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การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 

วันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 เวลา ๑0.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
………………………………………………………. 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 
1. นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายวิโรจน์  เอกจิต   รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล  
4.  นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายวันเพ็ญ  สุขกรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นางอารมย์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายวันชัย  กมลวิบูลย์นันท  สมาชิกสภาเทศบาล 
8.  นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล    
11. นายพยอม  ผ่ึงผาย   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายทศพร  ใจทัศน์   เลขานุการสภาเทศบาล 

 

ผู้เข้าร่วมการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายประสาน  ชุ่มช่ืน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๖. นายศักดิ์ชาย  รอดภัย   ผู้อ านวยการกองช่าง 
6.  นางเกสา  ฝาเงิน   ผู้อ านวยการกองคลัง 
7.  นางอารยา    ภักดีฉนวน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
8.  นางสาวสุวรรณ ี กิ่งทอง   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
9.  นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
10. นายชินภัทร  เพ็งบุตร   นักการ 

 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายทศพร  ใจทัศน์
เลขานุการสภาเทศบาล  ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
แล้วกล่าวเปิดประชุม  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว       และ
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ณ บัดนี้ 
 
 

.../ ขอเชิญ 



2 
 

ขอเชิญ นายทศพร  ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศสภา
เทศบาลต าบลหนองขาว  

นายทศพร  ใจทัศน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทศพร  ใจทัศน์
เลขานุการสภาเทศบาล                เลขานุการสภาเทศบาล ขออ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว   

ดังนี้ 
ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  
 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 

                      ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 
……………………………………… 

ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในคราวการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕59 
เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ ๒๕59 ท่ีประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60  มีก าหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้ังแต่
วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60  เป็นต้นไป นั้น 

 

อาศัยอ านาจตาม ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพิ่มเติม ( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี ๒๕60  ต้ังแต่วันท่ี 
1 สิงหาคม พ.ศ.๒๕60 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60 
 

            ลงช่ือ บัณฑิต  ศรีทับทิม 
                    ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

                                                                           ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
      ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1/2560 ประจ าปี พ.ศ.2560 
เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม2560 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ว่ามีข้อผิดพลาดท่ีต้อง 
ประธานสภาเทศบาล   แก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุม 

ดังกล่าว  โปรดยกมือ 
 
 

…/ มติท่ีประชุม                        
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มติที่ประชุม                        ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

จ านวน 10 เสียง   
 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

     ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ือง เพื่อทราบ 
     ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ือง เพื่อพิจารณา 
- ญัตติ เร่ือง ขอรับความเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 วาระที่ ๑   
( รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ) 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญนายกเทศมนตรี เสนอญัตติและอ่านค าแถลงงบประมาณเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล   ต่อท่ีประชุม  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล  เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี     ขอช้ีแจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

ค าแถลงงบประมาณ 
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 เรียน  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
               บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลหนองขาว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองขาวจึงขอ
ช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
    1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 64,361,731.13 บาท 
    1.1.2 เงินสะสม จ านวน 46,521,157.11 บาท 
    1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,894,777.90 บาท 
    1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ   

         รวม 0.00 บาท 
    1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 6 โครงการ รวม  

         160,907.00 บาท 
   1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
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  (1) รายรับจริง จ านวน 40,120,470.40 บาท ประกอบด้วย 

    หมวดภาษีอากร จ านวน 294,083.61 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 300,402.50 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 391,437.30 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 135,390.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 16,447,000.99 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 22,552,156.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 9,000.00 บาท 

  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 27,238,904.41 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 8,250,828.01 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 11,133,915.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 5,946,427.44 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 1,174,014.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 733,719.96 บาท 
  (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 
  (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 5,371,680.00 บาท 
  (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท 
 3. งบเฉพาะการ  

  ประเภทกิจการประปา   กิจการการประปาเทศบาลต าบลหนองขาว 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
    รายรับจริง จ านวน 2,915,609.26 บาท 
    รายจ่ายจริง จ านวน 2,127,325.51 บาท 
    ก าไรสะสม จ านวน 0.00 บาท 
    เงินสะสม จ านวน 7,926,336.90 บาท 
    ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 2,340,935.62 บาท 
    กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จ านวน 0.00 บาท 
    ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จ านวน 0.00 บาท 
    เงินฝากธนาคาร จ านวน 11,301,988.88 บาท 
    ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 0.00 บาท 

ส าหรับการท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ก าหนดการจัดท าตาม
แนวทางและหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว2989 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง 

 
 

