
ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   

สมัยสามัญ   สมัยท่ีสาม  ครั้งท่ี ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ในวันที่   ๒๒  สิงหาคม   ๒๕๕๕    เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ   ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองกราด 

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

๑ นางกลม พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด กลม พัดขุนทด 
๒ นางมาลี ศรีแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด มาลี ศรีแสง 
๓ นางธนาทิพย์ พลขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ธนาทิพย์ พลขุนทด 
๔ นางบัวภา โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด บัวภา โมงขุนทด 
๕ นายจ่ง เสริฐขุนทด รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด จ่ง เสริฐขุนทด 
๖ นายอ านวย ศรีทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด อ านวย ศรีทอง 
๗ นางกชพร สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด กชพร สกุลทัศนบรรจง 
๘ นายประเสริฐ เพียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ประเสริฐ เพียกขุนทด 
๙ นางดอกไม้ เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ดอกไม้ เมียกขุนทด 

๑๐ นางส าเรียง เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ส าเรียง เมียกขุนทด 
๑๑ นายจู ศรีทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด จู ศรีทอง 
๑๒ บุญยัง พูดขุนทด ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด บุญยัง พูดขุนทด 
๑๓ พ.จ.อ.สมหวัง แผงฤทธิ์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล สมหวัง แผงฤทธิ์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางรักษณาพา รอสูงเนิน ผู้อ านวยการกองการศึกษา รักษณาพา รอสูงเนิน 
๒ จ่าเอกพิสิษฐ์ เมิงขุนทด เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พิสิษฐ์ เมิงขุนทด 
๓ นางประสิทธิ์ ชุ่มตะคุ รองนายกเทศมนตรี ประสิทธิ์ ชุ่มตะคุ 
๔ นายฉลอง เมียกขุนทด รองนายกเทศมนตรี ฉลอง เมียกขุนทด 
๕ นางประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล ประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน 
๖ นายอนุชิต ครุฑขุนทด หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล อนุชิต ครุฑขุนทด 
๗ นายวีรภัทร ศิลาเลิศ ผู้อ านวยการกองช่าง วีรภัทร ศิลาเลิศ 
๘ พ.จ.อ.เสถียร สร้อยอุดม หัวหน้าฝุายการโยธา เสถียร สร้อยอุดม 

๑๐ นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ 
๑๑ นางช่อทิพย์ พูดขุนทด นักการ ช่อทิพย์ พูดขุนทด 
๑๒ นางสาวศรัญญา แก่นวิถี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ศรัญญา แก่นวิถี 
๑๓ นายพงษ์ศักดิ์ เพียกขุนทด นายกเทศมนตรี พงษ์ศักดิ์ เพียกขุนทด 
๑๔ นางสัมฤทธิ์ วนันตร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี สัมฤทธิ์ วนันตร์ 
๑๕ นางลัง โต้งสูงเนิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ลัง โต้งสูงเนิน 

 
 
 



-๒- 
 
ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางสุธิรา โสงขุนทด ประธานชุมชนหนองยายหอม สุธิรา โสงขุนทด 
๒ นางส ารวย ชาติวงศ ์ กรรมการชุมชน ส ารวย ชาติวงศ ์
๓ นางประจวบ เลนสันเทียะ กรรมการชุมชน ประจวบ เลนสันเทียะ 
๔ นางแสงจันทร์ กิ่งพุดซา กรรมการชุมชน แสงจันทร์ กิ่งพุดซา 
๕ นางอัชลี ไพขุนทด กรรมการชุมชน อัชลี ไพขุนทด 
๖ นางเสน่ห์ เรืองจาบ ที่ปรึกษาชุมชนหนองกราดพัฒนา เสน่ห์ เรืองจาบ 
๗ นางรสรินทร์ แปขุนทด กรรมการชุมชน รสรินทร์ แปขุนทด 
๘ นางสนิท สวยขุนทด ประธานชุมชนหนองกราดพัฒนา สนิท สวยขุนทด 
๙ นางนิภา สร้อยลอด รองประธานชุมชนหนองกราดพัฒนา นิภา สร้อยลอด 

๑๐ นางสมคิด รัตนพันธ์ ประธานชุมชนหนองกราด สมคิด รัตนพันธ์ 
๑๑ นางมัลลิกา ศรีอาภัย ประชาชน มัลลิกา ศรีอาภัย 
๑๒ นางอดุลย์ ไทยประสงค์ กรรมการชุมชนหนองกราดพัฒนา อดุลย์ ไทยประสงค์ 
๑๓ นางเดือนเพ็ญ ครองเคหา กรรมการชุมชน เดือนเพ็ญ ครองเคหา 
๑๔ นางค่ า หินขุนทด กรรมการชุมชน ค่ า หินขุนทด 
๑๕ นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ ประธานชุมชนใหม่แหลมทอง กาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ 
๑๖ นางร าพึง น้อยพันธุ์ กรรมการชุมชน ร าพึง น้อยพันธุ์ 
๑๗ นายบุญช่วย เลนสันเทียะ กรรมการชุมชน บุญช่วย เลนสันเทียะ 
๑๘ นายสังคม พาดขุนทด กรรมการชุมชน สังคม พาดขุนทด 
๑๙ นายเติม กล้าหาญ ประธานชุมชนเทวานิมิต เติม กล้าหาญ 
๒๐ นางเรณู อึงขุนทด กรรมการชุมชน เรณู อึงขุนทด 
๒๑ นางดม ลาพร ประธานชุมชนโกรกสมอ ดม ลาพร 
๒๒ นายสุพจน์ เงินจัตุรัส ประชาชน สุพจน์ เงินจัตุรัส 
๒๓ นายสมชาย สุวรรณมาศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา สมชาย สุวรรณมาศ 
๒๔ นายสุเทพ กลั่นจัตุรัส ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) สุเทพ กลั่นจัตุรัส 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายจู  ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด เป็นประธานในการเปิด

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕  ตามระเบียบ
วาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   ไม่มี   
ที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  ไม่มี   เนื่องจากเจ้าหน้าที่ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ  จึงขอน าเข้าประชุมสภาเทศบาล 

ต าบลหนองกราดในครั้งต่อไป  
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 



-๓- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   -ไม่มี-  
ที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

๔.๑ เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
            พ.ศ. ๒๕๕๖ (วาระท่ี ๒) 

ประธานสภาฯ   ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (วาระท่ี ๒)   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ  ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่น
ต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วย
การแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน  
 ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  
 ข้อ ๕๑  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
 ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข
ในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  
 ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มี
มติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะ
ข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภา
ท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 
 ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
 
 
 

 
-๔- 

 



 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม
วรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
 ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น  
ตามบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติ  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕  ที่ผ่านมานั้น  
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้พิจารณาแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔   ข้อ ๑๑๐  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการและส่ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้ง
รายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 

รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไข เพ่ิมเติมใน
ตอนใด  หรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีรายละเอียด  ดังนี้     
ข้อ  1.  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  เทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.  ๒๕๕๖  ที่ประชุมมีมติให้คงร่างเดิม 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  ข้อ  2.  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่  วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 

ที่ประชุมมีมติให้คงร่างเดิม 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  ข้อ  3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวน 

รวมทั้งสิ้น  ๓๓,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน 
ที่ประชุมมีมติให้คงร่างเดิม 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ประธานสภาฯ  ข้อ  4.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงานภายในเทศบาล 

