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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 

วันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 เวลา ๑3.3๐ 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. นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล    
10. นายพยอม  ผ่ึงผาย   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายทศพร  ใจทัศน์   เลขานุการสภาเทศบาล 

 

ผู้เข้าร่วมการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายประสาน  ชุ่มช่ืน   เลขานุการสภาเทศบาล 
๕. นายศักดิ์ชาย  รอดภัย   ผู้อ านวยการกองช่าง 
6.  นางเกสา  ฝาเงิน   ผู้อ านวยการกองคลัง 
7.  นางอารยา    ภักดีฉนวน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
8.  นาย เขมรุจ  นาคราช   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
9.  นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
10. นายชินภัทร  เพ็งบุตร   นักการ 

 

  เมื่อถึงเวลานัดประชุม  และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นายทศพร  ใจทัศน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชา
พระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุม 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลสมัยการประชุมสมัย 
ประธานสภาเทศบาล   วิสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2560 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ผมขอเปิด 

การประชุม  
 
 
 

…/ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว       และ
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล     

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2560 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ณ บัดนี้ 
ขอเชิญ นายทศพร  ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล อ่าน

ประกาศอ าเภอท่าม่วง 
นายทศพร  ใจทัศน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทศพร  ใจทัศน์
เลขานุการสภาเทศบาล                เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตอ่านประกาศอ าเภอท่าม่วง 

                 ประกาศอ าเภอท่าม่วง 
                                                       เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 4 ประจ าปี 2560 

   ของเทศบาลต าบลหนองขาว      
                                                                                  ............................. 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว แจ้งความประสงค์ขอเปิด
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 
2560 เพื่อขอความเห็นชอบอุดหนุนโครงการจัดงานพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   
อดุลยเดช แ ต่ เนื่ องจากอยู่นอกสมั ยประชุมสามัญประจ าปี  
นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาวจึงขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2560 ของเทศบาลต าบลหนองขาว 

นายอ าเภอท่าม่วงพิจารณาแล้วอาศัยอ านาจตามมาตรา 26 
วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง ( ฉบับท่ี 12 ) พ.ศ.2546 และค าส่ังจังหวัดกาญจนบุรี ท่ี 
2407/2549 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การมอบ
อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการ
แทน  จึงก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 
2560 ของสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ต้ังแต่วันท่ี 6 ตุลาคม 
2560 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

      ประกาศ ณ วันท่ี 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 
 

    อดิเทพ กมลเวชช์ 
                                                                                             ( นายอดิเทพ กมลเวชช์ ) 

               นายอ าเภอท่าม่วง 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
      ไม่มี 
 

 
 

.../ ระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1/2560 ประจ าปี พ.ศ.2560 เม่ือ
วันที่ 29 กันยายน  2560 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาว่ามีข้อผิดพลาดท่ีต้องแก้ไขหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดรับรองรายงานการประชุม       

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม                         ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1/2560 ประจ าปี พ.ศ.2560 
เม่ือวันที่ 29 กันยายน  2560 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 10 
เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ือง เพื่อทราบ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองขาวได้เสนอรายงานติดตามและ 
ประธานสภาเทศบาล   ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาวประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 
ให้สภาทราบ ซึ่งรายละเอียดได้แจกไว้แล้ว ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

( เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสภา ) 
และขอเชิญ นายทศพร  ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล               

ช้ีแจ้งข้อระเบียบกฎหมาย  
นายทศพร  ใจทัศน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทศพร  ใจทัศน์
เลขานุการสภาเทศบาล                เลขานุการสภาเทศบาล อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2  ) พ.ศ.2559 ข้อ 29 ( 3 )  คือ
ในปีหนึ่งๆ โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ให้เทศบาลด าเนินการรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ท้ังนี้ เมื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ต้องปิด
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็น หรือให้ช้ีแจงรายละเอียดหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล    ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบการรายงานติดตามและประเมินผลแผน 

พัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาวประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แล้ว 
ที่ประชุม รับทราบ 

…/ ระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระที่ 5    เร่ือง เพื่อพิจารณา 
5.1 ญัตติ เ ร่ือง  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน
ในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณ 
30,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี   

ด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ได้มีการประชุม ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2560  มีมติ
เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นโดยให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เตรียมการและสนับสนุนจังหวัด/อ าเภอ ในการจัดงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ   

อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จึงมีหนังสือท่ี กจ 0218/ว
2148 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2560 เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุนการจัด
งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยขอรับเงิน
งบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลต าบลทุกแห่ง แห่งละ 30,000 
บาท ภายในวันท่ี 6 ตุลาคม 2560  

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เทศบาลต าบลหนองขาวจึงใคร่ขอเสนอญัตติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน 
รายการ เงินอุดหนุน ส่วนราชการ  โครงการ จัดงานพิธี ถวาย
ดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   
อดุลยเดช งบประมาณ 30,000 บาท                   

    หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการโอน (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
 

…/ หมวด 
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หมวด  เงินอุดหนุน 
ประเภท  เงินอุดหนุน 
รายการ  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการ จัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วน
ภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
งบประมาณอนุมัติ          0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน          0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้  30,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 30,000 บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ  เพื่อสนับสนุนอ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ในการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วน
ภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2560   
รายการโอนลด 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการ  ค่าใช้จ่ายโครงการวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ 
บรมศพพระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
งบประมาณอนุมัติ 50,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 50,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้  30,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 20,000 บาท 

         โอนลดทั้งสิ้น จ านวน    30,000 บาท 
เหตุผล 

  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับท่ี ๑๓  
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิ ความว่า การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) 
เงินอุดหนุน และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ
แล้ว 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล      ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย 

