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การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕  

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
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. นายวิโรจน์  เอกจิต   สมาชิกสภาเทศบาล  
๘. นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล  
๙. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๐. นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๑. นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒. นางอารมย์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล  

สมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่มาประชุม 
  - 

เลขานุการสภาเทศบาล 
 นางสาวสิริรัตน์ ล้อถิรธร    ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล  

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี  
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี  
๓. นายวัฒนา  เชียงทอง  รองนายกเทศมนตรี  
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
๕. นายประสาน  ชุ่มชื่น   เลขานุการนายกเทศมนตรี  
๖. นางสาวสิริรัตน์ ล้อถิรธร   ปลัดเทศบาล 
๗. นายสุชาติ  ศิริเอก   ผู้อ านวยการกองช่าง  
๘. นางธัญญา  ศรนารายน์  ผู้อ านวยการกองคลัง  
๙. นายอารักษ์  กาญจนถาวรวิบูล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
๑๐. นายกฤษณะ  สุขกรม   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
๑๑. นางสุภาณี  บัวงาม   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
๑๒. นางสาวพัชรา สิทธิบุตร  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
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๑๓. นายเดชาธร  สุขนิรันดร์  นายช่างโยธา ๖ว.  
๑๔. นางสาวเมธินี สุกก่ า   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
๑๕. นายณรงค์พล พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการ  

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
  เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นางสาวสิริรัตน์ ล้อถิรธร 
เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูป
บูชาพระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม 

นายโกศล  นาคะ    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบ  
ประธานสภาเทศบาล องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 

๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้าม)ี 

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล  ไม่มี  

ในล าดับต่อไปขอเชิญคุณสิริรัตน์ ล้อถิรธร เลขานุการสภาเทศบาล 
อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
ขอเชิญครับ 

นางสาวสิริรัตน์  ล้อถิรธร   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง  
เลขานุการสภาเทศบาล เกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวสิริรัตน์ ล้อถิรธร เลขานุการสภาเทศบาล  

ขออนุญาตอ่านประกาศเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕  ของสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาว 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในการประชุมสภา
เทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นไป นั้น 

อาศัยอ านาจตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ 
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ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ ใน วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา 
๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
                  นายโกศล  นาคะ 
      ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

นายโกศล  นาคะ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ล าดับแรก ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภา 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ สมาชิกท่านใด ต้องการให้แก้ไขขอเชิญเสนอครับ 
ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดรับรองรายงานการประชุม
โปรดยกมือ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 
๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  

นายโกศล  นาคะ    ล าดับต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
ประธานสภาเทศบาล เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงวิธีเลือกต่อที่ประชุม 

นางสาวสิริรัตน์  ล้อถิรธร  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๕ 

(๓) ก าหนดว่าให้สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาล หรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน 
๗ คนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

  วิธีการเลือก ให้สมาชิกสภาหรือนายกเทศมนตรีเสนอชื่อสมาชิก
สภาหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา ในกรณีที่สมาชิกสภาเป็นผู้เสนอต้อง
มีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัด
จ านวน ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาคะ 

นายโกศล  นาคะ  ล าดับแรก ขอให้สมาชิกสภาเสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาเทศบาล ญัตติร่างเทศบัญญัติกี่คน ขอเชิญเสนอ  
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายบัณฑิต ศรีทับทิม  
รองประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 

บัญญัติจ านวนสามคนครับ 

นายโกศล  นาคะ  สมาชิกท่านใดจะเสนอ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติจ านวน

สามคนโปรดยกมือครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลหนองขาว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวนสามคน 

นายโกศล  นาคะ    ล าดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เสนอ  
ประธานสภาเทศบาล ชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ กรณีท่ีสมาชิกสภาเสนอต้องมี

สมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่าสองคน ขอเชิญครับ 

นายสุนทร  จันทนะ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสุนทร จันทนะ สมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล ขอเสนอคุณพงษ์ศักดิ์ ทองแท้ สมาชิกสภาเทศบาล  

นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ (นายวันชัย กมลวิบูลนันท,  
ประธานสภาเทศบาล นายวิโรจน์ เอกจิต, นายเสนาะ อ านวย และนายสมยศ นาคะ สมาชิกสภา

เทศบาล ยกมือรับรอง) 

