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ส าเนา 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9  
วันที่  3  มีนาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 14.0๐ น. 

ณ   ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองกราด 
--------------- 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางกลม          พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด กลม          พัดขุนทด 
2 นางวิภา           สร้อยลอด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด วิภา           สร้อยลอด 
3 นายประดิษฐ์    ดีอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ประดิษฐ์     ดีอ่อน 
4 นายขุนนาม      มิตรขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ขุนนาม      มิตรขุนทด 
5 นางกชพร        สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด กชพร        สกุลทัศนบรรจง 
6 นายชยพล       พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ชยพล        พูดขุนทด 
7 นางบัวภา         โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด บัวภา         โมงขุนทด 
8 นายชูศักดิ์        ไชยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ชูศักดิ์         ไชยไธสง 
9 นายอนงค์        โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด อนงค ์        โพคาศรี 

10 นายจ่ง            เสรฐิขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด จ่ง             เสริฐขุนทด 
11 นายประเสริฐ    เพียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ประเสริฐ     เพียกขุนทด 
12 นางส าเรียง       เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ส าเรียง       เมียกขุนทด 
13 พันจ่าเอกสมหวัง  แผงฤทธิ์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล สมหวัง       แผงฤทธิ์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายประจักษ์ โหงขุนทด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ประจักษ์        โหงขุนทด 
2 นางกาญจนา  นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด กาญจนา        นันทพูนพิพัฒน์ 
3 นางดอกไม้ เมยีกขุนทด รองนายกเทศมนตรีฯ ดอกไม ้          เมียกขุนทด 
4 นางมาลี ศรีแสง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ มาลี              ศรีแสง 
5 นางสาวศรัญญา แก่นวิถี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศรัญญา          แก่นวิถี 
6 นายภูษา อริยานุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ภูษา              อริยานุวัฒน์ 
7 นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ ดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์ 
8 พันจ่าเอกเสถียร สร้อยอุดม หัวหน้าฝ่ายการโยธา เสถียร           สร้อยอุดม 
9 นางสาวขนิษฐา     วาดวงษ ์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ       ขนิษฐา          วาดวงษ์ 

10 นายจอย                บุตรดี รองนายกเทศมนตรีฯ จอย              บุตรดี 
11 นายอนุชิต ครุฑขุนทด หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล อนุชิต            ครุฑขุนทด 
12 นายวิทยา            เฮ็งสันเทียะ เจ้าพนักงานป้องกันฯ วิทยา             เฮ็งสันเทียะ 
13 นางสาวสมประสงค์ ศรีอาภัย นักวิชาการศึกษา สมประสงค์      ศรีอาภัย 
14 นางฉันทนา         อ่ิมวิเศษ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ฉันทนา           อิ่มวิเศษ 
15 นางประภาพร       ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล ประภาพร     ธัมมะทัตตะโยธิน 
16 นางรักษณาพา รอสูงเนิน ผู้อ านวยการกองการศึกษา รักษณาพา รรอสูงเนิน 
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17 นายวีรภัทร        ศิลาเลิศ ผู้อ านวยการกองช่าง วีรภัทร        ศิลาเลิศ 
18 นางรวีภรณ์        มูลจัด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รวีภรณ์        มูลจัด 
19 นายนัฐเวศ         ลาพร นายช่างโยธา นัฐเวศ         ลาพร 
20 นางณัฐฐวี          รว่มกูล บุคลากร ณัฐฐวี          ร่วมกูล 
21 นางช่อทิพย์         พูดขุนทด นักการ ช่อทิพย์         พูดขุนทด 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายอนงค์  โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด เป็นประธานในการเปิด

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  สมัยสามญั  สมัยที่  1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9  ตามระเบียบวาระ
การประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

๑.๑  เรื่อง  ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสภา 
               เทศบาลต าบลหนองกราด ประจ าปี พ.ศ. 2559    

ประธานสภาฯ              ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบล 
   หนองกราด  ประจ าปี  พ.ศ. 2559   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
                        ประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๗   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)   พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ  ๒๑ 

และพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาตรา  ๒๔  ประกอบกับมติท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕8  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  ๒๕๕8  มีมติเห็นชอบให้ 
ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี   ระยะเวลา  และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม 
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ. ๒๕๕9 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของ 
ปีถัดไป  ดังต่อไปนี้   
๑)  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 มีสี่สมัย ได้แก่ 
สมัยที่  1  เริ่มวันที่    9   กุมภาพันธ์   ๒๕๕9  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
สมัยที่  2  เริ่มวันที่    10 พฤษภาคม   ๒๕๕9  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
สมัยที่  3  เริ่มวันที่    5   สิงหาคม      ๒๕๕9  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
สมัยที่  4  เริ่มวันที่    2   พฤศจิกายน  ๒๕๕9  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
๒)  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕60  เริ่ม
วันที่ 9 กุมภาพันธ์  ๒๕60  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐ วัน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
นายอนงค์  โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
2.1 เรื่อง  ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล 
              ต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9              

ประธานสภาฯ              ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
   สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2559  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
                           25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 
                               ประกอบกับมติท่ีประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  
                               ประจ าปี  พ.ศ. 2558  เมื่อวันที่  27  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  มติที่ประชุมได้ 
                               ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  

พ.ศ. 2559  ตั้งแต่วันที่  9  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป  มีก าหนด 30 วัน 
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                               จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2559 
                               นายอนงค์   โพคาศรี   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด    
ประธานสภาฯ              -ไม่มี- 
ที่ประชุม                    รับทราบ 

๑.3 เรื่อง  ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  เรื่อง  การเข้าร่วมรับฟังการประชุม 
              สภาเทศบาลต าบลหนองกราด   

ประธานสภาฯ              ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   เรื่อง  การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล 
   ต าบลหนองกราด  เพ่ือเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 
   ๒๕๔๐ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๔ วรรคสาม หมวด ๙         
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย ข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจ
อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ตามระเบียบ   
ที่สภาท้องถิ่นก าหนด สภาเทศบาลต าบลหนองกราด จึงขอประกาศให้ประชาชนผู้ที่สนใจที่
อยู่ในเขตเทศบาลต าบลหนองกราดเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
ในสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1 ประจ าปี      
พ.ศ. ๒๕๕9  ในวันที่  3  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕9  เวลา 14.0๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองกราด  จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองกราด  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕59  ในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  
25  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  นายอนงค์  โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลต าบล
หนองกราด  
๑.4  เรื่อง  ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเข้าร่วมรับฟัง  
               การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  เพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการ    ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองกราด  จึงก าหนดหลักเกณฑ์ไว้เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

   ๑. ลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโดยแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ 
   ๒. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
   ๓. อยู่ในเฉพาะในบริเวณที่จัดให้ไม่เข้าไปรบกวนการประชุม 
   ๔. ห้ามใช้ถ้อยค าไม่สุภาพ  กล่าวค าหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย 
   ๕. ห้ามแสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ 

๖. ห้ามก่อกวนความสงบเรียบร้อย  หรือกระท าการให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมสภา 
    เทศบาลหรือจงใจกระท าการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาเทศบาล 

   ๗. ห้ามขัดค าสั่งของประธานสภาเทศบาล 
   ๘. ไม่กระท าการอ่ืน ๆ ที่ผิดกับระเบียบการประชุมสภาเทศบาล 
   ทั้งนี้  ให้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป 