ดังต่อไปนี้   
 ส านักปลัดเทศบาล  

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ข้อ  ๑.๓.๒.๕.๑   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  ตั้งไว้  ๓00,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือ 
ผู้ต้องหา ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล,ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน , เงินช่วยเหลือพนักงาน ลูกจ้าง 
ที่ต้องคดีอาญา ฯลฯ  ขอปรับลด  ๑50,000.-บาท เหลือ  150,000.-บาท  
 
 

-๕- 
  
มติที่ประชุมเห็นควรปรับลดจ านวน ๓ เสียง และเห็นควรให้คงร่างเดิม จ านวน  ๒ เสียง  
งดออกเสียง จ านวน ๒ เสียง  เป็นอันว่าญัตตินี้ได้ถูกปรับลดลง  และมีผู้เสนอขอสงวนค า



แปรญัตติ  นายพงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด    นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด   ขอเชิญ 
นายกเทศมนตรีชี้แจงเพ่ิมเติม 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธาน สภาเทศบาล   รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ผม นายพงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด ผมได้
สงวนค าแปรญัตติไว้ เหตุผลเพราะว่า คณะกรรมการได้ปรับลงงบประมาณ ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  ตั้งไว้  ๓00,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือ 
ผู้ต้องหา ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล,ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน , เงินช่วยเหลือพนักงาน ลูกจ้าง 
ที่ต้องคดีอาญา ฯลฯ  ขอปรับลด  ๑50,000.-บาท เหลือ  150,000.-บาท   ในหมวด 
นี้จะมีค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน ปัจจุบันค่าลงทะเบียนฯ จะแยกเป็นหลักสูตรระยะ 
เวลาตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมฯก าหนด  ค่าท่ีพัก  เบิกตามจริง  ในเรื่องของคดีต่างๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้น ขอยกตัวอย่าง กรณีพนักงานขับรถยนต์กับพนักงานท่านใดท่านหนึ่ง 
เดินทางไปราชการโดยรับค าสั่งจากผม เกิดอุบัติเหตุ  เงินตัวนี้จะไปช่วยเหลือ คดีความผิด 
ตาม พรบ.รับผิดทางละเมิด ในส่วนตัวตั้งไว้ตามความจ าเป็น อยากให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง อยากให้คงร่างเดิม ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ ชี้แจง  
นายบุญยังฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่าน  ผม นายบุญยัง  พูดขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ขออนุญาตอธิบาย
เพ่ิมเติมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 
๓๐๐,๐๐๐  บาท ขอปรับลด  ๑50,000.-บาท เหลือ  150,000.-บาท  ท่านก็สามารถ
เดินทางไปราชการได้  เหตุผลที่คณะกรรมการแปรญัตติ เห็นชอบให้ปรับลดงบประมาณ 
จ านวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท นั้น   ในส่วนตัวของผม สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ดูแลการใช้
งบประมาณ และเป็นฝุายนิติบัญญัติ อ านาจหน้าที่ของท่านกับผมต่างกัน ถ้าดูจากสถิติ
การเดินทางไปราชการ ส่วนใหญ่จะเป็นการไปประชุมสันนิบาติฯ  ถ้าท่านไม่ได้ไปสักครั้ง
สองครั้งก็คงไม่เป็นไร   ขอน าเรียนว่างบประมาณท่ีปรับลดมาจะน าไปพัฒนาในชุมชน
ของเรา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนหนทางที่พัง  น างบประมาณไปซ่อมแซมได้เลย ไม่
ต้องประกาศสอบราคา ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ  มีท่านใดสงสัยหรือจะเพ่ิมเติมหรือไม  
 
 
 

 
-๖- 

 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่าน   ผม นายพงษ์ศักดิ์ เพียกขุนทด นายกเทศมนตรีฯ ขออนุญาตชี้แจง
เพ่ิมเติมกรณีการเดินทางไปราชการ ก็จะมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างทั้งหมด มีค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พักในปีทีผ่านมาเราก็ตั้งไว้ 
จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ใช้จ่ายไป ๒๓๕,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายไปตามจริง การไปอบรม
ตามความจ าเป็น การเดินทางไปประชุมสันนิบาตฯ ในปีหนึ่งมีจ านวน ๔ ครั้ง ผมจะไปสัก



หนึ่งถึงสองครั้ง ที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดมุกดาหารผมก็ไม่ได้ แต่การไปก็ไปตามสิทธิ์ 
ตามระเบียบที่สามารถเบิกจ่ายได้ เราก็พยายามรักษาไว้ ส่วนการเดินทางไปต่างประเทศ
ผมก็ไม่ไปเพราะเป็นการใช้งบประมาณสิ้นเปลือง ผมตระหนักดี จริงผมก็สามารถไปได้ 
ผมก็คิดเห็นในเรืองของงบประมาณ ในปีนี้ตั้งไว้จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท มีความ
เหมาะสม อย่างให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาอีกครั้ง    

ประธานสภาฯ  มีท่านใดสงสัยหรือไม่  
นางธนาทิพย์ฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่าน    ดิฉัน นางธนาทิพย์ พลขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ  จากข้อนี้เป็น
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล กองอ่ืนๆก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ทุกกองเช่นกัน จาก
ที่ดิฉันตรวจสอบพนักงานในหน่วยงานใดเดินทางไปราชการ ก็จะตั้งค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในกองนั้นๆ ไม่ใช่มาเบิกเฉพาะตัวนี้ ในหมวดนี้ตั้งไว้เฉพาะส านัก
ปลัดเทศบาลเท่านั้น ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้พิจารณาด้วยค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธาน สภาเทศบาล   รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน   ผม นายพงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด นายกเทศมนตรีฯ  ที่ท่านได้กล่าวมานั้น
ถูกต้อง กองใดก็เบิกกองนั้น ที่จะเบิกในตัวนี้คือ คณะผู้บริหาร ๕ คน สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒ คน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างทุกคนในส านักปลัดเทศบาล ผมยกตัวอย่าง ในการอบรมแต่ละครั้งเช่นหลักสูตร
ผู้บริหารค่าลงทะเบียน ๑๕,๔๐๐ บาท  ถ้าไปกัน ๑๐ คน ก็เท่ากับ  ๑๕๔,๐๐๐   บาท 
สมาชิกสภาเทศบาล ก็เป็นอีกหลักสูตรหนึ่ง แต่ก็ไม่เป็นไร ผมเคารพการตัดสินใจของสภา
แห่งนี้ แต่ที่ตั้งไว้ก็ด้วยความจ าเป็น ขอบคุณครับ 

นายบุญยังฯ เรียนท่านประธาน สภาเทศบาล   รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน   ผมนายบุญยัง  พูดขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติฯ ในการอบรมแต่ละ
ครั้งสมาชิกสภาเทศบาลจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกอบรมต่างๆ ก็ล าบาก ผมไม่
ทราบว่าเป็นความลับทางราชการหรือไม่  ถ้าท่านบอกว่าเบิกจ่ายตามจริง ครับขออนุญาต
นะครับท่านประธานฯ เป็นการยกตัวอย่างท่ีต่อเนื่องนะครับ งานประเพณีลอยกระทงที่
ผ่านท่านก็ทราบดีว่าวงดนตรีที่มาเล่นเป็นวงครูเล็ก  แต่ในการเบิกจ่ายผมไม่ทราบว่าท่าน
เอาบิลเบิกจ่ายมาจากวงใดครับ ยังมีอีกครับจากข้อมูลที่ผมได้มาท่านตกลงค่าจ้างเหมา 

