
ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕  
วันที่  15  สิงหาคม พ.ศ.2555  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ   ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองกราด 

--------------- 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายจ่ง เสริฐขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด จ่ง เสริฐขุนทด 
๒ นางกลม พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด กลม พัดขุนทด 
3 นายประเสริฐ เพียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ประเสริฐ เพียกขุนทด 
4 นางกชพร สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด กชพร สกุลทัศนบรรจง 
5 นางดอกไม้ เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ดอกไม้ เมียกขุนทด 
6 นางบัวภา โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด บัวภา โมงขุนทด 
7 นางมาลี ศรีแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด มาลี ศรีแสง 
8 นางธนาทิพย์ พลขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ธนาทิพย์ พลขุนทด 
9 นางส าเรียง เมียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ส าเรียง เมียกขุนทด 

10 นายอ านวย ศรีทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด อ านวย ศรีทอง 
11 นายจู ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนอกงราด จู ศรีทอง 
12 นายบุญยัง พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด บุญยัง พูดขุนทด 
๑๓ พ.จ.อ.สมหวัง แผงฤทธิ์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล สมหวัง  แผงฤทธิ์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางประสิทธิ์ ชุ่มตะคุ รองนายกเทศมนตรี ประสิทธิ์ ชุ่มตะคุ 
๒ นางสัมฤทธิ์ วนันตร์ เลขานายกเทศมนตรี สัมฤทธิ์  วนันตร์ 
๓ นางลัง โต้งสูงเนิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ลัง โต้งสูงเนิน 
๔ นางรกัษณาพา รอสูงเนิน ผู้อ านวยการกองการศึกษา รักษณาพา  รอสูงเนิน 
๕ นางฉันทนา อ่ิมวิเศษ นักพัฒนาชุมชน ฉันทนา อ่ิมวิเศษ 
๖ นางประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล ประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน 
๗ นายวีรภัทร ศิลาเลิศ ผู้อ านวยการกองช่าง วีรภัทร ศิลาเลิศ 
8 นายอนุชิต ครุฑขุนทด หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล อนุชิต ครุฑขุนทด 
๙ นางสาวศรัญญา แก่นวิถี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และแผน ศรัญญา แก่นวิถี 

๑๐ นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์ 
๑๑ นายพงษ์ศักดิ์ เพียกขุนทด นายเทศมนตรี พงษ์ศักดิ์ เพียกขุนทด 
๑๒ นายฉลอง  เมียกขุนทด รองนายกเทศมนตรี ฉลอง เมียกขุนทด 

 
 
 



-๒- 
ประชาชนผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นางสนิท สวยขุนทด ประชาชนชุมชนหนองกราดพัฒนา สนิท สวยขุนทด 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายจู  ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด เป็นประธานในการเปิด

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕5  ตามระเบียบ
วาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

๑.๑ เรื่อง  ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด เรื่อง เรียกประชุมสภา 
              เทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ประจ าปี  
              พ.ศ.๒๕๕5  

ประธานสภาฯ  ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล 
หนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ.๒๕๔๖  ประกอบกับมติท่ีประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ 
สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕4 เมื่อวันที่ 23  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕4  
มติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕5  ตั้งแต่วันที่ 8  สิงหาคม ๒๕๕5  เป็นต้นไป 
เป็นเวลาสามสิบวัน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 24  เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕5  นายจู  ศรีทอง  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
   ๑.๒ เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๕6-2558) 
ประธานสภาฯ ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) อาศัยอ านาจตามความใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2558 หมวด 3 ข้อ 17 (4) โดยได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองกราด ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด จึงประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-
2558)  ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองกราดเสนอ เพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองกราด ต่อไป 

มิติที่ประชุม  -รับทราบ-  
   ๑.๓ เรื่อง  ประกาศรายช่ือคณะกรรมการชุมชนเทศบาลต าบลหนองกราด               
ประธานสภาฯ การประกาศรายชื่อคณะกรรมการชุมชนเทศบาลต าบลหนองกราด นั้น เอกสารได้แจก

ให้กับทุกท่านแล้ว  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
มิติที่ประชุม  -รับทราบ-  
                ๑.๔ เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
ประธานสภาฯ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอด่านขุนทด แจ้งว่าได้มีคนร้ายท าการโจรกรรมทรัพย์สินใน  

