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การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 

วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา ๑0.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
………………………………………………………. 

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

ผู้เข้าร่วมการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายประสาน  ชุ่มช่ืน   เลขานุการสภาเทศบาล 
๖. นายศักดิ์ชาย  รอดภัย   ผู้อํานวยการกองช่าง 
7.  นางเกสา  ฝาเงิน   ผู้อํานวยการกองคลัง 
8.  นายคมสัน    คําบุดดี   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล   
9.  นางอารยา    ภักดีฉนวน  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
10.นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายทศพร  ใจทัศน์
เลขานุการสภาเทศบาล  ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแล้ว
กล่าวเปิดประชุม  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้  ถึง เวลาประชุมสภาเทศบาล ตําบลหนองขาวและ
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 ประจําปี พ.ศ.๒๕61 ณ บัดนี้ 
 
 

.../ และขอเชิญ 
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และขอเชิญ นายทศพร  ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศ
สภาเทศบาลตําบลหนองขาว  

นายทศพร  ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม นายทศพร  ใจทัศน์                   
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขออ่านประกาศสภาเทศบาลตําบลหนองขาว          

ดังนี้ 
         ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

                                                                เร่ือง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  
      สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 
          ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 

           ……………………………………………………… 
ตามท่ี สภาเทศบาลตําบลหนองขาว ได้มีมติในคราวการประชุม

สภาเทศบาลตําบลหนองขาว ครั้งแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕61 เมื่อวันท่ี 5 
กุมภาพันธ์ ๒๕61 ท่ีประชุมมีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕61  มีกําหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕61  เป็นต้นไป นั้น 

อาศัยอํานาจตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม    
( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี ๒๕61  ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕61 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

                    ประกาศ ณ วันท่ี 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕61 
 

                      บัณฑิต  ศรีทับทิม 
                        ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

                                                                                  ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม     1. ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล   ตําบลหนองขาว ได้ดําเนินการประเมินผลแผนของเทศบาล  ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 
2561  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 (3)   
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ประกาศ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2561 
 
 
 

   …/ 2. เทศบาล 
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2. เทศบาลตําบลหนองขาว ได้ดําเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ส่ีปี พ.ศ.2561 – 2564  เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 
2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
3. เทศบาลตําบลหนองขาว ได้ดําเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่ีปี พ.ศ.2561 – 2564  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 เมื่อวันท่ี 19 กรกฏาคม  
2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 

ซึ่งรายละเอียดได้แจกให้ท่ีประชุมให้ท่ีประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ.2561 เม่ือ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอให้ ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมว่ามีขอผิดพลาดท่ี
ประธานสภาเทศบาล   ต้องแก้ไขหรือไม่ หากไม่มี ขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบและรับรอง 

รายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่  2 ครั้งที่  1/2561 ประจ าปี  พ.ศ.2561 เมื่อวันที่  15 
พฤษภาคม 2561 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ือง เพื่อทราบ 
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ือง เพื่อพิจารณา 
ญัตต ิเรือ่ง ขอรบัความเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 วาระที่ ๑ ( ข้ันรบัหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญตัิฯ ) 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญนายกเทศมนตรี เสนอญัตติและอ่านคําแถลงงบประมาณเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล   ต่อท่ีประชุม  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว 
 
 
 
 
 

…/ บัดนี้ 
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญ นายทศพร ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงข้อกฎหมาย 
ประธานสภาเทศบาล   ในการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระท่ี 1  
นายทศพร ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพผม นายทศพร  ใจทัศน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล    เลขานุการสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 

การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําและเสนอร่างเทศ
บัญญัติประจําปีงบประมาณ เพื่อเสนอให้สภาทอ้งถ่ินได้พิจารณาเพื่อให้รับ
ความเห็นชอบ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของปีงบประมาณนั้น  

ซึ่งปีนี้เทศบาลตําบลหนองขาวได้จัดทําร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบบสมดุลโดยรายรับเท่ากับรายจ่าย 
คือ 47,000,000 บาท ซึ่งเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายท่ีได้มาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ.2561 -2564 ท่ีเป็นปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนและตอบสนองต่อการดําเนินงานของเทศบาล  
 การประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
จะดําเนินการพิจารณา 3 วาระ ซึ่งวันนี้เป็นการพิจารณาวาระแรก คือ 
ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
2561 คือ ให้สภาพิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  

