
ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   

สมัยสามัญ   สมัยท่ีสาม  ครั้งท่ี ๓  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ในวันที่   ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๕    เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ   ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองกราด 

--------------- 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายจ่ง เสริฐขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด จ่ง เสริฐขุนทด 
๒ นางบัวภา โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด บัวภา โมงขุนทด 
๓ นางดอกไม้ เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ดอกไม้ เมียกขุนทด 
๔ นางกลม พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด กลม พัดขุนทด 
๕ นางส าเรียง เมียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ส าเรียง เมียกขุนทด 
๖ นายบุญยัง พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด บุญยัง พูดขุนทด 
๗ นางกชพร สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด กชพร สกุลทัศนบรรจง 
๘ นางธนาทิพย์ พลขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ธนาทิพย์ พลขุนทด 
๙ นางมาลี ศรีแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด มาลี ศรีแสง 

๑๐ นายจู ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด จู ศรีทอง 
๑๑ นายประเสริฐ เพียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ประเสริฐ เพียกขุนทด 
๑๒ นายอ านวย ศรีทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด อ านวย ศรีทอง 
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 นายพงษ์ศักดิ์ เพียกขุนทด นายกเทศมนตรี พงษ์ศักดิ์ เพียกขุนทด 
๓ นายอนุชิต ครุฑขุนทด หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล อนุชิต ครุฑขุนทด 
๔ นางรักษณาพา รอสูงเนิน ผู้อ านวยการกองการศึกษา รักษณาพา รอสูงเนิน 
๕ นางประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล ประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน 
๖ นายวีรภัทร ศิลาเลิศ ผู้อ านวยการกองช่าง วีรภัทร ศิลาเลิศ 
๗ จ่าเอกพิสิษฐ์ เมิงขุนทด เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พิสิษฐ์ เมิงขุนทด 
๘ นายฉลอง เมียกขุนทด รองนายกเทศมนตรี ฉลอง เมียกขุนทด 

๑๐ นางลัง โต้งสูงเนิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ลัง โต้งสูงเนิน 
๑๑ นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ 
๑๒ นางช่อทิพย์ พูดขุนทด นักการ ช่อทิพย์ พูดขุนทด 
๑๓ นางสาวศรัญญา แก่นวิถี เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ศรัญญา แก่นวิถี 

 

ผู้ไม่มาร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นางสัมฤทธิ์ วนันตร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ติดราชการ 
 

 



-๒- 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายจู  ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด เป็นประธานในการเปิด
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๓  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕  ตามระเบียบ
วาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   เมื่อเช้านี้มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด โทรไปหาผมถามผมว่าประชุมวันนี้ 

ท าไมไม่มีหนังสือแจ้งประชุมสภาฯ ท าไมไม่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  แล้ววันนี้
จะแต่งตัวอย่างไร  ผมเคยขอมติที่ประชุมเม่ือคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม 
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติก าหนดการประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ และวันที่สมาชิกฯ มาประชุมสภา
ฯ ในวาระท่ี ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แจกเอกสารให้กับทุก
ท่านแล้ว และผมก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง ว่าเราจะประชุมสภาฯวาระท่ี ๓ วันที่ 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕  ท่านก็ได้รับหนังสือเชิญประชุมไปแล้ววันที่มาประชุมสภาฯ วาระท่ี 
๒   ผมได้ประชาสัมพันธ์ในห้องประชุม ให้ผู้เข้าร่วมรับฟังวันนั้นทราบว่าท่านใดสนใจจะ
เข้าฟังการประชุมสภาฯ วาระท่ี ๓ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ การประชุมสภาฯ ข้อ ๒๓ การนัดประชุมในระหว่างสมัย
ประชุมนั้นให้ท าเป็นหนังสือ หรือจะบอกนัดในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ ฯลฯ  อีกอย่าง
การประชุมสภาท้องถิ่นก็ระบุไว้ชัดเจนเรื่องการแต่งกายว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ จะต้อง
แต่งกายด้วยชุดกากีฯ  ขอให้ท่านกลับไปดูระเบียบใหม่ให้ดีขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  ไม่มี   เนื่องจากเจ้าหน้าที่ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ  จึงขอน าเข้าประชุมสภาเทศบาล 

ต าบลหนองกราดในครั้งต่อไป  
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   -ไม่มี-  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  ทีเ่สนอเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา 

๔.๑ เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
            งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ( เพ่ือให้สภาเทศบาลฯได้พิจารณาใน  วาระท่ี ๓ ) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔     

หมวด  ๓  ญัตติ     
ข้อ  ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร  
 
 

-๓- 

 



ในการประชุมพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา 
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่  

ข้อ ๕๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งท่ีประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่รับหลักการตาม
ความในข้อ ๔๗ หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความในข้อ ๕๒ ให้ถือว่าร่าง
ข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  

ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันกับร่างข้อบัญญัติที่ตกไป
ตามวรรคหนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีก  เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อเหตุการณ์
ได้เปลี่ยนแปลง 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้แก่ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น
ด้วยโดยอนุโลม 

   - ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ สรุปมติการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ  ครับ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  

คณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกองทุกกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   สืบเนื่องมาจากการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ สภาเทศบาลฯ มติที่ประชุมสภ าเทศบาล ต าบล
หนองกราด  เห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข   ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  มีรายละเอียดดังนี้ 
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  

- ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จ านวน ๑๒,๑๘๗,๔๒๐ บาท  
- ได้ปรับลดไปจ านวน ๓ รายการ   
- จ านวนเงินปรับลดทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐  บาท คงเหลือ ๑๑,๘๘๗,๔๒๐  บาท  

หน่วยงานกองการศึกษา  
- ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จ านวน ๔,๘๘๐,๘๙๐ บาท  
- ได้ปรับลดไปจ านวน ๓ รายการ   
- จ านวนเงินปรับลดทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐  บาท คงเหลือ ๔,๖๗๐,๘๙๐  บาท    

หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม  
-  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จ านวน ๙๙๔,๓๕๐ บาท  
-  ได้ปรับลดไปจ านวน ๑ รายการ   
-  จ านวนเงินปรับลดทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐  บาท คงเหลือ ๙๕๔,๓๕๐  บาท   

รวมยอดเงินที่ปรับลดท้ังหมด จ านวน ๕๕๐,๐๐๐  บาท   
งบประมาณท่ีขอปรับลดไปให้น าไปตั้งจ่ายในกองช่าง  หมวดค่าวัสดุ  ข้อ  ๑.๒.๓.๔  
ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ ๒๔๘,๔๕๐  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  
เช่น แปรงทาสี ,ไม้ต่างๆ , สี,ทราย, สังกะสี, กระเบื้อง, ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผ่นงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
โครงสร้างพื้นฐาน)  หน้า ๓๑ รวมเป็นเงินงบประมาณ จ านวน  ๗๙๘,๔๕๐  บาท  

ที่ประชุม  รับทราบ  

 

-๔- 

 

ประธานสภาฯ  ในการพพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองกราด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 



ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   (วาระท่ี  ๓)  ที่ประชุมมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่   

ที่ประชุม  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี   ผมจะถามมติที่ประชุมเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑ จะถามว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                   งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
ประเด็นที่ ๒   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
-  มีท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ    ผมขอถามว่าสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใด  เห็นชอบ  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    กรุณายกมือครับ 

ที่ประชุม  มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  จ านวน ๑๑  เสียง  ได้แก่   (๑) นายบุญยัง พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  
(๒) นางดอกไม้  เมียกขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  (๓) นางบัวภา   โมงขุนทด สมาชิก-
สภาเทศบาล (๔) นางมาลี  ศรีแสง สมาชิกสภาเทศบาล  (๕) นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง 
สมาชิกสภาเทศบาล (๖) นางธนาทิพย์  พลขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล   (๗) นางส าเรียง-  
เมียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาล (๘)  นายอ านวย  ศรีทอง  สมาชิกสภาเทศบาล   
(๙)  นายประเสริฐ  เพียกขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาล (๑๐)  นายจ่ง  เสริฐขุนทด 
สมาชิกสภาเทศบาล (๑๑)  นางกลม  พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล   

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  ไม่เห็นชอบ  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   กรุณายกมือครับ  

ที่ประชุม  มีมติที่ประชุมไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ จ านวน  -  เสียง   
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่  นายจู  ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

ประธานสภาฯ  ผมจะขอถามท่านสมาชิกสภาเทศบาล อีกรอบนะครับ  ผมขอถามว่าสมาชิกสภาเทศบาล 
          ท่านใดเห็นชอบให้ตราเปน็เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๕๖    กรุณายกมือครับ 
ที่ประชุม  มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๖  จ านวน ๑๑  เสียง  ได้แก่   (๑) นายบุญยัง พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  
(๒) นางดอกไม้  เมียกขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  (๓) นางบัวภา   โมงขุนทด สมาชิก-
สภาเทศบาล (๔) นางมาลี  ศรีแสง สมาชิกสภาเทศบาล  (๕) นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง 
สมาชิกสภาเทศบาล (๖) นางธนาทิพย์  พลขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล   (๗) นางส าเรียง-  
เมียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาล (๘)  นายอ านวย  ศรีทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 

-๕- 

   
(๙)  นายประเสริฐ  เพียกขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาล (๑๐)  นายจ่ง  เสริฐขุนทด 
สมาชิกสภาเทศบาล (๑๑)  นางกลม  พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล   

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  ไม่เห็นชอบ  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   กรุณายกมือครับ  

ที่ประชุม  มีมติที่ประชุมไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ จ านวน  -  เสียง   
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่  นายจู  ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 



