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การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2/2564 ประจำปี พ.ศ.๒๕64 
วันจันทร ์ท่ี 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา ๑0.00 นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
…………………………………………………………………………………… 

ผู้มาประชุม 
1. นายโปรด  ลำดวล   ประธานสภาเทศบาล 
2. นายมานพ  หนูเล็ก   รองประธานสภาเทศบาล  
3. นาย ธนกร      แตงโต   สมาชิกสภาเทศบาล  
4.  นางสุฑาวรรณ     เพิกเฉย   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายสมชาย     สุขศิริ   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นางสมใจ     เรือนงาม  สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นายณรงค์     สุวรรณประดิษฐ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายชำนาญ     เอกฉันท ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายชูชาติ     อุทัยทอง  สมาชิกสภาเทศบาล       
10. นายชวลิต     ฟักทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นางสาวกฤษณา     ลำดวน   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายอุกิจ      อุทัยทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายสุชาติ  บัวงาม   เลขานุการสภาเทศบาล 

 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายวัฒนา  เชียงทอง  นายกเทศมนตรี 
๒. นายสำเนาว์  เอกสาร   รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายพยอม  ผ่ึงผาย   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายไววิทย์  บุญรอด   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นางจันทร  ปานธรรม  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6.  นางวารุณี  เนาท่าแค  ผู้อำนวยการกองคลัง 
7.  นายคมสัน  คำบุดดี   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
8.  นายเขมรุจ  นาคราช   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
9.  นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
10. นายชินภัทร์  เพ็งบุตร   นักการ  

 
 
 

/ นายสุชาติ...   
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นายสุชาติ  บัวงาม   เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว 
เลขานุการสภาเทศบาล     จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมประชุม และขอเชิญ       

นายโปรด ลำดวล ประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
และกล่าวเปิดประชุม 

นายโปรด ลำดวล    บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาวมาครบองค์ประชุม  
ประธานสภาเทศบาล   จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว สมัยประชุมสามัญ     

สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2564 ประจำปี ๒๕64 ตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายโปรด  ลำดวล   แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองขาว พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาล   ฉบับท่ี 8  ได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2564 แล้ว 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ชี ้แจงข้อระเบ ียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 39  
การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความใน ข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม  

การรับรองญัตติ เช่นว่านี้ให้กระทำได้โดยวิธียกมือขึ้นพ้น
ศรีษะ 

ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำใดต่อ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น
อนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ท่ีของตนหรือ  ณ ท่ีซึ่งจัดไว้
ก็ได้และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้
โอกาสแก่ผู ้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติอภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู ้เสนอ
ญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภาท้องถิ ่นอนุญาตให้
อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน 

นายโปรด  ลำดวล   ขอเช ิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประช ุม เสนอญ ัตติ
ประธานสภาเทศบาล   การพิจารณาและตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 

 

/ หนองขาว… 
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หนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2564 ประจำปี 2564 เมื่อ
วันท่ี 13 สิงหาคม 2564 ต่อสภา 

นางสมใจ  เรือนงาม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉัน นางสมใจ เรือนงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะประธานกรรมการฯ ขอเสนอญัตติ 

ด้วยวาจา เรื่อง การพิจารณาและตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 1/2564
ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 
  บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งท่ี 1/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2564  
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  มีความเห็นว่าถูกต้องตามมติท่ีประชุมทุกระเบียบ
วาระแล้ว ไม่มีการแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขาวมีมติรับรองใน
การประชุมครั้งนี้    

นายโปรด ลำดวล   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล    
นายชำนาญ เอกฉันท์   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวที่เคารพ ผมนายชำนาญ 
สมาชิกสภาเทศบาล   เอกฉันท์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง 
นายสมชาย  สุขศิริ   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวที่เคารพ ผมนายสมชาย  
สมาชิกสภาเทศบาล   สุขศิริ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอรับรอง  

มีผู้รับรองถูกต้อง 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื ่นหรือไม่ ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบา   อยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  

