
  หน้า ๑ จาก ๑๓ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕  

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน 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. นางสุภาณี  บัวงาม   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
๑๑. นางสาวพัชรา สิทธิบุตร  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
๑๒. นางสาวเมธินี สุกก่ า   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  



  หน้า ๒ จาก ๑๓ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕  

 

๑๓. นายณรงค์พล พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการ  
๑๔. นายณรงค์    สุวรรณประดิษฐ์  ประธานชุมชน  

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

  เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นางสาวสิริรัตน์ ล้อถิรธร 
เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูป
บูชาพระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม 

นายโกศล  นาคะ    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบ  
ประธานสภาเทศบาล องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 

๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้าม)ี 

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล  วันนี้ไม่มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบครับ 

ในล าดับต่อไปขอเชิญคุณสิริรัตน์ ล้อถิรธร เลขานุการสภาเทศบาล 
อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
ขอเชิญครับ 

นางสาวสิริรัตน์  ล้อถิรธร   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง  
เลขานุการสภาเทศบาล เกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวสิริรัตน์ ล้อถิรธร เลขานุการสภาเทศบาล  

ขออนุญาตอ่านประกาศเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาว 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ 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 ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นไป นั้น 

อาศัยอ านาจตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ ในอังคารที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ 
น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 



  หน้า ๓ จาก ๑๓ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

    บัณฑิต  ศรีทับทิม 
                        (นายบัณฑิต  ศรีทับทิม)  

รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕5 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕5 

นายโกศล  นาคะ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕  

เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕5 
  ล าดับแรก ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภา 

สมัยประชุมสามัญ สมัย ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่ออังคารที่ ๑๔ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ สมาชิกท่านใด ต้องการให้แก้ไขขอเชิญเสนอครับ 
ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดรับรองรายงานการประชุม
โปรดยกมือ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ 
สมัย ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่ออังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 
๓ ครั้งที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕5 เมื่อวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕5 

นายโกศล  นาคะ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕5 

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕5 
  ล าดับแรก ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภา 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕5 เมื่อวันพุธที่ 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕5 สมาชิกท่านใด ต้องการให้แก้ไขขอเชิญเสนอครับ 
ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดรับรองรายงานการประชุม
โปรดยกมือ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ 
สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕5 เมื่อวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕5 

ระเบียบวาระท่ี ๔  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวด  
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 



  หน้า ๔ จาก ๑๓ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕  

 

นายโกศล  นาคะ    ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีวัฒนา เชียงทอง แถลงญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล  เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๕๔  

นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวัฒนา เชียงทอง  
รองนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ด้วยกองช่างเทศบาลต าบลหนองขาว มีความจ าเป็นที่

จะต้องด าเนินการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๑ (ข้อ ๒๙) งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕  
จึงรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เทศบาลต าบลหนองขาวมีรายได้

หมวดภาษีอากรเกินกว่าที่ประมาณการไว้  แต่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน
ทั่วไปต่ ากว่าที่ประมาณการไว้  จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณการรายจ่าย   แผนงาน เคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าและถนน   
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จ านวน ๔ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   แผนงาน  เคหะและชุมชน  
   งาน  ไฟฟ้าและถนน  
   หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่สร้าง  
              ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

(๑) ข้อความเดิม รายการ ค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี คสล. 
บริเวณถนนเทศบาล ๓ ปลายซอย  หมู่ที่  ๑๒  ต าบล
หนองขาว   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี  ปากรางกว้าง  ๒.๕๐ เมตร 
ท้องรางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกตามสภาพพ้ืนที่ยาว ๖๐ เมตร พร้อมประตู  
ปิด-เปิด ขนาด ๐.๖๐ เมตร จ านวน  ๑  บาน  ตามแบบเทศบาลก าหนด
บริเวณถนนเทศบาล ๓ ปลายซอย หมู่ที่  ๑๒ 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๓ แนว
ทางการพัฒนาที่  ๓.๑-๒๕๕๕-๓  หน้า  ๕-๒๓) 

     งบประมาณ ๒๕๗,๐๐๐ บาท 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ** 
 



  หน้า ๕ จาก ๑๓ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕  

 

ข้อความใหม่    รายการ ค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี คสล. บริเวณ
ถนนเทศบาล ๓ ปลายซอย  หมู่ที่  ๑๒  ต าบลหนองขาว  
อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี  ปากรางกว้าง  