ประธานสภาฯ สรุปนะครับ  มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ๖ จ านวน ๑๑  เสียง  และไม่เห็นชอบให้ตราเป็น      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ๖  จ านวน - เสียง         
งดออกเสียง ๑ เสียง  

ที่ประชุม รับทราบ  
ประธานสภาฯ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒)พ.ศ. ๒๕๔๖     

มาตรา  ๖๒   ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่าง 
เทศบัญญัติใดในกรณีเทศบาลต าบล  ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยัง
อ าเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร 
ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืน
ประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น  ถ้าผู้ว่าราชการ
จังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบาลบัญญัติดังกล่าว 
 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่ง
นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป  แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่
เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลไปยังสภาเทศบาล และให้สภา 
เทศบาลพิจารณาใหม่  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา  ถ้าสภา
เทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของ
สมาชิกเท่าที่มีอยู่  ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนาม
ใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ  และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป  แต่ถ้าสภาเทศบาล
ไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด  
หรือยืนยัน ตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภา
เทศบาลเท่าที่มีอยู่ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป   

ที่ประชุม  รับทราบ  
ประธานสภาฯ  ท่านนายกเทศมนตรีมีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
 
 
 

-๖- 

 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาเทศบาลท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีมี  

ความเห็นมีแนวทางท่ีจะบริหารงบประมาณร่วมกัน ผมเห็นว่าข้อเสนอแนะหรือข้อท้วงติง
ดังกล่าวผมจะน าไปพิจารณาจะพยายามบริหารใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คุ้มค่ามากท่ีสุด ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่กรุณาได้พิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๖ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 

๕.๑  เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาฯ  สืบเนื่องมาจากการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.  



๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๕  ท่าน ส าเรียง  เมียกขุนทด  รองประธานสภา
เทศบาลต าบลหนองกราด ขอให้บรรจุเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ไม่ทราบว่า
ท่านมีเหตุผลอะไร ขอให้ชี้แจงที่ประชุมทราบ 

นางส าเรียงฯ ขอบคุณค่ะ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด เหตุผลที่ขอให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของหน่วยราชการภายใน
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองกราด เช่น ตรวจสอบการท างานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานหรือไม่ และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินว่าเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
ถูกต้องหรือไม่ค่ะ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔     หมวด ๘ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน

ไม่เกินเจ็ดคน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

สภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้  

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อ
ผู้เป็นหรือไม่ได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญ
ได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด 
ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือ พิจารณากิจการของสภา
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๑๐๕  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ 
ตามความเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  

-๗- 

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

รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา  

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานฯ  ครับ ถ้าเช่นนั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายเพิ่มเติมครับ  
เลขานุการสภาฯ  ครับเรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  

คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔  
หมวด ๘ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น   
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 



(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน
ไม่เกินเจ็ดคน 

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

วิธีการคัดเลือก อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔  หมวด ๑   
ข้อ ๘   โดยอนุโลม  นั้นก็คือ   วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละ
คนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดย
วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภา
ท้องถิ่น ประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิมแต่
ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก 

ในการตรวจนับคะแนน ให้ประธานสภาท้องถิ่นเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วย 

วิธีจับสลาก ให้ประธานสภาท้องถิ่นด าเนินการให้คนที่ได้รับคะแนนเท่ากันตกลง
กันเสียก่อนว่า จะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานสภา
จับสลากว่าคนใดจะเป็นคนจับสลากก่อน แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด ส ีและขนาดอย่าง 
 

-๘- 
 
เดียวกัน มีจ านวนเท่ากับจ านวนคนได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า 
“ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น”  ทุกท่านคงเข้าใจนะครับ  

ประธานสภาฯ ทุกท่านคงทราบแล้ว มีท่านใดสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามที่ประชุมว่า ท่านจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจ านวนกี่ท่าน ขอให้ที่ประชุมเสนอครับ 

นางส าเรียงฯ เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  ดิฉัน นางส าเรียง เมียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ขอ
เสนอ จ านวน ๗ ท่านค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านด้วยครับ  
ที่ประชุม  มีผู้รับรอง ๒ ท่าน ได้แก่ (๑) นางธนาทิพย์ พลขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  

(๒) นางมาลี  ศรีแสง  สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับ  อันดับต่อไป ผมขอเปิดการเสนอชื่อ 

คณะกรรมการสภาท้องถิ่น คนที่ ๑ 
นางมาลีฯ เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน  ดิฉัน นางมาลี ศรีแสง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอ นายบุญยัง พูดขุนทด  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น คนที่ ๑ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านด้วยครับ  
ที่ประชุม  มีผู้รับรอง ๒ ท่าน ได้แก่ (๑) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  

(๒) นางดอกไม้  เมียกขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล 



ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับ  ขอให้ที่ประชุม ขอพัก ๕ นาที 
ที่ประชุม  รับทราบ  