นายสมยศ  นาคะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมยศ นาคะ 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลขอเสนอคุณบัณฑิต ศรีทับทิม รองประธานสภาเทศบาล  

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ (นายพงษ์ศักดิ์ ทองแท้  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล, นายสมยศ นาคะ และนายเสนาะ อ านวย สมาชิก

สภาเทศบาลยกมือรับรอง) 

นายวันเพ็ญ สุขกรม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวันเพ็ญ สุขกรม  
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอคุณเสนาะ อ านวย สมาชิกสภาเทศบาล  

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ (นายวันชัย  
ประธานสภาเทศบาล กมลวิบูลนันท , นายวิโรจน์ เอกจิต และนางอารมย์ เอกฉันท์ สมาชิกสภา

เทศบาล ยกมือรับรอง) 

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกท่านใดจะเสนออีกขอเชิญครับ ไม่มีท่านใดเสนออีกนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ปรากฏว่ามีผู้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน สาม 

คน ดังนี้  
๑.  คุณบัณฑิต  ศรีทับทิม  รองประธานสภาเทศบาล  

    ๒.  คุณพงษ์ศักดิ์ ทองแท้  สมาชิกสภาเทศบาล  



  หน้า ๕ จาก ๙ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕  

 

    ๓.  คุณเสนาะ  อ านวย  สมาชิกสภาเทศบาล 
มีผู้เสนอชื่อเท่ากับจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติก็
เป็นอันว่าไม่ต้องลงคะแนน ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
ทั้งสาม ท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ โปรดยกมือ 
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลหนองขาว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ดังนี้ 
๑.  คุณบัณฑิต  ศรีทับทิม รองประธานสภาเทศบาล  

    ๒.  คุณพงษ์ศักดิ์  ทองแท้ สมาชิกสภาเทศบาล  
    ๓.  คุณเสนาะ  อ านวย  สมาชิกสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ วาระท่ี ๑  

นายโกศล  นาคะ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี แถลงหลักการและเหตุผลต่อที่ประชุม  
ประธานสภาเทศบาล 

นายทรงพล  เอกจิตต์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมขอเสนอร่างเทศ  
นายกเทศมนตรี บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ต่อสภา

เทศบาลต าบลหนองขาวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ผมจึงขอแถลงให้
ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ .ศ.
๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้ รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก 

นายโกศล  นาคะ   สมาชิกท่านใด จะอภิปรายซักถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัตินี้  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีท่านใดซักถามอีก ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด  

เห็นชอบให้รับหลักการ แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ ๖ วาระท่ี ๑ โปรดยกมือ  (สมาชิกสภาเทศบาลยก
มือเป็นเอกฉันท)์ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (วาระท่ี ๑) 

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

ก าหนดว่า ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาเทศบาล มีมติรับหลักการ
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แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ผมจึงขอหารือที่ประชุมว่าจะใช้เวลา
เสนอค าแปรญัตติเท่าใด ขอเชิญเสนอครับ 

นายพงษ์ศักดิ์ ทองแท้   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลา  
สมาชิกสภาเทศบาล เสนอค าแปรญัตติ ๔ วันครับ 

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกท่านใดรับรองตามที่คุณ พงษ์ศักดิ์ ทองแท้ เสนอ โปรดยกมือ  
ประธานสภาเทศบาล (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์)  

สมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าที่ประชุม
แห่งนี้ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ ๖ เป็น เวลา ๔ วัน
นับแต่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายฉบับนี้ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ไปจนถึงวันที่ ๑๗  
สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. และผมขอนัดประชุมสภาเพ่ือ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติ ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในวันพุธที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  
ขอนัดในที่ประชุมโดยไม่ต้องท าหนังสือแจ้งนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ  

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดที่จะ  
ประธานสภาเทศบาล  เสนอเชิญครับ เชิญคุณสมชาย ปานธรรม สมาชิกสภาเทศบาล ครับ  

นายสมชาย ปานธรรม   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมชาย ปานธรรม  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากเรียนถามนายกเทศมนตรีและทางคณะ

ผู้บริหารว่าท าไมท่านต้องผลักใสไล่ส่งพนักงานของเราให้ไปท่ีอ่ืน ทั้ง ๆ  
ที่พนักงานของเราก็ร่วมงานกันมานาน และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีตลอด
มา ไม่ทราบว่าท่านทราบหรือไม่ว่าวิธีการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก  
ธรรมาภิบาลที่ใช้ในการบริหารงานมีอะไรบ้างครับ ผมขอให้คณะผู้บริหาร
ตอบด้วยครับ 