หลังจากมีการพิจารณาขั้นรับหลักการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว       
สภาท้องถิ่นต้องมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล 
คือ คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 1 คณะ เพื่อรับคําขอแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่ง
คัดเลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวนไม่น้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 
โดยให้ท่ีประชุมเสนอว่าจะให้มีกี่คน และให้สมาชิกเสนอช่ือผู้เห็นสมควร
ครั้งละ 1 คน โดยการเสนอแต่ละครั้งต้องมีผู้รับรอง ไม่น้อยกว่า 2 คน 
เสนอไปจนครบจํานวน  

หากมีการเสนอเกินจํานวน ต้องมีการออกเสียงคัดเลือก โดยผู้ท่ี
ได้คะแนนสูงสุดเรียงลําดับตามจํานวน จะได้แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใด จะอภิปรายหรือซักถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระ 1 ( ขั้นรับหลักการแห่ง

ร่างเทศบัญญัติฯ ) หรือไม่  
ถ้าไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบและรับหลักการ

แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
วาระท่ี ๑ ( รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ) โปรดยกมือ 

 
 

.../ มติท่ีประชุม 
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มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระท่ี 1 ด้วยเสียงเป็น 
เอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 
 

ญัตติ เร่ือง พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอให้ที่ประชุมเสนอว่าควรมีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวนกี่ท่าน
นายวิโรจน์  เอกจิตต์   เ รี ยน ท่ าน ประ ธ าน สภา ท่ี เ ค า รพ  ผมนายวิ โ ร จน์   เ อ ก จิต ต์               
รองประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภาเทศบาล ขอเสนอให้มีกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  จํานวน 3 คน 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล   1. นางอารมย์  เอกฉันท์  ผู้รับรอง 
     2. นายสมยศ   นาคะ  ผู้รับรอง 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี เป็นอันว่าสภานี้เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล   ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 3 คน  
และขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอผู้ท่ีเห็นสมควรแต่งต้ังเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1   
นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล ขอเสนอ นายวันชัย กมลวิบูลย์นันท สมาชิกสภาเทศบาล เป็น  

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายวิโรจน์  เอกจิตต์  ผู้รับรอง 
     2. นายสมยศ  นาคะ  ผู้รับรอง 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติ คนที่ 2   
นายสมยศ นาคะ    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสมยศ นาคะ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ขอเสนอ นายเสนาะ อํานวย สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปร 

ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายสุนทร   จันทนะ  ผู้รับรอง 
     2. นายวันเพ็ญ   สุขกรม  ผู้รับรอง 
 
 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเสนอผู้ท่ีเห็นสมควรแต่งต้ังเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3   
นายเสนาะ อํานวย   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายเสนาะ อํานวย สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล ขอเสนอนายวิโรจน์ เอกจิตต์ รองประธานสภาเทศบาล เป็น 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายวันชัย  กมลวิบูลย์นันท ผู้รับรอง 
     2. นางอารมย์ เอกฉันท์  ผู้รับรอง     
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเป็นท่านอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  เป็นอันว่ามีผู้เสนอ
ประธานสภาเทศบาล   ครบจํานวน จึงไม่ต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการแต่อย่างใด ดังนั้น 

จึงถือว่า 
1. นายวันชัย  กมลวิบูลย์นันท  สมาชิกสภาเทศบาล 
2. นายเสนาะ  อํานวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายวิโรจน์  เอกจิตต์  รองประธานสภาเทศบาล 

     ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญ นายทศพร ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล นัดคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล   แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  

2562 ประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการ 
นายทศพร ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาวท่ีเคารพ ผมนายทศพร 
เลขานุการสภาเทศบาล   ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้ง 
3 ท่าน วันนี้เวลา 13.00 นาฬิกา เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 

และขอใหท่ี้ประชุมสภาท้องถิ่นกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ว่าจะเป็นวันและเวลาใด โดยไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   เชิญท่ีประชุมสภา เสนอวันและเวลาเพื่อรับคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอเชิญ 
นายสมยศ นาคะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสมยศ นาคะ  ส ม า ชิ ก
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล ขอเสนอให้ทําการรับคําขอแปรญัตติต้ังแต่ 
 
 
 

…/ วันนี้ท่ี 6 
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วันนี้ท่ี 6 สิงหาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 14.00-17.30 นาฬิกา  
วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 08.30-17.30 นาฬิกา 
วันท่ี 8 สิงหาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 08.30-17.30 นาฬิกา  
วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 08.30-12.00 นาฬิกา  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่    
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี เป็นอันว่าท่ีประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติรับคํา 