พักการประชุม เวลา ๑๐.๕๐ น. 
ต่อมาเวลา ๑๐.๕๕ น. ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  เรียกประชุมสภาฯ เมื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราดและผู้เข้าร่วมประชุมมาครบแล้ว ประธานสภาฯ ท า
การประชุมต่อ 

ประธานสภาฯ  อันดับต่อไป ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  คนที่ ๒ 
นายประเสริฐฯ เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน  ผม นายประเสริฐ  เพียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมขอเสนอ นายจ่ง – 
เสริฐขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น คนที่ ๒ 
 
 

-๙- 

 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านด้วยครับ  
ที่ประชุม  มีผู้รับรอง ๒ ท่าน ได้แก่ (๑) นางกลม พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  

(๒) นายอ านวย ศรีทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม  ไม่มี  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับ ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการสภา

ท้องถิ่น คนที่ ๓ 
นางธนาทิพย์ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน  ดิฉัน นางธนาทิพย์ พลขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมขอเสนอ นางส าเรียง 
เมียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลฯ  เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น คนที่ ๓ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านด้วยครับ  
ที่ประชุม  มีผู้รับรอง ๒ ท่าน ได้แก่ (๑) นางกชพร สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาล  

(๒) นายบุญยัง พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม  ไม่มี  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับ ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการสภา

ท้องถิ่น คนที่ ๔ 
นางกชพรฯ เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน ดิฉัน นางกชพร สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลฯขอเสนอ นางมาลี ศรีแสง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น คนที่ ๔ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านด้วยครับ  
ที่ประชุม  มีผู้รับรอง ๒ ท่าน ได้แก่ (๑) นางธนาทิพย์  พลขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  

(๒) นางดอกไม้ เมียกขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม  ไม่มี  



ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับ ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น คนที่ ๕ 

นางดอกไม้ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านดิฉัน นางดอกไม้ เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯขอเสนอนางบัวภา โมงขุนทด  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น คนที่ ๕ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านด้วยครับ  
ที่ประชุม  มีผู้รับรอง ๒ ท่าน ได้แก่ (๑) นายบุญยัง  พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  

(๒) นางส าเรียง เมียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาลฯ 
 

-๑๐- 

 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม  ไม่มี  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับ ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการสภา

ท้องถิ่น คนที่ ๖ 
นางกลมฯ เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน  นางกลม พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอ นายประเสริฐ  เพียกขุนทด 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น คนที่ ๖ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านด้วยครับ  
ที่ประชุม  มีผู้รับรอง ๒ ท่าน ได้แก่ (๑) นายจ่ง  เสริฐขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  

(๒) นายอ านวย ศรีทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม  ไม่มี  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับ ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการสภา

ท้องถิ่น คนที่ ๗ 
นายบุญยังฯ เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน  ผม นายบุญยัง พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอเสนอ นางกชพร  - 
สกุลทัศนบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น คนที่ ๗ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านด้วยครับ  
ที่ประชุม  มีผู้รับรอง ๒ ท่าน ได้แก่ (๑) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  

(๒) นางกลม  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม  ไม่มี  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับ  เลขานุการสภาฯสรุปผลการคัดเลือก

คณะกรรมการสภาท้องถิ่นด้วยครับ 
เลขานุการสภาฯ สรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นจ านวน ๗ ท่าน ดังนี้  

๑. นายบุญยัง พูดขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาล 
๒. นายจ่ง  เสริฐขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล 
๓. นางส าเรียง เมียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาล 
๔. นางมาลี  ศรีแสง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นางบัวภา  โมงขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายประเสริฐ  เพียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 



๗. นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาล  
ที่ประชุม  รับทราบ  
 

-๑๑- 
 
ประธานสภาฯ หลังจากนี้ไปจะขอนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการและ  

เลขานุการคณะกรรมการสภาท้องถิ่น วันไหนดีครับ 
นางส าเรียงฯ  ดิฉัน นางส าเรียง  เมียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเสนอ วันที่ ๒๔ สิงหาคม  

๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอวันอื่นหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีท่านใด มีเรื่องอะไรจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ 
เลขานุการสภาฯ ขอเรียนน าเรียนให้ที่ประชุมทราบเรื่องการด าเนินงานโครงการเมืองสะอาด( Korat Green 