๒.๕๐ เมตร ท้องรางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกตามสภาพพ้ืนที่ยาว ๖๐ เมตร 
พร้อมประตู ปิด-เปิด  ขนาด  ๐.๖๐  เมตร จ านวน ๑ บาน ตามแบบ
เทศบาลก าหนด บริเวณถนนเทศบาล  ๓  ปลายซอย หมู่ที่  ๑๒  ต าบล
หนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ แนวทางการ
พัฒนาที่ ๓.๑-๒๕๕๕-๓ หน้า ๕-๒๓) 

     งบประมาณ ๒๕๗,๐๐๐ บาท 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ * 

(๒) ข้อความเดิม    รายการ  ค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ า
รูปตัวยู พร้อมฝาคสล. บริเวณถนนเทศบาล  ๒  ฝังซ้าย  หมู่ที่ 
๕ ต าบลหนองขาว  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ 

เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตร.ม. และ
ก่อสร้างถนน  คสล.กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๓๗ เมตร หนา๐.๑๕เมตร  
หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๑ ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยู พร้อมฝา คสล. กว้าง  ๐.๕๐  เมตร ยาว ๓๗ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
๐.๓๐ เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด บริเวณถนนเทศบาล ๒ ฝั่งซ้าย หมู่
ที่ ๕   
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓  
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑-๒๕๕๕-๔ หน้า ๕-๒๔) 

     งบประมาณ ๑๕๖,๐๐๐ บาท 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ** 
 

ข้อความใหม่  รายการ ค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ ารูป
ตัวยู พร้อมฝา คสล.บริเวณถนนเทศบาล  ๒  ฝังซ้าย หมู่ที่  ๕  
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตร.ม. และ
ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๑๑๑ ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยูพร้อมฝา คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๗ เมตรลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ 
เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด บริเวณถนนเทศบาล ๒  ฝั่งซ้าย หมู่ที่  ๕ 
ต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 



  หน้า ๖ จาก ๑๓ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕  

 

    (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ แนว                                                    
    ทางการพัฒนาที่ ๓.๑-๒๕๕๕-๔ หน้า ๕-๒๔)  
     งบประมาณ ๑๕๖,๐๐๐ บาท 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ * 
 

(๓) ข้อความเดิม รายการ ค่าก่อสร้างถนน  คสล.  และราง
ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล. ฝังท่อระบายน้ า คสล. บริเวณ
ถนนเทศบาล ๙ ซอย ๑ หมู่ที่ ๓ ต าบลหนองขาว   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๙ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๗.๕๐ ตร.ม. และ
ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๓ 
เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ฝังท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ø ๐.๒๐ 
เมตร จ านวน  ๓  ท่อน  ตามแบบเทศบาลก าหนด  
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ แนวทางการ
พัฒนาที่ ๓.๑-๒๕๕๕-๗ หน้า ๕-๒๗) 

     งบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐ บาท 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ** 

ข้อความใหม่ รายการ ค่าก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ ารูปตัว
ยูพร้อมฝา คสล. ฝังท่อระบายน้ า คสล. บริเวณถนนเทศบาล ๙  
ซอย ๑ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๓ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๙ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๗.๕๐ ตร.ม. และ
ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว 
๒๑๓ เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ฝังท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ø 
๐.๒๐ เมตร จ านวน  ๓  ท่อน  ตามแบบเทศบาลก าหนด บริเวณถนน
เทศบาล ๙ ซอย  ๑ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๓ ต าบหลนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี  

(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ แนว 
ทางการพัฒนาที่ ๓.๑-๒๕๕๕-๗ หน้า ๕-๒๗) 

งบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐ บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ *    

 
(๔) ข้อความเดิม  รายการ  ค่าก่อสร้างทางเท้า คสล. และรางระบายน้ า

รูปตัวยูพร้อมฝา คสล. บริเวณถนนเทศบาล  ๑๑  ฝั่งขวา  หมู่
ที่  ๒  ต าบลหนองขาว  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้า คสล. กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๙ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ตร.ม. พร้อม



  หน้า ๗ จาก ๑๓ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕  

 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๔ 
เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด บริเวณถนน
เทศบาล ๑๑ ฝั่งขวา หมู่ที่ ๒ ต าบหลนองขาว 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ แนวทางการ
พัฒนาที่ ๓.๑-๒๕๕๕-๑๘ หน้า ๕-๓๘)  

