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การประชมุสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยประชมุสามญั สมัยที ่๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 ประจ าปี พ.ศ.2557 

วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30นาฬิกา 
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. นายวิโรจน ์  เอกจิต   สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒.นางอารมย์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๓. นางศิริจิต   จันทยงค์  เลขานุการสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลที่ขาดประชุม 
 - 

ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม  
๑. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๒. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๓. นายประสาน  ชุ่มชื่น   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๔. นายถวิล  เนตรค า   ปลัดเทศบาล 
7.  นายสุชาต ิ  ศิริเอก   ผู้อ านวยการกองช่าง 
8.  นางธัญญา  ศรนารายน์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9.  นางสาวพัชรา สิทธิบุตร  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
10. นายอารักษ์  กาญจนถาวรวิบูล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
11. นางมุกดา    บูรณะธีรกิจ  เจ้าพนักงานธุรการ  

เริ่มประชุมเวลา ๑3.45 น. 
 

  เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นางศิริจิต จันทยงค์ 
เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูป
บูชาพระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม 
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นายโกศล  นาคะ    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลมาได ้
ประธานสภาเทศบาล ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม

สามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 
นายโกศล  นาคะ ขอเชิญคุณศิริจิต จันทยงค์ เลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศ 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัย

ประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2557 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7ขอ
เชิญครับ 

นางศิริจิต  จันทยงค์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล   ดิฉันนางศิริจิต จันทยงค์ เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตอ่าน 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕7 ของเทศบาลต าบลหนองขาว 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 

2 ครั้งที่ 1/2557 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 
ด้วย สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในการประชุม

สภาเทศบาลต าบลหนองขาว  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่  30 พฤษภาคม 2557  

ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับ
ที่ 13 ) พ.ศ.2552 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2554 ข้อ 
22 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ประจ า2557 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่  30 
พฤษภาคม 2557 มีก าหนด 30 วัน 

      จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

นายโกศล นาคะ 
         ( นายโกศล นาคะ ) 

                                                                                  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้ามี) 
นายโกศล   นาคะ   ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล    
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัย
แรก ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรก ครั้งที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ท่าน
ใดให้แก้ไขขอเชิญเสนอ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดรับรอง
รายงานการประชุม โปรดยกมือครับ 
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มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557ด้วย
เสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  

นายโกศล  นาคะ    ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ เรื่อง ขอ

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายชอบ  ปานธรรม   เรียนท่านประธานที่เคารพผม นายชอบ ปานธรรม  รองนายก 
รองนายกเทศมนตรี   เทศมนตรี  ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาวมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือ
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 จึงขอรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  ดังมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมั ติ โ อน เ งิ น งบประมาณรายจ่ าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  
คสล. ลอดถนนสายกาญจนบุรี – อู่ทอง และรางระบายน้ าพร้อมฝา 
คสล. บริเวณปากซอยถนนเทศบาล ๑๐ หมู่ที่ 10 ต าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี   โดยท าการวางท่อระบายน้ า 
คสล .ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ฝาเหล็กหล่อ 
จ านวน ๓ บ่อ มีความยาวรวม ๒๘.๐๐ เมตร และรางระบายน้ ารูป
ตัวยูพร้อมฝา คสล. มีขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย 
๐.๓๐-๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๒๔.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาล
ก าหนด  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  
แผนงาน  เคหะและชุมชน   
งาน  ไฟฟ้าและถนน  
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท  ถนน    
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รายการ  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ลอด
ถนนสายกาญจนบุรี – อู่ทอง และรางระบายน้ าพร้อมฝา คสล.บริ
เวณปากซอยถนนเทศบาล ๑๐ หมู่ที่ 10 ต าบลหนองขาว อ าเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๐,๐๐๐.-บาท (ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
 

