
 
                                     รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๒/2559 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 
เม่ือวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา ๑0.๐๐ นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
------------------------------------------------ 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 
๑. นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายพยอม  ผ่ึงผาย   สมาชิกสภาเทศบาล  

๓.  นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔.  นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายวันเพ็ญ  สุขกรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นางอารมย์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายวันชัย  กมลวิบูลย์นันท  สมาชิกสภาเทศบาล  
12. นายถวิล  เนตรค า   ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายวิโรจน์  เอกจิต   รองประธานสภาเทศบาล  ( ลากิจ ) 

ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายประสาน  ชุ่มช่ืน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นางศิริจิต   จันทยงค์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
7.  นางสาวมาณวิกา ทองเปลว  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลฯ 
8.  นางอารยา  ภักดีฉนวน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
9.  นายกฤษณชัย มะลิผล   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
10. นางสาวเมธินี สุกก่ า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. นางศิวกาญจน์ เหล้าทรัพย์  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
12. นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
13. นายชินภัทร  เพ็งบุตร   นักการ  

 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา 
  เมื่อถึงเวลานัดประชุม  และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นายถวิล  เนตรค า เลขานุการ
สภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  
และกล่าวเปิดประชุม 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลสมัยการประชุมสมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒/2559 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 ผมขอเปิดการ

ประชุม  
 

.../ ระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
     วันนี้ นายวิโรจน์ เอกจิต รองประธานสภาเทศบาลต าบล     

หนองขาว ขอลากิจ ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 คร้ังที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอท่ีประชุมพิจารณาว่ามีข้อผิดพลาดท่ีต้องแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี   
ประธานสภาเทศบาล    ผมขอมติท่านใดรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม                                            ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 

หนองขาวสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1/2559 ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕9 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9 
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 3    เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ต่อไปเป็นการพิจารณาขัน้การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 วาระท่ี 2 
       ขอเชิญคุณเสนาะ อ านวย สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะประธาน 

กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติช้ีแจงต่อท่ีประชุม 
นายเสนาะ  อ านวย    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ผมนายเสนาะ 
สมาชิกสภาเทศบาล      อ านวย สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการแปร 

ญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้คัดเลือก ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองขาว โดยเลือกกันเองให้ผมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ โดยให้ 
นายสมยศ  นาคะ  เป็น  กรรมการ 

      นายสุนทร  จันทนะ  เป็น  กรรมการ   
      และนายวันเพ็ญ  สุขกรม  เป็น  กรรมการและเลขานุการ 

และได้ท าการประชุมและรอรับค าขอแปรญัตติ ดังนี้  
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ต้ังแต่เวลา 14.00 ถึง 16.30  
นาฬิกา ไม่มีผู้ใดยื่นค าขอแปรญัตติ   
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ต้ังแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 
นาฬิกา ไม่มีผู้ใดยื่นค าขอแปรญัตติ   
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ต้ังแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 
นาฬิกา ไม่มีผู้ใดยื่นค าขอแปรญัตติ   
และในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ต้ังแต่เวลา 08.30 ถึง 
16.30 นาฬิกา ไม่มีผู้ใดยื่นค าขอแปรญัตติ   

คณะกรรมการจึงท าการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ต้ังแต่เวลา 17.00 นาฬิกาจนแล้วเสร็จ ปรากฏว่า 

 
 

.../ คณะกรรมการ 
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คณะกรรมการมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลต าบลหนองขาวมีความ
เหมาะสมแล้ว ดังนี้  
1.  ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณ      
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
2.  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ 

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
3.  รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
4.  ร่างเทศบัญญัติฯ ข้อ 1, 2, 3, 4 และข้อ 5  

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
5.  ประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายท่ัวไปและ   
    รายละเอียดค าช้ีแจงประมาณการรายรับ  

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
6.  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ   
     รายจ่ายท่ัวไป 

-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
7.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา 

7.1  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับไม่มีการ 
แก้ไข 
-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
7.2  รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย เฉพาะการ 
กิจการประปาเทศบาลต าบลหนองขาว 
-  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ตามท่ีประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  ได้แจ้งมติ 
ประธานสภาเทศบาล    ต่อท่ีประชุมเมื่อสักครู่นี้ ท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 ในวาระท่ี 2 
ขัน้แปรญัตติ โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ไว้ตามร่างเดิม ใน 

วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 

ระเบียบวาระที่ 4     เ ร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวาระที่ 3 ข้ันลงมติ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ต่อไป เป็นการพิจารณา ในวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ สมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล    เห็นชอบให้น าร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ตราเป็นเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  โปรดยก
มือครับ 
 