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอด่านขุนทด โดยคนร้ายได้
ท าการโจรกรรมทรัพย์สินประเภท สายอลูมิเนียมเปลือย สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน มิเตอร์
วัดกระแสไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า การกระท าของคนร้ายสร้างความเสียหายให้กับ
ทรัพย์สินของทางราชการ ยังท าให้ประชาชนผู้ใช้กระแสไฟฟ้าได้รับความเดือดร้อนไม่ได้
ใช้กระแสไฟฟ้า  ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอด่านขุนทด จึงขอความร่วมมือให้  



-๓- 
 
หน่วยงานราชการทุกแห่งช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยสอดส่องดูแล หากพบเห็น
คนร้านท าการโจรกรรมทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ท าการจับกุมหรือแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอด่านขุนทดเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ  

มติที่ประชุม  -รับทราบ- 
 ๑.5 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

    ส่วนท้องถิ่น กรณีมีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    เพิ่มเติม 

ประธานสภาฯ ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้ซักซ้อมแนว
ทางการการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีมีการตรา
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยค านวณจากจ านวนเงินจริงที่
เพ่ิมข้ึนจากประมาณการรายรับที่ตั้งไว้  (โดยไม่น ารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มี
ผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนมารวมค านวณ)   มิใช่ค านวณจากประมาณการรายจ่ายที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการตั้งจ่ายเพิ่มเติม ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ เทศบาล
ก็ได้แจกเอกสารให้กับผู้เข้าประชุมทุกท่านแล้ว ท่านก็ไปศึกษาเองนะครับ 

มติที่ประชุม  -รับทราบ-  
 ๑.6 เรื่อง   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน 
                                           ท้องถ่ินเกีย่วกับคา่บ ารงุสมาคม  พ.ศ.2555 
ประธานสภาฯ ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 โดย
ระเบียบดังกล่าวได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 มิถุนายน 
2555 เป็นต้นไป  รายละเอียดทุกท่านคงมีแล้วขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม  -รับทราบ-  
1.7 เรื่อง  การประชาสัมพันธ์ตู้ไปรษณีย์แจ้งเบาะแสในการป้องกันและปราบปราบ 
              ยาเสพติด 

ประธานสภาฯ ด้วย ศพส.อ.ด่านขุนทด ได้รับแจ้งจาก จังหวัดนครราชสีมา/ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา (ศพส.จ.นม.) ได้ด าเนินการเช่าตู้ไปรษณีย์
จอมสุถรางค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับยา
เสพติดและข้อมูลความเดือดร้อนในด้านต่างๆ จากประชาชน เพ่ือน าข้อมูลไปด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้ท่าน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งเบาะแสได้ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม  -รับทราบ-  
1.8 เรื่อง  ขอความร่วมมือประกาศนโยบายกีฬาต้านยาเสพติดปลอด 
              เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ประธานสภาฯ ตามที่ได้รับแจ้งจากอ าเภอด่านขุนทดและกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายในการส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกีฬาต้านยาเสพติดเพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่าง 

 
 



-๔- 
 

ให้เป็นประโยชน์และเพ่ือสุขภาพที่ดี แต่จากผลการติดตามของส านักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้าพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายพื้นท่ีมีการกระท าท่ีเข้าข่ายผิด
พระราชบัญญัติควบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และมีการแจ้งว่ายังมีการ
ขายและการดื่มในสถานที่ท่ีกฎหมายห้าม จึงของให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
ด าเนินการดังนี้    
(1) สนับสนุนประกาศนโยบายกีฬาต้านยาเสพติด ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุรี่ 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะจัดงานกีฬาระดับต าบลพิจารณาด าเนินการ ติด
ป้ายรณรงค์ “กีฬาต้านยาเสพติด ปลอดเหล้าเบียร์ ” ภายในสถานที่จัดงาน    ห้ามไม่ให้มี
การจัดเลี้ยงด้วยเครื่องแอลกอฮอล์  ห้ามใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นรางวัล 
(2)  ก าชับผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนกวดขันสถานประกอบการและร้านค้าต่าง ๆ ให้ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด ขอแจ้งให้
ทุกท่านทราบ 

มติที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  ไม่มี  เนื่องจากอยู่ในระหว่างด าเนินการ จะน าเข้าในการประชุมสภาเทศบาลครั้งต่อไป  
มติที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี- 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี-  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ 

5.1 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองกราด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