     โดยโอนลดจ านวน ๒ รายการ 
๑. ขอโอนลด 

   ด้าน  บริการชุมชนและสังคม                 
   แผนงาน  เคหะและชุมชน 
   งาน  ไฟฟ้าและถนน     
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

    ประเภท  ถนน      
รายการ  โครงการก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างราง

     ระบายน้ าพร้อมฝา คสล.บริเวณซอยดอนกอก  
หมู่ที่ ๘ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี   

   งบประมาณตั้งไว้   ๑๒๐,๐๐๐.-บาท  
   โอนลดในครั้งนี้ จ านวน ๑๒๐,๐๐๐.-บาท 

     ๒. ขอโอนลด 
     ด้าน  บริหารงานทั่วไป     
     แผนงาน  บริหารงานทั่วไป    
     งาน   บริหารทั่วไป     
     หมวด  ค่าใช้สอย      

ประเภท   รายจ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ 
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

รายการ  ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
ส าหรับบุคลากรของเทศบาล 

     งบประมาณตั้งไว้   ๕๐๐,๐๐๐.-บาท   
โอนลดครั้งนี้ จ านวน๒๕๐,๐๐๐.-บาท 
คงเหลือ จ านวน  ๒๕๐,๐๐๐.-บาท  

      **  รวมโอนลดทั้งสองรายการเป็นเงิน  ๓๗๐,๐๐๐ บาท 
    เหตุผล 

ตามระ เบี ยบกระทรวงมหาดไทย  ว่ าด้ วยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า “การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
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ดั งนั้ น  จึ งขอ เสนอญัตติ  เ รื่ อ ง  ขออนุ มั ติ โ อน เ งิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพ่ือตั้งเป็น
รายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองขาวเพื่อพิจารณาต่อไป 

นายโกศล  นาคะ    ตามท่ีท่านรองนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติในเรื่องดังกล่าว 
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุมมีข้อซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ขอเชิญ

ครับถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้มีการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ลอดถนน
สายกาญจนบุรี–อู่ทอง และรางระบายน้ าพร้อมฝา คสล.บริ เวณ
ปากซอยถนนเทศบาล ๑๐ หมู่ที่ 10    ต าบลหนองขาว   อ าเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๙ เสียง เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มีการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อตั้ง
เป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยเสียงเป็น
เอกฉันท ์

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายโกศล  นาคะ    มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ   หรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิโรจน์  เอกจิต   เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายวิโรจน์ เอกจิต สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาลต าบลหนองขาว ผมอยากให้เก็บไฟราวที่ประดับข้ามถนน 

สายกาญจนบุรี-อู่ทอง  เพราะตอนนี้มันแตกดูแล้วไม่สวยงามครับ 
นายโกศล  นาคะ    เรียนที่ประชุมทุกท่าน ผมนายโกศล  นาคะ ประธานสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล   ฝากผู้บริหารแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าดูแลเรื่องนี้ด้วยครับ  ผมขอถาม 

เรื่องปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าส านักงานจะท าแบบไหนครับ 
นายชอบ  ปานธรรม เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายชอบ ปานธรรม รองนายก 
รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรี  ตรงนั้นเราจะถมดินครับ 
นายสุชาติ  ศิริเอก   เรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายสุชาติ ศิริเอก ผู้อ านวยการกอง
ผู้อ านวยการกองช่าง   ช่าง เราจะถมดินและวางท่อครับ 
นายสมชาย  ปานธรรม เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายสมชาย ปานธรรม  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาล  ขอสอบถามเรื่องที่เทศบาลมีโครงการตัดถนนเพ่ือฝังท่อ

ระบายน้ า   มีชาวบ้านบอกว่าน้ าที่ เราร ะบายลงก็คือคลอง
ชลประทาน แล้วเราก็เอาน้ าตรงนั้นมาท าน้ าประปาเกรงว่าจะไม่
เหมาะสม 