.../ มติท่ีประชุม 
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มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติให้น าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ดังกล่าว ตราเป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 
ของเทศบาลต าบลหนองขาวได้   

โดยประธานสภาเทศบาลจักได้เสนออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ
พิจารณาการอนุมัติ ต่อไป     
 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ือง อื่นๆ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    ผมมีญัตติด่วนท่ีจะเสนอต่อประธานสภาเพื่อให้สภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี     ต าบลหนองขาวพิจารณา ท่านประธานสภาจะอนุมัติหรือไม่ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    อนุญาต 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ด้วยกองช่างเทศบา
นายกเทศมนตรี     ต าบลหนองขาว ได้เสนอขอโอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อไปต้ังจ่าย งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ส ารวจ ดังมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
เทศบาลต าบลหนองขาว ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันท่ี 22 
กันยายน 2559 แล้ว ซึ่งยังมีเงินงบประมาณท่ีได้ตราเทศ
บัญญัติไว้ในปี 2559 นั้น ยังเหลือจ่ายอยู่หลายแผนงาน หลาย
หมวด ซึ่งกองช่างมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องจัดซื้อ ครุภัณฑ์
ส ารวจ ซึ่งของเดิมมีไม่เพียงพอ หรือบางอย่างไม่มีและท่ีมีอยู่เดิม
ได้ช ารุดเส่ือมสภาพ ไม่พร้อมท่ีจะใช้การปฏิบัติงานอันก่อให้เกิด
ความล่าช้า ขาดแคลนอุปกรณ์บางประเภท และอาจท าให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาด เสียหายได้ จึงจ าเป็นต้องอนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559  

 จึงขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มี
รายละเอียด ดังนี้ 

      รายการโอนเพิ่ม (ต้ังเป็นรายการใหม่) 
           1.แผนงาน    เคหะและชุมชน    

     งาน     บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
      หมวด   ค่าครุภัณฑ์    
      ประเภท   ครุภัณฑ์ส ารวจ 

รายการ   จัดซื้อกล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 
30 เท่า เป็นกล้องชนิด อัตโนมัติพร้อมขาต้ัง กล้องเล็งเป็นระบบ 
 

      …/ เห็นภาพ 
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เห็นภาพต้ังตรงตามธรรมชาติ เพื่อใช้ส ารวจในงานกองช่าง 
จ านวน 1 ตัว 
งบประมาณอนุมัติ          0  บาท 

      งบประมาณก่อนโอน          0  บาท 
      โอนเพิ่มครั้งนี้  34,000  บาท 

งบประมาณหลังโอน 34,000  บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ   
เพื่อจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า เป็นกล้องชนิด
อัตโนมัติพร้อมขาต้ัง กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพต้ังตรงตาม
ธรรมชาติ เพื่อใช้ส ารวจในงานกองช่าง จ านวน 1 ตัว ราคา 
34,000 ต้ังตามบัญชีมาตรฐาน ส านักงานงบประมาณ เดือน
มีนาคม 2558 (รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 
– 2561 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี  5 ด้านการเมือง
บริหาร แนวทางการพัฒนาท่ี 5 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา
อาคารสถานท่ี และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน) 

                 2.แผนงาน    เคหะและชุมชน     
งาน     บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

 หมวด   ค่าครุภัณฑ์    
      ประเภท   ครุภัณฑ์ส ารวจ 

รายการ   จัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ  
4 เมตร มีหลอดระดับฟองกลมและมือจับติดไว้ เพื่อใช้ส ารวจใน
งานกองช่าง จ านวน 1 ตัว 
งบประมาณอนุมัติ 0  บาท 

      งบประมาณก่อนโอน 0  บาท 
      โอนเพิ่มครั้งนี้  5,000  บาท 

งบประมาหลังโอน 5,000  บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ  
เพื่อจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ 4 เมตร มีหลอดระดับฟอง
กลมและมือจับติดไว้ เพื่อใช้ส ารวจในงานกองช่าง จ านวน 1 ตัว 
ราคา 5,000 บาท จึงต้ังตามราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความ
จ าเป็นและประหยัด (รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2559 – 2561 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้าน
การเมืองบริหาร แนวทางการพัฒนาท่ี 5 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

                 3.แผนงาน    เคหะและชุมชน    
งาน     บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
หมวด   ค่าครุภัณฑ์    

      ประเภท   ครุภัณฑ์ส ารวจ 
 
 