ประธานสภาฯ  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองกราด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (วาระท่ี 1 รับหลักการ) 
ตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3 ) พ.ศ.2543 
หมวด 3 วิธีการจัดท างบประมาณ  
ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข้
งบประมาณในขั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้
พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม  
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
หมวด 4 งบประมาณ 
ข้อ 58 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบ
และวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประขุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 
 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะได้พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน
การพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้นอันดับต่อไป 

มติที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ  อันดับต่อไป ขอเชิญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด  แถลงต่อสภาเทศบาลต าบล  

หนองกราดครับ 
นายกเทศมนตรี ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   

ผม นายพงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด   บัดนี้ถึงเวลาที่คณะ
ผู้บริหารเทศบาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาล
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะบริหารเทศบาล จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมา
ชิดทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
1. สถานะการคลัง 
ปัจจุบัน เทศบาลมียอดเงินสะสมที่สามารถน ามาใช้ได้ จ านวน 2,646,216.๐2 บาท 
และสะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท) อีก จ านวน 1,927,932.58  บาท 
มีภาระส่งช าระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.จ านวน 1,489,000.-บาท ซึ่งเป็นงวดที่ 9 ต้องช าระหนี้
ในปีงบประมาณ 2556 จ านวน 163,512.14บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขท่ี 
1859/53/2546  ลงวันที่ 15 สิงหาคม  พ.ศ. 255๔ ก าหนดส่งช าระหนี้ 10 ปี แต่ก็
ยังท าให้ฐานะการคลังของเทศบาลมั่นคงพอสมควร 
2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน  
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมาสภาพการทางเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนิน
กิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบทุกโครงการ 
2.1 รายรับ  ปีงบประมาณ 2556 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น  33,000,000.-บาท 
แยกเป็นรายละเอียดดังนี้.- 

ก.รายได้ภาษีอากร   1.หมวดภาษีอากร ประมาณการไว้ในปี 255๖ จ านวน   
1๖,2๙0,00๐.- บาท 

ข.รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร ประมาณการไว้ในปี 255๖ จ านวน ๗๑๐,000.-บาท 
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1. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  ประมาณการไว้ในปี 255๖

จ านวน 4๕๒,000.- บาท 
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  ประมาณการไว้ในปี 255๖ จ านวน 

100,000.-บาท แยกเป็น ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ จ านวน ๓0,000.- บาท,       
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน ๕0,000.-บาท ,ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. จ านวน 
20,000.-บาท 

3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   ประมาณการไว้ในปี 255๖  จ านวน             
๑๕๘,000.-บาท แยกเป็น ค่าขายแบบแปลน จ านวน ๑0๒,000.-บาท ,ค่าจ าหน่าย
แบบพิมพ์และค าร้อง จ านวน 1,000.- บาท,ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน  
๕,000.-บาท ,รายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน ๕0,000.-บาท 
 ค.เงินช่วยเหลือ หมวดเงินอุดหนุน  ประมาณรายรับจากเงินอุดหนุน ปี 255๖ 
จ านวน ๑๖,000,000.-บาท ซึ่งประมาณการรับของปีงบประมาณ 255๖ ใกล้เคียงกับ
ประมาณการรายรับของปี 255๔ (ปีงบประมาณท่ีผ่านมา) 
2.2 รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
1. ด้านบริหารทั่วไป ประมาณการไว้ในปี 255๖ จ านวน 14,3๐๙,๘๓0.- บาท 
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม ประมาณการไว้ในปี 255๖  
   จ านวน 1๑,3๖๙,๙30.-บาท 
3. ด้านเศรษฐกิจ ประมาณการไว้ในปี 255๖ จ านวน ๕,๙0๖,๑70.- บาท 
4. ด้านการด าเนินงานอ่ืน ประมาณการไว้ในปี 255๖ จ านวน 1,๔๑๔,0๗๐.- บาท 
2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย ประมาณการไว้ในปี 255๖  
      จ านวน 3๓,000,000.-บาท แยกเป็น  

1. รายจ่ายงบกลาง จ านวน 1,๔๑๔,0๗๐.- บาท 
2. หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า จ านวน 1๒,๓๓๖,0๔๐.-บาท  
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ านวน 1๒,๔๐๒,๑๙0.-บาท 
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค จ านวน 4๗8,000.-บาท 
6. หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 1,๖๑๓,๒00.-บาท 
7. หมวดรายจ่ายอื่น จ านวน 30,000.-บาท 
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๔,๗๒๖,๕00.-บาท 