ขอมติที ่ประชุม ท่านใดเห็นชอบและรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  จำนวน....10..เสียง 
นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดไม่เห็นชอบและไม่รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โปรด
ประธานสภาเทศบาล   ยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบ  จำนวน......-...เสียง 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล   

หนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 
พ.ศ. 2564 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 ด้วยเสียง 
 
 

/ เห็นชอบ... 
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เห็นชอบ  จำนวน.......10.....เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน..........-......เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน.........2.....เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   กระทู้ถาม 
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
เร่ือง การพิจารณาคำเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 ( วาระท่ี ๒ แปรญัตติ ) 
และ ( วาระ  ที่ 3 ลงมติ ) 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

นายโปรด ลำดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงข้อระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมาย 
นายสุชาติ  บัวงาม   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  
ข้อ ๕๐ ( วรรคหนึ่ง ) เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา

แล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็น
ของ กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 
24 ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็น   
การด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย 
เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือ ช้ีแจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงาน
นั้น  

 
 
 
 

/ ข้อ ๕๑… 
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ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษา
เรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มี การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปร
ญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็น อย่างอื่น 

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภา ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้า
มีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ
ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ข้อ 110 ( วรรคสอง ) รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อย
ต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การ
แปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตติ
น ั ้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย 

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายสมชาย สุขศิริ สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะประธาน 
ประธานสภาเทศบาล   คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 แถลงคำเสนอแปรญัตติฯ ต่อท่ีประชุม 
นายสมชาย  สุขศิริ   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ท ี ่ เคารพผม          
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  นายสมชาย สุขศิริ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

ตามท่ีมติการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีมติเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ซึง่ประกอบด้วย  

ข้าพเจ้า นายสมชาย  สุขศิริ  ประธานกรรมการแปรญัตติ 
2. นายธนกร  แตงโต  กรรมการ 
3. นายอุกิจ  อุทัยทอง  กรรมการ/เลขานุการ 
ทำหน้าท่ีรับคำเสนอแปรญัตติและพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ตั ้งแต่ว ันศุกร์ท่ี  13 
สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ถึงวันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 
2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล  
หนองขาว ปรากฏว่าไม่มีคณะผู้บริหาร หรือ สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลหนองขาวท่านใดยื่นคำเสนอแปรญัตติแต่อย่างใด 
 
 
 
 

/ ข้าพเจ้า... 
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ข้าพเจ้า ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติร ่าง      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
ขอเสนอรายงานย่อตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน    
ข้อ 110 ในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เมื ่อวันที ่ 16 
สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตำบลหนองขาว มีรายละเอียด ดังนี้ 
ข้อที่ 1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565   

 

ส่วนที ่  1 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- ไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด คณะกรรมการแปร
ญัตติเห็นชอบตามร่างเดิม 

ส ่วนท ี ่  2 เทศบ ัญญัต ิ เร ื ่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
ข้อ 1 เทศบัญญัติน ี ้เร ียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
- ไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด คณะกรรมการแปร
ญัตติเห็นชอบตามร่างเดิม 

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 
เป็นต้นไป 
- ไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด คณะกรรมการแปร
ญัตติเห็นชอบตามร่างเดิม 

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็น
จำนวน รวมทั้งสิ้น 54,052,000 บาท 
- ไม่มีการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดใด คณะกรรมการแปร
ญัตติเห็นชอบตามร่างเดิม 

 

 

 

/ ข้อ 4... 
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ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวด 
ภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวน รวมทั้งสิ้น 
50,160,000 บาท  
- ไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด คณะกรรมการแปร
ญัตติเห็นชอบตามร่างเดิม 
 

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้ เป็นจำนวน
รวม ทั้งสิ้น 3,892,000 บาท  
- ไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด คณะกรรมการแปร
ญัตติเห็นชอบตามร่างเดิม 

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาวปฏิบัติ การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- ไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด คณะกรรมการแปร
ญัตติเห็นชอบตามร่างเดิม 