นายอนงค์  โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
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๑.5 เรื่อง  ส่งมอบทรัพย์สินระบบจ าหน่ายไฟสาธารณะ   
ประธานสภาฯ  เชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงครับ 
นายวีรภัทรฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน ผมนายวีรภัทร ศิลาเลิศ ผู้อ านวยการกองช่าง  ขออนุญาตน าเรียนว่าเทศบาลได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือขยายเขตไฟฟ้า  200,000.- บาท จากการส ารวจของการไฟฟ้าในเบื้องต้น
ซึ่งมีด้วยกันหลายซอยโดยใช้เงินประมาณ  800,000.- บาท แต่เมื่อทางเทศบาลได้รับเงิน
อุดหนุนมาเพ่ือก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ทางเทศบาลมีความจ าเป็นต้องอุดหนุนตรงนี้
มาก่อนซึ่งการไฟฟ้าขอส่งมอบทรัพย์สินระบบจ าหน่ายไฟสาธารณะให้กับทางเทศบาลดูแล
ต่อไป ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ     

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านวีรภัทร  ศิลาเลิศ  ผู้อ านวยการกองช่าง  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ  มีท่านใด

จะเพ่ิมเติมหรือไม่   
ที่ประชุม  -ไม่มี- 

๑.6 เรื่อง  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กวดขันและไม่สนับสนุนให้มีการจ าหน่ายสินค้า 
๑.6 เรื่อง  ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ประธานสภาฯ  เชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจงครับ 
ปลัดเทศบาล/  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงครับ  เรื่อง ขอความ 
เลขานุการสภาฯ  ร่วมมือประชาสัมพันธ์กวดขัน  และไม่สนับสนุนให้มีการจ าหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทาง 

ปัญญา ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น น าเอาสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีให้กับรัฐ 
แล้วก็เอาลิขสิทธิ์เขามาขาย เช่น แผ่นซีดี เกมส์ ซึ่งคุณไม่ยอมเสียภาษี ยกตัวอย่างเช่น       
รถแท็กซี่ใช้ทะเบียนที่ลงทะเบียนเสียภาษีแค่ 1 คัน แต่น ารถไปให้บริการผู้โดยสาร 10 คัน  
แต่เป็นหมายเลขทะเบียนรถเดียวกัน  สรุปแล้วน ารถไปให้บริการผู้โดยสาร 10 คัน แต่
ลงทะเบียนเสียภาษีแค่เพียง 1 คัน เท่านั้น นี้คือการหลีกเหลี่ยงการเสียภาษีให้กับรัฐบาล    
ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลครับ ที่ชี้แจงรายละเอียด 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 

๑.7 เรื่อง  ขอความร่วมมือช่วยดูแลโบราณสถาน   
ประธานสภาฯ  ส าหรับรายละเอียดทุกท่านก็ได้ทราบจากเอกสารแล้วนะครับ   
ที่ประชุม  -รับทราบ- 

๑.8 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 
             ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประธานสภาฯ  ส าหรับรายละเอียดทุกท่านก็ได้ทราบจากเอกสารแล้วนะครับ   
ที่ประชุม  -รับทราบ- 

๑.9 เรื่อง  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559   
เงินอุดหนุนทั่วไป  รายการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  สนับสนุน 
การบริหารสนามกีฬา การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสและรายการ 
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ผู้ป่วยเอดส์   

ประธานสภาฯ  เชิญท่านประภาพร  ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงครับ 
นางประภาพรฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
   ทุกท่าน ดิฉันนางประภาพร  ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล ขอชี้แจงรายละเอียด  
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ดังนี้ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุน
ทั่วไป รายการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  สนับสนุนการบริหารสนามกีฬา การจัดการ 
ศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสและรายการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ซึ่ งหนังสือที่แจ้งกับทุก
ท่านเป็นการจัดสรรงบประมาณของ อสม. แต่ละชุมชน ก็ขอน าเรียนท่านประธานว่าเมื่อ
เทศบาลได้รับงบประมาณมา ทางเทศบาลก็แจ้ง อสม. เพ่ือพิจารณาจัดท าแผนเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป ขออนุญาตน าเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านประภาพร ครับที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านทราบ  มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิม 
   เติมหรือไม่  
ที่ประชุม  -รับทราบ- 

๑.10 เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองกราด      
      ประจ าปี  2558   

ประธานสภาฯ  เชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจงครับ 
ปลัดเทศบาล/  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงครับ  เรื่อง การติด 
เลขานุการสภาฯ  ตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองกราด  ประจ าปี 2558 อันนี้ทุกท่านคง 

จะทราบดีอยู่แล้วว่า  ในการจัดท าแผนก็จะต้องประกาศให้ทราบทุกปี  เชิญหัวหน้าฝ่าย 
บริหารงานทั่วไป ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 

นางสาวศรัญญาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
   ทุกท่าน  ดิฉันนางสาวศรัญญา  แก่นวิถี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ขอชี้แจงรายละเอียด  
   เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองกราด  ประจ าปี  2558 

ในเรื่องนี้ต้องน าเข้าที่ประชุมรับทราบตามระเบียบค่ะ ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่แจก     
ทุกท่านค่ะ ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ค่ะ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
              2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 

              ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2558 เม่ือวันที่  27  พฤศจิกายน  2558 
ประธานสภาฯ              มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ถือว่าที่ประชุมรับรองนะครับ  
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี- 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี- 
ที่ประชุม  -รบัทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ที่เสนอต่อท่ีประชุมเพื่อทราบ 

5.1 เรื่อง  การรายงานสถานะการเงิน , รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2558  
ประธานสภาฯ อันดับต่อไป  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด  ชี้แจงการรายงานสถานะการเงิน, 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2558 ครับ 
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นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางกาญจนา  นันทพูนพิพัฒน์   นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด     
ในส่วนของรายละเอียดการรายงานสถานะการเงิน, รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
2558  ซึ่งรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดรายรับ 1. หมวดภาษีอากรภาษี
จัดเก็บเอง 249,986.65. - บาท ภาษีรัฐบาลจัดสรร 19,400,304.06. - บาท           
ส่วนรายละเอียดต่อไปขอเชิญรองปลัดเทศบาล ชี้แจงค่ะ 

ประธานสภาฯ  เชิญรองปลัดเทศบาลชี้แจงครับ 
นางประภาพรฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
   ทุกท่าน ดิฉันนางประภาพร  ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล ขอชี้แจงรายละเอียด  

ดังนี้  เรื่อง  การรายงานสถานะการเงิน, รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี  2558 
ซึ่ ง ในลักษณะของการรายงานผลการปฏิบัติ งานนะค่ะ อันดับแรกตามระเบียบ
พระราชบัญญัติเทศบาลก าหนดให้รายงานเกี่ยวกับรายรับ รายจ่ายทั้งในปีงบประมาณและ
นอกงบประมาณ ซึ่งในส่วนนี้กองคลังก็ได้จัดท ารายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุก
ท่านนะค่ะ ในหมวดของภาษีอากร ภาษีท่ีจัดเก็บได้เองก็คือ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน และภาษี
บ ารุงท้องที่ ในปีงบประมาณ 2558 จ านวนเงิน 249,986.65.- บาท ส่วนภาษีที่รัฐบาล
จัดสรรให้ 19,400,304.06.- บาท  

    

หมวดรายรับ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. หมวดภาษีอากร   
1.1 ภาษีจัดเก็บเอง 249,986.65  
1.2 ภาษีรัฐบาลจัดสรร 19,400,304.06  

 

2. หมวดค่าธรรมเนียม   
2.1 ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ 393,900.00  

 

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   
3.1 รายได้จากทรัพย์สิน 200,838.43  

 

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   
4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -  

 

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   
5.1 รายได้เบ็ดเตล็ด 90,738.27  

 

6. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   
6.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 8,705,886.00  
6.2 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 65,366.00  
6.3 เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารกลางวัน 961,000.00  
6.4 เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารเสริม (นม) 406,385.00  
6.5 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา