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพระกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม 
       (รายจ่ายท่ีไม่น าไปตั้งงบประมาณ) 
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1.1 แผนงานการศึกษา 

1.1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จ านวน 919,520.-บาท 
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

1.2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ จ านวน 4,514,300.-บาท 
1.3 แผนงานงบกลาง 
 1.3.1 งานงบกลาง จ านวน 4,920.-บาท 
2.  จ่ายขาดเงินสะสม 2.1 แผนงานบริหารทั่วไป  

2.1.1 งานบริหารทั่วไป จ านวน 212,830.-บาท 
2.1.2 งานบริหารงานคลัง จ านวน 9,750.-บาท 
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2.2 แผนงานการศึกษา  
2.2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จ านวน 440.-บาท 

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    2.3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ จ านวน 15,600.-บาท  
   2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    2.4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  

จ านวน 18,000.-บาท 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ของเทศบาลต าบลหนองกราด   อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
หลักการ 
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม 33,000,000.- บาท  
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้  
ก.ด้านบริหารทั่วไป ยอดรวม 14,309,830.- บาท  

1. แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม 11,826,740.- บาท  
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวด 2,483,090.- บาท  

ข.ด้านบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 11,369,930.- บาท  
1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 3,860,890.-บาท  
2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 4,994,690.-บาท  

3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 994,350.-บาท  
๑. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 500,000.-บาท  
๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 0.-บาท  
๓. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 1,020,000.-บาท  

ค.ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม 5,906,170.-บาท  
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 5,576,170.-บาท  
2. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 30,000.-บาท  
3. แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 300,000.-บาท  

ง.ด้านการด าเนินงานอ่ืน ยอดรวม 1,414,070.-บาท  
1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 1,414,070.-บาท 

เหตุผล 
   เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
หนองกราดพิจารณาเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีก็ได้แถลงร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2556 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วนะครับ   
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554   
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสามวาระรวด
เดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้
ที่อยู่ในที่ประชุมเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประขุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะได้พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน
การพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

 ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ี
หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้  
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2556 หรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญเรียนเชิญครับ  

นายบุญยังฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายบุญยัง  พูดขุนทด สมาชิกสภา
เทศบาลฯ  ขอให้ท่านดู หน้า 55  ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้อ 1.2.3.3   
ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 200,0๐0.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ      
ถังขยะ,แปรง,ไม้กวาด,ผ้าปูโต๊ะ,ผ้าห่ม,แก้ว,กระจกเงา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) หน้า 21         
ผมอยากให้ใช้จ่ายตามความเป็นจริง  และอุปกรณ์กีฬาก็เหมือนกัน  ผมอยากให้ซื้อที่มี
คุณภาพ และโครงการงานกีฬาฯ  ผมว่าจะเอ้ือประโยชน์กันคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่า 
หรือว่าท าไปพอเสร็จๆ  ส่วนเรื่องการขยายของไฟฟ้า  ผมอยากให้ไปดูกันว่าสายไหนที่จะ
พอขยายได้ ผมอยากจะขอฝากทุกท่านให้ช่วยกันดูแล  สุดท้ายก็อยากให้ชี้แจง          
กองสาธารณสุขฯที่ตั้งไว้  200,000.-บาท  และงานกีฬากองการศึกษาก็เหมือนกันตั้งไว้ 
มากไปหรือเปล่าครับ  ขอบคุณครับท่านประธานฯ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่  
นางมาลีฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร 

ผู้อ านวยการกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางมาลี  ศรีแสง  สมาชิกสภา
เทศบาล ฯ ขออภิปรายเรื่อง หมวดค่าครุภัณฑ์ ข้อ 2.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ประเภท รถโดยสาร (รถตู)้ ตั้งไว้ 1,500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสาร 
(รถตู)้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
หน้า 15 แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 79  โครงการของบัณฑิต
น้อยและอีกหลายๆโครงการ ดิฉันขอท้วงติงว่า ไม่มีผู้เสนอ คนรับผิดชอบโครงการ 
ผู้อนุมัติไม่มี   ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ  ขอบคุณค่ะ 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
นางบัวภาฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร 