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาวมีหน้าที่ร ักษาการให้
เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
- ไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด คณะกรรมการแปร
ญัตติเห็นชอบตามร่างเดิม 

ส่วนที ่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการประปาเทศบาลตำบลหนองขาว ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
- ไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด คณะกรรมการแปร
ญัตติเห็นชอบตามร่างเดิม 
 

ข้อ 2 ไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 
 
 

 
/ ตลอดจน... 
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ตลอดจนคำสงวนคำแปรญัตติของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลหนองขาว 

นายโปรด ลำดวล   มีท่านใด จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี  ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองขาวมีมติรับร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม 2564 และประธานสภาได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับคณะกรรมการแปร
ญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอรายงานย่อต่อท่ีประชุมไม่มี
การแก้ไข ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม ถือว่า
สมาชิกเห็นชอบ จึงขอเข้าสู่ วาระท่ี 3  ( ลงมติ )  

และเมื่อมีสมาชิกสภาอยู่ในที ่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์
ประชุม 

  วาระท่ี 3 ลงมติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุม เห็นชอบ  จำนวน......10.....เสียง 
     ท่านใดไม่เห็นชอบ  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ  จำนวน.........-......เสียง 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
เห็นชอบ  จำนวน........10.......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน............-.......เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน...........2.......เสียง 

เมื ่อที ่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 แล้ว จะทำการเสนอต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขออนุมัติใช้ ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองที่เสนอใหม่ 
5.1 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณในงบลงทุน แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหาร 
 
 
 

/ ท่ัวไป... 
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ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องรับส่ง-วิทยุ ชนิดประจำที่ 
ขนาด 40 วัตต์ งบประมาณ 30,000 บาท 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ชี ้แจงข้อระเบ ียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29    
การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ท่ีทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายวัฒนา  เชียงทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ที่เคารพ ผมนายวัฒนา 
นายกเทศมนตรี    เชียงทอง นายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติต่อสภา ดังนี้ 
 

          เร่ืองเดิม 
เทศบาลตำบลหนองขาว ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64  ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันท่ี    
1 กันยายน 2563 งบประมาณของสำนักปลัดเทศบาล แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ   
รายการเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดประจำท่ี 40 วัตต์  งบประมาณอนุมัติ 
30,000.-  บาท   

 

ข้อเท็จจริง 
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร ื ่องหลักเกณฑ์การ
อนุญาตและการกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คล่ืน
ความถ่ี  หมวด 2 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีสำหรับการ 
 
 
 

 
/ ติดต่อ... 
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ติดต่อสื่อสาร ข้อ 12 (3) สถานีฐาน (Base Station) ใช้กำลังส่งไม่
เกิน 10 วัตต์ (W) อัตราขยายสายอากาศไม่เกิน 6 dBd ความสูง 
สายอากาศจากระดับพื ้นดินไม่เกิน 60 เมตร สำหรับสถานีวิทยุ
คมนาคมของเทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย 
 

ข้อพิจารณา 
เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร ้อย 

ถูกต้อง จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

    

ข้อความเดิม 
1. ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
งบ   ลงทุน 

          หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

        รายการ   เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดประจำท่ี  
ขนาด 40 วัตต์ 

        งบประมาณต้ังไว้  30,000.-  บาท 
        งบประมาณคงเหลือ 30,000.-  บาท 
 

ข้อความใหม่ 
2. ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
งบ   ลงทุน 

         หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภท   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
        รายการ   เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดประจำท่ี  

ขนาด 10 วัตต์ 
       งบประมาณต้ังไว้  30,000.-  บาท 
        งบประมาณคงเหลือ 30,000.-  บาท 
 

ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 หมวด ๔ การโอนและ 
 
 

/ การแก้… 
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การแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลง    
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอประธานสภาเทศบาล 

นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  

ขอมติที ่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้เปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน......10........เสียง 
ท่านใดไม่เห็นชอบให้เปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณ

รายจ่ายในงบลงทุน โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-........เสียง 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ    

