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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2556 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕6 เวลา ๑0.๐๐ 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  
13.นางศิริจิต จันทยงค์    เลขานุการสภา  

สมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่มาประชุม 
  - 

เลขานุการสภาเทศบาล 
      -  

ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี  
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี  
๓. นายวัฒนา  เชียงทอง  รองนายกเทศมนตรี  
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
๕. นายประสาน  ชุ่มชื่น   เลขานุการนายกเทศมนตรี  
๖. นายถวิล  เนตรค า    ปลัดเทศบาล 
7.  นายสุชาติ  ศิริเอก   ผู้อ านวยการกองช่าง 
8.  นางธัญญา  ศรนารายน์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9.  นางสาวเมธินี  สุกก่ า   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
๑0.นางสาวพัชรา สิทธิบุตร  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
๑1.นายณรงค์พล พัฒนมาศ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
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เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น. 
  เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นายถวิล เนตรค า เลขานุการ
สภาเทศบาลชั่วคราว ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชา
พระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม 

นายโกศล  นาคะ    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบ  
ประธานสภาเทศบาล องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก 

ครั้งที่ 1/2556 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้าม)ี 

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   วันนี้ไม่มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบครับ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  

นายโกศล  นาคะ    ต่อไปเป็นการประชุมตามระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเลือกเลขานุการสภา
ประธานสภาเทศบาล  เนื่องจากนางสาวสิริรัตน์  ล้อถิรธร ซึ่งเป็นเลขานุการสภาคนเดิมได้โอน (ย้าย)  

ไปด ารงต าแหน่งที่เทศบาลต าบลลูกแกแล้วตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2555 ขอให้
ท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้จะด ารงต าแหน่งเลขานุการสภา โดยท่านสมาชิกเสนอได้
คนละหนึ่งชื่อ และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ขอเชิญครับ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบัณฑิต ศรีทับทิม  
รองประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ผมขอเสนอคุณศิริจิต จันทยง ค์ หัวหน้าส านักปลัด 

ครับ 

นายโกศล  นาคะ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรอง โปรดยกมือครับ  (นายพงษ์ศักดิ์  
ประธานสภาเทศบาล ทองแท้, นายวิโรจน์ เอกจิต, นายสมยศ นาคะ, นายวันเพ็ญ สุขกรม,  

นายเสนาะ อ านวย และนางอารมย์ เอกฉันท์ ยกมือรับรอง) 
มีผู้เสนอชื่อเท่ากับจ านวนเลขานุการสภาเทศบาล ก็เป็นอันว่าไม่ต้อง

ลงคะแนน ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คุณศิริจิต จันทยงศ์ 
หัวหน้าส านักปลัด  เป็นเลขานุการสภาเทศบาล โปรดยกมือครับ  (สมาชิกสภา
เทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เลือกนางศิริจิต จันทยงค์ หัวหน้าส านักปลัด  เป็นเลขานุการ
สภาเทศบาล 

นายโกศล  นาคะ  ในล าดับต่อไปขอเชิญคุณศิริจิต จันทยง ค์ เลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล  

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2556 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6  ขอเชิญ
ครับ 
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นางศิริจิต  จันทยงค์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
เลขานุการสภาเทศบาล ทุกท่าน ดิฉันนางศิริจิต จันทยง ค์ เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตอ่าน

ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2556 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 ของเทศบาล
ต าบลหนองขาว 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 

1/2556 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕6 ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติใน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕5  
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕5 ที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕6 เป็นต้นไป นั้น 

อาศัยอ านาจตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
๒๕๕6 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เป็นต้นไปมีก าหนดไม่เกิน 30 
วัน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 31  เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕6 
           โกศล  นาคะ 

       นายโกศล  นาคะ 
      ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 
ประจ าปี พ.ศ.2555 เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕5 เมื่อวันอังคารที่ 

25 กันยายน พ.ศ.๒๕๕5 
  ล าดับแรก ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภา 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕5 เมื่อวันอังคารที่ 25 
กันยายน พ.ศ.๒๕๕5 สมาชิกท่านใด ต้องการให้แก้ไขขอเชิญเสนอครับ ถ้าไม่มี
ท่านใดเสนอ ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือ  
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕5 เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.๒๕๕5  ด้วยเสียง
เป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 และสมัยประชุม
สามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 

นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีพ.ศ.๒๕๕6 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕ 7  

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นางศิริจิต  จันทยงค์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้

มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาเทศบาลจะก าหนด   
แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ให้สภาเทศบาลก าหนด  
การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ต้องก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มา
ประชุมสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลครบตามจ านวนแล้ว  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ ก าหนดไว้ว่า การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละ
สมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น 
น าปรึกษาในที่ประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น า
ความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

นายโกศล  นาคะ    ตามที่เลขานุการสภา ได้ชี้แจงให้ทุกท่านทราบแล้ว ล าดับต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6  

ว่าจะก าหนดจ านวนกี่สมัย และวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญของแต่ละสมัย 
รวมทั้งวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2557 ขอเชิญ
ครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  ทองแท้  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายพงษ์ศักดิ์ ทองแท้  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้มีจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๕

6 จ านวน ๔ สมัย ครับ 

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ(นายสมยศ นาคะ,  
ประธานสภาเทศบาล นายพงษ์ศักดิ์ ทองแท้, นายวิโรจน์ เอกจิต, นายเสนาะ อ านวย สมาชิกสภา

เทศบาลยกมือรับรอง) 
สมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕๕ จ านวน ๔ สมัย โปรดยกมือ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 
จ านวน ๔ สมัย  



  หน้า ๕ จาก ๒๑ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2556 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 วันศุกรท์ี่ ๒2 กุมภาพันธ์ ๒๕๕6 

 

นายโกศล  นาคะ    ตามมติที่ประชุมได้ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.  
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๕6 จ านวน ๔ สมัย ล าดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอก าหนด

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 ขอเชิญเสนอว่าจะให้มี
ระยะเวลากี่วัน และเริ่มต้นประชุมในวันที่เท่าไหร่ ขอเชิญเสนอครับ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอให้มีก าหนด ๓๐ วัน  
รองประธานสภาเทศบาล เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕6  

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ ( นายวันเพ็ญ สุขกรม,  
ประธานสภาเทศบาล นายวิโรจน์ เอกจิต, นายเสนาะ อ านวย สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง)  
  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ผมขอ  

มติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕6 มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕6 โปรดยกมือ
ครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 
มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕6  

นายโกศล  นาคะ  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 ขอเชิญเสนอว่าจะ 
ประธานสภาเทศบาล ให้มีระยะเวลากี่วัน และเริ่มต้นประชุมในวันที่เท่าไหร่ ขอเชิญเสนอครับ  

นายสมชาย  ปานธรรม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมชาย ปานธรรม สมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล ผมขอเสนอให้มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม  

๒๕๕6 ครับ  

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ (นายสุนทร จันทนะ,  
ประธานสภาเทศบาล นายเสนาะ อ านวย, นายสมยศ นาคะ, นายวันเพ็ญ สุขกรม, สมาชิกสภา

เทศบาลยกมือรับรอง) 
  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ผมขอ  
 มติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี 

พ.ศ.๒๕๕6 มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕6 โปรดยกมือ
ครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6  
มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕6 

นายโกศล  นาคะ  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 ขอเชิญเสนอว่าจะ  
ประธานสภาเทศบาล ให้มีระยะเวลากี่วัน และเริ่มต้นประชุมในวันที่เท่าไหร่ ขอเชิญเสนอครับ 

นายบัณทิต  ศรีทับทิม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอให้มีก าหนด ๓๐ วัน  
รองประธานสภาเทศบาล เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕6 ครับ  

 



  หน้า ๖ จาก ๒๑ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2556 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 วันศุกรท์ี่ ๒2 กุมภาพันธ์ ๒๕๕6 

 

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ (นายพงษ์ศักดิ์ ทองแท้  
ประธานสภาเทศบาล นางอารมณ์ เอกฉันท์, นายสมยศ นาคะ สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง  

นายโกศล  นาคะ  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ผมขอมติ  
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.