งบประมาณ ๒๑๓,๕๐๐ บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ** 

ข้อความใหม่ รายการ ค่าก่อสร้างทางเท้า คสล. และรางระบายน้ ารูป
ตัวยูพร้อมฝา คสล. บริเวณถนนเทศบาล ๑๑ ฝั่งขวา - ฝั่งซ้าย 
หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้า คสล. กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๙ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ตร.
ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล. กว้าง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๙๔ เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ
เทศบาลก าหนด บริเวณถนนเทศบาล ๑๑ ฝั่งขวา – ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 
๒ ต าบหลนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ แนว 
ทางการพัฒนาที่ ๓.๑-๒๕๕๕-๑๘ หน้า ๕-๓๘) 

งบประมาณ ๒๑๓,๕๐๐ บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ *   

เหตุผล 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณการรายจ่าย 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  (ข้อ 
๒๙)  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  จึงขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตติ
นี้ เพ่ือน าไปใช้จ่ายต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

นายโกศล  นาคะ    ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับญัตติที่ท่านรองนายก 
ประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี ได้แถลงไปแล้วขอเชิญซักถามได้เลยครับ ถ้าไม่มีสมาชิก  

ท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 
(สมาชิสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 



  หน้า ๘ จาก ๑๓ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕  

 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวด  
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามที่
นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาวเสนอญัตติ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

นายโกศล  นาคะ    ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีวัฒนา เชียงทอง แถลงญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล  เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ  

สิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ด้วยกองช่างเทศบาลต าบล  
รองนายกเทศมนตรี หนองขาวมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการขออนุมัติกันเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จึงรายงานต่อสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว เพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณ  โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ไว้เบิกจ่ายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินดังกล่าวต่อไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   แผนงาน  เคหะและชุมชน  
   งาน  ไฟฟ้าและถนน  
   หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
              ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

(๑)รายการ ค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี คสล. บริเวณถนนเทศบาล 
๓ ปลายซอย หมู่ที่ ๑๒ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี   

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี ปากรางกว้าง ๒.๕๐  
    เมตรท้องรางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกตามสภาพพ้ืนที่ยาว ๖๐ เมตร พร้อม  
    ประตูปิด-เปิด  ขนาด ๐.๖๐  เมตร จ านวน ๑ บาน ตามแบบเทศบาลก าหนด  
      บริเวณถนนเทศบาล ๓ ปลายซอย หมู่ที่ ๑๒  ต าบลหนองขาว อ าเภอ 
    ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
    (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ แนวทางการ  

พัฒนาที่ ๓.๑-๒๕๕๕-๓ หน้า ๕-๒๓) 
     งบประมาณ ๒๕๗,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ * 

 



  หน้า ๙ จาก ๑๓ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕  

 

(๒) รายการ ค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อม
ฝา คสล. บริเวณถนนเทศบาล  ๒  ฝังซ้าย หมู่ที่  ๕  ต าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตร.ม. และ
ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๑๑๑ ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยูพร้อมฝา คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๗ เมตรลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ 
เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด บริเวณถนนเทศบาล ๒  ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๕ 
ต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

    (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ แนว                                                    
    ทางการพัฒนาที่ ๓.๑-๒๕๕๕-๔ หน้า ๕-๒๔)  
     งบประมาณ ๑๕๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ * 

    (๓) รายการ ค่าก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา   
คสล.ฝังท่อระบายน้ า  คสล. บริเวณถนนเทศบาล  ๙  ซอย ๑ ฝั่งซ้าย 
หมู่ที่ ๓ ต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๙ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๗.๕๐ ตร.ม. และ
ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๓ 
เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ฝังท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ø ๐.๒๐ 
เมตร จ านวน ๓ ท่อน  ตามแบบเทศบาลก าหนด บริเวณถนนเทศบาล ๙ 
ซอย ๑ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๓ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ แนวทางการ
พัฒนาที่ ๓.๑-๒๕๕๕-๗ หน้า ๕-๒๗) 

   งบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* 

(๔) รายการ ค่าก่อสร้างทางเท้า คสล. และรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อม
ฝา คสล. บริเวณถนนเทศบาล ๑๑ ฝั่งขวา - ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๒ ต าบล
หนองขาว อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี      