ผู้อ านวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางบัวภา โมงขุนทด สมาชิกสภา
เทศบาล ขออภิปรายเรื่องโครงการจัดเก็บขยะและกวดถนน  อยากจะให้ท่านผู้รับผิดชอบ
ลงไปดูแล ทางเราได้ตั้งงบประมาณไว้ไม่ใช่น้อยๆ   งานประเพณีเข้าพรรษา ได้ตั้งไว้เท่าไร
ปีนี้เราใช้เท่าไร งบอุดหนุนชุมชนเราก็ไม่อุดหนุน อย่างรายของ นางด าฯ มารับเงินแต่
กลับได้ซองเปล่าไป อยากให้ท่านที่รับผิดชอบชี้แจงด้วย ว่าท าไมถึงได้ซองเปล่า และท่ี
ท่านนายบุญยัง ฯ ขอให้ท่านใส่ใจและดูแลพวกเขาด้วย  ให้เหมือนกับที่ท่านพูดว่า น้ าไหล 
ไฟสว่าง ขอให้ท าอย่างที่พูดด้วย ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเต็มไหมครับ 
นางดอกไม้ฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร 

ผู้อ านวยการกองกองทุกกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางดอกไม้  เมียกขุนทด 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ขออภิปรายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ข้อ  1.2 หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ข้อ 1.2.2.6.2 ตั้งไว้ 280,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมให้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่ม อ.ส.ม. กลุ่มแม่บ้าน หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก
เทศบาลให้มีสิทธิ์ในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ตั้งไว้มากแต่ก็ไม่ได้จัดการอบรม อยากให้
ท่านช่วยชี้แจงด้วยค่ะ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มี  ขอเชิญท่านผู้บริหารชี้แจงด้วยครับ  
นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร 

ผู้อ านวยการกองทุกกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายพงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด   ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้เสนอแนวทางชี้แนะ 
วัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ข้อ 1.2 หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ ข้อ 1.2.3.3 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 200,000.-
บาท  เพ่ือจ่ายจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ถังขยะ,แปรง,ไม้กวาด,ผ้าปูโต๊ะ,ผ้าห่ม,แก้ว,กระจกเงา 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข) หน้า 21  จะด าเนินการซื้อส่วนที่ช ารุด  ในส่วนของการเบิกจ่าย
งบประมาณก็จะเบิกจ่ายตามจริง  และส่วนของอุปกรณ์กีฬา  ผู้จัดหาก็จัดการตามราคา
ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ ในส่วนของพัสดุจะจัดหาคุณภาพได้ดีกว่าปีที่แล้ว  ส่วนของงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  และงานกีฬา  เราก็จะจัดการเตรียมงานหลายวันการหา
แนวทางร่วมกันเพ่ือให้ลงตัวที่สุด ผมก็ได้ปรึกษากับชุมชน ก านัน ผู้น าชุมชนทุกชุมชน  
ส่วนการอุดหนุนไฟฟ้า ประปา  ผมจะขอชี้แจงเพ่ิมเติมผมไม่เคยปิดบังอะไรและส่วนใน
ของเงินอุดหนุน,ค่านม ,ค่าอาหารกลางวัน และส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายประจ า
การศึกษาของบุตรที่เกี่ยวกับเรื่องการข้ึนเงินเดือนเราต้องท ากันไป  ในปีงบประมาณที่
ผ่านมาเราตั้งไว้  38,0000,000.- บาท  ณ  วันที่  28  กรกฎาคม  2555  รายรับ
ของเราเพ่ิมแค่  21,000,000.- บาท  เท่านั้น  ทั้งท่ีเป็นความจริง  ที่ผมอยากจะชี้แจง
ถ้ามีเงินต่างๆ เข้ามาผมก็จะพยายามท าทุกโครงการที่ยังคงค้างอยู่เหมือนกับผู้ตรวจได้พูด
วันที่มาตรวจราชการทุกคนคงได้ฟังและรับทราบ  ในปีนี้เงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ 
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ผ่านมา  แต่ผมก็พยายามลดตัวเงินอุดหนุนลง   เทศบาลต าบลหนองกราดที่มาจาก
สุขาภิบาลประชากรน้อยเราก็ได้งานน้อยในส่วนของเรื่องไฟฟ้า  เราต้องประมาณการค่า
ไฟฟ้าจ่ายในการติดตั้งแต่ด้วยเรื่องของงบประมาณและเงินเดือนของเราท าให้เราไม่
สามารถท าอะไรได้เลย ส่วนในเรื่องของครุภัณฑ์โดยสารรถตู้ โดยความจ าเป็นแล้วเมื่อ
พนักงานเราเดินทางไปราชการจะได้เดินทางสะดวกมากข้ึน ผมอยากถามว่าท าไมไม่ซื้อปี
นี้เพราะเราได้จัดล าดับความส าคัญไว้แล้ว   และในส่วนในเรื่องเอกสารโครงการผมจะให้
เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจง  เพราะโครงการได้ขออนุญาตส่งเอกสารให้กับสมาชิกดูก่อน
แล้วในส่วนของผู้รับผิดชอบโครงการก่อนมีอยู่แล้ว   เงินค่าคอบแทนของคนกรวดถนน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ก็จะมีเงินเพ่ิม, ค่าจัดชื้อไม้กรวด  อันนี้เราก็ดูแล
เขาอยู่เรื่องค่าตอบแทนส่วนงานแห่เทียนเข้าพรรษา  ผมยังไม่ได้สรุปงบประมาณเลยและ
งานแห่เทียน ผมก็เชิญชุมชนมาร่วมกันในงานนี้ด้วย  ผมก็ขอฝากทางกองการศึกษา
ด าเนินการต่อไป   ส่วนที่ผมชี้แจงแล้วทางด้านงบประมาณจะมีแผนการด าเนินงานทุก
อย่างในปีนี้ส่วนในเรื่องของการศึกษาดูงานมีคนถามว่าท าไมถึงไม่ไปศึกษาดูงานเพราะมี
ปัญหาในเรื่องงบประมาณ ถ้ามีเงินงบประมาณมากกว่านี้ผมจะพิจารณาผมต้องขอโทษ
ทุกท่านด้วยนะครับ 