๒๕๕6 มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕6 โปรดยกมือครับ 
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6  
มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕6  

นายโกศล  นาคะ  ล าดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกเสนอว่า จะก าหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 ในวันที่เท่าไหร่ และมีระยะเวลากี่วัน  

ขอเชิญเสนอครับ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอให้มีก าหนด ๓๐ วัน  
รองประธานสภาเทศบาล เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 ครับ  

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ (นายสมยศ นาคะ,  
ประธานสภาเทศบาล นายวันชัย กมลวิบูลนันท, นายสุนทร จันทนะ, นายเสนาะ อ านวย สมาชิกสภา

เทศบาลยกมือรับรอง) 
  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ผมขอ  
 มติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 
โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปีพ.ศ.๒๕๕7  
มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕7  

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
เป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
ซึ่งเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 60,000 บาท 

 นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 
60,000 บาท 

ขอเชิญท่านชอบ ปานธรรมรองนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ เรื่อง  
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 60,000 บาท 



  หน้า ๗ จาก ๒๑ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2556 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 วันศุกรท์ี่ ๒2 กุมภาพันธ์ ๒๕๕6 

 

นายชอบ ปานธรรม   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชอบ ปานธรรม รองนายก  
รองนายกเทศมนตรี  เทศมนตรี ขอแถลงญัตติ ดังนี้  

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว มีความจ าเป็นต้องโอน เงินงบประมาณ 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 

จึงรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6  
ด้วย รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บพ 4310 กาญจนบุรี ได้

เกิดการช ารุดเสียหายบริเวณปั๊มน้ ามัน เนื่องจากแกนเพลาปั๊มน้ าขาด จึงท าให้
ไม่สามารถใช้งานได้ และคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถยนต์ดับเพลิง
ดังกล่าว ได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเสียหายจริง และเห็นควรเข้ารับ
การซ่อมแซม เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถยนต์ แต่เนื่องจากงบประมาณใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ตั้งไว้ไม่เพียงพอ  
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ จ านวน 60,000 บาท ดังนี้ 

        รายการขอโอนเพิ่มเงินงบประมาณ 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน  
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
งบประมาณตั้งไว้  25,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม 25,๐๐๐ บาท  
งบประมาณโอนเพ่ิม 60,000 บาท 
งบประมาณภายหลังโอนเพิ่ม 85,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     รายการขอโอนลดเงินงบประมาณ 
           แผนงาน  การศึกษา  
           งาน  บริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา  
          หมวด   เงินเดือน  
           ประเภท  เงินเดือนครู  
           งบประมาณตั้งไว้  400,000 บาท 
           งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 173,380  บาท  
           งบประมาณโอนลด 60,000 บาท  
           งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 113,380 บาท 

  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  



  หน้า ๘ จาก ๒๑ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2556 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 วันศุกรท์ี่ ๒2 กุมภาพันธ์ ๒๕๕6 

 

เหตุผล 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ

สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ ๒7) 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 60,000 บาท
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวเพื่อพิจารณาต่อไป 

นายโกศล  นาคะ    ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับญัตติที่ท่านรองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ชอบ ปานธรรม ได้แถลงไปแล้วขอเชิญซักถามได้เลยครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด

ซักถาม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 60,000 บาท 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ  (สมาชิสภาเทศบาลยกมือเป็นเอก
ฉันท)์ 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 60,000 บาท ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบล
หนองขาวเสนอญัตติ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
เป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ จ านวน 20,000 บาท 

 นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ จ านวน 20,000 บาท 
ขอเชิญท่านชอบ ปานธรรมรองนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ เรื่อง  

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะ จ านวน 20,000 บาท 

นายชอบ ปานธรรม   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขอแถลงญัตติ ดังนี้  
รองนายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว มีความจ าเป็นต้องตั้งจ่ายเงินงบประมาณ  

เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕6 



  หน้า ๙ จาก ๒๑ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2556 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 วันศุกรท์ี่ ๒2 กุมภาพันธ์ ๒๕๕6 

 

จึงรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพ่ือขออนุมัติตั้งจ่ายเงิน
งบประมาณ เป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6  
ด้วย เทศบาลต าบลหนองขาว ได้จัดท าโครงการบริการประชาชน “รถ

รับส่งผู้ป่วย (EMS)” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยยากไร้ที่ไม่มีรถรับส่ง
จากบ้านไปสถานพยาบาล ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองขาว ลงวันที่ 1 
ตุลาคม 2551 เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลต าบลหนองขาว ว่าด้วยการ
ให้บริการ รถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินของเทศบาลต าบลหนองขาว พ.ศ. 2551 แต่
เนื่องจากรถรับส่งผู้ป่วย ( EMS) คันดังกล่าว ระบบไฟ LED ที่ติดบนหลังคารถ
รับส่งผู้ป่วยดังกล่าว ช ารุดไม่มีแสงไฟ ท าให้เวลาไปรับส่งผู้ป่วยกรณีเร่งด่วน 
เกิดความไม่คล่องตัว ท าให้ล่าช้าในการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการตรวจ
สภาพได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเสียหายจริง และเห็นควรเข้ารับ
การเปลี่ยน เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ไว้ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท ดังนี้ 

         รายการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  
งาน  บริหารทั่วไป  
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
ไม่ได้ตั้งงบประมาณ 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม 0 บาท  
งบประมาณโอนเพ่ิม 20,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพ่ิม 20,000 บาท 

           รายการขอโอนลดเงินงบประมาณ 
           แผนงาน  สังคมสงเคราะห์  
           งาน  สวัสดกิารและสังคม  
           หมวด   ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง  
           ประเภท  ค่าจัดท าซุ้มทางเข้าศูนยพั์ฒนาผู้สงูอายุ  
            งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 89,000 บาท 
           งบประมาณโอนลด 20,000  บาท  
           งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 69,000 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   



  หน้า ๑๐ จาก ๒๑ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2556 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 วันศุกรท์ี่ ๒2 กุมภาพันธ์ ๒๕๕6 

 

เหตุผล 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ

สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ ๒7) 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ จ านวน 20,000 บาทต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองขาวเพื่อพิจารณาต่อไป 

นายโกศล  นาคะ    ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับญัตติที่ท่านรองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ชอบ ปานธรรม ได้แถลงไปแล้วขอเชิญซักถามได้เลยครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด

ซักถาม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ จ านวน 20,000 บาท ตามที่
นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ (สมาชิสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นค่า
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จ านวน 20,000 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีต าบล
หนองขาวเสนอญัตติ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายงบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 
2556 จ านวน 30,000 บาท 

 นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ิม  
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือตั้งจ่ายงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 จ านวน 30,000 บาท 
ขอเชิญท่านชอบ ปานธรรมรองนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ เรื่อง  

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือตั้งจ่ายงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 
จ านวน 30,000 บาท 

นายชอบ ปานธรรม   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขอแถลงญัตติ ดังนี้  
รองนายกเทศมนตรี  ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอโอนเพิ่มเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือไปตั้งจ่าย งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ดังมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 

 



  หน้า ๑๑ จาก ๒๑ 
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หลักการ 
ขออนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๖ มีรายละเอียดดังนี้ 
ขอโอนเพิ่ม จ านวน ๑ รายการ 

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  
แผนงาน  สาธารณสุข  
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
งบประมาณคงเหลือ  ๕,๒๗๐.-บาท (ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
โอนเพิ่ม  จ านวน ๓๐,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน 

  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
ขอโอนลด จ านวน ๑ รายการ 

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  
แผนงาน  สาธารณสุข  
งาน  บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
หมวด  ค่าใช้สอย  
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมปัญหายาเสพติด 
งบประมาณคงเหลือ  ๑๖๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
โอนลด  จ านวน  ๓๐,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

   (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
เหตุผล 

มีความจ าเป็นต้องโอนเพิ่มเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่าย งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) และ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือตั้ง
จ่ายงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 จ านวน 30,000 บาท ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาวเพื่อพิจารณาต่อไป 

นายโกศล  นาคะ    ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับญัตติที่ท่านรองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ชอบ ปานธรรม ได้แถลงไปแล้วขอเชิญซักถามได้เลยครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด

ซักถาม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือ
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ตั้งจ่ายงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 จ านวน 30,000 บาทตามท่ีนายกเทศมนตรี
เสนอ โปรดยกมือครับ (สมาชิสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 
จ านวน 30,000 บาทตามที่นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาวเสนอ ด้วย
เสียงเป็นเอกฉันท์ 

ญัตติระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ปั้มจ่ายสารเคมีคลอรีน) 
จ านวน 59,000 บาท 

 นายโกศล  นาคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  

(ปั้มจ่ายสารเคมีคลอรีน) จ านวน 59,000 บาท 
ขอเชิญท่าน วัฒนา เชียงทอง รองนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ เรื่อง  

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ปั้มจ่ายสารเคมีคลอรีน) จ านวน 59,000 บาท 

นายวัฒนา เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนาย วัฒนา เชียงทอง รองนายก 
รองนายกเทศมนตรี  เทศมนตรี ขอแถลงญัตติ ดังนี้  

ด้วยกองคลัง  งานกิจการประปา  เทศบาลต าบลหนองขาว  ได้เสนอ
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  เพ่ือไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นจ านวนเงิน ๕๙,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) 