and Ci\ty)  ประจ าปี ๒๕๕๕ ด้วยทางเทศบาลได้ส่งโครงการเข้าประกวด และ
นายกเทศมนตรีคิดว่าบ้านเมืองเราสะอาดน่าอยู่ คิดว่าจะน าเรื่องนี้ส่ง เพื่อเป็นมาตรฐาน
สะอาดจริงจึงน า เข้าประกวดการแข่งขันภายในวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕   
โครงการนี้กองสาธารณสุขฯ เป็นแม่งานผู้ท าโครงการข้ึนมา เราด าเนินการมาหลายเดือน
แล้ว ช่วงนี้อยากจะให้เป็นแนวทางและผลที่ชัดเจน  จึงน าเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทราบ ในการด าเนินงานในล าดับต่อไป เราได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯขึ้นมาซึ่ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาก็จะมีหลวงพ่อ โรงเรียนทั้งสองโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพฯ ป้อมยาม  และนายกเทศมนตรีฯ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาให้กับเรา  ส่วน
คณะกรรมการอ านวยการอยากให้ทุกส่วนหลายๆ หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม และ
คณะกรรมการดังกล่าวก็มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในนี้ และก็มี ก านัน ผู้ใหญ่ 
ประธานชุมชนทุกชุมชน เพื่อด าเนินการตามโครงการในชุมชนของท่านเอง  ส่วน
คณะกรรมการด าเนินการ ก็เป็นคณะกรรมการฯ กลุ่มเดียวกันกับคณะกรรมการข้างต้นฯ  
ก็เลยว่าจะไปขอใช้งบประมาณ สปสช. ภายในวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับน้ า ค่าอาหาร  เสร็จแล้วมีการประกวดไปเรื่อยและมีคณะกรรมการชุดหนึ่งมา
ตรวจการด าเนินการ  และในวันที่ ๘  กันยายน  ๒๕๕๕  จะมีการมอบโล่ให้กับทุกท่าน 
หากเทศบาลได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกวดแล้ว  เราอาจจะได้รับรางวัลฯ ต่างๆ      
สามารถน าเงินรางวัลมาพัฒนาในเขตเทศบาลของเราได้อีก  คณะกรรมการแต่ละฝ่ายก็จะ
มีใบประกาศนียบัตรมอบเป็นเกียรติบัตรให้กับทุกคน  ผลการด าเนินงานถ้าออกมาดีก็
อาจจะมีการด าเนินงานต่อเนื่องในปี ๒๕๕๖  งบประมาณในส่วนนี้ก็ไม่ได้ตั้งไว้ คงจะต้อง
ขอเชิญคณะกรรมการ สปสช. มาประชุมปรึกษาหารือกันในรายละเอียดอีกครั้ง เพื่อจะให้
โครงการนี้ขับเคลื่อนไปได้ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีท่านใด จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 
 
 

-๑๒- 
 



นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม             
นายพงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด  นายกเทศมนตรี  ผมขอเสริมปลัดเทศบาลฯ หนังสือเราได้รับ
เมื่อเร็วๆนี้  เขาก็มีแนวทางว่าควรมอบหมายให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ด าเนินการ ผมก็ได้
มอบหมายให้ท่านปลัดเทศบาลรับผิดชอบไปแล้ว ในการด าเนินงานตามโครงการก็จะ
เกี่ยวข้องกัน ๒ รูปแบบ  รูปแบบที่หนึ่งจะเป็นลักษณะโครงการเกี่ยวข้องกับส านักงาน 
หมู่บ้าน ชุมชน สถานที่ราชการ อีกประเภทหนึ่งก็จะในรูปแบบเป็นหน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ คงไม่เก่ียวกับเรา ของเราเน้นส านักงานเทศบาลกับชุมชนในหมู่บ้าน การท า
โครงการนี้ สืบเนื่องมาจาก การตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานของ กองทุน สปสช. ขึ้น
ตรงกับสังกัดสาธารณสุขอ าเภอด่านขุนทด  ให้เราน าเสนอโครงการที่เป็นนวัตกรรมใหม่
น าเสนอ  ผมก็หยิบโครงการของเขามาสองเล่ม  สปสช. เรื่องโครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ที่เรา
เขียนโครงการก าจัดแหล่งเพราะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ เป็นโครงการที่ดี มีส่วนร่วมดีมากเขา
ให้เต็ม ๑๐ คะแนน หลักการพิจารณาได้จากสถิติโรคไข้เลือดออกลดลง เพราะส่วนใหญ่
การที่จะมีไข้เลือดได้จะออกช่วงต้นๆหน้าฝน เขาจึงแนะน ามา แต่โครงการบ้านปราศจาก
ยุงลายและไข้เลือดออกก็เป็นชื่อที่เป็นการลดพาหนะน าโรคก็น่าจะก็เลยเปลี่ยน อยากให้
ปรับลดมาตรฐานเรื่องชื่อก็น่าจะดี น่าจะท าโครงการต่อเนื่อง  ประจวบกับสองโครงการนี้ 
และโครงการโคราชเมืองสะอาด อยากจะท าอีกครั้งหนึ่ง อยากให้สมาชิกสภาเทศบาลมี
ส่วนร่วม ขอแจ้งให้สมาชิกฯ ท่านทราบด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายบุญยังฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน ผม นายบุญยัง พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานสภาขอ
นั่งเพ่ือจะได้เปิดเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับ ผมในนามของสมาชิกฯ และพิจารณา
งบประมาณ ขอสอบถามในส่วนครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัดเทศบาล ฯ ผมจะถามไปแต่
ละกอง ให้ผู้อ านวยการกองได้อธิบายไปที่ละส่วนว่ามีปัญหาติดขัดอะไรเกี่ยวกับการใช้
จ่ายงบประมาณหรือไม่ เพราะจะหมดปีงบประมาณแล้ว ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ 
อย่ายึดระเบียบมากเกินไป พูดคุยกันในเชิงของค าถามนะครับ  
ส านักปลัดเทศบาล ได้ด าเนินการจัดซื้อไปถึงไหนแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้ง
ไว้ ๓๑,๕๐๐ บาท ,กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ตั้งไว้ ๒๗,๐๐๐ บาท  และเครื่อง
บันทึกเสียง  ตั้งไว้ ๔,๕๐๐ บาท  ไม่ทราบว่าได้ด าเนินการไปหรือยัง เห็นมีความจ าเป็น
เอาเข้าเทศบัญญัติฯ สภาก็รู้สึกว่ายังไม่ชัดเจนและรู้สึกอึดอัด โดยปกติทั่วไปตามงานต่างๆ 
การท างานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในต่างๆ จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่จะใช้กล้องส่วนตัวหรือ
ของใครก็แล้ว ก็ล าบากเหลือเกิน ขออนุญาตยกตัวอย่างที่ก าลังบันทึกอยู่นี้  ในการบันทึก
การประชุมในแต่ละครั้ง ก็ใช้งบประมาณของตัวเอง เวลาเสียหายขึ้นมาก็ต้องมาซ่อมบ ารุง
เอง  ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวีดีโอ เพราะเวลาจดบันทึกรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่จด
ไม่ทันหรอกครับ จะต้องไปนั่งแกะทีละตัว เป็นความล าบากของเจ้าหน้าที่ในการท างาน , 