ประเทศ 
1,092,004.00  
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7. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   
7.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,994,460.00  

 

8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์   
8.1 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุ 
5,533,300.00  

8.2 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพ 
คนพิการ 

772,800.00  

8.3 เงิน อุดหนุนทั่ ว ไประบุวัตถุประสงค์ด้าน
การศึกษา 

712,860.00  

รวมตั้งแต่ข้อ 1 - 8  41,579,828.41  
 

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในส่วนของ
งบประมาณท่ีใช้ไป ตามเอกสารที่ทุกท่านมีดังนี้ค่ะ 
1. ส านักปลัดเทศบาล มีทั้งหมด 9 โครงการ งบประมาณที่ใช้ไป 441,796.- บาท 
2. กองคลัง มีทั้งหมด 1 โครงการ งบประมาณที่ใช้ไป 6,360.- บาท 
3. กองช่าง มีทั้งหมด 12 โครงการ งบประมาณที่ใช้ไป 3,759,500.- บาท และมีเงิน 
    อุดหนุนเฉพาะกิจอีก 1 โครงการ งบประมาณที่ใช้ไป 725,000.- บาท 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีท้ังหมด 7 โครงการ 1,394,030.- บาท 
5. กองการศึกษา มีทั้งหมด 18 โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไป 479,705.- บาท 
6. กองสวัสดิการสังคม มีทั้งหมด 9 โครงการ งบประมาณที่ใช้ไป 89,170.- บาท 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2558 ก็ขอรายงานเพียงเท่านี้ค่ะ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านรองปลัดเทศบาลครับ  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านทราบ  มีสมาชิกท่านใด 
   จะเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านชยพล  พูดขุนทด ครับ 
นายชยพลฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
   ทุกท่าน  ผมนายชยพล  พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขออนุญาตถามในส่วนของ 
   งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 ขออนุญาตถามจะได้เป็นแนวทางเดียวกัน ส่วนเงิน 
   อุดหนุนทั่วไป ข้อ 6.5 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาประเทศ ตรงนี้น่าจะ 
   เป็นที่บึงหนองใหญ่ใช้ไมครับ 
นางประภาพรฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
   ทุกท่าน ดิฉันนางประภาพร  ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล ขอชี้แจงรายละเอียดตามที ่

ท่านชยพล พูดขุนทด ถามมาใช้ค่ะที่บึงหนองใหญ่ก็ใช้งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558     
จะมาพร้อมกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่ะ 

นายชยพลฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
   ทุกท่าน  ผมนายชยพล  พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ส่วนหมวดเงินสะสมตรงนี้ท่าน 
   สมาชิกสภาเทศบาลฯ จะได้เข้าใจไปพร้อมๆ กันเลยครับ 12,713,413.13 บาท ส่วนนี้คือ 

ยอดสะสมในแต่ละปีและยอดเงินทุนส ารองสะสม  ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2558     
ขอปีงบประมาณ 6,927,556.18 บาท ยอดนี้เอามาจากตรงไหนและส่วนไหนที่เราจะต้อง
โอนบ้าง  เงินสะสมตรงนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯ จะได้เข้าใจชัดเจน 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านชยพล พูดขุนทด และเชิญผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงด้วยครับ   
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นางประภาพรฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
   ทุกท่าน ดิฉันนางประภาพร  ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล ขอชี้แจงรายละเอียดตามท่ี
   ท่านสมาชิกสภาฯ ถามมาขอตอบค าถามแรกก่อนนะค่ะที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ สงสัยว่า 
   เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาประเทศ   คือเงินตัวไหนในช่วงนั้นนะค่ะ 
   งบประมาณตรงนี้มาพร้อมกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  1,000,000.-  บาท  เทศบาลได้เอาไป 
   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขต 2 และเงินอุดหนุนพัฒนาประเทศใช้งบประมาณด าเนิน 
   การในพ้ืนที่เขต  1 ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ  พอจะนึกออกหรือไม่ค่ะ  ส่วนในเรื่องของเงิน 
   สะสมในตอนแรกดิฉันคิดว่าจะชี้แจงในช่วงขอจ่ายขาดเงินสะสม    แต่ในเมื่อท่านสมาชิกสภา 
   เทศบาลฯ ได้ถามแล้วดิฉันก็ขอชี้แจงเลยค่ะ เงินสะสม ณ วันที่ 30กันยายน 2558 เป็นยอด   

12,713,413.13.-  บาท  ในส่วนนี้เป็นเงินสะสมที่เกิดขึ้นจากรายรับหักด้วยรายจ่ายของ
แต่ละปีงบประมาณ แล้วก็จะมีการสะสมไปเรื่อยๆ แต่ในการสะสมของเงินงบประมาณนั้น 
รายรับหักรายจ่ายเหลือเท่าไรเราจะต้องคิด 25% ก่อน เสร็จแล้วเอา 25% ตัวนี้ มาตั้งใน
บัญชีเงินทุนส ารองสะสมตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นก็คือ 6,927,556.18 บาท 
ส่วนรายการใช้จ่ายในวงเงินทุนส ารองตัวนี้   ตามระเบียบแล้วเขายังไม่ให้เอาไปใช้ค่ะ         
จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเงินสะสมเราหมด การใช้จ่ายก็ต้องขอความเห็นชอบจากท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 30 กันยายน 2558 เงินสะสมตัวนี้เราจะต้อง
กันไว้เพ่ือเอาไปฝากไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คือกองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ณ ตอนนี้ทางเทศบาลมีเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ณ วันที่ 29 
กุมภาพันธ์  2559  จ านวนเงิน  2,967,899.57.-  บาท สะสม  ณ  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
2559  เป็นเงิน 12,213,413.13 บาท ยอดตัวนี้ก็ต้องน ามาหักด้วยเงินที่ฝากไว้ที่กองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล  แล้วก็หักอีกรายการหนึ่ง ทางบัญชีก็ใช้ชื่อว่าบัญชีทรัพย์สินที่เกิด
จากเงินกู้ ยอดงบประมาณ 1,489,000.- บาท  หลายท่านอาจจะสงสัยว่ามาจากไหน บัญชี
นี้เริ่มต้นมาจากการเทศบาลได้กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือมาด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสร็จแล้วในระบบบัญชีทรัพย์สินก็จะเป็นบัญชีคู่กับระหว่าง
บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้กับบัญชีทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ พอเราช าระหนี้จนหมดเขาก็ยังไม่มี
แนวทางว่าหักล้างบัญชีออกไป  เพราะฉะนั้นในการตรวจสอบของทางส านักงานตรวจสอบ
เงินแผ่นดินแต่ละครั้ง  เขาก็เลยบอกว่าบัญชีนี้ยังอยู่  เพราะกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่ได้ตัดออกไป เพราะฉะนั้นก็จะมีตัวเลขที่ท าให้ยอดเงินสะสมเพ่ิมขึ้น สูงกว่า
ความเป็นจริงเวลาที่เราจะใช้จ่ายเราก็ต้องหักยอดนี้ออกไป ขอน าเรียนให้ทราบว่า ยอดเงิน
สะสมที่สามารถน ามาใช้ได้ก็คือ 8,040,002.97.- บาท ขออนุญาตน าเรียนให้ทราบเพียง
เท่านี้ค่ะ 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ  เชิญกองสวัสดิการชี้แจงครับ 
นางรักษณาพาฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
   ทุกท่าน ดิฉันนางรักษณาพา รอสูงเนิน ผู้อ านวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ขอชี้แจงรายละเอียด เรื่อง การจัดท าสิ่งอ านวยความ 
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สะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ  เดิมเราก็มีอยู่แล้วนะค่ะ เป็นบางส่วน ทางอ าเภอด่านขุน
ทดให้เทศบาลท าหนังสือรายงาน   ไปว่า ได้มีสิ่งอ านวยความสะดวกอะไรบ้าง ทางคณะ
ผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  ผู้อ านวยการกองทุกกอง 
และหัวหน้าฝ่าย มีความเห็นว่า     ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองกราด 
จะขอท าทางข้ึนเป็นทางลาด       
5.2 เรื่อง  การจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ   