 
-๗- 

 
บริการ ๑๕,๐๐๐ บาท ผมถึงเน้นในการเบิกจ่ายเงินในแต่ละครั้งที่มีการประชุมฯ ในการ
เบิกจ่าย ๒๕,๖๐๐ บาท หมายความว่าอย่างไรครับ  ผมว่าเป็นความโชคดีของเทศบาลที่
ผมไม่ส่งเอกสารไปให้หน่วยงานอื่นตรวจสอบ นี้คือปัญหาที่ถูกหยิบขึ้นมาถกกันทุกครั้งใน
แต่ละปี  ถ้าท่านเบิกจ่ายตามจริงปัญหาคงไม่เกิดขึ้นหรอกครับ ผมอยากให้
นายกเทศมนตรีชี้แจงในที่ประชุมให้เข้าใจด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธาน สภาเทศบาล   รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน    ผม นายพงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด  นายกเทศมนตรีฯ  ในส่วนวาระการ
ประชุมงบประมาณใช้ในงานประเพณี ที่เราจัดน่าจะพูดในวาระอ่ืนๆ กระทู้ถามหรือกระทู้
สด ยังไม่สามารถตอบได้ในตอนนี้ ก็เป็นเรื่องท่ีเจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจง ท่านสงสัยสามารถ
สอบถามได้ ยังไม่ขอตอบเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้ การท ากระทง โรงเรียนมัธยมเราได้
จ าหน่ายกระทงรายได้ก็แบ่งให้ชุมชน อปพร. วัด ไม่สามารถเอามาเป็นรายได้ ทาง
เจ้าหน้าที่ก็ได้ปฏิบัติมาทุกครั้ง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์บางอย่างก็ไม่สามารถจัดซื้อได้ ขอ



แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้ทางปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองการศึกษา ชี้แจงอีกครั้ง 
ขอบคุณครับ 

นายบุญยังฯ ขออนุญาตนะครับมันเป็นเอกสารต่อเนื่อง แต่มันเกี่ยวข้องกับท่านพูดเบิกจ่ายตามจริง  
นางมาลีฯ เรียนท่านประธาน สภาเทศบาล   รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน    ดิฉัน นางมาลี ศรีแสง สมาชิกสภาเทศบาลและในนามของ
คณะกรรมการแปรญัตติ  จากเอกสารที่ท่านบุญยังฯชี้แจง เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้แต่ผู้บริหาร
ทราบ ไม่ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ สมาชิกสภาเทศบาลฯก็พิจารณาตาม
เอกสาร ขอบคุณค่ะ 

ปลัดเทศบาลฯ เรียนท่านประธาน สภาเทศบาล   รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน    ผม พันจ่าเอกสมหวัง  แผงฤทธิ์  ปลัดเทศบาลในนามเลขานุการสภา
เทศบาลฯ  ต้องขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ที่ผมไม่ได้อ้างถึงระเบียบการอภิปรายฯ 
ขอให้ท่านอภิปรายเป็นเรื่องๆ ไป  สมาชิกสภาเทศบาลที่ลูกข้ึนอภิปรายในส่วนนี้      
ท่านไม่ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ให้เฉพาะคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๗ ท่าน 
และขอให้ท่านชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  ขอให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ 

ประธานสภาฯ มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายประเสริฐฯ เรียนท่านประธาน สภาเทศบาล   รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน     ผมนายประเสริฐ เพียกขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติฯ ผมต้องขอ
ต าหนิท่านประธานสภาฯ ไม่ได้ดูหัวข้อที่แปรญัตติฯ เอาเรื่องลอยกระทงมาพูด เราดูเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ ขอให้ท่านประธานสภาดูด้วยครับ 

 
 
 

-๘- 
 
นายบุญยังฯ เรียนท่านประธาน สภาเทศบาล   รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน    ผมนายบุญยัง พูดขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติฯ มันเป็นเอกสาร
ต่อเนื่อง เพราะท่านพูดว่าเบิกจ่ายตามจริง ท่านคณะกรรมการฯ อย่าคิดมากสิครับ  

ประธานสภาฯ ในนามของประธานสภาฯ งานลอยกระทงจะพูดนอกประเด็นหรือในประเด็นก็ได้ ผมได้
พิจารณาแล้วว่า เป็นการชี้แจงต่อเนื่องกัน ขอให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ  มีคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม ่

นางบัวภาฯ เรียนท่านประธาน สภาเทศบาล   รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน    ดิฉัน นางบัวภา โมงขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ในหมวดค่า
เดินทางไปราชการนอกและในราชอาณาจักร สมาชิกสภาเทศบาลไปอบรมที่กรมฯก็ไม่มี
เพราะสมาชิกฯชุดนี้ก็หมดวาระแล้ว   ตอนนี้เราก าลังพูดถึงงบประมาณใน ๒๕๕๖ และ
สมาชิกท่ีจะเข้ามาใหม่กว่า กกต. จะรับรองก็ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ในระหว่างนี้คง
ยังไม่สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดได้ไปราชการค่ะ  

ประธานฯ มีท่าน สมาชิกสภาเทศบาลใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ ท่าน
สมาชิกฯท่านใดเห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอ  กรุณายกมือครับ 

 มติที่ประชุม  เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๗  เสียง ได้แก่ ๑) นายบุญยัง – 
พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  ๒) นางดอกไม้  เมียกขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาล   
๓) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล    ๔) นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง สมาชิก
สภาเทศบาล  ๕)  นางมาลี  ศรีแสง สมาชิกสภาเทศบาล  ๖) นางธนาทิพย์ พลขุนทด 



สมาชิกสภาเทศบาล   ๗)  นางส าเรียง  เมียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลต าบล
หนองกราด 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร ให้คงร่างเดิมตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ กรุณายกมือ 
มติที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นควรคงร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีเสนอ จ านวน ๔  เสียง  ได้แก่  

๑) นายอ านวย  ศรีทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  ๒) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด   
สมาชิกสภาเทศบาล  ๓) นายจ่ง  เสริฐขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  ๔)นางกลม  - 
พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล   
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่  นายจู  ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

 ประธานสภาฯ ส านักปลัดเทศบาล     
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ข้อ  1.๓.2.๘  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตั้งไว้   
๒๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น พนักงาน
ดับเพลิง,  อปพร. , ลูกเสือชาวบ้าน  และเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันฝุายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย) หน้า ๑๗  ขอปรับลด  ๑๐0,000.-บาท เหลือ  1๐0,000.-
บาท  มติที่ประชุมเห็นควรปรับลดจ านวน ๔ เสียง และเห็นควรให้คงร่างเดิม  
 