.../ ส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0801.6/ว1234 ลงวันท่ี 23 
มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ทุกพลภาพ โดยได้จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แบบสมดุลโดยต้ังรับและต้ังจ่ายเท่ากัน  ซึ่งต้ังจ่ายเป็นจ านวนท้ังส้ิน
50,229,800 บาท แยกเป็น 
 - งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป เป็นเงิน    46,646,800 บาท 
 - งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ เป็นเงิน      3,583,000  บาท 
โดยได้แยกตามรายละเอียดแผนงานได้ดังต่อไปนี้    
ก. ด้านบริหารงานทั่วไป 
 1. แผนงานบริหารทั่วไป    13,776,400  บาท 
 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน     1,794,300  บาท 
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 1. แผนงานการศึกษา      9,158,600  บาท 
 2. แผนงานสาธารณสุข      2,691,000  บาท 
 3. แผนงานเคหะและชุมชน     6,531,000  บาท 
 4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       812,500  บาท 
 5. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      380,000  บาท 
ค. ด้านการด าเนินการอื่น 
 1. แผนงานงบกลาง    11,503,000  บาท 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 1. กิจการประปาของเทศบาล     3,583,000  บาท 
 

ท้ังนี้ การจัดท างบประมาณดังกล่าว เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายท่ีได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาเทศบาลและท่านสมาชิกได้พิจารณาและเห็นชอบ ต่อไป ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีได้ส่งให้สภาแล้ว 

ดังนั้น จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาวเพื่อขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วาระ 1 ( รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ) 

 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญ นายทศพร ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงข้อกฎหมาย 
ประธานสภาเทศบาล   ในการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติในวาระท่ี 1 ( รับหลักการแห่ง 

ร่างเทศบัญญัติฯ ) 
นายทศพร ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพผม นายทศพร  ใจทัศน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล    เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาลได้ประมาณการรายรับประจ าป ี

งบประมาณ พ.ศ.2561  เท่ากับงบประมาณการรายรับประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559   

ในการพิจารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 
ถือว่าเป็นญัตติเกี่ยวกับการเงิน  สภาต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ คือวาระ
แรกจะเป็นข้ันรับหลักการ  ทางคณะผู้บริหารจะเสนอหลักการและ
เหตุผลรวมท้ังรายรับรายจ่ายเสนอต่อสภา 

 
…/ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใด จะอภิปรายซักถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระ 1 ( รับหลักการแห่ง

ร่างเทศบัญญัติฯ ) หรือไม่ 
ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบและรับหลักการ

แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕61 วาระท่ี ๑ ( รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ) โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวาระท่ี 1 

 

- ญัตติ เร่ือง พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง       
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญ นายทศพร ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงข้อกฎหมาย 
ประธานสภาเทศบาล   ในการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายทศพร ใจทัศน์    อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
เลขานุการสภาเทศบาล    ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก่ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับท่ี 2 )     

พ.ศ.2554 ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภา
ท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็น
แก่กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น วิธีการคัดเลือกใช้วิธีเดียวกับการ
คัดเลือกประธานสภา  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นท่ีละคน  และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  
และการเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  

การนับคะแนนให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดและรองลงมาได้รับ
คัดเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติจนครบจ านวน 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอให้ท่ีประชุมเสนอว่าควรมีคณะกรรมการแปรญัตติกี่ท่าน
ประธานสภาเทศบาล    ขอเชิญเสนอ 
นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพผม นายสุนทร จันทนะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล ขอเสนอให้มกีรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายเสนาะ  อ านวย    ผู้รับรอง 
     2. นายสมยศ  นาคะ  ผู้รับรอง 
     มีผู้รับรองถูกต้อง 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีใครจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี  เป็นอันว่า  สภานี้เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล   ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน  

และขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอผู้ท่ีเห็นสมควรแต่งต้ัง
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   

นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพผม นายสุนทร จันทนะ  สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล ขอเสนอ นายวิโรจน์  เอกจิต เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
 
 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายสมยศ  นาคะ  ผู้รับรอง 
     2. นางอารมณ์  เอกฉันท์   ผู้รับรอง 
     มีผู้รับรองถูกต้อง 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่ีประชุมเสนอผู้ท่ีเห็นสมควรให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล      
นายสมยศ  นาคะ   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพผม นายสมยศ  นาคะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล ขอเสนอ นายเสนาะ อ านวย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายวิโรจน์  เอกจิต   ผู้รับรอง 
     2. นายสุนทร  จันทนะ  ผู้รับรอง 
     มีผู้รับรองถูกต้อง 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่ีประชุมเสนอผู้ท่ีเห็นสมควรให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล      
นายวิโรจน์  เอกจิต   เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพผม นายวิโรจน ์ เอกจิต รองประธานสภา
รองประธานสภาเทศบาล   เทศบาล ขอเสนอ นายวันเพ็ญ สุขกรม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายเสนาะ  อ านวย    ผู้รับรอง 
     2. นายวันชัย กมลวิบูลย์นันท  ผู้รับรอง 
     มีผู้รับรองถูกต้อง 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเป็นท่านอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี เป็นอันว่ามีผู้เสนอ
ประธานสภาเทศบาล   ครบจ านวน จึงไม่ต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการแต่อย่างใด ดังนั้น 