      .../ รายการ   
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รายการ   จัดซื้อล้อวัดระยะทางดิจิตอล สามารถ 
ค านวณค่าพื้นท่ี ปริมาตร พื้นท่ีท่ี ซับซ้อนได้ สามารถปรับระดับ 
ความสูงให้เหมาะกับผู้ใช้งานได้ เพื่อใช้ส ารวจในงานกองช่าง  
จ านวน 1 เครื่อง  

      งบประมาณอนุมัติ 0  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 0  บาท 

      โอนเพิ่มครั้งนี้  8,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน 8,000  บาท 
ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ   
เพื่อจัดซื้อล้อวัดระยะทางดิจิตอล สามารถค านวณค่าพื้นท่ี 
ปริมาตร พื้นท่ีท่ี ซับซ้อนได้ สามารถปรับระดับความสูงให้เหมาะ
กับผู้ใช้งานได้ เพื่อใช้ส ารวจในงานกองช่าง จ านวน 1 เครื่อง 
ราคา8,000 บาท จึงต้ังตามราคาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความ
จ าเป็นและประหยัด (รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2559 – 2561 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้าน
การเมืองบริหาร แนวทางการพัฒนาท่ี 5 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน) 
รวมโอนต้ังเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น 47,000.-บาท (สี่หม่ืนเจ็ด
พันบาทถ้วน) 
รายการโอนลด 
แผนงาน    เคหะและชุมชน     

     งาน     ไฟฟ้าถนน    
      หมวด     ค่าใช้สอย      
      ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
      งบประมาณอนุมัติ   2๐0,๐๐๐  บาท   

     งบประมาณก่อนโอน 140,000  บาท  
     โอนลดครั้งนี้  47,000    บาท 
     งบประมาณหลังโอน 93,000    บาท  

         รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 47,000.-บาท (สี่หม่ืนเจ็ด                             
                                                            พันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
มีความจ าเป็นต้องโอนเพิ่มเงินงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์
ส ารวจ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า 
“การโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ 

 
 

                                                         .../ ส่ิงก่อสร้าง 
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ส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว จึงเสนอขอ
อนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย          
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ส ารวจ ตาม
หลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม                 มีท่านใดจะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่   ถ้า 
ประธานสภาเทศบาล ไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ 

ใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการจัดซ้ือกล้อง
ระดับงบประมาณทั้งสิ้น 34,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีก หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชอบ  ปานธรรม    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายชอบ ปานธรรม  รองนายก   
รองนายกเทศมนตรี    เทศบาลมนตรี เรื่องการจัดซื้อท่อ PVC เพื่อใช้บริเวณหมู่ท่ี 9  

ด าเนินการไปถึงไหน 
นายกฤษณชัย  มะลิผล    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายกฤษณชัย มะลิผล หัวหน้า
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง   ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ตอนนี้กองช่างได้ท าหนังสือรับรองว่า 

เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเก่า สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้  
นางศิวกาญจน์ เหล้ากาญจน์   เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ดิฉันนางศิวกาญจน์ เหล้าทรัพย์ เจ้า
เจ้าพนักงานพัสดุ     พนักงานพัสดุ จากท่ีทราบปัญหานี้มีการเข้าใจว่าเป็นการเปิดงาน 

ใหม่ งานพัสดุจึงพิจารณาว่าท่อ PVC เป็นครุภัณฑ์ซึ่งอยู่ในหมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง แต่ถ้ากองช่างได้ท าหนังสือรับรองว่าเป็น
การซ่อมแซมโดยนายกเทศมนตรีลงนามเรียบร้อยแล้ว งานพัสดุ
ก็จะด าเนินการได้ทันที   

นายพยอม  ผ่ึงผาย    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายพยอม ผ่ึงผาย  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้ท าการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ า

บริเวณถนนเทศบาล 7 เกรงว่าจะเกิดอันตราย 
นายทรงพล  เอกจิตต์    โครงการดังกล่าวยังอยู่ในประกันของผู้รับจ้าง ขอให้กองช่างท า
นายกเทศมนตรี     หนังสือถึงผู้รับเหมาท าการซ่อมแซมโดยด่วน 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมเพียง 
ประธานสภาเทศบาล    เท่านี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วม 

 

เลิกประชุมเวลา 11.52 นาฬิกา 
 

( ลงช่ือ )......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
               ( นางมุกดา  บูรณะธีรกิจ ) 
            เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 

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

        ( นายถวิล เนตรค า )     
 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2559 ประจ าปี 2559 
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน........................ท่ี.............เดือน...........................................พ.ศ. ๒๕๕9 

 
 
( 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........../๒๕๕9  เมื่อวัน....................ท่ี...........
เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕๕9 

 

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

                       ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

                   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