เป็นรายการใหม่ โครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของ 
 

…/ ประชาชน 
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ประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณ 
30,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 10 เสียง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   เมื่อท่ีประชุมเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย
ประธานสภาเทศบาล        เป็นรายการใหมโ่ครงการดังกล่าวแล้ว  

การนี้ ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุน 
ในโครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณ 30,000 บาท ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ 
มาตรา ๖๗ ทวิ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนในโครงการจัดงานพิธี 
ถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช งบประมาณ 30,000 บาท ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิ 
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 10 เสียง 

 

5.2 ญัตติ เ ร่ือง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ รายการค่าบ า รุง รักษาและป รับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 100,000 บาท  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี  ด้วยกองคลัง งานกิจการประปา เทศบาลต าบล 

หนองขาว จะด าเนินการจัดจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องยนต์ปั้มน้ า  
แรงดันสูงขึ้นหอถังสูง งบประมาณ 100 ,000 บาท เนื่องจากงาน
กิจการประปามีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดจ้างซ่อมปรับปรุงครุภัณฑ์
รายการดังกล่าว เพื่อใช้ส าหรับปั้มน้ าขึ้งหอถังสูง และงานกิจการ
ประปามิได้มีการต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 แต่อย่างใด  

โอกาสนี้ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว
เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ 100 ,000 บาท โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

      ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

…/ รายการโอน 
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     รายการโอน (เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)    

  ด้าน  เศรษฐกิจ   
  แผนงาน  การพาณิชย์   
  งาน  กิจการประปา  
  หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
  งบประมาณต้ังไว้               ๐ บาท   
   งบคงเหลือก่อนโอน       0 บาท   
  โอนเพิ่ม   100,000 บาท 
   งบคงเหลือหลังโอนเพิ่ม  100,000 บาท 
  รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น   100,00๐ บาท 

รายการโอนลด  
  ด้าน  เศรษฐกิจ   
  แผนงาน  การพาณิชย์   
   งาน  กิจการประปา  
    หมวด  ค่าใช้สอย 
    ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  งบประมาณต้ังไว้   334,500 บาท   
  งบคงเหลือก่อนโอน 334,500 บาท   
  โอนลด     100,000 บาท 
   งบคงเหลือหลังโอนลด  234,500 บาท 
   รวมโอนลดทั้งสิ้น   100,000 บาท 

เหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ 
และ ๓) หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น”  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญ นายศักดิ์ชาย รอดภัย ผู้อ านวยการกองช่าง ช้ีแจงต่อสภา 
ประธานสภาเทศบาล    
นายศักดิ์ชาย รอดภัย    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายศักด์ิชาย รอดภัย 
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องจากงานประปาไม่ได้มีการตั้งงบประมาณ 
     ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ไว้เลย แต่ด้วยขณะนี้ 

มอเตอร์ท่ีอยู่บริเวณหอสูงท่ีมีอยู่ จ านวน 2 ตัว ได้มีการช ารุดจ านวน 
1 ตัว ซึ่งท้ัง 2 ตัว ยังไม่เคยช ารุดเลย เกรงว่าถ้าไม่มีการซ่อมแซมอาจ
ท าให้เกิดปัญหาต่อประชาชนหากเกิดช ารุดพร้อมกัน เนื่องจากใช้งาน
มากว่า 20 ปี ท าให้เกิดความเสียหายได้  
 

.../ การประปา 
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     การประปาจึงขอความเห็นชอบจากสภาในครั้งนี้ ซึ่งการซ่อมแซมใน 
     ครั้งนี้ใช้งบซ่อมแซม ประมาณ 70,000 บาท  
นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ถ้าจัดซื้อของใหม่ราคาประมาณเท่าใด 
นายศักดิ์ชาย รอดภัย    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายศักด์ิชาย รอดภัย 
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้อ านวยการกองช่าง ประมาณ 200,000 บาท 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี เรื่องปัญหาต่างๆ ของระบบน้ าประปา อยากให้มีการ 

แก้ไขหรือท าใหม่ ท้ังระบบ แต่ด้วยเกรงว่าผลกระทบจะท าให้
ประชาชนไม่มีน้ าประปาใช้ จึงขอซ่อมแซมไปก่อน 

นายโกศล  นาคะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายโกศล  นาคะ สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล ถ้าเรายังไม่เคยมีการซ่อมบ ารุงเลย เราก็ไม่ควรจะเปล่ียน 

อุปกรณ์ใหม่ หากมีการช ารุดควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี แต่ถ้าไม่มี
การช ารุดเลย แล้วมาเปล่ียนอุปกรณ์ใหม่คงไม่เหมาะสมและส้ินเปลือง
งบประมาณ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล      ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้ โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย 
     เป็นรายการใหม่ รายการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
     งบประมาณ 100,000.-บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 10  
     เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล    
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านท่ีในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 ได้เสนอและแสดงความคิดเห็นในความเดือดร้อนของ
ประชาชน และเทศบาลได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้
หลายๆ เรื่อง หากท่านใดพบปัญหาขอให้แจ้งให้เทศบาลทราบ 

นายสมชาย  ปานธรรม เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสมชาย ปานธรรม 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ลานกีฬาหมู่ท่ี 2 ท่ีได้ท าโครงการซึ่งได้แล้วเสร็จ

ไปนั้น ขอให้ท าการปรับภูมิทัศน์และท าความสะอาด  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี ได้แจ้งให้กองช่างท าการส ารวจเรียบร้อยแล้ว 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ 
 

เลิกประชุมเวลา 14.26 นาฬิกา     

 

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

 

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

 
 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 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 

 

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

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

               ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 
 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยประชุมวสิามัญ สมยัที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 
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