-๑๓- 
 
ท่านก็ดูเอาว่าอันไหน จ าเป็นหรือไม่จ าเป็น รถโดยสาร(รถตู)้ เอาไว้ก่อน ข้ามไป 
กองคลัง  เครื่องปริ้นเตอร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นว่ามีความจ าเป็นจึงพิจารณาให้ไม่
ทราบว่าได้จัดซื้อไปแล้วหรือยัง  เครื่องถ่ายเอกสารเห็นตั้งรวมทั้งกล้องดิจิตอล ท าไมถึง
ถาม เพราะเป็นองค์ประกอบการท างานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และ ขอข้ามไป 



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องตัดหญ้า ไม่ทราบว่ามีการ
ด าเนินการไปถึงไหน  ตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐ บาท  ผมจะพูดที่จ าเป็นก่อน มีความจ าเป็น  ถ้าไม่
มีท่านเอาอะไรไปตัดหญ้าหรือเอามีดไปถางหญ้าครับ 
กองการศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปลูกฝังเผยแพร่จริยธรรม คุณธรรมแก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ฯลฯ ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท และโครงการฝึกอบรมด้านทักษะ
ความรู้ วิธีปฏิบัติงานรวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงานเทศบาลฯลฯ  เห็นตั้งไว้
ในเทศบัญญัติฯทุกปี  ได้ด าเนินการหรือไม่  แล้วมีการเบิกจ่ายเงินหรือไม่ 
กองช่าง กล้องดิจิตอล เครื่องจัดหาค่าพิกัดฯ  ไม่ทราบว่าซื้อไปหรือยัง   ส่วนมากเป็นเรื่อง
ครุภัณฑ์ ขอข้ามไปถึงการพัฒนา ต้องใช้ค าว่าขอความกรุณาให้ด าเนินการบ าบัดทุกข์
บ ารุงสุขของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเขตหนึ่งหรือเขตสอง พ่อแม่พ่ีน้องให้ความไว้วางใจ
คัดเลือกเราเข้ามาผมขอพูดซอยนายเวินฯ  ก็ได้รับข่าวดีว่าจะไปท าให้ ก็ต้องขอบคุณ ผม
อยากให้ท่านเห็นตอนน้ าท่วม มันไหลเข้าบ้าน ผมไม่มีกล้องถ่ายไว้ให้ท่านดู  เรื่องรถตู้ ผม
อยากจะท าความเข้าใจกับสภา และผู้มีส่วนจัดซื้อจัดจ้าง ผมอยากให้ด าเนินการเก่ียวกับ
โครงสร้างพื้นฐานให้เสร็จไปก่อน อาจจะไม่ทุกโครงการ ให้มันเสร็จสักครึ่งหนึ่งก็ยังดี  พอ
เริ่มปีงบประมาณใหม่มา ท่านเอารถตู้ป้ายแดงมาจอดหน้าส านักงาน ไม่เอานะครับ ขอท า
ความเข้าใจ เงินเข้ามาก็ล าบาก อยากให้เกิดสภาพคล่อง อยากให้ท่านเล็งเห็นความส าคัญ
ของพ่ีน้องประชาชนสักนิดหนึ่ง ในการใช้รถของหลวง ผมไม่ทราบว่าเวลากลางค่ า
กลางคืนมีความจ าเป็นต้องใช้รถหลวงหรือไม่ หรือเวลานอกราชการ  ผมไม่ทราบจริงๆ  
ผมอยากให้ท่านตระหนักถึงงบประมาณ ความจ าเป็นใช้ไปแล้วก็ต้องมีค่าซ่อมบ ารุง ค่า
น้ ามัน ชาวบ้านเห็นเวลาท่านเอาไปใช้มันดูไม่ดี  ผมไม่ได้ว่าใครนะครับ ผมพูดในภาพรวม 
ขอให้โครงสร้างพื้นฐานเสร็จไปก่อน ผมหวังไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์  แต่ก็อาจจะไม่ต้องร้อย
เปอร์เซ็นต์เต็มก็ได้ ปลายปีงบประมาณไปก่อนแล้วคอยจัดซื้อรถตู้ อยากให้แก้ไขปัญหา
เรื่องปากท้องพ่ีน้องประชาชนไปก่อน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้รับผิดชอบชี้แจง 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน ผม นายพงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด นายกเทศมนตรี ขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่เป็น
ห่วงเก่ียวกับครุภัณฑ์ต่างๆ ที่สภาเทศบาลฯได้กรุณาพิจารณาเห็นชอบ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ขอชี้แจงงบประมาณต่างๆ ผมได้มี
แนวทางและได้ลงมือปฏิบัติมาเรื่อยๆ เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ผมเรียกประชุม 