ประธานสภาฯ  เชิญกองสวัสดิการชี้แจงครับ 
นางรักษณาพาฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน ดิฉันนางรักษณาพา รอสูงเนิน ผู้อ านวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ขอชี้แจงรายละเอียด เรื่อง การจัดท าสิ่งอ านวยความ 
สะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ  เดิมเราก็มีอยู่แล้วนะค่ะ เป็นบางส่วน ทางอ าเภอ       
ด่านขุนทดให้เทศบาลท าหนังสือรายงานไปว่า ได้มีสิ่งอ านวยความสะดวกอะไรบ้าง         
ทางคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกองและหัวหน้าฝ่าย มีความเห็นว่า     
ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองกราด จะขอท าทางขึ้นเป็นทางลาด      
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุ ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ค่ะ  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เสนอเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา 

6.1 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
             พ.ศ. ๒๕๕9   

ประธานสภาฯ  6.1.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ   
            พ.ศ. ๒๕๕9   
   โครงการที่ 3.1 

6.1.1 ข้อความเดิม 
           3.1 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริม

เหล็ก  จากสี่แยกถนนหนองกราด 1  ถึงสามแยก  บ้านนางเด่นเดือน  ถนน
เทศบาลสายหนองกราด 4  จ านวน  260,000.-บาท  โดยด าเนินการวางท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร พร้อม
ยาแนวท่อ  จ านวน 158  ท่อน  ก่อสร้างรางระบายน้ าเชื่อมต่อระหว่างท่อ
ระบายน้ า ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 2.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50  
เมตร  หนา 0.12 เมตร จ านวน 16 จุด ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.พ้ืนที่เฉลี่ย  
102  ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร  ก่อสร้างคันหินและทางเข้าบ้าน ค.ส.ล. 
ยาว 190 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลหนองกราด  ที่  1/2559 ตั้ งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ ว ไป  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 90 (ชุมชนหนองกราด 
หมู่ที่ 3) 

 ข้อความใหม่ 
 3.1 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริม

เหล็ก จากสี่แยกถนนหนองกราด 1  ถึงสามแยก  บ้านนางเด่นเดือน  ถนน
เทศบาลสายหนองกราด 4  ตั้งไว้  260,000.-บาท  โดยด าเนินการวางท่อ 
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 ระบายน้ า ค.ส.ล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร พร้อม
ยาแนวท่อ  จ านวน 159  ท่อน  ก่อสร้างรางระบายน้ าเชื่อมต่อระหว่างท่อ
ระบายน้ า ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 2.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50  
เมตร  หนา 0.12 เมตร จ านวน 16 จุด ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.พ้ืนที่เฉลี่ย  
110  ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร  ก่อสร้างคันหิน ค.ส.ล. รวม 125 เมตร  

 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ    จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนอง
กราด  ที่ 1/2559  เป็นจ านวนเงิน  252,000.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559 -2561) หน้า 90 (ชุมชน    
หนองกราด หมู่ที่ 3) 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ คงจะได้อ่านเอกสารที่ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ จัดส่งให้ท่านได้ดูรายละเอียดข้างต้นแล้ว ถ้าท่านไม่มีข้อสงสัยผมจะขอมติ

ทีป่ระชุมเลยนะครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
 งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2559  ข้อ 3.1 โครงการก่อสร้างระบบระบาย

น้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกถนนหนองกราด 1  ถึง     
สามแยก  บ้านนางเด่นเดือน ถนนเทศบาลสายหนองกราด 4 ตั้งไว้  260,000. -บาท 
กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิจ านวน  ๑2 เสียง ไดแ้ก่ 
(๑) นายชยพล  พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(๒) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาลฯ  
(๓) นายจ่ง   เสริฐขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๔)  นายชูศักดิ์   ไชยไธสง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๕)  นางวิภา   สร้อยลอด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
(6)  นางกลม  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(7 ) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(8)  นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

                               (9)  นายขุนนาม  มิตรขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(10) นายประดิษฐ์  ดีอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(11) นางส าเรียง  เมียกขุนทด    สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(12) นายอนงค์    โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ข้อ  3.1 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจร 
ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกถนนหนองกราด 1  ถึงสามแยกบ้านนางเด่นเดือน 
ถนนเทศบาลสายหนองกราด 4 ตั้งไว้  260,000.-บาท กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดงดออกเสียงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง  ค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 ข้อ  3.1 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยาย
ผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกถนนหนองกราด 1  ถึงสามแยกบ้าน       
นางเด่นเดือน ถนนเทศบาลสายหนองกราด 4 ตั้งไว้  260,000.-บาท กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  -ไม่มี- 
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ประธานสภาฯ   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ  6.1.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   
   พ.ศ. ๒๕๕9   
   โครงการที่ 3.2 

6.1.2 ข้อความเดิม 
3.2 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง 9/2(ซอยข้างบ้านนายค านาย แคบขุนทด)  
จ านวน  268,000.-บาท โดยด าเนินการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ปากลิ้นราง ชั้น 
3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร พร้อมยาแนวท่อ  จ านวน 142  ท่อน  
ก่อสร้างรางระบายน้ าเชื่อมต่อระหว่างท่อระบายน้ า ขนาดกว้างภายใน 0.40 
เมตร ยาว 2.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50  เมตร  หนา 0.12 เมตร จ านวน  15 
จุด ก่อสร้างไหล่ทาง     ค.ส.ล.พ้ืนที่เฉลี่ย  119  ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร  
ก่อสร้างคันหินและทางเข้าบ้าน ค.ส.ล. ยาว 172 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองกราด  ที่ 2/2559  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 102 (ชุมชนชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15) 
ข้อความใหม่ 
3.2 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง 9/2 (ซอยข้างบ้านนายค านาย  แคบขุนทด)  
ตั้งไว้  268,000.-บาท โดยด าเนินการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร พร้อมยาแนวท่อ  จ านวน 142  ท่อน  
ก่อสร้างรางระบายน้ าเชื่อมต่อระหว่างท่อระบายน้ า ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร 
ยาว 2.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50  เมตร  หนา 0.12 เมตร จ านวน  15 จุด , 
ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.พื้นที่เฉลี่ย  127  ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร  
ก่อสร้างคันหิน ค.ส.ล. ยาวรวม 16 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองกราด  ที่  2/2559  เป็นจ านวน เงิน  
218,000. -บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาเทศบาลสามปี         
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 102 (ชุมชนชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าท่านไม่มีข้อสงสัยผมจะขอมติที่ประชุมเลย      
นะครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2559  ข้อ  3.2 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและ
ขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง 9/2 (ซอยข้าง
บ้านนายค านาย  แคบขุนทด)  ตั้งไว้  268,000.-บาท  กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิจ านวน  ๑2 เสียง ได้แก่ 
(๑) นายชยพล  พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(๒) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาลฯ  
(๓) นายจ่ง   เสริฐขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   



(๔)  นายชูศักดิ์   ไชยไธสง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๕)  นางวิภา   สร้อยลอด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
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(6)  นางกลม  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(7 ) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(8)  นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