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ต้ังแต่ 

วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 14.00-17.30 นาฬิกา  
วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 08.30-17.30 นาฬิกา  
วันท่ี 8 สิงหาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 08.30-17.30 นาฬิกา  
วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 08.30-12.00 นาฬิกา  
ต่อไป ขอให้ท่ีประชุมเสนอว่าจะให้มีการประชุมสภาเทศบาล 

    สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2561 ประจําปีงบประมาณ 2561  
เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕62 ในวาระท่ี 2 ( ขั้นแปรญัตติ )  และวาระท่ี 3 ( ขั้นลงมติ ) 
ในวันและเวลาใด 

นายโกศล นาคะ    เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายโกศล นาคะ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล ขอเสนอให้ทําการประชุม ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 ต้ังแต่ 

เวลา 16.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบล
หนองขาว 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอผู้รับรอง    
ประธานสภาเทศบาล   1. นายวิโรจน์   เอกจิต   ผู้รับรอง   
     2. นายเสนาะ   อํานวย  ผู้รับรอง   

มีผู้รับรองถูกต้อง 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   เมื่อท่ีประชุมเห็นชอบให้การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
ประธานสภาเทศบาล   ครัง้ที่ 2/2561 ประจําปีงบประมาณ 2561 ในวาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ 

และวาระท่ี 3 ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 นาฬิกา 
โอกาสนี้ จึงขอนัดท่านสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมโดยมิต้องทํา

เป็นหนังสือเชิญประชุม  
ท่ีประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่    
ประธานสภาเทศบาล 
 
   

.../ นายวันเพ็ญ    
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นายวันเพ็ญ  สุขกรม   เรียนท่านประธานเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวันเพ็ญ สุขกรม สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล ขอให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีทําการซ่อมแซมท่อประปาบริเวณหน้า 

บ้านนายชอบ อุทัยทอง หมู่ท่ี 5 และบริเวณบ้านลานตาเอก หมู่ท่ี 1 
หน้าบ้าน นายจําปา ฟักเขียว เนื่องจากมีน้ําไหลซึมออกมาตลอดเวลา  

นายสุนทร  จันทนะ    เรียนท่านประธานเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสุนทร  จันทนะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล ขอให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีทําการเก็บรังนกบริเวณสายไฟฟ้า เกรงว่า 

จะทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร โดยเฉพาะช่วงนี้อยู่ในฤดูฝน 
นายสุนทร  จันทนะ    เรียนท่านประธานเทศบาลท่ีเคารพ ดิฉันนางอารมย์ เอกฉันท์ สมาชิก
สภาสมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล ขอให้ซ่อมระบบเสียงตามสายบริเวณหน้าร้านก๋วยจับ๋สายชล  

หมู่ท่ี 5  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว ขอให้ท่ีประชุมเสนอปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับ 

ประชาชน หรือเกิดความเดือดร้อน ขอให้ช่วยกันสํารวจเพื่อจะได้ช่วย
แก้ไขต่อไป โดยเฉพาะการเล้ียงสัตว์เล้ียงในเขตเทศบาล อยากให้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชน 

นายสุนทร  จันทนะ    เรียนท่านประธานเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์ เอกจิต รองประธาน 
รองประธานสภาเทศบาล   สภาเทศบาล สถานีตํารวจภูธรหนองขาวขอให้จัดซื้อกรวยจราจร  

จํานวน 50 อัน เพื่อใช้ในงานจราจรภายในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว
นายโกศล นาคะ    เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายโกศล นาคะ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล  ขอให้แก้ไขปัญหาสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายอินเตอร์เน็ท ท่ี 

มีจํานวนมาก ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ซึ่งตอนนี้หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 ได้ทํานําร่องไปก่อนแล้ว 

นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการปล่อยน้ํา 

ของเขื่อนแม่กลอง เพื่อรองรับน้ําในเขื่อนท่ีจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการได้
ประสานงานกับสํานักชลประธานท่ี 13 ขอให้เปิดน้ําลงคลองทุกสาย
เพื่อได้ทําการเกษตร แต่ก็จะมีปัญหาบริเวณทุ่งนาหนองโพธิ์ท่ีระดับน้ํา
ในคลองชลประทานไม่สม่ําเสมอ 

เร่ืองที่ 2 ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ใน
วันศุกร์ท่ี 10 สิงหาคม 2561 เพื่อทําความสะอาดเสาล้มลุกจราจร
บริเวณถนนสาย 324 กาญจนบุรี - อู่ทอง ต้ังแต่หลักกิโลเมตรท่ี 
11+000 ถึง 12+300 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ประจําปี พ.ศ.
2561 ต้ังแต่เวลา 09.00 นาฬิกา 