 
-๑๔- 

 
  ท่านปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกองมาเรื่อยๆ  ด้วย 

เรื่องของงบประมาณฯ จะเล่าตั้งแต่ว่าเรามีรายได้เข้ามาเมื่อใด ตรวจสอบ  ณ ข้อมูล
ปัจจุบัน  เงินอุดหนุนมีจ านวนเท่าไร ผ่านรายงานการประชุมประจ าเดือนทุกเดือน แล้ว
มานั่งคุยกัน การใช้จ่ายงบประมาณ เราเรียงล าดับความส าคัญความจ าเป็น ผมขอชี้แจง 
การเรียงล าดับเราเรียงตั้งแต่ค่าใช้จ่ายประจ าลงไปก่อน หมวดเงินรายได้ เราตั้งจ่ายจาก
หมวดใด ใช้จ่ายในหมวดนั้น ส่วนในเรื่องครุภัณฑ์ ผมให้ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง
ทุกกอง สรุปมา ว่าจะซื้ออะไรบ้าง ครุภัณฑ์เป็นเงินรายได้ ผมขอยกตัวอย่างหน้า ๗๐ 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน ๒๒,๐๐๐ บาท  เราใช้
งบประมาณตัวนี้ในการก่อสร้างไปด้วยเช่นกัน  เราต้องส ารวจว่าใช้จ่ายไปแล้วจ านวน
เท่าไร และจะมีใช้ไปถึงสิ้นปีหรือไม่ ครุภัณฑ์จะใช้เงินเท่าไร มีแน่นอนครับ เงินรายได้ 



เรียงมาเลย ทางการกองคลังก็ชี้แจงมาตลอด ในกรณีรถตู้ ท่านได้กรุณาอนุมัติเข้า      
เทศบัญญัติไว้ ผมบอกว่าเอาเรื่องอ่ืนๆ มาก่อน รถตู้ไว้ที่หลัง ไม่ได้จะไปเอาแต่สิ่งอ านวย
ความสะดวกมาก แต่ก็เห็นว่ารถตู้เราก็จ าเป็น แต่การใช้รถยนต์สี่ประตู ในการส่งเอกสาร
งานต่างๆ  ก็มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมก็มีมาก เครื่องถ่ายเอกสารใช้ไปก็ซ่อมไป ก็เห็นถึง
ความจ าเป็นอยากได้มาให้เจ้าหน้าไว้ปฏิบัติงานฯ  ส่วนวิธีการจัดหาก็ด าเนินการไปตาม
ระเบียบ เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ อยู่ในแผนการที่จะจัดหา
อยู่แล้ว เพียงแต่ทยอยจัดหาครุภัณฑ์  แต่ละประเภท เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตั้งไว้ 
๑๒,๐๐๐ บาท เครื่องตอนนี้เราซื้อไม่ได้แล้ว เราตั้งราคากลางจ านวน ๘,๕๐๐ บาท ถ้าซื้อ
สองเครื่องก็ซ้ือไม่ได้ราคาข้ึน ถามว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือไม่ ก็มีแต่ยังซื้อไม่ได้บอก
ตามจริง ครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่คนใช้ไปก็ซ่อมไป ก็ได้สอบถามเรื่อย ๆ เราก็พยาม
เรียงล าดับของงานแต่อย่าง เรื่องการใช้จ่ายของแต่ละงาน จากหมวดรายได้ เราตรวจสอบ
ตลอดแต่ต้น หากจ าเป็นต้องซื้อจะใช้จ่ายจากหมวดใด  สิ่งต่างๆ ที่ท่านเป็นห่วงก็เห็นใจ 
ความจ าเป็นของพนักงาน เจ้าหน้าที่ เรื่องเครื่องไม้ เครื่องอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อ
การท างาน ของน าเรียนเพียงเท่านี้ก่อน อยากให้ผู้อ านวยกองได้ชี้แจง งบประมาณเข้ามา
เป็นห่วงๆเนื่องจากไม่เข้ามาตามที่เราได้ประมาณการไว้ ขอบคุณที่เป็นห่วงครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  
เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน ก่อนอื่นผมอยากน าเรียนว่างบประมาณท้องถิ่น ในหลักการในการตราค่าใช้จ่าย
ท้องถิ่น งบประมาณไม่เหมือนของส่วนราชการอ่ืนๆ ส่วนราชการอ่ืนๆ ขึ้นตรงกับรัฐบาล 
สมมุติว่า ส่วนราชการอ่ืนจะแจ้งให้กระทรวงนั้นๆ เขาไปตั้งจ่าย พ.ร.บ.งบประมาณเสร็จ
แล้ว รัฐบาลจะอนุมัติงบประมาณให้ สามารถตั้งงบประมาณเกินดุลได้ หาเงินกู้เพ่ือจะมา
ใส่ตรงนี้ได้ ท้องถิ่นเราจะมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินภาษีที่จัดเก็บรายได้ ในพ้ืนที่ แล้วแต่
เศรษฐกิจ ปีนี้รัฐบาลเข้ามาครบหนึ่งปี เงินมาช้าเขาก็เลยมีมติตัดงบ ๔ % เอาไปช่วยภัย
น้ าท่วมภาคเหนือและภาคกลาง งบประมาณท่ีเข้ามาในแต่ละวันไม่แน่นอน ถ้าเงินไม่เข้า 