นายโกศล  นาคะ    ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง  ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายสุชาติ  ศิริเอก   เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายสุชาติ  ศิริเอก ผู้อ านวยการกอง
ผู้อ านวยการกองช่าง   ช่าง กรณีท่ีเราได้อนุมัติโครงการตัดถนนเพื่อฝังท่อระบายน้ าบริเวณ 

ถนนเทศบาล 7 งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งก าลังขายแบบ
อยู่  เราก็จะน าน้ าลงท่อมุด  ผมเป็นเจ้าหน้าที่ออกแบบ ก็จะ
ออกแบบให้น้ าลงท่อมุดทางเดียวครับ ซึ่งสภาก็ได้ให้ความเห็นชอบ
ไปแล้ว ครับ 

นายโกศล  นาคะ    เมื่อที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบให้ด าเนินโครงการแล้ว  ผมก็
ประธานสภาเทศบาล   ขอให้ช่างออกแบบให้ดี  เพราะตรงบ้านพี่กิมล้วนน้ าจะได้ไม่ท่วม  

ท่อระบายตรงร้านชีตรงนั้นไม่มีปัญหา  แต่จะท่วมมากตรงบ้านพ่ี
กิมล้วน อยากให้กองช่างออกแบบให้ดี 

นายสุชาติ  ศิริเอก   เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายสุชาติ  ศิริเอก ผู้อ านวยการกอง
ผู้อ านวยการกองช่าง   ช่าง ทางผู้บริหารได้ออกส ารวจเรียบร้อยแล้วครับ 
นายโกศล  นาคะ    เมื่อช่วงที่ฝนตกผมได้ไปสังเกตุการไหลของน้ า ประมาณ ๑๕นาที
ประธานสภาเทศบาล   ก็ไหลหมด ซึ่งจากเดิมต้องใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ผมอยากให ้

ลอกท่อไว้ก่อนที่ฤดูฝนจะมา 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  เรียนท่านประธานที่เคารพผม นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  รองประธาน 
รองประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล ถ้าเราจะท าอะไรต้องท าให้ดี ส าหรับปัญหาต่างๆมัน

เป็นแค่บางจุด  ตรงไหนมีปัญหาก็ค่อยๆ แก้ไขกันไปเรื่อยๆ แก้ที่ละ
จุดครับ 

นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานที่เคารพผมนายสุนทร  จันทนะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาลอยากให้ดูเรื่องไฟถนนตรงหมู่ที่ ๑๒ ด้วยครับ ตรงบ้าน 

ของคุณวันเพ็ญ สุขกรม  มักจะดับช้ากว่าจุดอื่นครับ 
นายโกศล  นาคะ    เราต้องดูว่าตรงนั้นเป็นไฟของใคร  ถ้าเป็นของเราฝากผู้บริหารแจ้ง 
ประธานสภาเทศบาล   เจ้าหน้าที่แก้ไขด้วยครับ 

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการ
ประชุมและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  
ขอบคุณครับ 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๒ น. 

( ลงชื่อ )......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                      ( นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ ) 

         เจ้าพนักงานธุรการ 
 

( ลงชื่อ )......................................................เลขานุการสภาเทศบาล 
              (นางศิริจิต  จันทยงศ์) 

    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
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คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เรียบร้อยถูกต้อง
แล้ว เมื่อวัน........................ท่ี.............เดือน...........................................พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

 

( ลงชื่อ )........................................................ประธานกรรมการ 
        ( นายพยอม  ผึ่งผาย ) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

 

( ลงชื่อ ).........................................................กรรมการ 
      ( นายสมชาย  ปานธรรม ) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

( ลงชื่อ )....................................................... ..ประธานกรรมการ 
        ( นายสมยศ  นาคะ ) 

    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

( ลงชื่อ )..........................................................กรรมการ 

       ( นางอารมย์  เอกฉันท์ ) 
          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้  
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม............... ........สมัยที่...............ครั้งที่........./....๒๕๕๗....เมื่อวัน
.........................ที่...............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

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

            ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 


