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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๒/2558 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 

เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา ๑0.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

------------------------------------------------ 
สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 

๑. นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายวิโรจน์  เอกจิต   รองประธานสภาเทศบาล 
๓.  นายพยอม  ผ่ึงผาย   สมาชิกสภาเทศบาล  
๔.  นายวันชัย  กมลวิบูลนันท  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.  นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายวันเพ็ญ  สุขกรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นางอารมย์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล 
12.นายถวิล  เนตรค า   ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นางศิริจิต   จันทยงค์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
7.  นายสุชาติ  ศิริเอก   ผู้อ านวยการกองช่าง 
8.  นางธัญญา  ศรนารายน์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9.  นางมาณวิกา  ทองเปลว  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลฯ 
10. นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ  เจ้าพนักงานธุรการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล   ( ลาป่วย ) 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑0.0๐ น. 
  เมื่อถึงเวลานัดประชุม  และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นายถวิล  เนตรค า เลขานุการ
สภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  
และกล่าวเปิดประชุม 
 
 
 
 
 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลสมัยการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล     สามัญสมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒/2558 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8  

ผมขอเปิดการประชุม  

ระเบียบวาระที่ ๑     เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     นายประสาน ชุ่มช่ืน เลขานุการนายกเทศมนตรี  และ  
ประธานสภาเทศบาล  นายโกศล  นาคะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

ลาป่วย 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่  1/2558 เม่ือวันที่  14 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ส าหรับรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยการประชุม
ประธานสภาเทศบาล     สามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2558 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8  

เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕8  ขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาว่ามีข้อผิดพลาดท่ีต้องแก้ไขหรือไม่     

นายสมชาย  ปานธรรม     เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายสมชาย  ปานธรรม  
สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้แก้ไขหน้าท่ี 6 ค าว่า “ กล่อง 

วงจรปิด ” เป็น “ กล้องวงจรปิด ”  
นายขวัญเมือง  เอกจิตต์     เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง เอกจิตต์ 
รองนายกเทศมนตรี     รองนายกเทศมนตรี หน้าท่ี 1 ในหัวข้อ “ ผู้เข้าร่วมฟัง 

การประชุม ” ช่ือของผมตกหลน ขอให้เพิ่มเติมด้วย 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     มีท่านใด จะให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลต าบลหนองขาวสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 
1/2558 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕8  โปรด
ยกมือ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัย 
สามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1/2558 ประจ าปี ๒๕๕8 
ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕8 ด้วย
เสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 วาระที่ ๒ 
และวาระที่ ๓ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ต่อ ไป เป็นการพิจารณา ช้ั นการแปรญัต ติร่ า ง
ประธานสภาเทศบาล     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕9 วาระท่ี ๒ 
 
 

.../ ขอเชิญ 
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ขอเชิญคุณเสนาะ  อ านวย สมาชิกสภา
เทศบาล  ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติ  ช้ีแจงรายละเอียด 

นายเสนาะ  อ านวย     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว
สมาชิกสภาเทศบาล       กระผมนายเสนาะ  อ านวย สมาชิกสภาเทศบาล ใน        
             ฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยมี 
       คุณสมยศ  นาคะ  เป็น  กรรมการ 
       คุณสุนทร  จันทนะ เป็น  กรรมการ  
       และคุณวันเพ็ญ  สุขกรม   เป็น  กรรมการและ 

เลขานุการ    ซึ่งได้ท าการรอรับค าขอแปรญัตติ ดังนี้  
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 ต้ังแต่เวลา 08.30 ถึง 
16.30 นาฬิกา  
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ต้ังแต่เวลา 08.30 ถึง 
16.30 นาฬิกา 
และในวันที่  17 สิ งหาคม 2558  ต้ังแต่ เวลา 
08.30 ถึง 17.30 นาฬิกา  ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองขาว  ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นค าขอ
แปรญัตติแต่อย่างใด  

คณะกรรมการจึงท าการประชุมเพื่อพิจารณา
ร่ า ง เทศบัญญั ติ ง บประมาณราย จ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ต้ังแต่เวลา 18.00 นาฬิกา 
จนแล้วเสร็จ  ปรากฏว่าคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ
ว่าเหมาะสมแล้ว ดังนี้  
1.  ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณ      
     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
2.  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศ 
     บัญญัติ  