 
 
 

…/ เรื่องท่ี 3 
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เร่ืองที่ 3 ขอให้แจ้งกับชาวบ้าน หมู่ ท่ี 12 เรื่องการจัดทํา
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําริมคลองชลประธาน ว่าไม่ต้องกลัวว่าจะ 
เกิดปัญหาอุดตัน ซึ่งช่างผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างได้ควบคุมงานอยู่
ตลอด 

เร่ืองที่ 4 แจ้งการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 
ประจําปี พ.ศ.2561 ซึ่งแบ่งเป็น  
ช่วงเช้า กิจกรรมทําบุญตักบาตร โดยขอความร่วมมือคณะผู้บริหาร 
หัวหน้าสํานัก ผู้อํานวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และครูทุกท่าน ร่วม
กิจกรรมต้ังแต่เวลา 06.30 นาฬิกา ณ หอประชุมอําเภอท่าม่วง 
ช่วงเย็น กจิกรรมถวายพานพุ่ม ขอความร่วมมือคณะผู้บริหาร หัวหน้า
สํานัก ผู้อํานวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการทุกท่าน ร่วม
กิจกรรมต้ังแต่เวลา 07.00 นาฬิกา บริเวณลานหน้าท่ีว่าการอําเภอ  
ท่าม่วง โดยแต่งเครื่องแบบปกติขาวทั้งช่วงเช้าและบ่าย 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว ขอเสนอญัตติเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาให ้

กับประชาชน ดังนี้ 
ตาม มติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว คราวการ

ประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2561 เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายเพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและติดต้ังระบบขยายสัญญาณเสียงตามสาย 
จํานวน 3 โซน งบประมาณ 450,000 บาท โดยขอเบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณของสํานักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร
ท่ั ว ไ ป  หมวด ค่ า ท่ี ดิ น และ ส่ิ ง ก่ อ สร้ า ง  ป ร ะ เภท ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง                 
ส่ิงสาธารณูปการ แต่จากการประมาณการงบประมาณตามโครงการ
ดังกล่าวปรากฏว่าเมื่อเทียบงบประมาณค่าครุภัณฑ์สูงกว่างบประมาณ
ค่าบริการจึงไม่สามารถใช้งบประมาณจากโครงการข้างต้นได้  

 

ดังนั้น จึงจําเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 
ให้โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสาย (พร้อม
ติด ต้ัง ) และเ ช่ือมประสานระบบ จํานวน 3 โซน งบประมาณ 
450,000 บาท ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       …/ หลักการ 
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หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหมป่ระจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการโอนเพิ่ม ( ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ) 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
รายการ   จัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสาย ( พร้อมติดต้ัง )  

และเช่ือมประสานระบบ จํานวน 3 โซน             
งบประมาณอนุมัติ   0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน   0 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้   450,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 450,000 บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและติดต้ังระบบ
ขยายสัญญาณเสียงตามสายภายในเทศบาลตําบลหนองขาว  

 

รายการโอนลด 
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 
งาน   บริหารทั่วไป 
หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ               
รายการ   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและติดต้ังระบบ 

ขยายสัญญาณเสียงตามสาย จํานวน 3 โซน 
งบประมาณอนุมัติ 450,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 450,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้   450,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน            0 บาท 

            เหตุผล 
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    
ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
 
 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่าย 

เป็นรายการใหม่  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณ 
450,000 บาท โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสาย 
( พร้อมติดต้ัง ) และเช่ือมประสานระบบ จํานวน 3 โซน งบประมาณ     
450,000 บาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 

 

เลิกประชุมเวลา 12.07 นาฬิกา 

 
 

( ลงช่ือ )......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
              ( นางสาวมุกดา  พัฒนมาศ ) 
            เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 
 
 

 
 
 

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

       ( นายทศพร  ใจทัศน์ )   

คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลตําบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2561 ประจําปี 2561 เรียบร้อยถูกต้อง
แล้ว เมื่อวัน...................ท่ี.........เดือน..................................พ.ศ. ๒๕61 

 
( ลงช่ือ )......................................................ประธานกรรมการ        
                ( นายพยอม  ผ่ึงผาย ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 

 
( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
             ( นายวันชัย กมลวิบูลย์นันท  ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 

 

( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ   
                ( นางอารมย์  เอกฉันท์ ) 
        สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 
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ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม....................สมัยท่ี...............ครั้งท่ี........../๒๕61  เมื่อวัน.................................ท่ี
.............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕61      

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

               ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 

 