                               (9)  นายขุนนาม  มิตรขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(10) นายประดิษฐ์  ดีอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(11) นางส าเรียง  เมียกขุนทด    สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(12) นายอนงค์    โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลง 
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2558 ข้อ  3.2 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง 
9/2 (ซอยข้างบ้านนายค านาย  แคบขุนทด)  ตั้งไว้  268,000.-บาท  กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดงดออกเสียงขออนุมัติ เปลี่ยนแปลง  ค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2558 ข้อ  3.2 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยาย 
ผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง 9/2 (ซอยข้างบ้าน
นายค านาย  แคบขุนทด)  ตั้งไว้  268,000.-บาท  กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง มติเป็นเอกฉันท ์
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ  6.1.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ   
            พ.ศ. ๒๕๕9   
   โครงการที่ 3.3 

6.1.3 ข้อความเดิม 
3.3 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนเทศบาลสายปากน้ าสามัคคี  จ านวน  216,000. -บาท โดย
ด าเนินการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.40  เมตร พร้อมยาแนวท่อ  จ านวน 128  ท่อน  ก่อสร้างรางระบายน้ า
เชื่อมต่อระหว่างท่อระบายน้ า ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 2.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50  เมตร  หนา 0.12 เมตร จ านวน  11 จุด ก่อสร้างไหล่ทาง      
ค.ส.ล.พ้ืนที่เฉลี่ย  120  ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร  ก่อสร้างคันหินและ
ทางเข้าบ้าน ค.ส.ล. ยาว 132 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองกราด ที่ 5/2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่ ว ไป  แผน พัฒนา เทศบาลสามปี  (พ . ศ .2559 -2561 )  หน้ า  104                    
(ชุมชนปากน้ าสามัคคี  หมู่ที่ 3) 
ข้อความใหม่ 

 3.3 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนเทศบาลสายปากน้ าสามัคคี  ตั้ งไว้  216,000. -บาท  โดย



ด าเนินการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.40  เมตร พร้อมยาแนวท่อ  จ านวน 74  ท่อน  ก่อสร้างรางระบายน้ า
เชื่อมต่อระหว่างท่อระบายน้ า ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 2.00 เมตร   
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 ลึกเฉลี่ย 0.50  เมตร  หนา 0.12 เมตร จ านวน  9 จุด วางท่อระบายน้ า      
ค.ส.ล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.30  เมตร พร้อมยาแนว
ท่อ  จ านวน 6  ท่อน  ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.พื้นที่เฉลี่ย  164  ตารางเมตร 
หนา 0.15 เมตร  ก่อสร้างคันหิน ค.ส.ล. ยาว 64.00 เมตร  พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองกราด ที่ 5/2559 
เป็นจ านวนเงิน  189,000.-บาท  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปแผนพัฒนา 

 เทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 104 (ชุมชนปากน้ าสามัคคี หมู่ที่ 3) 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าท่านไม่มีข้อสงสัยผมจะขอมติที่ประชุมเลย      

นะครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
 รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2559 ข้อ  3.3 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและ

ขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาลสายปากน้ าสามัคคี  ตั้งไว้  
216,000.-บาท  กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิจ านวน  ๑2 เสียง ได้แก่ 
(๑) นายชยพล  พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(๒) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาลฯ  
(๓) นายจ่ง   เสริฐขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๔)  นายชูศักดิ์   ไชยไธสง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๕)  นางวิภา   สร้อยลอด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
(6)  นางกลม  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(7 ) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(8)  นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

                               (9)  นายขุนนาม  มิตรขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(10) นายประดิษฐ์  ดีอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(11) นางส าเรียง  เมียกขุนทด    สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(12) นายอนงค์    โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ข้อ  3.3 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจร
ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาลสายปากน้ าสามัคคี  ตั้งไว้  216,000. -บาท  
กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดงดออกเสียงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง  ค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 ข้อ  3.3 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยาย
ผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาลสายปากน้ าสามัคคี  ตั้งไว้  216,000.-
บาท  กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 



ที่ประชุม  -รับทราบ- 
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ประธานสภาฯ  6.1.4  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ   
             พ.ศ. ๒๕๕9   
   โครงการที่ 3.4 

6.1.4 ข้อความเดิม 
3.4  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต 1/4  จ านวน  386,000.-บาท โดย 
ด าเนินการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.40  เมตร พร้อมยาแนวท่อ  จ านวน 200  ท่อน  ก่อสร้างรางระบายน้ า 
เชื่อมต่อระหว่างท่อระบายน้ า ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 2.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50  เมตร  หนา 0.12 เมตร จ านวน  20 จุด ก่อสร้างไหล่ทาง       
ค.ส.ล.พ้ืนที่เฉลี่ย  168  ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร  ก่อสร้างคันหินและ
ทางเข้าบ้าน ค.ส.ล. ยาว 240 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองกราด  ที่ 6/2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 93  (ชุมชนเทวา
นิมิต  หมู่ที่ 16) 
ข้อความใหม่ 

 3.4  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต 1/4  ตั้งไว้  386,000. -บาท  โดย
ด าเนินการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.40 เมตร พร้อมยาแนวท่อ  จ านวน 199  ท่อน ก่อสร้างรางระบายน้ า
เชื่อมต่อระหว่างท่อระบายน้ า ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 2.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50  เมตร  หนา 0.12 เมตร จ านวน  20 จุด ก่อสร้างไหล่ทาง     
ค.ส.ล.พื้นที่เฉลี่ย 156 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างคันหิน ยาวรวม  
72 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลหนองกราด  ที่ 6/2559  เป็นจ านวนเงิน   318,000.-บาท  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 93 
(ชุมชนเทวานิมิต  หมู่ที่ 16) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าท่านไม่มีข้อสงสัยผมจะขอมติที่ประชุมเลย      
นะครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 

 รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2559 ข้อ  3.4 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและ
ขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต 1/4 ตั้งไว้  
386,000.-บาท  กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิจ านวน  ๑2 เสียง ได้แก่ 
(๑) นายชยพล  พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(๒) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาลฯ  
(๓) นายจ่ง   เสริฐขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   



(๔)  นายชูศักดิ์   ไชยไธสง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๕)  นางวิภา   สร้อยลอด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
(6)  นางกลม  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(7 ) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
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(8)  นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
                               (9)  นายขุนนาม  มิตรขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

(10) นายประดิษฐ์  ดีอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(11) นางส าเรียง  เมียกขุนทด    สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(12) นายอนงค์    โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ข้อ  3.4 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจร
ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต 1/4 ตั้งไว้  386,000. -บาท  
กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดงดออกเสียงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง  ค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 ข้อ  ข้อ  3.4 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและ
ขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต 1/4 ตั้งไว้  
386,000.-บาท  กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ  6.2  เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้านบริการ  

              ชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
              งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง 
              (กองการศึกษา)   
 

6.2.1  ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้านบริการ 
          ชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ 
          ประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท 
          วัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) 

 

                  โอนเพิ่ม 
        ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ    
        ประถมศึกษา  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   
        ประเภท  วัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ 
        ก่อสร้าง  เช่น  แปรงทาสี,ไม้ต่าง ๆ,สี,ทราย,สังกะสี,กระเบื้อง,ท่อน้ าและ   
        อุปกรณ์ ประปาฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) 
        มีงบประมาณคงเหลือ ก่อนโอน 0 บาท โอนเพิ่มจ านวน 200,000.-  
        บาท  รวมเป็นเงิน 200,000.-บาท 

 โอนลด  
 ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 



 การศึกษา  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการต่อเติม 
 และปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองกราด  ต้ังไว้  
 500,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 เทศบาลต าบลหนองกราด  ตามแบบแปลนที่  14/2559  ตั้งจ่ายจากเงิน 
 อุดหนุนทั่วไป  แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พ.ศ.  2559-2561) หน้า 75 
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 (กองการศึกษา)  มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน  500,000.-บาท  โอน 
 ลดจ านวน  200,000.-บาท  มีงบประมาณคงเหลือหลังโอน 