 
-๙- 

 
จ านวน  ๒ เสียง  งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง  เป็นอันว่าญัตตินี้ได้ถูกปรับลดลง  และมี
ผู้เสนอขอสงวนค าแปรญัตติ  นายพงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด นายกเทศมนตรีต าบลหนอง
กราด ขอเชิญ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธาน สภาเทศบาล   รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ผม นายพงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด นายกเทศมนตรีฯ ผมได้สงวนค าแปร
ญัตติไว้ เกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตั้งไว้   ๒๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น พนักงานดับเพลิง,  อปพร. , ลูกเสือ
ชาวบ้าน  และเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) หน้า 
๑๗  ขอปรับลด  ๑๐0,000.-บาท เหลือ  1๐0,000.-บาท   ขอแจ้งให้ประธานสภาฯ
ทราบเหตุผล สืบเนื่องมาจากเป็นนโยบายและเป็นพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาท ท่านได้ทรงเล็งเห็นความส าคัญของการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ผม
เคยถามคนรุ่นเก่าๆ ว่าเราได้มีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านหรือไม่ เขาบอกว่านานแล้ว
ประมาณผมอยู่ ป.๑ ป.๒ แล้วก็ไม่เห็นมีอีกเลย ผมจึงขอตั้งงบประมาณจ านวน 
๑๒๐,๐๐๐ บาท  เพราะจะเป็นค่าตอบแทนวิทยากร พิธีกร ค่าจ้างเหมาจัดท าปูาย 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นการจัดงาน ในการฝึกกอบรมตามที่หนังสือกระทรวงมหาดไทยที ก าหนด ทุกแห่ง
ได้รับหนังสือแจ้งเวียนทุกท้องถิ่น ให้มีกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านชัดเจน ตาม
หลักสูตร  อยากให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ มี
ความเหมาะสมและจ าเป็นต้องใช้งบประมาณนี้ ส่วนเรื่องการฝึกทบทวน อปพร. ตั้งไว้ 
๘๐,๐๐๐  บาท เป็นการฝึกทบทวน อปพร. ทางเทศบาลมีเจ้าหน้าที่มีบุคลากรที่มีจิต
อาสาช่วยเหลืองานเทศบาลฯ  หน่วยการแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชน ๔  ปีที่ผ่านมา
ไม่ได้รับการฝึกทบทวน  หลักสูตรการทบทวนกลุ่มเปูาหมาย ๘๐ คน ค่าใช้จ่ายให้กับ



วิทยากร จัดท าปูายโครงการ ค่าอาหารกลาง อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และจ่ายอ่ืนในการจัดงานทางผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเห็นความจ าเป็นที่ต้อง
จัดเตรียมงาน และสองโครงการนี้ก็ตั้งอยู่ในจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท อยากให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุด ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ ชี้แจงในที่ประชุม  
นางดอกไม้ฯ เรียนท่านประธาน สภาเทศบาล   รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน   ดิฉัน นางดอกไม้ เมียกขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติฯ เงินที่ปรับลด
ออกเราไม่ได้เอาไปไหน เงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินภาษีของพ่ีน้องประชาชน ที่ปรับลด
ไปก็เพ่ือน าไปช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ค่ะ 

นางส าเรียงฯ เรียนท่านประธาน สภาเทศบาล   รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน   ดิฉัน  นางส าเรียง เมียกขุนทด ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่
สมาชิกสภาเทศบาลขอปรับลด สมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งพ่ีน้องให้เราเข้ามา 

 
-๑๐- 

 
เป็นตัวแทนของประชาชน ในส่วนที่ขอปรับลดไปจะแนะน าให้คณะผู้บริหารน าไปไว้ที่ 
กองช่าง หมวดค่าวัสดุ  ๑.๒.๓.๔ ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุก่อสร้าง ก่อสร้างถนนหนทาง ประปา ไฟฟูา ที่พูดมาเพราะได้รับแจ้งว่าประชาชนเขต
ที่หนึ่งยังต้องการในด้านนี้อยู่เป็นจ านวนมาก ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นางมาลีฯ เรียนท่านประธาน สภาเทศบาล   รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน   ดิฉัน นางมาลี ศรีแสง คณะกรรมการแปรญัตติฯ ต้องขอบคุณสมาชิก
สภาเทศบาลฯ จากที่ปรับลดไม่ใช่ทุกโครงการไม่ดี ดีทุกโครงการ ทุกกลุ่มเปูาหมาย  
เหตุผลที่ขอปรับลด คือสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการร้องทุกข์มา สมาชิกสภาเทศบาลไม่
สามารถลงไปท าให้ท่านได้ เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร  แต่สมาชิกสภาเทศบาลสามารถ
จัดสรรงบประมาณให้กับประชาชนได้ ขอบคุณค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธาน สภาเทศบาล   รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ผมนายพงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด ผมขอ
เสริมท่านสมาชิกสภาเทศบาล การจัดสรรงบประมาณ การท างนของแต่ละส่วน ขอบคุณ
ที่ท่านมีความห่วงใย ผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนให้สิทธิ์มาดูแลและบริหารงบประมาณ 
สมาชิกสภาเทศบาลมีหน้าที่จัดสรรดูแล เงินทุกบาททุกสตางค์เป็นของประชาชน ไม่ได้
เป็นเงินของใครคนใดคนหนึ่ง ไม่ได้เป็นเงินของผู้บริหาร ไม่ได้เป็นเงินของสมาชิกสภา
เทศบาล  เพราะฉะนั้นท่านน่าจะสนับสนุน ถ้าผมเป็นสมาชิกฯผมสนับสนุนด้วยซ้ าไป   
ในส่วนไฟฟูา ประปา หรือโครงหน้าโรงเรียนมัธยมไปสุดเขตเทศบาล มี เราก็เห็นความ
จ าเป็น จะขอขยายเขตประปา ไฟฟูา ประมาณการออกมาเราต้องใช้งบประมาณ 
๓๐๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐ บาท มีคนเพียง ๓-๔ ราย  เราก็ยังมองเห็นความจ าเป็นแต่ก็ต้อง
รองบประมาณ  ท่านสมาชิกฯชี้แจงเหตุผลที่ขอปรับลดเงินไม่เข้า เงินไม่มีแต่ท่านก็ปรับ
ลดทุกปี  การท างานบอกตรงๆว่าล าบากขัดสน แต่การตั้งงบประมาณในเรื่องไฟฟูา 
ประปา ตั้งไว้แล้วในเทศบัญญัติ ฯ  ขอให้ท่านได้พิจารณาด้วยครับ 

นายประเสริฐฯ เรียนท่านประธาน สภาเทศบาล   รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน   ผม นายประเสริฐ เพียกขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติฯ การใช้
งบประมาณของผู้บริหารขอบคุณท่ีเป็นห่วง เรื่องไฟฟูาประปาจะต้อเป็นการจ่ายขาดเงิน



สะสมเท่านั้น  ถ้าไปตั้งไว้จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็ไม่สามารถด าเนินการได้ เมื่อก่อน
เป็นการขอกันใช้ พอมีปัญหาก็อยากได้ ไปตามซอยต่างๆ การท างานไม่ว่าจะเขต ๑ หรือ
เขต ๒  สมาชิกสภาเทศบาลก็มีส่วนผลักดัน ผมได้มองเห็นความล าบากในการใช้
งบประมาณท่ีแต่ละกองเสนอความเห็นมาผมก็ว่าน่าจะเหมาะสมแล้ว อยากให้สมาชิก
สภาเทศบาลได้พิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภาฯ ทุกท่านก็ได้ชี้แจงเหตุผลไปแล้ว มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่          
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านสมาชิกฯท่านใดเห็นด้วยกับมติของ        
คณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอ  กรุณายกมือครับ 

 
 
 

-๑๑- 
 
 มติที่ประชุม  เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๗  เสียง ได้แก่ ๑) นายบุญยัง – 

พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  ๒) นางดอกไม้  เมียกขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาล   
๓) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล    ๔) นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง สมาชิก
สภาเทศบาล  ๕)  นางมาลี  ศรีแสง สมาชิกสภาเทศบาล  ๖) นางธนาทิพย์ พลขุนทด 
สมาชิกสภาเทศบาล   ๗)  นางส าเรียง  เมียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลต าบล
หนองกราด 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร ให้คงร่างเดิมตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ กรุณายกมือ 
มติที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นควรคงร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีเสนอ จ านวน ๔  เสียง  ได้แก่  

๑) นายอ านวย  ศรีทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  ๒) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด   
สมาชิกสภาเทศบาล  ๓) นายจ่ง  เสริฐขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  ๔)นางกลม  - 
พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล   
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่  นายจู  ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