ประธานสภาฯ ผมก็เข้าใจครับ บางครั้ง การท าเอกสารถูกบ้าง ผิดบ้าง ช้าบ้าง  เป็นเรื่องธรรมดาครับ มี
ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ปลัดเทศบาลฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการกองกองทุกกอง ผมขออนุญาตกราบเรียน  ในเรื่องเอกสารว่าเราได้
ก าหนดการประชุมวันที่ 15 สิงหาคม 2555 แต่วันที่ 9 สิงหาคม 2555 เราจัดงานวัน
แม่  และผู้ตรวจราชการมา ในเรื่องเอกสารประกอบค าชี้แจง หรือโครงการประกอบค า
ชี้แจงนายกเทศมนตรีได้ลงนามอนุมัติไปแล้ว  แต่ที่มีอยู่กับท่าน  ผมเห็นว่าท่านจะศึกษา
ไม่ทัน ผมจึงให้เจ้าหน้าที่ให้ท่านไปก่อน    ส่วนในซองเปล่าให้กองการศึกษาชี้แจงครับ 

นางรักษณาพาฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการกองกองทุกกอง ดิฉัน นางรักษณาพา รอสูงเนิน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ขอชี้แจง  ส่วนในเรื่องของซองเปล่า ค่าตอบแทนการแสดงของชุมชน ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
ไม่สามารถเบิกล้วงหน้าได้ ต้องให้งานเสร็จไปก่อน ทุกชุนชมเราได้ให้ซองเปล่าทุกชุมชน
ค่ะ เราจะมาเบิกให้ที่หลัง ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ค่ะ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  
เพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุม ว่าจะรับหลักการหรือไม่ จะถามท่ีประชุม 2 ครั้งนะ 
ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  กรุณายกมือด้วยครับ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับหลักการฯ จ านวน  ๑๑ เสียง ได้แก่ ๑) นางส าเรียง  เมียกขุนทด  
รองประธานสภาเทศบาล  ๒) นางดอกไม้ เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  
๓) นางบัวภา โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล ๔) นายบุญยัง พูดขุนทด 
สมาชิกสภาเทศบาล  ๕) นางมาลี  ศรีแสง สมาชิกสภาเทศบาล  
 
 

 
 



-๑๑- 
 
๖) นางธนาทิพย์  พลขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  ๗) นางกชพร สกุลทัศนบรรจง  
สมาชิกสภาเทศบาล ๘) นายอ านวย ศรีทอง สมาชิกสภาเทศบาล  
๙) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล ๑๑) นายจ่ง เสริฐขุนทด   
สมาชิกสภาเทศบาล  ๑๑) นางกลม พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม  ไม่มี    
   งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง ได้แก่ นายจู ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบล 

หนองกราด 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จ านวน ๑๑ เสียงมติเป็นเอกฉันท์ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  

๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔   ข้อ  ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภา
ท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว   ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง   เทศบัญญัตินั้นไปให้  คณะกรรมการแปรญัตติโดยละเอียด  
และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติด้วย   ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอค า แปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ    การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตาม
แบบท้ายระเบียบนี้  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง  กรณีการพิจารณาสาม
วาระรวดเดียว  ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
ชี้แจงเพ่ิมเติม 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล   
คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมทุกท่านในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ จ าเป็นจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗     
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ   

(๑) คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อ
ผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้
ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด 
ข้อ ๑๐๔  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่อง
ใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น  สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๑๐๕  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ  
ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  แล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา  

ประธานสภาฯ  ผมขอถามที่ประชุมว่า ท่านจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวนกี่ท่าน ขอให้ที่  
ประชุมเสนอครับ 

นางดอกไม้ฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการกองกองทุกกอง  ดิฉัน นางดอกไม้  เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล ขอ
เสนอ จ านวน 7 ท่านค่ะ 

 ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
 มติที่ประชุม มีผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน  ได้แก่   (1)  นางธนาทิพย์ พลขถนทด สมาชิกสภาเทศบาล 

(2) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับ อันดับ

ต่อไป ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1                        
 
 
 

 
 
 
 



-๑๓- 
 
นางมาลีฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางมาลี ศรีแสง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอ นายบุญยัง – 
พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วยครับ  
ที่ประชุม มีผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  

(2) นางดอกไม้  เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุม

เห็นชอบ ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2    
นายจ่งฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม  

ประชุมทุกท่าน ผม นายจ่ง  เสริฐขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมขอเสนอ  
นายประเสริฐ  เพียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วยครับ  
ที่ประชุม มีผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นางกลม  พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  

(2) นายอ านวย  ศรีทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุม

เห็นชอบ ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3   
นางธนาทิพย์ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม  

ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางธนาทิพย์  พลขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉันขอเสนอ 
นางส าเรียง  เมียกขุนทด  รองประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วยครับ  
ที่ประชุม มีผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาล  

(2) นายบุญยัง  พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุม

เห็นชอบ ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4    
นางกชพรฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม  

ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉันขอเสนอ 
นางมาลี  ศรีแสง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วยครับ  
ที่ประชุม มีผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นางธนาทิพย์  พลขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  

(2) นางดอกไม้  เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุม

เห็นชอบ ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5    
นางดอกไม้ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม  

ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางดอกไม้  เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉันขอเสนอ  
นางบัวภา  โมงขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วยครับ  
ที่ประชุม มีผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายบุญยัง  พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  

(2) ส าเรียง  เมียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 



-๑๔- 
 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุม
เห็นชอบ ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6    

นางกลมฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม  
ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางกลม พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉันขอเสนอ  
นายอ านวย ศรีทอง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองจ านวน  2  ท่านด้วยครับ  
ที่ประชุม มีผู้รับรองจ านวน  2  ท่าน ได้แก่ (1) นายจ่ง  เสริฐขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  

(2) นายประเสริฐ เพียกขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุม

เห็นชอบ ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7    
นายบุญยังฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม  

ประชุมทุกท่าน นายบุญยัง  พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมขอเสนอ  
นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วยครับ  
ที่ประชุม มีผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ได้แก่  (1)  นายเสริฐ  เพียกขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  

(2) นางกลม  พัดขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุม

เห็นชอบนะครับ สรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 7 ท่าน ดังนี้ 
  1. นายบุญยัง     พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล 
  2. นายอ านวย   ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล  
  3. นางส าเรียง    เมียกขุนทด   รองประธานสภาเทศบาล  

4. นางมาลี   ศรีแสง   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นางบัวภา    โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  
6. นายประเสริฐ  เพียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 
7.นางดอกไม้     เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  

ประธานสภาฯ  ท่านคณะกรรมการแปรญัตติ  ไม่ทราบว่าจะประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการฯและ  
เลขานุการคณะกรรมการฯ เมื่อใด   

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการฯ  
และเลขานุการคณะกรรมการฯ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองกราด   

ประธานสภาฯ ผมขอเสนอก าหนดวันประชุมคณะกรรมแปรญัตติ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  ประชุม 
ในวันที่ 1๗ สิงหาคม 2555    

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔    
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
 
 

 