เหตุผล 
ด้วยกองคลัง งานกิจการประปา ได้เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจ านวนเงิน 
๕๙ ,๐๐๐ .-บาท ( ห้าหมื่นเก้าพัน บาทถ้วน)  เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖  งานกิจการประปาไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ปั๊มจ่าย
สารเคมี (คลอรีน) จ านวน ๑ ชุด ประกอบกับกองคลัง งานกิจการประปา  
มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวไว้เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการให้
เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๕๖ ดังมีรายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 

ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จากแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการ ประปา หมวดค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นจ านวนเงิน  
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๕๙,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นเก้าพัน บาทถ้วน) และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในแผนงานพาณิชย์   งานกิจการประปา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ปั๊มจ่ายสารเคมี  จ านวน  
๑ ชุด เป็นจ านวนเงิน ๕๙,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นเก้าพัน บาทถ้วน) รายละเอียด
ดังนี้         
หมวดค่าครุภัณฑ์ 

     -  ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ ๕๙,๐๐๐.-บาท 
     -  ค่าปั๊มจ่ายสารเคมี (คลอรีน)       ตั้งไว้ ๕๙,๐๐๐.-บาท 

 ส าหรับเติมน้ ายาเคมี ระบบบ าบัดน้ าเสีย มีความทนทานสูง มี
คุณสมบัติลักษณะดังนี้ 

๑. ใช้กับไฟฟ้า ขนาด ๓๘๐ V (๓ เฟส)  
๒. ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๔๕ ลิตรต่อนาที 
๓. แรงดัน ขนาด ๑.๕ MPa 
๔. สามารถใช้ได้กับ PVC , PVDF , SUS 
๕. ก าลังไฟ ๐.๒ ถึง ๑.๕ kW 
๖. มีการควบคุมค่า PH อัตโนมัติ 

 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องถิ่น เพราะมีความจ าเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน(ตามโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้  และครุภัณฑ์ที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ ๓  แนวทางการพัฒนาที่ ๔-๒๕๕๖-๒ หน้า ๕-๗๐)                                                              
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ และ ๓) หมวด ๔ ข้อ 
๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ปั้มจ่าย
สารเคมีคลอรีน) จ านวน 59,000 บาท ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาวเพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายโกศล  นาคะ    ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับญัตติที่ท่านรองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ชอบ ปานธรรม ได้แถลงไปแล้วขอเชิญซักถามได้เลยครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด

ซักถาม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ปั้มจ่าย
สารเคมีคลอรีน) จ านวน 59,000 บาทตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือ
ครับ (สมาชิสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 
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มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ปั้มจ่ายสารเคมีคลอรีน) จ านวน 
59,000 บาทตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
หนองขาว 

นายโกศล  นาคะ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว 
     ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงวิธีเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็น
    คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว 

นางศิริจิต  จันทยงค ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
เลขานุการสภาเทศบาล ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘(๓) 

ก าหนดให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภา จ านวนสามคน เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว โดยมีวิธีการเลือกดังนี้ 

การเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย
สองคน และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม  

ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจ านวน ให้ถือว่า
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้รับการเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจ านวนที่
ก าหนด ให้ประธานแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล คัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อโดย
การลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ได้รับเสนอเสนอชื่อลงในบัตร
คะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินจ านวนที่ก าหนด  

ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ในที่ประชุม และ
มิได้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจ านวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน  

เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงตามล าดับ เป็นผู้ซึ่ง
ได้รับการคัดเลือกจนครบจ านวนที่ก าหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับเลือกในล าดับ
เดียวกันหลายคน ท าให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ ให้ที่ประชุมจัดให้มีการ
ลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้ว
ปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากตามท่ีประธานในที่ประชุม
ก าหนด ขอเชิญท่านประธานสภาค่ะ 

นายโกศล  นาคะ    ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล ต าบลหนองขาว กรณีที่มีสมาชิกสภาเสนอ ต้องมีสมาชิกสภา รับรองไม่น้อยกว่า

สองคน ขอเชิญครับ 

นายสมยศ  นาคะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมยศ นาคะ 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผมขอเสนอคุณเสนาะ อ านวย สมาชิกสภาเทศบาล 

 

 



  หน้า ๑๕ จาก ๒๑ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2556 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 วันศุกรท์ี่ ๒2 กุมภาพันธ์ ๒๕๕6 

 