ในงบลงทุน แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั ่วไป
เกี ่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดครุภ ัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องรับส่ง-วิทยุ ชนิดประจำที่ 
ขนาด 10 วัตต์ งบประมาณ 30,000 บาท ด้วยเสียง  
เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 

 

5.2 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จำนวน 1 คัน งบประมาณ 854,000 บาท   
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

 
 

/ นายโปรด...   
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นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ชี ้แจงข้อระเบ ียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  

ข ้ อ  19 ใ ห ้ ย ก เ ล ิ ก ค ว าม ใน  ข ้ อ 59 ข อ ง ร ะ เ บ ี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายว ัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม 
นายวัฒนา เชียงทอง    เ ร ี ยนท ่ านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว  ท ี ่ เ คารพ 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว   ผมนายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรี ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

สำนักปลัดเทศบาลขออนุมัติกันเง ินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน รายการ
รถบรรทุก ( ดีเซล ) จำนวน 1 คัน งบประมาณ 854,000 บาท โดย
มีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ   

รับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝาก
เง ิน การเก ็บร ักษาเง ินและการตรวจเง ินขององค ์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก     
ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้   

 

 

/ ก่อหนี้...   
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ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก    
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

          เหตุผล 
ตามที ่ สภาเทศบาลตำบลหนองขาวได้มีมติเห ็นชอบให้      

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ในคราวการประชุมสภา
เทศบาลตำบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ครั ้งที ่ 1/2564 
ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564  แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด    1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จำนวน 1 คัน งบประมาณ 854,000 บาท  เนื่องจากการจัดซื้อ
รถยนต์ดังกล่าวขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณ์ของครุภัณฑ์  
ซึ่งไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบล
หนองขาว  

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว
เพื่อพิจารณา 

นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  

ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย 
โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน.........10.....เสียง 
ขอมติที ่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้กันเงินงบประมาณ

รายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน............-......เสียง 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน
บริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รายการรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า  
 

/ 110 กิโลวัตต์… 
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110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 
งบประมาณ 854,000 บาท ด้วยเสียง     
เห็นชอบ  จำนวน.........10......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-......เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน............2......เสียง 
 

5.3 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ ่ายการบริหารสถานศึกษา      
(2.5) ค ่าใช ้จ ่ายในการพัฒนา/ปร ับปร ุงห้องสมุดโรงเร ียน 
งบประมาณ 100,000 บาท   
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ชี ้แจงข้อระเบ ียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพ ผมนายสุชาติ บั วงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล สืบเนื่องจากการตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย 

รายการโครงการสน ับสน ุนค ่าใช ้จ ่ายการบร ิหารสถานศ ึกษา          
(2.5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งอยู่ใน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบฯ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 59 
วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีต้องกันเงินงบประมาณ จะต้องเป็นรายจ่ายท่ีอยู่ใน
หมวดงบลงทุนเท่านั้น จึงขอเสนอให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว
เสนอถอนญัตติดังกล่าว  

 
 
 

 
/ โดยอาศัย… 



15 
 

โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน 
ข้อ ๕๕ การขอถอนญัตติหรือคําแปรญัตติหรือการแก้ไขข้อความใน
ญัตติร่างข้อบัญญัติซึ ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ 
การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง หรือจากการเป็นผู้ ร่วมกันเสนอ
ญัตติ จะกระทําเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว
ต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมสภาท้องถิ่น  

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายว ัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา เชียงทอง    เ ร ี ยนท ่ านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว  ท ี ่ เ คารพ 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว   ผมนายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอถอนญัตติ  

เร ื ่อง ขอความเห ็นชอบกันเง ินงบประมาณรายจ ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที ่ไม่เข ้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื ่นๆ รายการ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (2.5) ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน งบประมาณ 100,000 บาท   

นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  

ขอมติ ท่ีประช ุม ท ่ านใดเห ็นชอบให้ ถอนญัตติก ันเงิน
งบประมาณรายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน.......10.....เสียง 
ขอมติที ่ประชุม ท่านใดไม่เห ็นชอบให้ถอนญัตติกันเงิน

งบประมาณรายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-......เสียง 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ ่ายการบริหารสถานศึกษา      
(2.5) ค ่าใช ้จ ่ายในการพัฒนา/ปร ับปร ุงห้องสมุดโรงเร ียน 
งบประมาณ 100,000 บาท  ด้วยเสียง 
 
 

  / เห็นชอบ...  