ประธานสภาฯ  ส านักปลัดเทศบาล 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ข้อ  1.๓.๓.๑๑  ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย 
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรองเท้าบู๊ต, ชุดปฏิบัติงาน, ถุงมือ ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการรักษาความสงบภายในงานปูองกันภัยฝุายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย) หน้า ๑๗ ขอปรับลด  ๕0,000.-บาท เหลือ  ๕0,000.-บาท   
มติที่ประชุมเห็นควรปรับลดจ านวน ๔ เสียง และเห็นควรให้คงร่างเดิม จ านวน  ๒ เสียง  
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง  เป็นอันว่าญัตตินี้ได้ถูกปรับลดลง  และมีผู้เสนอขอสงวนค า
แปรญัตติ  นายพงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด    นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด    และมี
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอสงวนความเห็น คือ   นายอ านวย ศรีทอง อันดับต่อไป     
ขอเชิญ นายกเทศมนตรีชี้แจงเพ่ิมเติม 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธาน สภาเทศบาล   รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน   ผม นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด ผมได้สงวนค าแปรญัตติไว้เพื่อมา
ชี้แจงต่อสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และท่านคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้เรียก
สอบถามข้อมูล วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรองเท้า
บู๊ต, ชุดปฏิบัติงาน, ถุงมือ ชุดอุปกรณ์ต่างๆได้มีความต้องการอยู่ ๓ ประเภท  ขอชี้แจงต่อ
สภาอีกรอบ ๓ ประเภทคือ (๑) อปพร. ปัจจุบันเรามีสมาชิก อปพร.อยู่เป็นจ านวนมากได้
ช่วยเหลือเทศบาลได้ลงไปสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติว่ามีความต้องการ เราก็ไม่ได้จัดหา



ให้นานแล้ว บางคนเครื่องแต่งกายก็ช ารุดหมดแล้ว เราจึงมีความจ าเป็นจะต้องจัด
โครงการฝึกอบรมและจัดหาเครื่องแต่งกายให้กับเขาใหม่ (๒)  ชุดผจญเพลิง รองเท้าบู๊ต 
ถุงมือ หมวก พนักงานดับเพลิง ชุดที่มีก็ใช้งานมานานแล้ว หากไม่มีชุดไม่มีหมวกก็ไม่
สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้  แต่นั้นก็เป็นในเมือง บ้านเราเจ้าหน้าที่
ของเราออกปฏิบัติการงานไม่มีความพร้อม อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยผมจึงเห็น
ความส าคัญจึงเสนอเรื่องนี้ (๓) เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ชุดฉุกเฉิน EMS ที่ให้การ
บริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง ก็ยังไม่มีชุดแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐาน หากมีชุดที่
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ก็จะดูดี ดูเป็นมาตรฐาน อยากจะตอบแทนผู้ที่มีจิตอาสาทุกท่านที่
ให้ความช่วยเหลือเทศบาล ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ 

-๑๒- 
 
ประธานสภาฯ มีคณะกรรมการท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายบุญยังฯ เรียนท่านประธาน สภาเทศบาล   รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน   ผม นายบุญยัง พูดขุนทด ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติม ขอปรับลด 
๕๐,๐๐๐ บาท  อยากจะให้ใช้ในส่วนที่จ าเป็นไปก่อน ถ้าท่านจะซื้อจริงเสนอราคาชุด 
๘,๐๐๐ บาท ท่านจะได้กี่ชุดครับ  ชุดดับเพลิงต้องดูรายละเอียดว่ามีถังออกซิเจนหรือไม่
อย่างไร ถ้าบ้านเราคงยังไม่มีเหตุร้ายแรงขนาดนั้น  ยังไม่จ าเป็น ชุดที่บอกท่านจะซื้อ
เฉพาะเสื้อก่อนก็ได้ กางเกงไว้ที่หลัง ขอให้เป็นปีงบประมาณถัดไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านสมาชิกฯท่านใดเห็น
ด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอ  กรุณายกมือครับ  

 มติที่ประชุม  เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๗  เสียง ได้แก่ ๑) นายบุญยัง – 
พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  ๒) นางดอกไม้  เมียกขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาล   
๓) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล    ๔) นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง สมาชิก
สภาเทศบาล  ๕)  นางมาลี  ศรีแสง สมาชิกสภาเทศบาล  ๖) นางธนาทิพย์ -  
พลขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล   ๗)  นางส าเรียง  เมียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาล
ต าบลหนองกราด 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรคงร่างเดิมตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ กรุณายกมือ  
มติที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นควรคงร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีเสนอ จ านวน ๔  เสียง  ได้แก่  

๑) นายอ านวย  ศรีทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  ๒) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด   
สมาชิกสภาเทศบาล  ๓) นายจ่ง  เสริฐขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  ๔)นางกลม  - 
พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล   
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่  นายจู  ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

ประธานสภาฯ  กองการศึกษา  
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ข้อ ๑.๒.๒.๕.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย
กระทงเทศบาลต าบลหนองกราด ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ , 
ค่าเครื่องดื่ม ,ค่าจัดสถานที,่ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดงาน 
ฯลฯ ขอปรับลด ๘๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐  บาท  มติที่ประชุมเห็นควรปรับ
ลดจ านวน ๔ เสียง และเห็นควรให้คงร่างเดิม จ านวน  ๒ เสียง  งดออกเสียงจ านวน ๑ 
เสียง เป็นอันว่าญัตตินี้ได้ถูกปรับลดลง มีผู้เสนอขอสงวนค าแปรญัตติ คือ นายพงษ์ศักดิ์-  
เพียกขุนทด  นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด และมีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 
๑ คน ขอสงวนความเห็น คือ   นายอ านวย ศรีทอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง 



นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธาน สภาเทศบาล   รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน   ผมนายพงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด ที่ได้
สงวนค าแปรญัตติไว้ ขอชี้แจงเหตุผล งานประเพณีลอยกระทงในการตั้งงบประมาณ เรา
ได้ตั้งและประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ แต่ก็ถูกปรับลดมาเรื่อย  ที่ผ่านมาเราได้งบประมาณใน
การด าเนินงานประเพณีลอยกระทงเรื่อยมา ทางก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มาช่วยในงานการจัด 