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ทางคณะผู้บริหารตลอดจน  
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ไม่เคยมีนโยบายผลักใสไล่ส่งพนักงานคนใดท้ังสิ้น น่าจะเป็น

ความประสงค์ของพนักงานมากว่าครับ และระเบียบว่าด้วยการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ในวันนี้ผมไม่มีข้อมูลที่จะมาชี้แจงให้ทราบ 
จึงขอเชิญท่านสมชายพูดให้ฟังจะเป็นการดีกว่า  
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นายโกศล  นาคะ  ขอเชิญคุณสมชาย ปานธรรม สมาชิกสภาเทศบาล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมชาย ปานธรรม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการ 
สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้  

๑. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฏหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้
ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ และสังคม
ยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่า
เป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจ หรือตามอ านาจของ
ตัวบุคคล 

๒. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส านึกใน
หน้าที่ของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ
วินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น 

๓. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน โดยมี
การให้และการรับข้อมูลที่สะดวกเป็นจริง ทันการณ์ ตรงไปตรงมา มีที่มาที่
ไปที่ชัดเจนและเท่าเทียม มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 

๔. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมรับรู้  และร่วมคิด  ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญ
ของประเทศในด้านต่าง ๆ  

๕. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้เป็นการสร้างกลไกให้มีผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที ่
ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของ
บ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความ
คิดเห็นที่แตกต่าง  และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

๖. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้
ทรัพยากรที่มีจ ากัด ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม  

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญคุณพงษ์ศักดิ์ ทองแท้ สมาชิกสภาเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายพงษ์ศักดิ์  ทองแท้   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากจะให้เทศบาลไปตัด  
สมาชิกสภาเทศบาล ต้นไม้หน้าบ้านของผู้อ านวยการพนอรัตน์ ชุณหวานิช หมู่ที่ ๑๒ ครับ  

นายโกศล  นาคะ  ฝากผู้อ านวยการกองช่างครับ ขอเชิญคุณสุนทร จันทนะ สมาชิก  
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลครับ  
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นายสุนทร  จันทนะ  เรียนท่านปร ะธานสภาที่เคารพ ผมอยากจะให้ลอกท่อระบายน้ า 
สมาชิกสภาเทศบาล บริเวณบ้า นคุณทองมั่น ซอยดอนใหญ ่หมุ่ที่ ๙ ครับ 

นายโกศล  นาคะ  ฝากกองช่างไปด าเนินการด้วยครับ  ขอเชิญคุณวิโรจน์ เอกจิต  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาครับ  

นายวิโรจน์  เอกจิต  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิโรจน์ เอกจิต สมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล ผมอยากจะให้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อถังขยะเพ่ิม และ

อยากจะให้เทศบาลก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ าบริเวณบ้านคุณ
สายบัว หมู่ที่ ๙ ครับ 

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญรองประธานสภาเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบัณฑิต ศรีทับทิม  
รองประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ผมอยากจะให้ด าเนินการสร้างหอกระจายข่าว 

เพราะว่าเสียงตามสายเสียบ่อยครับ 

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ฝากผู้อ านวยการกองช่างไป  
นายกเทศมนตรี   ด าเนินการระหว่างเรื่องเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวด้วย 

นายโกศล  นาคะ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล ไม่มีนะครับ วันนี้สภาเทศบาลต าบลหนองขาวได้ประชุมครบทุกระเบียบ

วาระแล้ว ผมขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น. 

ลงชื่อ.........................................ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นายณรงค์พล  พัฒนมาศ) 

         เจา้พนกังานธุรการ 
 

ลงชื่อ..........................................เลขานุการสภาเทศบาล 
                 (นางสาวสิริรัตน์  ล้อถิรธร)  

     ปลัดเทศบาลต าบลหนองขาว 



  หน้า ๙ จาก ๙ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕  

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาว  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕ ๕ เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน...........ที.่.......
เดือน...........................พ.ศ............. 

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 ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้  
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม............................................. สมัยที่................... เมื่อวัน.......................
ที.่...............เดือน........................................................พ.ศ................................. 

ลงชื่อ................................................  
(นายโกศล  นาคะ) 

 ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 