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
3.  รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
4.  ร่างเทศบัญญัติฯ ข้อ 1, 2, 3 และข้อ 4 

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
5.  ประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
     และรายละเอียดค าช้ีแจงประมาณการรายรับ  

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
 
 
 
 

…/ 6.รายงาน 
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6.  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
     งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
7.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา 

7.1  รายงานรายละเอียดประมาณการ 
       รายรับไม่มีการแก้ไข 
       -  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
7.2  รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 

เฉพาะการ กิจการประปาเทศบาล
ต าบลหนองขาว 
-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ตามท่ี คุณเสนาะ  อ านวย  ประธานกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล     แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ได้แจ้งมติต่อท่ีประชุมเมื่อ 

สักครู่นี้ ว่าให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ 
 ด้ังนั้น  ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบ
ร่ า ง เทศบัญญั ติ ง บประมาณราย จ่ ายประจ าปี
งบประมาณ 2559 ในวาระท่ี 2 ช้ันแปรญัตติ โปรด
ยกมือ  
 

มติที่ประชุม   มีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท ์
 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕

9 ในวาระท่ี ๒ ช้ันแปรญัตติ ผ่าน 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ต่อไป เป็นการพิจารณา  ในวาระ ท่ี  ๓  ช้ันการ
ประธานสภาเทศบาล     เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี พ.ศ. 2559 
ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้

น าร่ าง เทศบัญญั ติฉบับนี้   ตราเป็น เทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  
โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม      มีมติให้น าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  ตราเป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕9  ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     เป็นอันว่า  ในวาระท่ี ๓  ท่ีประชุมเห็นชอบให้ตราเป็น 
ประธานสภาเทศบาล     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕9  ซึ่ ง เทศบาลจักไ ด้เสนออนุมั ติจาก
นายอ าเภอ ต่อไป 
 

.../ ระเบียบ 



หน้า ๕ จาก 7 
 
ระเบียบวาระที่ 4     เร่ือง อื่นๆ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่ องอื่นๆ หรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล      
นายวันชัย  กมลวิบูลนันท     เรียนท่านประธานสภาท่ี เคารพ ผมนายวันชัย  
สมาชิกสภาเทศบาล  กมลวิบูลนันท สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องการทาสี

บริเวณเนินสะดุด ตอนนี้ได้ด าเนินการถึงไหนแล้ว 
นายทรงพล เอกจิตต์     เรียนท่านประธานท่ีเคารพผมนายทรงพล เอกจิตต์  
นายกเทศมนตรี      นายกเทศมนตรี  เราได้ซื้อสีและอุปกรณ์มาเป็นท่ี 

เรียบร้อยแล้ว แต่ด้วยคนงานก าลังปฏิบัติงานด้านอื่น
ก่อน ซึ่งเราจะดูงานท่ีเร่งด่วนก่อน 

นายสมชาย  ปานธรรม     เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสมชาย  
สมาชิกสภาเทศบาล      ปานธรรม สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้เทศบาลต าบล 

หนองขาวแจ้งให้ส านักงานโทรศัพท์ท่ีรับผิดชอบท าการ
ปรับปรุงสายโทรศัพท์ท่ีขาดห้อย บริเวณปั้มน้ ามัน 
ท้ายถนนเทศบาล 7 เกรงว่าจะเกิดอันตราย 

นายทรงพล เอกจิตต์     เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์  
นายกเทศมนตรี      นายกเทศมนตรี  จะท าหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้อง 
นายสุนทร จันทนะ     เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ 
สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ 3 แยกไฟ 

แดงช ารุดมาหลายวันแล้ว 
นายทรงพล เอกจิตต์     เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์  
นายกเทศมนตรี      นายกเทศมนตรี จะให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนิน 

การแก้ไข และแจ้งผู้อ านวยการกองช่างแจ้งช่างไฟฟ้า
ให้ต้ังระบบปิดเปิดในเวลาเดียวกันท้ังหมด 