 
-๑๕- 

 
มาก็ไม่สามารถด าเนินการอะไรได้เลย ในแต่ละเดือนที่ท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบคือเงิน
ผู้สูงอายุและคนพิการ หากเงินไม่เข้ามาตามก าหนด เทศบาลจะต้องหาเงินจ่ายให้เขา 
ขอให้กองสวัสดิการฯ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ 

รองปลัดเทศบาลฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ดิฉัน นางประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล ขอชี้แจงเพ่ิมเติม  ใน
การจัดสรรเงินงบประมาณ นั้น การเบิกจ่ายเราจะจ่ายรายจ่ายประจ า เงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ อาหารกลาง อาหารเสริมนม เหลือจากนี้จึงจะสามารถด าเนินการตามโครงการ
ต่างๆได้ เดือนนี้จะมีงานประเพณีอะไร จะด าเนินการแบบไหน ไปค านวณค่าใช้ก่อน ถ้า
เหลือก็จะน าไปจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ เรารองบประมาณเดือนสิงหาคม- กันยายน ตั้งไว้ถ้าไม่มี
ก็ไม่ได้ด าเนินการจัดหา ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ 

นายบุญยังฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผม นายบุญยัง  พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล จริงๆ รายละเอียดรวบรัดก็ได้ 
จะใช้จ่ายงบประมาณในเรื่องใด  ก็ขอให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินการคลังด้วย 
ของคุณครับ 



นายกเทศมนตรีฯ ผมไม่ได้โต้งแย้ง ตามโครงการต่างๆ ได้คุยกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ มีการวางแผนตาม
ก าหนด วิธีการปฏิบัติจริงๆ ขอชี้แจง  

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ท าให้การประชุมสภา
ฯ บรรลุวัตถุประสงค์ การประชุมก็มีหลายอย่าง ล้วนแล้วแต่เป็นข้อเสนอแนะ ให้คณะ
ผู้บริหารน าไปพิจารณาปฏิบัติฯ หากไม่มีอะไร ผมขอปิดการประชุม 

ที่ประชุม รับทราบ 
ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

   (ลงชื่อ)   ช่อทิพย์ พูดขุนทด  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
(นางช่อทิพย์  พูดขุนทด) 

นักการ 
 

(ลงชื่อ)     ดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์) 

เจ้าพนักงานธุรการ  
 

         พ.จ.อ.     สมหวัง แผงฤทธิ ์     ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
    (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

 
-๑๖- 

 
ลงช่ือ)     ธนาทิพย์  พลขุนทด  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นางธนาทิพย์  พลขุนทด) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กชพร สกุลทัศนบรรจง  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นางกชพร สกุลทัศนบรรจง) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

 

 

 

(ลงช่ือ)        มาลี  ศรีแสง   กรรมการตรวจรายงานการประชุม  

(นางมาลี    ศรีแสง) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

 

 



         ตรวจถูกต้องครบถ้วน 

   (ลงช่ือ)      จู ศรทีอง  

              (นายจู  ศรทีอง) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ส ำเนำถูกต้อง 

พ.จ.อ.  สมหวัง แผงฤทธิ์ 

         (สมหวัง แผงฤทธิ์) 

 ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
 