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ ( นายบัณฑิต ศรีทับทิม 
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา, นายพงษ์ศักดิ์ ทองแท,้ นางอารมย์ เอกฉันทร์ สมาชิกสภา 
 เทศบาลยกมือรับรอง)  

นายเสนาะ อ านวย   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายเสนาะ อ านวย 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผมขอเสนอ คุณสุนทร จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาล 

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ ( นายพงษ์ศักดิ์ ทองแท,้  
ประธานสภาเทศบาล นางอารมย์ เอกฉันทร์, นายสมยศ นาคะ สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง) 

นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสุนทร จันทนะ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมขอเสนอคุณวันชัย กมลวิบูลนันท สมาชิกสภาเทศบาล 

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ ( นายวันเพ็ญ สุขกรม, 
ประธานสภาเทศบาล  นายเสนาะ อ านวย, นางอารมย์ เอกฉันท์ สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง) 

สมาชิกท่านใดจะเสนออีกขอเชิญครับ ไม่มีท่านใดเสนออีกนะครับ 
เป็นอันว่ามีผู้เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน 3 
คน คือ 

       คนที่ 1 นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล  
คนที่ 2 นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล 

 คนที่ 3 นายวันชัย  กมลวิบูลนันท  สมาชิกสภาเทศบาล 
มีผู้เสนอชื่อเท่ากับจ านวนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว  

ก็เป็นอันว่าไม่ต้องลงคะแนน ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ทั้งสาม
ท่านเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว โปรดยกมือครับ 
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติให้สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ดังนี้ 
๑.  นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล  
๒. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๓. นายวันชัย  กมลวิบูลนันท  สมาชิกสภาเทศบาล 

ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว 

นายโกศล  นาคะ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว 

     ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงวิธีเลือก สมาชิกสภาเทศบาลเป็น
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 



  หน้า ๑๖ จาก ๒๑ 
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นางศิริจิต  จันทยงค ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
เลขานุการสภาเทศบาล การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  (๑) 

ก าหนดให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภา จ านวนสามคน เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว โดยมีวิธีการเลือก
เหมือนกับการเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ขอเชิญท่านประธานสภาค่ะ 

นายโกศล  นาคะ    ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อคณะกรรม ติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาเทศบาล แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว  กรณีที่มีสมาชิกสภา เสนอ ต้องมีสมาชิก

สภารับรองไม่น้อยกว่าสองคน ขอเชิญครับ 

นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมขอเสนอคุณ พงษ์ศักดิ์  
สมาชิกสภาเทศบาล ทองแท้ สมาชิกสภาเทศบาล 

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ ( นายวันเพ็ญ สุขกรม,  
ประธานสภาเทศบาล  นายเสนาะ อ านวย, นางอารมย์ เอกฉันท์ สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง) 

นายสมยศ นาคะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมขอเสนอคุณ วันเพ็ญ สุขกรม 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล 

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ ( นายบัณฑิต ศรีทับทิม 
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา, นายพงษ์ศักดิ์ ทองแท,้ นางอารมย์ เอกฉันทร์ สมาชิกสภา 
 เทศบาลยกมือรับรอง)  

นายเสนาะ  อ านวย   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมขอเสนอคุณ วิโรจน์   
สมาชิกสภาเทศบาล  เอกจิต สมาชิกสภาเทศบาล 

นายโกศล  นาคะ    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองโปรดยกมือ ( นายพงษ์ศักดิ์ ทองแท,้  
ประธานสภาเทศบาล นายวันเพ็ญ สุขกรม, นางอารมย์ เอกฉันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง) 

สมาชิกท่านใดจะเสนออีกขอเชิญครับ ไม่มีท่านใดเสนออีกนะครับ 
เป็นอันว่ามีผู้เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลหนองขาว จ านวน 3 คน คือ 

       คนที่ 1 นายวิโรจน์  เอกจิต   สมาชิกสภาเทศบาล  
คนที่ 2 นายพงษ์ศักดิ ์ ทองแท้   สมาชิกสภาเทศบาล 

 คนที่ 3 นายวันเพ็ญ   สุขกรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
มีผู้เสนอชื่อเท่ากับจ านวนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาวก็เป็นอันว่าไม่ต้องลงคะแนน ผมขอมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ทั้งสามท่านเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภา
เทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

 



  หน้า ๑๗ จาก ๒๑ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2556 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 วันศุกรท์ี่ ๒2 กุมภาพันธ์ ๒๕๕6 