 
-๑๓- 

 
งานประเพณีลอยกระทง งบประมาณและการมีส่วนร่วมของชุมชน หลายๆ ท่านอาจจะ
คิดถึงแต่งบประมาณ ผมก็พยายามท าตามความเหมาะสม  เราจะจัดกิจกรรมลักษณะใด
เหมาะสมหรือไม่ การมีส่วนร่วมของชุมชนต่างๆ จะมากน้อยแค่ไหนก่อนที่ผมจะลงมือ
ท างาน คิดและปรึกษาหารือกับหลายท่านๆ  ปีที่ผ่านมาจะจัดลักษณะใด จะมีการละเล่น
หรือไม่ ขบวนแห่งกระทงของชุมชนมีลักษณะอย่างไร  โดยปกติชาวบ้านมีงานรัดตัว งาน
ในครอบครัวของแต่ละคน ในแต่ละครอบครัวก็มีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้ชาย ผู้หญิง คนใน
ครอบครัวได้มีส่วนร่วมช่วยกันคิดช่วยกันท ามีการแบ่งงานกันชัดเจน ก็เห็นเขามีความสุข 
เขาถนัดเรื่องใดเขาก็จะท าเรื่องนั้นๆไป ที่ผ่านมาผมอุดหนุนชุมชน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ละ
ชุมชนก็พากันตกแต่งขบวนแห่งอย่างสวยงาม ในหลายๆครั้งเงินเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท ไม่
เพียงพอส าหรับชุมชน ไหนจะท ากับข้าวให้กับผู้ที่มาช่วยงาน บางชุมชนประธานชุมชนคน
ในชุมชนก็บริจาคกันมาเอง หลายๆที่ประชุมประจ าเดือนผมก็พยายามท าข้อตกลงกับ
ชุมชน ถ้าไม่พอก็คุยกัน จริงๆเขาอยากจะขอเพ่ิมด้วยซ้ าไป แต่ผมก็คิดว่าส าหรับ ๘ ชุมชน 
กับอีก ๒ โรงเรียน และหน่วยงานอื่นๆ ก็น่าจะมีส่วนช่วยเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลน่าจะ
เห็นความส าคัญของชุมชน ผมก็สารภาพผมก็ไม่สามารถให้ชุมชนได้ทั้งหมด แต่ถ้าหากมี
งานมีกิจกรรมก็พยายามคิดว่าเราจะท าอย่างไรจะให้ชุมชนได้รับความสะดวกและ
คล่องตัว ผมอยากจะฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้โปรดพิจารณาอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านอ านวย ศรีทอง คณะกรรมการแปรญัตติ ท่านได้สงวนความเห็นไว้ ขอเชิญ
ชี้แจงในที่ประชุม 

นายอ านวยฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ผม นายอ านวย ศรีทอง คณะกรรมการแปรญัตติ ที่ผมสงวนความเห็นไว้
ก็เพ่ือมาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ตามที่ได้มีสมาชิกสภาเทศบาลยืนขอแปรญัตติปรับลดนั้น  

 ถ้าให้ชุมชน ลงมติว่าจะจัดรูปแบบใด เทศบาลได้สอบถามข้อคิดเห็นจากตัวประชาชนใน
แต่ละชุมชนจะมติว่าจะจัดรูปแบบใด  ล่าสุดคือแห่เทียนมีสมาชิกสภาเทศบาลฯได้เสนอ
ว่าขอให้จัดแห่เทียนต้นเดียวเนื่องจากงบประมาณมีน้อย มีสมาชิกฯพูดทุกครั้ง แต่เป็นงาน
ประเพณีของเราควรอนุรักษ์  ถ้ามีการปรับลดเหลือน้อย ภายหน้าก็จะหายสูญไป 
ยกตัวอย่างท่ีสมาชิกฯปรับลดไปเป็นของชาวบ้านที่จะมีส่วนร่วม  แล้วส่วนตัวท่านท าไม
คงไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ท่านยังถามนายกเทศมนตรีฯว่าเมื่อไรจะพาไปเที่ยว ในเมื่อท่าน
บอกว่างบประมาณไม่มี ส่วนตัวที่ไปเที่ยวกัน  งบประมาณตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท ให้
ประชาชนไม่ได้หรืออย่างไร   แต่งบประมาณที่ตั้งไว้ส าหรับศึกษาดูงานของสมาชิกสภา
เทศบาลท าไม ไม่ตัดออก พอถึงเวลาล้อรถออกจากเทศบาลหรือศึกษาดูงานก็พากัน
แต่งตัวสวยๆ ออกเท่ียวกัน ถึงท่านจะอ้างว่าไปศึกษาดูงานก็ตาม แค่ให้ประชาชนให้ไม่ได้
อย่างน้อยๆ ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๗๐% ครับ ถึงจะอ้างอิงว่าประชาชนมาไม่
มาก ปีนี้ความหมายไม่เหมือนกัน  ต่อไปปีหน้ามีประชาชนเสนอมาว่าจะเอารูปแบบนั้นดี
หรือไม่ ปีที่แล้วผมจ าได้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลเสนอของบประมาณเพ่ิมให้กับชุมชน แต่



วันนี้ท่านจะขอปรับลด  ขอฝากท่านประธานสภาฯช่วยพิจารณาใหม่ด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ 

 
 
 

-๑๔- 
 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะชี้แจงเพ่ิมเติมครับ  
นางมาลีฯ เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางมาลี ศรีแสง  

คณะกรรมการแปรญัตติ  ข้อกล่าวหาพาดพิงถึงท่านอ านวย ศรีทอง งบประมาณใน
การศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล และถ้าล้อรถออกจากเทศบาล ไม่ได้หมายความ
ว่าเราไปเท่ียว เราไม่ได้ตั้งใจที่จะน าไปเท่ียวอย่างเดียว เราไปก็มีสถานที่ให้เราดูเราชม  
แต่พูดถึงว่าที่เราตั้งไว้มันเป็นประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนด้วยไม่ใช่เฉพาะของสมาชิก
สภาเทศบาลเพียงอย่างเดียว และอีกอย่าง ท่านอ านวยฯ ท่านเป็นคณะกรรมการ      
แปรญัตติ ท่านไม่พอใจในข้อนี้ท าไมท่านไม่ยื่นแปรญัตติ  ท่านกล่าวพาดพิงในการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ท่านไม่น่ากล่าวพาดพิงถึงขนาดนี้  ขอพาดพิงถึงท่านบุญยังฯ
เวลาท่านบุญยังฯแสดงเอกสารท่านก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกัน แต่เวลาอย่างนี้ท่านไม่น่าจะ
กล่าวลักษณะนี้  และดิฉันขอท้วงติงว่าไม่เก่ียวข้องกันเลย ขอบคุณท่านประธานสภาค่ะ  

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติท่านใดสงสัยจะชี่แจงเพิ่มเติม ครับ  
นายอ านวยฯ คือผมอ้างอิงที่ผมไม่ขอแปรญัตติ แต่ที่ผมอ้างคือว่าผู้แปรญัตติท าไมไม่มองเห็น

ความส าคัญของชุมชน ส่วนที่ส าคัญเป็นประโยชน์ ผมอ้างขึ้นเพ่ือเปรียบเทียบ ไม่ใช่ผมไม่
พอใจ  ท าไมงานประเพณีของไทยจึงขอตัดออก  

นางส าเรียงฯ ที่ตั้งไว้ศึกษาดูงาน เป็นจนจะครบวาระยังไม่ได้ไปสักครั้ง ไม่ใช่ว่าไม่ให้ท า ท าตามที่เรามี 
เวลาท่านผู้ตรวจเข้ามา เขาก็ยังบอกว่าใช้งบประมาณให้ประหยัดหน่อย การศึกษาดูงาน
เราไม่เคยได้ไปสักครั้งแต่เราก็ตั้งไว้ แต่ไม่ทราบว่าจะได้ไปหรือไม่  

ประธาน ขอให้ที่ประชุมรักษาเวลาด้วยนะครับ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นางดอกไม้ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางดอกไม้ เมียกขุนทด  ใน

นามคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอพาดพิงถึงท่านอ านวย ศรีทอง ที่ตั้งไว้ไม่ใช่ไปเฉพาะ
สมาชิกสภาเทศบาล นะค่ะ พนักงานเทศบาล ผู้บริหาร ประธานชุมชน ประธาน อสม. 
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน กลุ่มต่างๆด้วยค่ะ  ไม่ใช่สมาชิกสภาเทศบาลอย่างเดียวค่ะ 