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้า คสล. กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๙ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ตร.ม. พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๔ 
เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด บริเวณถนน
เทศบาล ๑๑ ฝั่งขวา – ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๒ ต าบหลนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ แนวทางการ
พัฒนาที่ ๓.๑-๒๕๕๕-๑๘ หน้า ๕-๓๘) 



  หน้า ๑๐ จาก ๑๓ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕  

 

งบประมาณ ๒๑๓,๕๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อย
บาทถ้วน) 

  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* 
เหตุผล 

ขออนุมัติกันเงินงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๙  

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  จึงขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเพื่อกันเงินงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้ เพื่อน าไปใช้จ่ายต่อไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

นายโกศล  นาคะ    ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับญัตติที่ท่านรองนายก 
ประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี ได้แถลงไปแล้วขอเชิญซักถามได้เลยครับ ถ้าไม่มีสมาชิก  

ท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามที่
นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาวเสนอญัตติ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

นายโกศล  นาคะ    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

นายทรงพล เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรี  ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ 

ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
จึงรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพ่ือขอ อนุมัติกันเงิน
งบประมาณ  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
เนื่องจากตามมติในการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม 



  หน้า ๑๑ จาก ๑๓ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕  

 

๒๕๕๕ อนุมัติให้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับส่งวิทยุ) จ านวน ๘ เครื่อง งบประมาณ ๙๖,๐๐๐ 
บาท และส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งหนังสืออนุญาตให้จัดซื้อได้ 
(ตามหนังสือ ส านักงาน กสทช. ที่ สทช.๕๐๑๓/๑๖๒๐๕ ลงวันที่ ๑๑ 
กันยายน ๒๕๕๕) นั้น จึงท าให้การจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุดังกล่าว  
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  

จึงมีความจ าเป็น ขออนุมัติกันเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน  
   งาน  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
             ประเภท  ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  (เครื่องรับส่งวิทยุ) 

งบประมาณ  ๙๖,๐๐๐.- บาท (เก้าหม่ืนหกพันบาท)  

ค าชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ ราคาเครื่องละ ๑๒,๐๐๐ บาท จ านวน ๘ 
เครื่อง  

เหตุผล 
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ข้อ ๕๙  

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเพื่อกันเงินงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ายญัตตินี้ เพื่อน าไปใช้จ่ายต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

นายโกศล  นาคะ    ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับญัตติที่ท่านนายก เทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  ได้แถลงไปแล้วขอเชิญซักถามได้เลยครับ ถ้าไม่มีสมาชิก ท่านใดซักถาม  

ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ
เป็นเอกฉันท)์ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามที่
นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาวเสนอญัตติ 



  หน้า ๑๒ จาก ๑๓ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕  

 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืนๆ  

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง อ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดที่จะ  
ประธานสภาเทศบาล  เสนอเชิญครับ เชิญคุณสมชาย ปานธรรม สมาชิกสภาเทศบาล ครับ  

นายสมชาย ปานธรรม   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมชาย ปานธรรม  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากทราบว่าท าไมยังไม่เปิดน้ าประปาบริการ

ประชาชน ๒๔ ชั่วโมงครับ 

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายทรงพล  เอกจิตต์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม ได้สั่งการให้เริ่มเปิด 
นายกเทศมนตรี น้ าประปาเพ่ือบริการประชาชน ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

เป็นต้นไปครับ 

นายโกศล  นาคะ   ขอเชิญคุณสุนทร จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุนทร จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุนทร จันทนะ  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล มีน้ าประปารั่วซึมบริเวณบ้านคุณเฉลิม มีธรรมรัตน์ 

ปากซอยเทศบาล ๖ ครับ 

นายโกศล  นาคะ    ฝากกองช่างช่วยด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วยครับ ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล คุณบัณฑิต ศรีทับทิม รองประธานสภาเทศบาล ครับ   

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบัณฑิต ศรีทับทิม  
รองประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ผมอยากจะให้ตัดต้นมะขามเทศบริเวณหน้า

เทศบาลและต้นพระยาสัตบันบริเวณข้างเทศบาลครับ 
 
นายโกศล  นาคะ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล ไม่มีนะครับ วันนี้สภาเทศบาลต าบลหนองขาวได้ประชุมครบทุกระเบียบ

วาระแล้ว ผมขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น. 

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

         เจา้พนกังานธุรการ 
 



  หน้า ๑๓ จาก ๑๓ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕  

 

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

     ปลัดเทศบาลต าบลหนองขาว 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาว  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ 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 