           300,000.-บาท 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าท่านไม่มีข้อสงสัยผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะ

ครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ  2559  ข้อ 6.2.1  ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ า 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา งานระดับ 
   ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุประเภท 
   วัสดุก่อสร้าง  กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิจ านวน  ๑2 เสียง ได้แก่ 
(๑) นายชยพล  พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(๒) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาลฯ  
(๓) นายจ่ง   เสริฐขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๔) นายชูศักดิ์   ไชยไธสง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๕) นางวิภา   สร้อยลอด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
(6)  นางกลม  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(7 ) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(8)  นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

                               (9)  นายขุนนาม  มิตรขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(10) นายประดิษฐ์  ดีอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(11) นางส าเรียง  เมียกขุนทด    สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(12) นายอนงค์    โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ 2559  ข้อ 6.2.1  ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ  พ.ศ. 2559 ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน 
   วัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทวัสดุ 
   ก่อสร้าง กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดงดออกเสียงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง  ค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 ข้อ  6.2.1  ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทวัสดุ
ก่อสร้าง กรุณายกมือครับ 



ทีป่ระชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ  6.3 เรื่อง  ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ด้านบริการ  

              ชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบเงินอุดหนุน   
    หมวดเงินอุดหนุน ประเภท อุดหนุนส่วนราชการ  (กองช่าง)  
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6.3.1  ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ด้านบริการ  
ชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบเงินอุดหนุน   

           หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ  (กองช่าง) 
                  โอนเพิ่ม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบ
เงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ   ตั้งไว้  
200,000.-บาท  เพ่ือจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือท าการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าในเขตเทศบาลต าบลหนองกราด  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พ.ศ.  2559 -
2561)  หน้ า  108  (กองช่ า ง )  มี งบประมาณคงเหลือก่ อน โอน  
44,414.69  บาท  โอนเพิ่มจ านวน  350,000.-บาท  รวมเป็นเงิน  
394,414.69  บาท 
โอนลด  
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการต่อเติม
และปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองกราด  ตั้ งไว้  
500,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหนองกราด  ตามแบบแปลนที่  14/2559  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 75  
(กองการศึกษา)  มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน  300,000.-บาท  โอน
ลดจ านวน  300,000.-บาท  มีงบประมาณคงเหลือหลังโอน  0 บาท    
โอนลด  
ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบเงินอุดหนุน  
หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้  200,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายให้กับส านักงานประปาบ าเหน็จณรงค์  เพ่ือท าการขยายเขตจ าหน่าย
น้ าประปาให้กับประชาชน  ในเขตเทศบาลต าบลหนองกราด  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พ.ศ.  2559-2561) หน้า 108  
(กองช่าง)  มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน  200,000.-บาท  โอนลด
จ านวน 50,000.- บาท  มีงบประมาณคงเหลือหลังโอน  150,000 บาท 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าท่านไม่มีข้อสงสัยผมจะขอมติทีป่ระชุมเลยนะครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ปีงบประมาณ  2559  ข้อ 6.3.1  ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน งบเงิน 



อุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ  กรุณายกมือครับ 
ทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิจ านวน  ๑2 เสียง ได้แก่ 

(๑) นายชยพล  พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(๒) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาลฯ  
(๓) นายจ่ง   เสริฐขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๔)  นายชูศักดิ์   ไชยไธสง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๕)  นางวิภา   สร้อยลอด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
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(6)  นางกลม  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(7 ) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(8)  นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

                               (9)  นายขุนนาม  มิตรขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(10) นายประดิษฐ์  ดีอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(11) นางส าเรียง  เมียกขุนทด    สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(12) นายอนงค์    โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ข้อ 6.3.1 ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน งบเงิน 

   อุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ กรุณายกมือครับ 
ทีป่ระชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดงดออกเสียงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 ข้อ 6.3.1 ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า 
ถนน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ  6.4 เรื่อง  อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  2,535,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
        ดังนี้ 

 6.4.1  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า  และขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริม  
           เหล็ก  ถนนเทศบาลสายก าลังเอก  8/2 (ซอยบ้านนายหวาย)   
           จ านวนงบประมาณ  187,000.-บาท  (แผนพัฒนาเทศบาลสามปี   
           (พ.ศ.  2559-2561) หน้า 100 )  

    6.4.2  โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาลสาย 
              ข้างบ้านนายจันทร์  ชาติวงศ์  จ านวนงบประมาณ  191,000.-บาท   

          (แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พ.ศ.  2559-2561) หน้า 94 )  
    6.4.3  โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาลสาย 
             ข้างบ้านนางเสน่ห์  เรืองจาบ  จ านวนงบประมาณ  290,000.-บาท   

          (แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พ.ศ.  2559-2561) หน้า 96 )    
    6.4.4  โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาลสาย 



             ข้างบ้านนางสมโภชน์  ดุงขุนทด  จ านวนงบประมาณ  64,000.-บาท   
          (แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พ.ศ.  2559-2561) หน้า 97 )   
6.4.5  โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาลสาย 
          ข้างบ้านนายบ ารุง  ชัยทิพย์  จ านวนงบประมาณ  119,000.-บาท   

   (แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พ.ศ. 2559-2561)  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)   
   หน้า 98 )   

 6.4.6  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก   
    ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายดวง  ลิขุนทด  จ านวนงบประมาณ  54,000.- 
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    บาท (แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561)  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)   
    หน้า 103 )   

 6.4.7  โครงการฟ้ืนฟูบูรณะบึงหนองใหญ่  จ านวนงบประมาณ  500,000.-บาท    
           (แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พ.ศ.  2559-2561) หน้า 72 )   
 6.4.8  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเข้าเหมืองส่งน้ าหนองหัวช้าง  และขุดลอก 
           เหมืองส่งน้ าเข้าหนองหัวช้าง  จ านวนงบประมาณ  130,000.-บาท 

    (แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พ.ศ.  2559-2561) หน้า 72 )   
 6.4.9  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก     
           ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง  (ซอยข้างบ้านนายเจริญ  แพะขุนทด)  ชุมชน 
           ใหมแ่หลมทอง  หมู่ที่  15  จ านวนงบประมาณ  209,000.-บาท   
           (แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พ.ศ.  2559-2561) หน้า 105 )   
6.4.10 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริม 
           เหล็ก (ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายกลม) ชุมชนใหม่แหลมทอง  หมู่ที่  15  
           จ านวนงบประมาณ  84,000.-บาท   (แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พ.ศ.   
           2559-2561) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 105 )   
 6.4.11 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริม 
            เหล็ก (ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายใจ  พูดขุนทด)  ชุมชนเทวานิมิต  หมู่ที่ 
            16  จ านวนงบประมาณ  102,000.-บาท  (แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  
            (พ.ศ.  2559-2561) หน้า 95 )   
 6.4.12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายพี   
            ขามสันเทียะ) ชุมชนโกรกสมอ  หมู่ที่  4  จ านวนงบประมาณ  95,000.- 
            บาท (แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พ.ศ.  2559-2561)  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 
            ที่ 1) หน้า  104)   

     6.4.13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมวางระบบระบายน้ าคอนกรีต  
                เสริมเหล็ก (ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายจ าปา  ศรีทอง) ชุมชนโกรกสมอ หมู่ 
                ที่ 4 จ านวนงบประมาณ  85,000.-บาท  (แผนพัฒนาเทศบาลสามปี   