นายวิโรจน์  เอกจิต     เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์  เอกจิต 
สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องการฉีดพ้นหมอกควัน เราพ่น 

ครบทุกหมู่หรือยัง  
นายสุชาติ  ศิริเอก     เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ ศิริ เอก 
ผู้อ านวยการกองช่าง     ผู้อ านวยการกองช่าง ตอนนี้เราได้รับหนังสือแจ้งจาก 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้ด าเนินการ 
ฉีดยุงทุกอาทิตย์ ซึ่งทางกองช่างได้ประสานงานกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองขาวว่าจะ
วางแผนงานอย่างไร 

นายสุนทร จันทนะ     เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ 
สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล เครื่องพ่นหมอกควันเราเพียงพอ 

หรือไม่ 
 
 
 

.../ นายสุชาติ   
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นายสุชาติ  ศิริเอก     เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายสุชาติ ศิริ เอก 
ผู้อ านวยการกองช่าง     ผู้อ านวยการกองช่าง เราต้ังงบประมาณไว้ในปี 2559 
       อีก 2 เครื่อง 
นายขวัญเมือง เอกจิตต์     เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง เอกจิตต์
รองนายกเทศมนตรี     รองนายกเทศมนตรี เมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมาผมได้เข้าร่วม 

ประชุมกับสภาวัฒนธรรมและหมู่บ้านวัฒนธรรม ใน
หัวข้อต่างๆ และมีเรื่องการปรับราคาของผ้าขาวม้า
ร้อยสี   ท่ีประชุมให้เทศบาลต าบลหนองขาวเป็น
ศูนย์กลางในการประชุมเพื่อหารือเรื่องการปรับราคา
เพราะราคาค่อนข้าง ต่ า  ซึ่ ง ส่งผลให้ ผู้ทอหันไป
ประกอบอาชีพอื่น  ท าให้ผ้าขาวม้าไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด  หากทางสภาวัฒนธรรมและ
หมู่บ้านวัฒนธรรมก าหนดวันเวลาการประชุมมาเป็นท่ี
แน่นอน  เทศบาลต าบลหนองขาวจะท าหนังเสือเชิญ
ท่านเข้าร่วมประชุมหารือโดยพร้อมเพรียงกัน 

เรื่องท่ี 2 ปีงบประมาณ 2559  เราจะมีการ
ปรับปรุ งระบบเสียงตามสายท้ังหมด ทุกชุมชน 
เทศบาลต าบลหนองขาวจะท าการออกส ารวจความ
ต้องการของประชาชนทุกชุมชน ทุกครัวเรือน  ผมขอ
ความร่วมมือสมาชิกทุกท่านช่วยส ารวจความต้องการ
ของประชาชนท่ีอยู่ในเขตการดูแลว่ามีจุดให้ขอเพิ่มเติม
หรือแก้ไขอย่างไร  ซึ่ ง เราได้ ต้ังไว้ ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล
หนองขาวในระเบียบวาระท่ี 3  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่ องอื่นๆ หรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล     ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ผมขอปิดการประชุมและขอบคุณ 

ทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม ครับ 

เลิกประชุมเวลา 11.57 นาฬิกา 

 

( ลงช่ือ )......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                ( นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ ) 

         เจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

.../ ลงช่ือ 
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( ลงช่ือ )......................................................เลขานุการสภาเทศบาล 

       ( นายถวิล เนตรค า )     

 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2558  ประจ าปี 2558 เรียบร้อยถูกต้อง
แล้ว เมื่อวัน........................ท่ี.............เดือน...........................................พ.ศ. ๒๕๕8 

 

 
( ลงช่ือ )......................................................ประธานกรรมการ 

         ( นายโกศล  นาคะ ) 
      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 
 

( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
     ( นายสมชาย  ปานธรรม ) 

                                                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

 

( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
      ( นางอารมย์  เอกฉันท์ ) 

         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม..........................สมัยท่ี..............ครั้งท่ี.........../๒๕๕8  เมื่อวัน..................................
ท่ี...............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕๕8 

 

( ลงช่ือ )....................................................................... 
                 ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 
                 ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 