-๑๕- 
 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการ
พิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
- ผมขอก าหนดให้ผู้ยื่นค าเสนอขอแปรญัตติ ให้ยื่นค าเสนอขอแปรญัตติตั้งแต่หลังเลิก
ประชุมวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕  จนถึงเวลา ๑๒.๐๕ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕  

มติที่ประชุม  -รับทราบ-   
ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔    
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม
ร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค า
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  
-ฉะนั้น คณะกรรมการแปรญัตติฯ จะต้องประชุมคณะกรรมแปรญัตติ เพื่อพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติฯ  ในวันที่ 1๗ สิงหาคม 2555  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

มติที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ข้อ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะ
ก าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และ
ผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน ก าหนดเวลานัดประชุม 

เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามก าหนดที่นัดหมาย  ถ้าผู้แปร
ญัตติไม่มาชี้แจงตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาที นับแต่เวลาที่คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นได้เริ่มประชุมในวันนั้นให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนค าแปรญัตตินั้นแล้ว  เว้นแต่ผู้
แปรญัตติจะมีความจ าเป็นที่ไม่อาจมาชี้แจงได้และการประชุมเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้น  
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะรับพิจารณาค าแปรญัตตินั้นต่อไปก็ได้  

 
 
 
 
 
 



-๑๖- 
 

- ผมขอก าหนดให้สภาเทศบาลฯ  ประชุมสภาเทศบาลฯ (วาระท่ี 2) วันที่ 22 สิงหาคม  
2555 เวลา 09.30 น.  และประชุมสภาเทศบาลฯ (วาระท่ี 3 )  วันที่ 24 สิงหาคม 
2555 เวลา 09.30 น.  ที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่อง  อื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมอีกไหมครับ  
นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร 

ผู้อ านวยการกองกองทุกกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมต้องขอขอบคุณ ท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกองกองทุก
กองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ท่านได้ให้ข้อคิดในเรื่องงบประมาณ เรามีบุคลากรที่มี
คุณภาพ  และเครื่องไม้เครื่องมือที่มีคุณภาพในส่วนคอมพิวเตอร์   ต้องขอขอบคุณในส่วน
ที่ให้ความเห็นชอบในเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ผมต้องขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะชี้แจงอีกไหมครับ  
พ.จ.อ.เสถียร เรียนท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร 

ผู้อ านวยการกองกองทุกกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของ
การขยายเขตไฟฟ้า ในเขตชุมชนของเรา และการไฟฟ้าให้เราตรวจสอบและรวบรวม
รายชื่อผู้ที่มีความเดือดร้อน ทั้งผู้ที่มิเตอร์ไฟฟ้าและไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้าแต่ทั้งนี้ในส่วนของ
เงินอุดหนุนเทศบาลฯเราไม่มีในส่วนนี้ การไฟฟ้าก็ชี้แจงมายังเทศบาลฯ เราว่าตอนนี้ การ
ไฟฟ้าก็จะเตรียมงบประมาณก่อนแล้วรายงานให้เราทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ประธานสภาฯ ครับมีท่านใดท่ีจะชี้แจงอีกไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดชี้แจงในที่ประชุมผมก็ขอขอบคุณทุก
ท่านด้วยนะครับ 

ปิดประชุม เวลา 1๒.00 น. 
(ลงชื่อ) ดวงกมลวรรณ   แผงฤทธิ์ ผู้จดบันทึกรายงานหารประชุม 
      (นางดวงกมลวรรณ   แผงฤทธิ์) 

 เจ้าพนักงานธุรการ  
 

  พ.จ.อ. สมหวัง   แผงฤทธิ์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

   ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
       เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

 
      

 
ตรวจถูกต้องแล้ว 

(ลงชื่อ)    กชพร สกุลทัศนบรรจง    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
 
 
 



-๑๗- 
 

 
ตรวจถูกต้องแล้ว 

(ลงชื่อ)    ธนาทิพย์  พลขุนทด    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นางธนาทิพย์  พลขุนทด) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
 

ตรวจถูกต้องแล้ว 
(ลงชื่อ)           มาลี     ศรีแสง          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นางมาลี     ศรีแสง) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

 
            ตรวจถูกตอ้งครบถ้วน 
  (ลงชื่อ)         จู    ศรีทอง    
               (นายจู      ศรีทอง) 
   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
 
 

     ส าเนาถูกต้อง 
     พ.จ.อ.  สมหวัง แผงฤทธิ์ 

  (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 
        ปลดัเทศบาลต าบลหนองกราด 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
 
 