      (พ.ศ.  2559-2561) หน้า 94 )   
     6.4.14 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริม 
                เหล็ก (ถนนเทศบาลสายข้างบ้านครูดาวรุ่ง) ชุมชนใหม่แหลมทอง  หมู่ที่  15 
                จ านวนงบประมาณ  149,000.-บาท  (แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พ.ศ. 
                2559-2561)  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)  หน้า 105 )   
     6.4.15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมวางระบบระบายน้ าคอนกรีต 



                เสริมเหล็ก (ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายใจ  แจ้งไพร) ชุมชนโกรกสมอ  
                หมู่ที่  4 จ านวนงบประมาณ  40,000.-บาท  (แผนพัฒนาเทศบาลสามปี   
                (พ.ศ.  2559-   2561) หน้า 93 )   
     6.4.16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมวางระบบระบายน้ าคอนกรีต 
                เสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต 1/10 (ข้างบ้านนายแฉล้ม เดชธนาธร) 
                ชุมชนเทวานิมิต  หมู่ที่  16  จ านวนงบประมาณ  65,000.-บาท 
                แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พ.ศ.  2559-2561) หน้า 103 )   
 

(20/24) 
-20- 

 

     6.4.17  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริม 
                 เหล็ก  (ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนางสมพิศ  โมงขุนทด) ชุมชนเทวานิมิต   
                 หมู่ที่ 16 จ านวนงบประมาณ  171,000.-บาท  (แผนพัฒนาเทศบาลสามปี   
                 (พ.ศ.  2559-2561) หน้า 94 )    

ประธานสภาฯ  จากข้อ  6.4  ทั้งหมด  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
ปลัดเทศบาล/  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงครับ ในการจ่ายขาด 
เลขานุการสภาฯ  เงินสะสมนั้น จะต้องจ่ายเป็นก้อน ส่วนในเรื่องของรายละเอียด ข้อ 6.4.1-6.4.17 ถ้าเป็น

ก้อนเดียวกันอนุมัติจ่ายเงินสะสม รายละเอียดที่กองช่างชี้แจง ข้อ 6.4.1 -6.4.17 นั้น       
ถ้าหากท่านสมาชิกสภาสงสัย สามารถสอบถามได้ครับ ส่วนสมาชิกท่านใดเห็นว่าโครงการนี้
น่าจะชะลอไว้ก่อน  หรือถ้ามีท่านใดเห็นว่าควรปรับลด  ก็เสนอได้นะครับเพราะหลายท่านก ็
หลายความคิด  เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ  โครงการก็สามารถขอเป็นมติไป 

ประธานสภาฯ              ขอบคุณครับ   ส าหรับวันนี้ทางทหารก็ได้เข้ามาในพ้ืนที่เราซึ่งท่านปลัดเทศบาล  ท่านสมาชิก 
   สภาเทศบาลและทหารก็ได้ไปส ารวจ  บึงหนองใหญ่มาแล้ว  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรจะ 
                               ชะลอไว้ก่อนหรอว่าจะด าเนินการเลย เพราะทางเทศบาลหน้าจะได้งบประมาณมาด าเนินการ 
   ในบางส่วนแล้วครับ ก็ขอเชิญท่านเลขานุการสภา  ชี้แจงด้วยครับ   
ปลัดเทศบาล/  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คือว่าตั้งแต่  ข้อ  6.4.1 - 
เลขานุการสภาฯ  6.4.17 มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ก็มีหลายท่านนะครับที่ไปส ารวจ            

บึงหนองใหญ่ด้วยกัน ทหารบอกว่าก็มาส ารวจเบื้องต้น บึงหนองใหญ่มีพ้ืนที่ประมาณ 180 
ไร่ ต้องการขุดลอกบึงหนองใหญ่ ตั้งงบประมาณไว้ ประมาณ 10 ล้านบาท ก็คงได้แค่
ประมาณ 40 ไร่ หลังจากนั้นก็จะเอาเข้าแผนไว้ ถ้ามีเงินเหลือก็จะจัดการให้ครับ  

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ   
นายประเสริฐฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหาร  ผู้อ านวยการกอง  

ทุกกอง  ผมนายประเสริฐ  เพียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาลฯ  พูดตามหลักการแล้ว
ควรเห็นชอบไปก่อน  ไม่ท าก็ไม่เป็นไร  ส่วนตัวผมเองก็เห็นด้วยกับการขออนุมัติ  จ านวน 
2,535,000.- บาท ผมเองก็เข้าใจเหมือนท่านสมาชิกทุกท่าน ฉะนั้นผมก็อยากให้ท่าน
สมาชิกทุกท่านเข้าใจครับ  

ประธานสภาฯ              ขอบคุณท่านประเสริฐ  เพียกขุนทด มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าท่านไม่มีข้อ
สงสัยผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม จ านวน  2,535,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามข้อ 6.4.1-6.4.17
กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิจ านวน  ๑2 เสียง ได้แก่ 
(๑) นายชยพล  พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 



(๒) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาลฯ  
(๓) นายจ่ง   เสริฐขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๔)  นายชูศักดิ์   ไชยไธสง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๕)  นางวิภา   สร้อยลอด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
(6)  นางกลม  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(7 ) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(8)  นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

                               (9)  นายขุนนาม  มิตรขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
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(10) นายประดิษฐ์  ดีอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(11) นางส าเรียง  เมียกขุนทด    สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(12) นายอนงค์    โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  2,535,000.- 
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามข้อ 6.4.1-6.4.17กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดงดออกเสียงขออนุมัติ จ่ ายขาดเงินสะสม จ านวน  

2,535,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ข้อ 6.4.1-6.4.17 กรุณายกมือครับ 
ทีป่ระชุม -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 

7.1 เรื่อง  การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงครับ 
ปลัดเทศบาล/  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามท่ีคณะกรรมการสถาน 
เลขานุการสภาฯ  ศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

ในวันที่ 11 เมษายน 2559 นั้น ทางโรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์)  จึงขอให้
เทศบาลต าบลหนองกราดด าเนินการเสนอชื่อและการเลือกผู้แทนองค์กร โดยให้ประธานสภา
เทศบาลเป็นผู้รับรอง ส าหรับคณะผู้บริหารก็จะมีท่านนายกเทศมนตรีฯ และคณะผู้บริหาร 
ส่วนฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพราะฉะนั้นท่านประธานสภาเทศบาลฯ    
ต้องเป็นผู้ที่ถามที่ประชุมว่า  มีสมาชิสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อใครเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์)  1 คน และต้องมีผู้รับรอง 
2 ท่าน ขออนุญาตน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ   
นายประเสริฐฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน ผมนายประเสริฐ  เพียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาลฯ  ซึ่งการคัดเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) จะมีทั้งหมด 
9 คน ตามเอกสารที่ทุกท่านมีอยู่ครับ ส่วนตัวผมเองมีความคิดว่า เสนอผู้ใดก็มีมติไปตามนั้น 
ขอเชิญนะครับ ผมขอเสนอท่านกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีฯ  



ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน ครับ    
ที่ประชุม  มีผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน คือ 1. นายชูศักดิ์ ไชยไธสง 2. นางกลม พัดขุนทด 
นายกเทศมนตรีฯ ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านค่ะ  ดิฉันขอขอบคุณท่าน

ประเสริฐ เพียกขุนทดด้วยค่ะ ที่ให้เกียรติเสนอชื่อดิฉัน ดิฉันต้องขอถอนตัวค่ะ ดิฉันมีภารกิจ
มากมายคงไม่สะดวกค่ะ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  

นายชูศักดิ์ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
   ทุกท่าน ผมนายชูศักดิ์  ไชยไธสง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ผมขอเสนอท่านชยพล  พูดขุนทด 
   เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์)  
นายชยพลฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
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ทุกท่าน ผมนายชยพล  พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอขอบคุณชูศักดิ์  ไชยไธสง    
ด้วยด้วยครับ ที่ให้เกียรติเสนอชื่อผมครับ ผมต้องขอถอนตัวครับ 