จึงถือว่า 
     1. นายวิโรจน์  เอกจิต 
     2. นายเสนาะ  อ านวย 
     3. นายวันเพ็ญ สุขกรม   
     ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญ นายทศพร ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงข้อกฎหมาย 
ประธานสภาเทศบาล   ในการรับค าขอแปรญัตติ 
นายทศพร ใจทัศน์    อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
เลขานุการสภาเทศบาล    ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) ข้อ ๔๕  

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ   แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระท่ีสอง  ให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   เมื่อท่ีประชุมทราบข้อกฎหมายแล้ว  ขอใหท่ี้ประชุมเสนอว่าจะให้  
ประธานสภาเทศบาล   คณะกรรมการแปรญัตติท าการรับค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

 
…/ งบประมาณ 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันเวลาใด 
นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสุนทร  จันทนะ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล ขอเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติ รับค าขอแปรญัตติ ใน

วันท่ี 16 ถึงวันท่ี 18 สิงหาคม 2560 ต้ังแต่เวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 
16.30 นาฬิกา ของทุกวัน  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอผู้รับรอง    
ประธานสภาเทศบาล    ๑. นายวันเพ็ญ  สุขกรม  ผู้รับรอง   
     ๒. นายวันชัย  กมลวิบูลย์นันท ผู้รับรอง   
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่    
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติ จะปฏิบัติหน้าท่ีรับค าขอ  

แปรญัตติ ต้ังแต่วันท่ี 16 ถึงวันท่ี 18 สิงหาคม 2560 ต้ังแต่เวลา 
08.30 นาฬิกา ถึง 16.30 นาฬิกา ของทุกวัน  

ต่อไป ขอให้ท่ีประชุมเสนอว่าจะให้มีการประชุมสภาเทศบาล
    สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2560 ประจ าปีงบประมาณ 2560  

เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕61 ในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ในวัน
และเวลาใด 

นายวันเพ็ญ สุขกรม   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายวันเพ็ญ สุขกรม สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล  ขอเสนอใหป้ระชุม ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2560 ต้ังแต่เวลา 

10.00 นาฬิกา เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
     ขอผู้รับรอง    
     1. นายวิโรจน์  เอกจิต  ผู้รับรอง   
     2. นายเสนาะ  อ านวย ผู้รับรอง   

มีผู้รับรองถูกต้อง 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   เมื่อท่ีประชุมเห็นชอบใหก้ารประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
ประธานสภาเทศบาล   ครั้งที่ 2/2560 ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในวาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ 

และวาระท่ี 3  ประชุมในวันท่ี 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 
นาฬิกา ผมขอนัดท่านสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมโดยมิต้องท าเป็น
หนังสือเชิญประชุม  

ท่ีประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโกศล  นาคะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายโกศล  นาคะ  สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล    สภาเทศบาล  ขอให้เทศบาลท าการปรับปรุงทางบริเวณข้างบ้านของ 

นายจันทร์ นางสร้อย บริเวณปากถนนเทศบาล 7 เนื่องจากคับแคบ
เวลามีรถยนต์ท่ีโดยสารบริเวณนั้น เล้ียว เข้า-ออก จากถนนสาย
กาญจนบุรี- อู่ทอง มักขูดกับล้อรถยนต์ เกิดความเสียหาย 

 
.../ งบประมาณ 
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นายวิโรจน์  เอกจิต   เรียนท่านประธานท่ีเคารพผม นายวิโรจน์ เอกจิต รองประธานสภา 
รองประธานสภาเทศบาล เทศบาล ขอสอบถามเรื่องเสาจราจรแบบล้มลุก ท่ีได้เรียนต่อสภาเมื่อ

คราวประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
นายศักดิ์ชาย  รอดภัย   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายศักดิ์ชาย รอดภัย ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการกองช่าง   กองช่าง โครงการตดิต้ังเสาจราจรแบบล้มลุกได้บรรจุในร่างเทศ 

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕61
เรียบร้อยแล้ว 

นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผม นายสุนทร จันทนะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล ขอให้แจ้งพนักงานท าการลอกท่อบริเวณซอยสดช่ืนเนื่องจาก 

มีขยะอุดตัน    
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ 
 

เลิกประชุมเวลา....11.47....นาฬิกา 
 

( ลงช่ือ )......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
              ( นางสาวมุกดา  พัฒนมาศ ) 
            เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 

( ลงช่ือ )......................................................เลขานุการสภาเทศบาล                  
       ( นายทศพร  ใจทัศน์ )   
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2560 ประจ าปี 
2560 เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน........................ท่ี.............เดือน...........................................พ.ศ. ๒๕60 

 
 

( ลงช่ือ )......................................................ประธานกรรมการ        
                   ( นายโกศล  นาคะ ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

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

 
 

( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ   
                ( นางอารมย์  เอกฉันท์ ) 
        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

.../ ท่ีประชุม 



10 
 

ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม..............................สมัยท่ี..............ครั้งท่ี............/๒๕60  เมื่อวัน.......................  
ท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕60 

 

( ลงช่ือ ).............................................................. 
                 ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

               ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2560  ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 
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