นายอ านวยฯ ขออนุญาตครับ ผมเข้าใจนั้นรูปแบบของนโยบายและโครงการ พูดไว้สวยหรูครับ แต่เวลา
ออกไปชาวบ้านเขาไม่เข้าใจว่าศึกษาดูงาน เขาว่าแต่งตัวไปเที่ยวกัน ผมเข้าใจว่า ประธาน
ชุมชน ก านันผู้ใหญ่บ้านไปด้วย แต่ก่ีเปอร์เซ็นต์ครับที่ชาวบ้านมีส่วนร่วม ไปดูงานก็เข้าใจ
ว่าไปดูจริง  ตั้งแต่ไปดูงานข้ามวันข้ามคืน บางก็ยิ้มแย้มแจ่มใส บางคนก็หน้าซีด ดูแต่
ออกไป รวมทั้งดูงาน ผมไม่ได้คิดเอง ชาวบ้านเขาพูดมา ชี้แจงให้ฟัง  

ประธานสภาฯ มีคณะกรรมการฯท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่    
นายบุญยังฯ ขอบคุณครับท่านประธานฯ ผม นายบุญยัง พูดขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอ

อนุญาตสรุปปัญหาเมื่อสักครู่ ผมเข้าใจนะครับท่านอ านวยฯ เข้าใจปัญหา เข้าใจชุมชนเรา
ไม่ได้ละเลยชุมชน โครงการของท่านก็ยังท าได้อยู่  เพียงแต่ให้มันเข้ากับสถานการณ์
บ้านเมือง ปัจจุบัน งานประเพณีก็ยังท าได้เหมือนเดิม ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านสมาชิกฯท่านใดเห็น
ด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอ  กรุณายกมือครับ  



 มติที่ประชุม  เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๗  เสียง ได้แก่ ๑) นายบุญยัง – 
พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  ๒) นางดอกไม้  เมียกขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาล  
 
 

-๑๕- 
  
๓) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล    ๔) นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง สมาชิก
สภาเทศบาล  ๕)  นางมาลี  ศรีแสง สมาชิกสภาเทศบาล  ๖) นางธนาทิพย์ -  
พลขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล   ๗)  นางส าเรียง  เมียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาล
ต าบลหนองกราด 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นด้วยกับร่างเดิมตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ กรุณายกมือ  
มติที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นควรคงร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีเสนอ จ านวน ๔  เสียง  ได้แก่  

๑) นายอ านวย  ศรีทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  ๒) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด   
สมาชิกสภาเทศบาล  ๓) นายจ่ง  เสริฐขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  ๔) นางกลม  - 
พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล   
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่  นายจู  ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

ประธานสภาฯ  กองการศึกษา 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ข้อ ๑.๒.๒.๕.๔  ค่าใช้จ่ายตามโครงการการจัดงาน
แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน(ประเพณีท้องถิ่นของชุมชน)ประจ าปี ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าเครื่องดื่ม ,ค่าจัดสถานที,่ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ขอปรับลด ๓๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๔๐,๐๐๐  บาท            
มติที่ประชุมเห็นควรปรับลดจ านวน ๔ เสียง และเห็นควรให้คงร่างเดิม จ านวน  ๒ เสียง  
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง  เป็นอันว่าญัตตินี้ได้ถูกปรับลดลง   มีผู้เสนอขอสงวนค าแปร
ญัตติ คือ นายพงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด  นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด   และมี
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๑ ท่าน ได้สงวนความเห็น คือ    นายอ านวย  ศรีทอง  
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายพงษ์ศักดิ์ เพียกขุนทด 
นายกเทศมนตรี ที่ผมได้สงวนค าแปรญัตติเนื่องจากผมไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ที่มีมติเห็นชอบให้ปรับลดตามผู้เสนอขอแปรญัตติ  ในการจัดงานประเพณีพ้ืนบ้าน 
ทุกครั้งที่จัดเราจัดร่วมกับงานสงกรานต์แล้วประเพณีพ้ืนบ้านมีความจ าเป็น มีวัฒนธรรม
แนวทาง มีประชาชนได้ออกมาสนุกสนานกันซึ่งเป็นประเพณีท่ีมีมาแต่โบราณ และงาน
สงกรานต์ก็เป็นปีใหม่ของไทยเรา มีพี่น้องประชาชนแขกมาจากที่อ่ืนหรือมากับลูกหลาน
ของทุกๆ คนจะกลับมาจากทางไกล มีโอกาสมาเท่ียวบ้านเรามีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้าน  ส่วนปีที่ผ่านมาท่ีเราก็ลดรายจ่ายในเรื่องของดนตรี  ใช้เครื่องเสียงของเทศบาล
เองได้รักษางบประมาณให้มากท่ีสุด บางคนถามผมว่างานสงกรานต์ทั้งที ท าไมไม่หา
เครื่องเสียงมาเล่น เนื่องจากเราตั้งงบประมาณไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท ท่านก็ขอปรับลดอีก 
๓๐,๐๐๐ บาท เป็นข้อจ ากัดของงบประมาณพอสมควร ในปีที่ผ่านมาเงินที่ใช้จ่ายไป
ทั้งสิ้น ๗๖,๐๑๐ บาท  ที่เราจัดมาก็หมดไป ๕๕,๗๒๕ บาท  ในส่วนนี้ก็มีค่าใช้จ่ายจัดซื้อ
วัสดุในการจัดงาน ค่าตอบแทนพิธีกรที่มาจากส่วนอื่นๆ เราก็ต้องจ่ายให้เขา ของขวัญ 
รางวัล  ค่าสนับสนุนการฝึกซ้อมกีฬาในชุมชนเราก็แปลงมาเป็นค่าอาหาร ที่เรากินกัน ค่า
เต้นท์ รางวัล รวมๆแล้ว ๕๕,๐๐๐ บาท  แต่ท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็มีมติปรับลด



อีก ๓๐,๐๐๐ บาท ผมคิดว่าการท างานงานกีฬาประเพณีท้องถิ่นท าได้ล าบากการมีส่วน
ของพ่ีน้องประชาชน ซึ่งเรามีประชากรทั้งสิ้นสี่พันกว่าคน หากเขามาร่วมงานสักประมาณ 

 
-๑๖- 

 
หนึ่งพันคน หรือสองพันคนผมก็ว่า เงินจ านวนนี้หาญออกมาน่าจะได้ไม่มากเท่าไร ผมคง
ไม่จ ากัดว่าใครควรจะออกมาร่วมงาน เราเปิดกว้างให้เขามาร่วมงานของเรา ดึงคนมาอีก
ได้ ดีกวาลูกหลานเราไปที่อ่ืน อาจได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุก็เป็นไป  บางครั้งเราอาจมี
กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมผมขอย้ านะครับ มีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ทางคณะผู้บริหารได้
คิดถึงปัญหาเรื่องงบประมาณ แต่ด้วยวิธีการท างานเราก็มีความจ าเป็นอย่างมากจึงขอให้
ตั้งไว้ จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท ที่ผมเสนอมามีความเหมาะสมหรือไม ผมเคารพความ
คิดเห็นของสภา  แต่ที่ผมเสนอมาคิดถึงประชาชนเราได้รับประโยชน์ ขอให้สภาได้
พิจารณาอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ ยังมีคณะกรรมการอีกท่านที่ได้สงวนความเห็น ขอเชิญ ท่านอ านวย ศรีทองครับ  
นายอ านวยฯ  เรียนท่านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม  

นายอ านวย ศรีทอง คณะกรรมการแปรญัตติ ผมขออนุญาตเสริมที่ท่านนายกเทศมนตรี  
เมื่อปีที่แล้วเราขาดการแข่งขันกีฬาหนึ่งอย่างคือการแข่งเรือเนื่องจากไม่มีน้ า  ปีต่อไป
อยากให้ท่านคงร่างเดิมไว้ก่อน  ปีนี้ถ้ามีน้ ามาเยอะก็อาจจะมีการแข่งขันพายเรือ  อย่าง
น้อยๆ พ้ืนที่ใกล้เคียงอาจจะมาร่วมงานด้วย รายละเอียดอื่นๆ นายกเทศมนตรีก็พูดไป
แล้ว ผมขอให้สภาพิจารณาให้คงร่างเดิม ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มีคณะกรรมการท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายบุญยังฯ  เรียนท่านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม  

