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การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1/๒๕61 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 

วันท่ี 17 กันยายน 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  อ านวย   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   ผู้อ านวยการกองช่าง 
7.  นางเกสา  ฝาเงิน   ผู้อ านวยการกองคลัง 
8.  นายคมสัน    ค าบุดดี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
9.  นางอารยา    ภักดีฉนวน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
10.นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายทศพร  ใจทัศน์
เลขานุการสภาเทศบาล  ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
แล้วกล่าวเปิดประชุม  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้  ถึง เวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวและ
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ณ บัดนี้  
 
 

…/ และขอเชิญ 
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และขอเชิญ นายทศพร  ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล  อ่าน
ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  

นายทศพร  ใจทัศน์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม นายทศพร  ใจทัศน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล  

     ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 
 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 

       ……………………………………………………… 
ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในคราวการ

ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕61 ที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
สมยัที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61  มีก าหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ 
กันยายน พ.ศ.๒๕61  เป็นต้นไป นั้น 

 

     อาศัยอ านาจตาม ข้อ ๒๒ แห่งระเบียกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพิ่มเติม ( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี ๒๕61  ต้ังแต่วันท่ี 
1 กันยายน พ.ศ.๒๕61 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

 

    จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕61 
 

บัณฑิต  ศรีทับทิม 
                           ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

                                                                                   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
  

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   1. แจ้งให้สภาทราบ เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศใช้ต้ังแต่วันท่ี 29 

สิงหาคม 2561 
     2. แจ้งให้สภาทราบ เรื่อง การประกาศใช้แผนด าเนินงาน ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ประกาศใช้ต้ังแต่วันท่ี 12 
ธันวาคม 2560 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 
 
 
 

.../ ระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2/2561 ประจ าปี พ.ศ.2561 เม่ือ
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมว่ามีข้ อผิดพลาดท่ี
ประธานสภาเทศบาล   ต้องแก้ไขหรือไม่ หากไม่มี ขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบและรับรอง 

รายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุม 

สามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2/2561 ประจ าปี พ.ศ.2561 เม่ือวันที่ 
10 สิงหาคม 2561 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ือง เพื่อทราบ 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ือง เพื่อพิจารณา 
ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการ
ก่อสร้างฝังท่อระบายน้ า คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมเทคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 1 หมู่ที่ 4 ต าบลหนองขาว 
งบประมาณ 813,000 บาท 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาวมีความจ า เป็น ท่ีจะ ต้อง
ด าเนินการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕61 จึงเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

      หลักการ 

ขออนุมัติกันเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ียัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินดังกล่าวต่อไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
แผนงาน  เคหะและชุมชน                          
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

 
 

                                                                 …/ หมวด  



4 
 

หมวด  ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                
ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค   
รายการ โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ า คสล. บ่อพัก คสล. 

พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล 1 
ซอย 1 หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองขาว ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด ( สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาส่ีปี ฯ ตามยุทธศาสตร์ ท่ี 5 -10 หน้า 
171 )   

     งบประมาณ  813,000.- บาท ( แปดแสนหนึ่งหม่ืนสามพัน 
บาทถ้วน )  

ค าช้ีแจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝังท่อระบายน้ า คสล. บ่อพัก คสล. 
พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 1 หมู่ท่ี 4 
ต าบลหนองขาว ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  813,000.- บาท (แปดแสนหนึ่งหม่ืนสามพัน
บาทถ้วน) 

เหตุผล 
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ เนื่องจาก
กองช่างไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้มีการจัดจ้าง และก่อหนี้ผูกพันได้
ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  จึงขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเพื่อกันเงินงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
เป็นจ านวนเงิน 813,000- บาท ( แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาท
ถ้วน ) รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้ เพื่อน าไปใช้จ่ายต่อไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

 นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล      ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณ

รายจ่าย โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ า คสล. บ่อพัก คสล. พร้อม
เทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 1 หมู่ท่ี 4 ต าบล
หนองขาว งบประมาณ 813,000 บาท โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
 
 

.../ โครงการ 
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โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ า คสล. บ่อพัก คสล. พร้อม 
เทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 1 หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองขาว งบประมาณ 813,000 บาท ด้วยเสียงเป็น    
เอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

 

ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนคัน
คลองชลประทานสายท่าล้อ-อู่ทอง ฝั่งขวา หมู่ที่ 2,3,4 ต าบล
หนองขาว 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว  มีความจ าเป็น ท่ีจะต้อง
ด าเนินการขออนุมัติขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 จึงรายงานต่อสภาเทศบาลต าบล
หนองขาว เพื่อขออนุมัติขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติขอขยายเวลาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และ 
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินดังกล่าว 
ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แผนงาน  เคหะและชุมชน                          
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                
ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค    
รายการ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 

4.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2 ,240 ตารางเมตร 
บริเวณถนนคันคลองชลประทานสายท่าล้อ-อู่ทอง 
ฝ่ังขวา หมู่ ท่ี 2 ,3 ,4 ต าบลหนองขาว ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด ( สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 43 ) 

 
 

.../ แนวทาง 
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แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ถนนทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้ า   รางระบายน้ า 

งบประมาณ  2,499,000.- บาท ( สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้า
พันบาทถ้วน )  

ค าชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร บริเวณถนนคันคลองชลประทานสาย 
ท่าล้อ-อู่ทอง ฝ่ังขวา หมู่ท่ี 2,3,4 ต าบลหนองขาว ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนด 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,499,000.- บาท ( สองล้านสี่แสนเก้าหม่ืน
เก้าพันบาทถ้วน ) 

เหตุผล 
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔8 หมวด ๕ ข้อ ๕7 วรรคสอง
เนื่องจากกองช่างไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61  

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  จึงขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง เป็นจ านวนเงิน 2,499,000.- บาท ( สองล้านส่ีแสน
เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน ) รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้ เพื่อ
น าไปใช้จ่ายต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล       
นายสมยศ  นาคะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายสมยศ  นาคะ สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล    สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ความกว้างของถนน กว้างถึง 4 เมตร  
     หรือไม่ และไม่มีไหล่ถนน ตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยัง 
นายศักดิ์ชาย  รอดภัย   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายศักด์ิชาย  รอดภัย 
ผู้อ านวยการกองช่าง    ผู้อ านวยการกองช่าง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร และจะมีไหล่ทางเป็นหิน 
     คลุกลาดลงมา เรามีปัญหาช่วงของคอสะพานหลังโรงสีข้าวเป็นพื้นท่ี 
     แคบ จึงสามารถท าความกว้างได้เพียง  4 เมตร   
นายโกศล  นาคะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายโกศล นาคะ  สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล    สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้เข้าไปตรวจสอบดูเรียบร้อยแล้ว มี 
     ความกว้าง 4.10 เมตร 
 
 

.../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล      ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่าย เงินงบประมาณ

รายจ่ าย  หมวดค่ าค รุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่ ง ก่อสร้าง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก    
คอนกรีต บริเวณถนนคันคลองชลประทานสายท่าล้อ-อู่ทอง ฝั่งขวา 
หมู่ที่ 2,3,4 ต าบลหนองขาว ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 
เสียง 

 

ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบให้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายทรงพล  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ ซึ่งประกาศใช้ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2561  

ดังนั้น จึงเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นท่ีต้องพิจารณาเพื่อให้
ความเห็นชอบให้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ   

โอกาสนี้ จึงได้เสนอญัตติในเรื่องดังกล่าวต่อสภาเทศบาล
ต าบลหนองขาว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งจักได้ด าเนินการ
ตามล าดับต่อไป  โดยรายละเอียดได้แจกให้สภาเทศบาลต าบล   
หนองขาวได้พิจารณาไว้ล้วงหน้าแล้ว 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีท่านใดจะซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล      ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้ประกาศใช้มาตรฐาน

การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ 
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 
 

 
…/ ระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ขอให้ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ า โดยท า 

การเสริมแผ่นเหล็กบนฝาท่อระบายน้ า บริเวณทางแยกเข้าบ้านของ  
นางช่อ ปานธรรม และบริเวณหน้าบ้านของ อดีตก านันจ านงค์ เช่ือฮ้อ 
ถนนเทศบาล 7 เนื่องจากปากท่อระบายน้ า ต่ ากว่าพื้นถนนเกรงว่าจะ
เกิดอุบัติเหตุ   

นายวิโรจน์  เอกจิต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์ เอกจิต  
รองประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ขอให้ท าการลอกรางระบาย 