นางส าเรียงฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
   ทุกท่าน  ดิฉันนางส าเรียง  เมียกขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ขอเสนอท่านประธานสภา 
             เทศบาลฯ   เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนวัดหนองกราด   (สังวร 
   อุปถัมภ์) ค่ะ 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน ครับ    
ที่ประชุม  มีผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน คือ 1. นายประเสริฐ เพียกขุนทด 2. นางบัวภา โมงขุนทด 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้อราชการที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบและเพ่ือ 
   พิจารณาอีกหรือไม่ เชิญได้เลยครับ 
นายประเสริฐฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน ผมนายประเสริฐ  เพียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาลฯ ผมขอน าเรียนทุกท่าน
เป็นหนังสือทุกท่านอาจจะได้รับแล้วนะครับ ด้วยทางวัดหนองกราดได้ขาดเจ้าอาวาสในการ
ปกครอง จึงท าให้ต าแหน่งดังกล่าวว่างลง จึงมีพระเดชพระคุณท าประชาคมเพ่ือเสนอแต่งตั้ง 
เจ้าอาวาส ซึ่งทางวัดหนองกราดได้จัดประชาคมในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ก็รบกวนทุกท่าน
ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องในเขตชุมชนของท่านได้ออกไปร่วมประชุมประชาคมด้วยครับ   

นางดอกไมฯ้  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน  ดิฉันนางดอกไม้ เมียกขุนทด รองนายกเทศมนตรีฯ ในวันนี้ท่านนายกเทศมนตรีฯ 
ได้มอบหมายให้ดิฉันให้เข้าร่วมประชุมที่อ าเภอด่านขุนทดแทน ท่านนายอ าเภอได้แจ้งว่าใน
การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารีในปีนี้ทางอ าเภอด่านขุนทดได้จัดยิ่งใหญ่กว่า
ทุกปี และได้เชิญทุกท่านร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ในวันที่ 23 มีนาคม 
2559 เวลา 07.00-08.00 น. และขอแม่บ้านแต่งชุดตะแบงมาร 20 ท่าน และแต่งชุดวิ่ง
ครบเพลิง 25 ท่าน  ขอ อปพร. 10 ท่าน ขอนางร าอีก 5 ท่าน แต่ดิฉันก็รับปากแค่นางร า 5 
ท่าน  ส่วนที่เหลือยังไม่ได้ให้ค าตอบค่ะ 

ประธานสภาฯ              มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านชูศักดิ์  ไชยไธสง   
นายชูศักดิ์ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 



ทุกท่าน ผมนายชูศักดิ์  ไชยไธสง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ผมอยากจะแจ้งทางเทศบาลเรื่อง
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผมก็ทราบว่าโครงการนี้ไม่มีแล้ว แต่ผมก็อยากให้มีต่ออีกก็จะดี
มากครับ ส่วนเรื่องถนนหน้าบ้านนายล้อม เพยขุนทดและบ้านนายสม ดาบขุนทด ผมรบกวน
ให้ทางเทศบาลไปด าเนินการต่อด้วยครับ ส่วนโครงการที่เป็นเหลี่ยมทางโค้งรบกวนด้วยครับ 
หน้าบ้านนางสอง เมียกขุนทด ฝาปิดท่อช ารุดก็มีอยู่ 3 ฝา และสุดท้ายทางทางแยกข้างบ้าน
นายสง่า ชุ่มตะคุ ฝั่งตรงข้ามจุดสกัดบ้านหนองกราด ผมอยากจะให้ขยายทางให้เป็นทางโค้ง 
เดิมจะเป็นเหลี่ยมครับ 

ประธานสภาฯ              ขอบคุณท่านชูศักดิ์  ไชยไธสง  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  เชิญท่านบัวภา   โมงขุนทดครับ 
นางบัวภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน  ดิฉันนางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นข่าวดีส าหรับท่านที่มีปัญหา 
ทางด้านการได้ยินนะค่ะ  ทางโรงพยาบาลค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา    จะมีเจ้าหน้าที่ 
ออกมาให้บริการรับการตรวจคัดกรอง ด้านการได้ยินหรือหูตึง เพื่อที่จะได้รับเครื่องช่วยฟังฟรี 
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ในโครงการเฉลิมพระเกียรติของโรงพยาบาลค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 13 
มีนาคม 2559 ณ บริเวณหมู่ท่ี 4 หน้าบ้านดิฉันเองค่ะ รบกวนทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ใน
เขตชุมชนของท่านด้วยค่ะ  

นายวีรภัทรฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน ผมนายวีรภัทร ศิลาเลิศ ผู้อ านวยการกองช่าง จากที่เราไปดูงานที่บึงหนองใหญ่ก็มี
แนวโน้มว่าทางทหารจะอนุมัตินะครับ แต่ในส่วนที่เราต้องเพ่ิมเติมคือ 
1. ขอเอกสารเพิ่มเติมในส่วนของบึงหนองบึงใหญ่ 
2. รายละเอียดของลักษณะ จุดพิกัด ระดับ 
3. ส่วนของหนองแจงวันพรุ่งนี้ทางทหารขอรายละเอียดเพิ่มเติม ว่าต้องการที่จะขุดลึกเท่าไร่  
    ขนาดเท่าไร่  
4. ส่วนของถนนสายหนองกราด-หนองแหน ให้ส่งรายละเอียดเท่าที่ส่งได้ และเขาก็จะ 
    พิจารณาให้อีกทีครับ  

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านวีรภัทร ศิลาเลิศ มีสมาชิกท่านใดมีข้อราชการที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ
และเพ่ือพิจารณาอีกหรือไม่ เชิญได้เลยครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านค่ะ  วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา 
เทศบาลฯ ทุกท่านด้วยค่ะ ที่ให้ความร่วมมือในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 12 โครงการทั้ง
เขต 1และเขต 2 รวมทั้งอีก 17 โครงการที่บริเวณบึงหนองใหญ่  ซึ่งต่อไปก็จะมีเครื่องออก
ก าลังกายและลู่วิ่ง ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่วนเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนต่างๆ ก็จะให้
ทางกองช่างด าเนินการให้เรียบร้อย ขออีกเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ รบกวนสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่านช่วยไปดูทางเข้าบ่อขยะด้วยกันนะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะค่ะ  

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติม  ผมขอปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุม  เวลา  17.15  น. 
 

(ลงชื่อ)        ขนิษฐา วาดวงษ์      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
          (นางสาวขนิษฐา  วาดวงษ์) 

นักประชาสัมพันธ์ช านาญ 
 
 

(ลงชื่อ)        ศรัญญา  แก่นวิถ ี    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 



           (นางสาวศรัญญา  แก่นวิถี) 
          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
 

พันจ่าเอก    สมหวัง   แผงฤทธิ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

        ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

           ส าเนาถูกต้อง 
 

พันจ่าเอก                                       
                   (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 
           ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

    (24/24) 
-24- 

 
 
 

ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน 
 

(ลงชื่อ) 
(นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน 

 
(ลงชื่อ) 
 

(นางวิภา  สร้อยลอด) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน 

 
(ลงชื่อ) 

(นายชยพล  พูดขุนทด) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
- เพ่ือโปรดทราบ 
- สภาเทศบาลฯ ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว  เห็นควรลงชื่อในรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 34 ต่อไป  

 

 
 
พันจ่าเอก 
     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

        ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
 
 
                                                           - ทราบ 
          (ลงชื่อ) 
          (นายอนงค์  โพคาศรี) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 