 

มติที่ประชุม มีมติให้สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว ดังนี้ 

๑.  นายวิโรจน์  เอกจิต   สมาชิกสภาเทศบาล 
๒. นายพงษ์ศักดิ์ ทองแท้  สมาชิกสภาเทศบาล  
๓. นายวันเพ็ญ  สุขกรม  สมาชิกสภาเทศบาล  

ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง รายงานผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลหนองขาว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

นายโกศล  นาคะ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาเทศบาล  แผนพัฒนาต าบลหนองขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขอเชิญท่า นนายก 

เทศมนตรีรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบล  
หนองขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เชิญครับ 

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอ รายงานผลการติดตามและ
นายกเทศมนตรี   ประเมินผลแผนพัฒนาต าบลหนองขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

เพ่ือให้สภาได้รับทราบครับ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารในภาคผนวก ก. 

ระเบียบวาระท่ี 12  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานของผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

นายโกศล  นาคะ    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีรายงานผลการด าเนินงานของผู้บริหาร  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เชิญครับ 

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอรายงานผลการด าเนินงาน
ประธานสภาเทศบาล  ของผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555  เพื่อให้สภาได้รับทราบครับ  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารในภาคผนวก ข. 

ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายโกศล  นาคะ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 1 3 ญัตติ เรื่อง ขอรับความยินยอมให้เทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาล หนองขาวด าเนินการกิจการประปานอกเขตเทศบาลต าบลหนองขาว ในเขต

เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวได้เต็มเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
ขอเชิญรองวัฒนา เชียงทอง แถลงญัตติ ครับ 

นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอแถลง ญัตติ เรื่อง ขอรับรอง
นายกเทศมนตรี   ความยินยอมให้เทศบาลต าบลหนองขาวด าเนินการกิจการประปานอกเขต  

เทศบาลต าบลหนองขาวในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวได้เต็มเขต
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวดังนี้  

ด้วยกองคลัง งานกิจการประปา เทศบาลต าบลหนองขาว ได้เสนอขอ
ขอรับความยินยอมให้เทศบาลต าบลหนองขาวด าเนินการกิจการประปานอก
เขตเทศบาลต าบลหนองขาว  ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 



  หน้า ๑๘ จาก ๒๑ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2556 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 วันศุกรท์ี่ ๒2 กุมภาพันธ์ ๒๕๕6 

 

หลักการ 
 ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาวได้รับการร้องขอจากนายกเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาว  ซึ่งมีเขตพ้ืนที่ติดกับเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหนองขาว  
ให้เทศบาลด าเนินกิจการประปาของเทศบาลต าบลหนองขาว  ในเขตเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว  เนื่องจากเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวไม่ได้
ด าเนินการด้านกิจการประปาเพ่ือให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

เหตุผล 
  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการขอรับบริการด้าน

กิจการประปาในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวทั้งหมดรวมทั้งเพ่ือ
แก้ปัญหาการไม่สามารถให้บริการด้านกิจการประปาของเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาวได้ในขณะนี้ ประกอบกับเพ่ือเป็นการเพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการให้คุ้ม
กับการลงทุนของการให้บริการด้านกิจการประปา ของเทศบาลต าบลหนองขาว  
และเพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา ๕๗ ทวิ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันจึงเสนอ ญัต ติ  
นี้เพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหนองขาวพิจารณาให้ความยินยอมให้เทศบาลต าบล
หนองขาวด าเนินการกิจการประปานอกเขตเทศบาลต าบลหนองขาวในเขต
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวได้เต็มเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   
ต่อไป 

นายโกศล  นาคะ    ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับญัตติที่ท่านรองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  วัฒนา เชียงทอง  ได้แถลงไปแล้วขอเชิญซักถามได้เลยครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่าน  

ใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดยินยอมให้เทศบาลต าบลหนองขาว
ด าเนินการกิจการประปานอกเขตเทศบาลต าบลหนองขาวในเขตเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาวได้เต็มเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวตามท่ี
นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ (สมาชิสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ยินยอมให้เทศบาลต าบลหนองขาวด าเนินการกิจการประปา
นอกเขตเทศบาลต าบลหนองขาวในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวได้
เต็มเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ  
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นายสมชาย  ปานธรรม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมชาย ปานธรรม  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากทราบว่าเงินที่ได้รับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