16 
 

จำนวน.........10....เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน............0....เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน............2....เสียง 
 

5.4 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ ่ายการบริหารสถานศึกษา   
(2.10) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสถานศึกษา 
งบประมาณ 150,000 บาท 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ชี ้แจงข้อระเบ ียบ
ประธานสภาเทศบาล   กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพ ผมนายสุชาติ บั วงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  
ข้อ 19 ให้ยกเลิกความในข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน  
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จากการตรวจสอบพบว่า
ญ ัตติขอความเห ็นชอบก ันเง ินงบประมาณรายจ ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการโครงการ 
 
 

/ สนับสนุน… 
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (2.10) ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสถานศึกษา งบประมาณ 150 ,000 บาท 
อยู่ในหมวดค่าใช้สอย ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอให้นายกเทศมนตร ี
เสนอถอนญัตติต่อท่ีประชุม  

โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน 
ข้อ ๕๕ การขอถอนญัตติหรือคําแปรญัตติหรือการแก้ไขข้อความใน
ญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่ง เป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ 
การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง หรือจากการเป็นผู้ ร่วมกันเสนอ
ญัตติ จะกระทําเมื่อใดก็ได้เว้นแต่   
ญัตตินั ้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้วต้องได้รับความยินยอม  จากท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่น  

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายว ัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา เชียงทอง    เ ร ี ยนท ่ านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว  ท ี ่ เ คารพ 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว   ผมนายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอถอนญัตติ 

เร ื ่อง ขอความเห ็นชอบกันเง ินงบประมาณรายจ ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (2.10) ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสถานศึกษา งบประมาณ 150,000 บาท 

นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  

ขอมติ ท่ีประช ุม ท ่ านใดเห ็นชอบให้ ถอนญัตติก ันเงิน
งบประมาณรายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน.......10.....เสียง 
ขอมติที ่ประชุม ท่านใดไม่เห ็นชอบให้ถอนญัตติกันเงิน

งบประมาณรายจ่าย โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-......เสียง 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการศึกษา งานระดับ 
 
 

/ ก่อนวัยเรียน... 
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ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ ่ายการบริหารสถานศึกษา   
(2.10) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสถานศึกษา 
งบประมาณ 150,000 บาท ด้วยเสียง    
เห็นชอบ  จำนวน.........10....เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน............-.....เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน...........2.....เสียง 
 

5.5 ญัตติ เร ื ่อง ขอความเห็นชอบสนับสนุนเง ินอุดหนุนตาม
โครงการหน่วยบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื ้อไวรัส      
โคโรนา 2019 (โควิค-19) “ซิโนฟาร์ม” องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอำเภอท่าม่วง  เพื่อขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนจากเทศบาล
ตำบลหนองขาว  จำนวน 47,300 บาท 
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง  ด่วนที ่สุด ที ่ กจ 
76801/ว 205 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม  2564 

นายโปรด  ลำดวล   นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลง ญัตติเพิ่มเติม เรื่อง ขอความ
ประธานสภาเทศบาล   เห็นชอบสนับสนุนเงินอุดหนุนตามโครงการหน่วยบริหารจัดการฉีด 

วัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) “ซิโนฟาร์ม” 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าม่วง  เพื่อขอรับสนับสนุนเงิน
อุดหนุนจากเทศบาลตำบลหนองขาว จำนวน 47,300 บาท เพื่อขอ
มติเห็นชอบ ตามท่ีได้ส่งญัตติให้สมาชิกสภาได้ทราบล้วงหน้าไปแล้ว 

ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ช้ีแจงข้อระเบียบ 
     กฎหมายต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 
      อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ี 

แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
 

 
/ มาตรา 67… 
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มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้  
(๘) เงินอุดหนุน  
มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการ

จ่ายเงินเพื่อการลงทุน จะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 

นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายว ัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
ประธานสภาเทศบาล   แถลงญัตติต่อท่ีประชุม  
นายวัฒนา เชียงทอง    เ ร ี ยนท ่ านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว  ท ี ่ เ คารพ 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว   ผมนายวัฒนา เชียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอให้  

นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว แถลงญัตติ
แทน 

นายสำเนาว์ เอกสาร   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ท ี ่ เคารพผม                 
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว  นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ขอแถลง 

ญัตติต่อสภา ดังนี้ 
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ี

แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (4) มาตรา 53 (1) มาตรา 56 (1) และ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) มาตรา 17 
(19) บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจ
หน้าท่ีในการป้องกัน  ควบคุมและระงับโรคติดต่อ ประกอบกับหนังสือ
จังหวัดกาญจนบุรี ด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 0023.3/ว12714  ลงวันท่ี  20  
กรกฎาคม  2564  เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการ    
ใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)  กรณีผู ้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ท่ี
ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน  มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง  ด่วนที ่สุด ที ่ กจ 
76801/ว 205 ลงวันที่ 13 สิงหาคม  2564 เรื่อง ขอส่งโครงการ
หน่วยบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
 
 

/ (โควิค-19)… 
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(โควิค-19) “ซิโนฟาร์ม” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าม่วง  
เพื่อขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลหนองขาว  จำนวน 
47,300 บาท (สี ่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้จ่ายเป็น     
ค่าตามโครงการจัดตั้งหน่วยบริหารจัดการฉีดป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิค-19) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าม่วง 

เหตุผล 
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล ( ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ.

2562 มาตรา 67 ทวิ ความว่าการจ่ายเงินอุดหนุน มาตรา 67 ( 8 ) 
และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะทำได้ต่อเมื ่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว  จึงได้
เสนอมาเพื่อจัดทำเป็นญัตติ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
หนองขาวพิจารณาอนุมัติให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนตามโครงการ
หน่วยบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิค-19) “ซิโนฟาร์ม” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าม่วง 
จำนวน 47,300 บาท (ส่ีหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
เพื่อโปรดพิจารณา 

นายโปรด  ลำดวล   ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี และมีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  

ขอมติที ่ประชุม ท่านใดเห็นชอบสนับสนุนเงินงบประมาณ
โครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน.......10.....เสียง 
ขอมต ิท ี ่ประช ุม ท ่ านใด ไม่ เห ็นชอบให้สน ับสน ุนเงิน

งบประมาณโครงการดังกล่าว โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  จำนวน..........-......เสียง 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเงินอุดหนุนตามโครงการหน่วย 

บริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019    
(โควิค-19) “ซิโนฟาร์ม” องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอำเภอท่าม่วง  
เพ ื ่อขอรับสนับสนุนเง ินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลหนองขาว  
จำนวน 47,300 บาท ด้วยเสียง   
 
 
 
 

/ เห็นชอบ... 
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เห็นชอบ  จำนวน.........10.......เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน.............-.......เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน............2.......เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ  
นายโปรด  ลำดวล   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายชำนาญ  เอกฉันท์   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวที ่เคารพ ผมนาย
สมาชิกสภเทศบาล    ชำนาญ เอกฉันท์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ได้รับเรื่อง 

ร้องเรียนจากประชาชนในขั้นตอนการขอรับบริการจากกองช่าง เช่น 
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร การขออนุญาตรื้อถอน เกิดความ    
ล่าช้า ขอให้ปรับปรุงให้รวดเร็วขึ้น 

นายสำเนาว์ เอกสาร   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ท ี ่ เคารพผม           
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว  นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว หากมีเอกสาร 