น้ าบริเวณหมู่คอกวัว ( บ้านนายน้อย ) ซอยหลังร้านโล้วเฮงหมง 
เร่ืองที่ 2 ขอให้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อบ าบัดน้ า เนื่องจากมีสภาพ
เก่าทรุดโทรม 

นายชอบ  ปานธรรม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายชอบ  ปานธรรม    
รองนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ขอให้ท าทางลาดและราวบันได 

บริเวณหน้าอาคารส านักงาน เนื่องจากมีผู้สูงอายุและผู้พิการมาใช้ 
บริการจ านวนมาก 

นายวันเพ็ญ สุขกรม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายวันเพ็ญ สุขกรม สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ขอให้แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหลัง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองขาว เนื่องจากจะมีการเปิดปิด
ช้ากว่าจุดอื่น   

     เร่ืองที่ 2 ท่อข้ามถนนบริเวณบ้าน นายอุกิจ บ้านกล้วย ท่ีเทศบาลได้ 
ท าการรื้อออกมา ตอนนี้เจ้าของบ้านจะด าเนินการเทพื้นเพื่อใช้เป็น
ทางข้าม เพราะเกรงว่าจะพังทลายลงมา จึงขอให้ท าการแก้ไขให้ด้วย 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ผมขอเสนอเรื่องการท้ิงขยะของประชาชนบริเวณบ่อขยะของ 

เทศบาลต าบลหนองขาว เนื่องจากมีประชาชนน าขยะไปท้ิงด้านนอก
ปากบ่อจนล้นมาบริเวณถนน เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร โดยจะต้อง
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบบ่อยครั้งขึ้น 
เร่ืองที่ 2 กล้องวงจรปิด เมื่อสองวันก่อนมีตะแกรงเหล็กหายบริเวณ 
หมู่ ท่ี 1 เราไม่มีกล้องวงจรปิดติดต้ังบริ เวณท่ี เกิดเหตุ ขอให้ ต้ัง
งบประมาณเพิ่มเติม 

นายโกศล  นาคะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายโกศล นาคะ  สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาลต าบลหนองขาว เมื่อหลายวันท่ีผ่านมาเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
 
 

…/ ได้มาขอดู 
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ได้มาขอดูกล้องวงจรปิด เนื่องจากมีเหตุลักทรัพย์ จ านวน 2 คดี แต่
ปรากฏว่ากล้องวงจรปิดมีภาพไม่ชัดเจนไม่ จึงขอให้มีการปรับปรุงและ
ติดต้ังเพิ่มเติม โดยเฉพาะซอยท่ีเช่ือมต่อกับคลองชลประทานด้านหลัง
วัดอินทาราม 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   เร่ืองที่ 3 ฝาตะแกรงท่อระบายน้ า บริเวณถนนเทศบาล 2 การไฟฟ้า
ประธานสภาเทศบาล   ส่วนภูมิภาคได้มาด าเนินการติดต้ังเสาไฟฟ้าโดยการฝังเสาเบียดเข้ามา 

ใกล้ท่อระบายน้ า ท าให้เกิดการช ารุด ขอให้ท าการแก้ไขด้วย 
เร่ืองที่ 4 เรื่องการติดต้ังเสียงตามสาย ตอนนี้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
หรือไม่ 

นายขวัญเมือง  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายขวัญเมือง  เอกจิตต์
รองนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี  ขณะนี้ผู้รับเหมาได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  

1 โซน คือ โซนหมูท่ี 2 ชุมชนบ้านกล้วย คงเหลือ จ านวน 2 โซน 
นายสุนทร  จันทนะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายสุนทร จันทนะ สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ขอให้ซ่อมแซมล าโพงบริเวณหน้าร้าน 

นิตยาบริการด้วย 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ 

 

เลิกประชุมเวลา 11.38 นาฬิกา 

 
 

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

 

 
 
 
 

 
 
 

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

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2561 ประจ าปี 2561 เรียบร้อย
ถูกต้องแล้ว เมื่อวัน...................ท่ี.........เดือน..................................พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 
 

( ลงช่ือ )......................................................ประธานกรรมการ        
                ( นายพยอม  ผ่ึงผาย ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 
…/ ( ลงช่ือ ) 
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( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
             ( นายวันชัย กมลวิบูลย์นันท  ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 
 

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

ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม....................สมัยท่ี...............ครั้งท่ี........../๒๕61  เมื่อวัน.................................   
ท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕61      

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

               ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