น้ าท่วมคงเหลือเท่าไร  และใครเป็นผู้มีอ านาจในการเบิกจ่ายบ้าง เผื่อชาวบ้าน
สอบถามมาจะได้อธิบายได้ถูกต้องครับ 

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญคุณพัชรา สิทธิบุตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
ประธานสภาเทศบาล 
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นางสาวพัชรา  สิทธิบุตร  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉันนางสาวพัชรา สิทธิบุตร  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ เงินที่เหลือจากการบริจาคน้ าท่วม เหลือทั้งสิ้น 

68,252.38 บาท และทางเทศบาลได้ถอนมาส ารองจ่ายในงานประเพณีลอย
กระทง ประจ าปี 2555 จ านวน 50,000 บาท และตอนนี้ทางส านักปลัด
ก าลังรวบรวมเงินจ านวนดังกล่าวเพ่ือน าไปฝากเข้าบัญชีอย่างเดิม ส าหรับผู้ที่มี
อ านาจในการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว มีดังนี้ 

1. นายทรงพล  เอกจิตต์  นายกเทศมนตรี 
2. นางธัญญา  ศรนารายน์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
3. นางสาวพัชรา  สิทธิบุตร  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญคุณสุนทร จันทนะ สมาชิกสภาครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตะแกรงเหล็กท่ีปิดฝาท่อระบายน้ าเริ่ม  
สมาชิกสภาเทศบาล  ช ารุดเสียหายแล้ว อยากจะให้เปลี่ยนเป็นฝาปูนทั้งหมดครับ  

นายโกศล  นาคะ    ฝากผู้อ านวยการกองช่างด าเนินการตรวจสอบแล้วแก้ไขด้วย  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญคุณสมยศ นาคะ สมาชิกสภาเทศบาลครับ 

นายสมยศ  นาคะ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากจะให้ซ่อมแซมล าโพงเสียง 
สมาชิกสภาเทศบาล ตามสายในบางจุดที่ช ารุดครับ   

นายโกศล  นาคะ    ถ้าล าโพงเสียจุดใดขอให้แจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ประธานสภาเทศบาล  ครับ  ขอเชิญคุณเสนาะ อ านวย สมาชิกสภาเทศบาล 

นายเสนาะ อ านวย   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระจกโค้งบริเวณทางแยกช ารุด 
สมาชิกสภาเทศบาล  เสียหายหลายจุดอยากให้แก้ไขครับ    

นายโกศล  นาคะ    ฝากผู้อ านวยการกองช่างด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญคุณพงษ์ศักดิ์ ทองแท้ สมาชิกสภาเทศบาล 

นายพงษ์ศักดิ์  ทองแท้  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายพงษ์ศักดิ์ ทองแท้ สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล ผมอยากจะให้ลอกท่อระบายน้ าปีละ 2 ครั้ง ครับ  

นายโกศล  นาคะ ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุชาติ  ศิริเอก  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนาย สุชาติ ศิริเอก ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการกองช่าง กองช่าง ตอนนี้เทศบาลต าบลหนองขาวได้ด าเนินการลอกท่อในบางส่วนแล้ว 

และทางกองช่างได้ท าหนังสือไปขอก าลังสนับสนุนจากกองพลทหารราบที่ 9
ค่ายสุรสีห์แล้ว ตอนนี้รอหนังสือตอบกลับจากทางกองพลครับ 

 



  หน้า ๒๐ จาก ๒๑ 

การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองขาว   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2556 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 วันศุกรท์ี่ ๒2 กุมภาพันธ์ ๒๕๕6 

 

นายโกศล  นาคะ    ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องท่ีเลขานุการน าเรียนไปแล้ว  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญซักถามได้เลยครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดซักถาม ผมขอรับความเห็นชอบ

จากสภาเทศบาลตามที่เลขานุการสภาได้น าเรียนไป โปรดยกมือครับ  (สมาชิก
สภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  
ถ้าไม่มี วันนี้สภาเทศบาลต าบลหนองขาวได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว 
ผมขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 

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

      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ลงชื่อ............................................เลขานุการสภาเทศบาล 
                    (นางศิริจิต  จันทยงศ)์ 

     ปลัดเทศบาลต าบลหนองขาว 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 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 
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ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้  
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม.............................................. สมัยที่........................ครั้งที.่...................เมื่อ
วัน.......................ที.่....................เดือน............................................................พ.ศ................................. 

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

 ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 