ให้ลงนามจะทำการลงนามทันทีไม่เคยล่าช้า 
นายโปรด  ลำดวล   ขอเชิญ นายสุชาติ บัวงาม เลขานุการสภา ชี ้แจง ขั ้นตอนการ
ประธานสภาเทศบาล   เสนอกระทู้ถาม ต่อท่ีประชุม  
นายสุชาติ  บัวงาม   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลที ่ เคารพ ผมนายสุชาติ บัวงาม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล การหารือหรือการขอคำตอบจากสภาในการ 

ประชุมทุกครั ้ง ขอให้ทำกระทู้โดยเสนอต่อประธานสภาเทศบาล
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อคณะผู้บริหารได้หาคำช้ีแจงและได้ข้อมูล
ท่ีถูกต้อง 
  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  

ข้อ ๘๗ กระทู้ถาม คือ คำถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
เพื่อสอบถาม ผู้บริหารท้องถิ่นเกี ่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอัน
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีของผู้บริหาร ท้องถิ่น  

ข้อ ๘๘ กระทู้ถามมี ๒ ประเภท คือ (๑) กระทู้ถามท่ัวไป (๒) 
กระทู้ถามด่วน 

ข้อ ๙๔ กระทู้ถามด่วน ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถ ิ ่น  โดยม ีห ัวข ้อเร ื ่องท ี ่จะต ั ้ งกระทู ้ถาม ให้
ประธานสภาท้องถิ่นรีบจัดส่งกระทู้ถามนั้น ไปยัง ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ 
 
 

/ เตรียมตอบ… 
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เตรียมตอบและให้แจ้งไปด้วยว่าได้กำหนดจะให้ผู้ตั ้งกระทู้ถาม ถาม
กระทู้เรื่องนั้นในการประชุมครั้งใด การกำหนดเวลาดังกล่าวนั้นให้ 
ประธานสภาท้องถิ่นคำนึงถึงความสำคัญของ เหตุการณ์และความ
สนใจของประชาชน  

ข้อ ๙๕ กระทู้ถามทั่วไปให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดส่งกระทู้
ถามไปยังผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อเตรียมตอบ และให้บรรจุเข้าระเบียบ
วาระภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีส่งกระทู้ ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่น 

นายโปรด  ลำดวล   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายณรงค์ สุวรรณประดิษฐ์  เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาวที ่เคารพ ผมนาย
สมาชิกสภเทศบาล    ณรงค์ สุวรรณประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังที่ 1 ขอหารือ 

กรณีฝาตะแกรงรางระบายน้ำสูญหาย ได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง  
นายสำเนาว์ เอกสาร   เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ท ี ่ เคารพผม           
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว  นายสำเนาว์ เอกสาร รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว จากการ 

ตรวจสอบพบว่า วันท่ี 18 สิงหาคม 2564 มีฝาตะแกรงรางระบายน้ำ
สูญหายหลายจุด จึงได้ดำเนินการตรวจสอบ และทำการแจ้งความ     
ณ สถานีตำรวจภูธรหนองขาวแล้ว เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2564 และ
ได้มอบหมายให้พนักงานทำการแก้ไขเรียบร้อยซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ 

นายโปรด  ลำดวล   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มี ปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 

เลิกประชุมเวลา 11.10 นาฬิกา 

 

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

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

       ( นายสุชาติ  บัวงาม )   
 
 
 
 
 
 

/ คณะกรรมการ… 
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คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2564 ประจำปี 2564
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน.....................ท่ี...............เดือน.................................พ.ศ.๒๕64 

 
 

( ลงช่ือ )......................................................ประธานกรรมการ        
                 ( นางสมใจ  เรือนงาม ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 

 
 

( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
              ( นางสาวกฤษณา  ลำดวน ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 

 
 

( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ/เลขานุการ   
                ( นางสุฑาวรรณ  เพิกเฉย ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 

 
              ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในคราว    
การประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม........................................สมัยท่ี.....................ครั้งท่ี.................../๒๕64   
เมื่อวัน...........................ท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ.๒๕64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
( ลงช่ือ )..................................................................... 
                     ( นายโปรด  ลำดวล ) 

                ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขาว 
 

 

 

 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 ประจำปี พ.ศ.2564 
วันจันทร์ ท่ี 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา 
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