกจิต) 
 สมาชิกสภาเทศบาล 
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หนา 7 จาก 7 

 
ลงชื่อ.............................................กรรมการ 
            (นายบัณฑิต  ศรีทับทิม)  
             สมาชิกสภาเทศบาล 

ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในการประชุมสภา
เทศบาลสมัยประชุม.................................. สมัยที่............. คร้ังที่........... เมื่อวันที่.......... เดือน........................... 
พ.ศ....................... 

ลงชื่อ..................................................  
                 (นายณรงค  ฟกทอง) 

                                        ประธานสภาเทศบาล 
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