นายบุญยัง พูดขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติ  ก่อนอื่นผมต้องขอน าเรียน ที่ผมลุกขึ้น
อธิบายต้องอธิบายให้ทุกท่านได้รับทราบ ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่ใช่ไม่
เห็นด้วยนะครับ  เพียงแต่ปรับลดงบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะ
เรายังมีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจ าเป็นต้องท าอีกมากมาย  ที่ปรับลดเป็นงบประมาณ
เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ก็รู้ๆอยู่ว่าวัสดุ
บางอย่างก็หาได้ในท้องถิ่นเรา ถ้าซื้อคงไม่ก่ีอย่างหรอกครับ ราคาไม่แพงมากสักเท่าไร 
เงินรางวัลก็มีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอยากกราบเรียนที่ประชุมโครงการที่ท่านเสนอยัง
สามารถท าได้อยู่ พ่อแม่พ่ีน้องยังมาร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นในเขตนอกรอบเทศบาลหรือ
ในเทศบาลก็มาร่วมได้ ขอน าเรียนอย่างนี้ 

ประธานสภาฯ  มีคณะกรรมการท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  
นางบัวภาฯ  เรียนท่านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน  

นางบัวภา  โมงขุนทด  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ในเรื่องกีฬาพ้ืนบ้านมีความจ าเป็นพ่ี
น้องประชาชนได้ออกมาร่วมกันสนุกสนาน  ทุกคนมองเห็นความส าคัญของพ่ีน้อง
ประชาชน ที่ดิฉันขอปรับลดเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท ก็น่าจะเพียงพอเพราะงานกีฬาพ้ืนบ้าน
จะจัดร่วมกับงานสงกรานต์อยู่แล้วอย่างไรประมาณสองโครงการนี้ก็ใช้ร่วมกันอยู่แล้ว คิด
ว่าน่าจะกับการใช้จ่ายค่ะ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านสมาชิกฯท่านใดเห็น
ด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอ  กรุณายกมือครับ  

 
 



 
 

-๑๗- 
 
มติที่ประชุม เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๗  เสียง ได้แก่ ๑) นายบุญยัง พูดขุนทด  

สมาชิกสภาเทศบาล  ๒) นางดอกไม้  เมียกขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาล ๓) นางบัวภา-  
โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  ๔) นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาล   
๕)  นางมาลี  ศรีแสง สมาชิกสภาเทศบาล  ๖) นางธนาทิพย์ พลขุนทด สมาชิกสภา
เทศบาล   ๗)  นางส าเรียง  เมียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นด้วยกับร่างเดิมตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ กรุณายกมือ  
มติที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นควรคงร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีเสนอ จ านวน ๔  เสียง  ได้แก่  

๑) นายอ านวย  ศรีทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  ๒) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด   
สมาชิกสภาเทศบาล  ๓) นายจ่ง เสริฐขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  ๔) นางกลม พัดขุนทด 
สมาชิกสภาเทศบาล   
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่  นายจู  ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

ประธานสภาฯ  ขอหารือว่าท่านจะพักเท่ียงก่อนหรือจะประชุมต่อครับ  
มติที่ประชุมฯ  ให้ประชุมต่อ 
ประธานสภาฯ  กองการศึกษา 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ข้อ ๑.๒.๒.๖.๒  ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
หนองกราดเกมส์ ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าเครื่องดื่ม, ค่า
จัดสถานที,่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับรองคณะบุคคลต่างๆ ในการจัดงาน ฯลฯ  ขอปรับ
ลด ๑๐๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ผู้เสนอขอแปรญัตติ นายบุญยัง  พูด
ขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล ฯ มีผู้รับรองถูกต้อง มติที่ประชุมเห็นควรปรับลดจ านวน ๔ 
เสียง และเห็นควรให้คงร่างเดิม จ านวน  ๒ เสียง  งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง  มีผู้เสนอ
ขอสงวนค าแปรญัตติ คือ นายพงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด  
มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๒ ท่าน ได้สงวนความเห็น คือ นายประเสริฐ - 
เพียกขุนทด กับ  นายอ านวย  ศรีทอง  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง 

นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม  
นายพงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด นายกเทศมนตรีฯ ขออภิปรายเพิ่มเติม การจัดกิจกรรมต่างๆ
แต่ละกองก็จัดท าแผนเข้ามา โครงการหนองกราดเกมส์ ปี ๒๕๕๖ จากที่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล ชุมชนทุกชุมชน เสนอโครงการเข้ามา กีฬาหนองกราดเกมส์ ตั้ง
งบประมาณไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ก็เป็นจ านวนที่มากพอสมควร ในห้วงสภาพเศรษฐกิจนี้
ขอแยกให้ชัดเจน แต่ผมคิดแล้วว่ามีความเหมาะสม พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนี้ งบประมาณในส่วนนี้จะน าไปใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬาแต่ละชุมชน ๓๐,๐๐๐ บาท จ้างเหมาการแสดง
จ านวน ๒ ชุด ๓,๐๐๐ บาท ค่าวงดุริยางค์ ๓,๐๐๐ บาท  ถ้วยรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ค่า
วัสดุต่างๆ ในการจัดงาน ๓๕,๐๐๐ บาท จ้างเหมาจัดท าปูาย และอ่ืนๆ รวมแล้ว ทั้งหมด
จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทางชุมชนจะได้รับประโยชน์ ค่าอาหาร ค่าเช่าเต็นท์ ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกซ้อมนักกีฬา  หากคนมาร่วมงานจ านวน ๒,๐๐๐ คน คิดค่าหัวละ ๑๐๐ บาท  
 
 
 



-๑๘- 
 

ต่อกิจกรรมนี้การจัดกิจกรรมแค่ ๒ วัน มีคนถามผมว่าสองวันนี่เหมาะสมหรือไม่   ผลจาก
การประเมินเมื่อปีที่ผ่านมาเราได้รับความพึงพอใจจากพ่ีน้องประชาชนตอบรับดีมากทั้ง
นักกีฬา กรรมการชุมชน ประชาชน  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่มีส่วนร่วมตรง
นี้  บางท่านก็ถามว่าท าไมเราไม่จัดกัน ๗ - ๘ วัน ผมเห็นว่ามันเนินนานไปหน่อย   ในส่วน
การจัดงานสองวัน ทุกคนมีส่วนร่วม มีความ กระชับ ท าไมใช้เงินมากจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท ผมว่าไม่มากมีความ เหมาะสม   ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ผ่านมา ผมจะชี้ให้เห็นของ
กิจกรรมเราได้ท าไป  การมีส่วนร่วมผมว่าในปีที่ผ่านมา ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นจ านวน
มาก   ผู้มาร่วมงานก็ถือว่ามากพอสมควร แต่ที่เราจัดมาสองวันก็มีนักกีฬามาแข็ง มี
กรรมการมาคอยตัดสินกีฬา จะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเวลาที่กระชับขึ้น  รูปแบบ
การแข่งขันมีความสมัครสมานกันดี ห่วงใยกัน เห็นแล้วก็ดี  ผมพยายามท าให้รวบรัดขึ้น 
การแข่งขันท่ีไม่เอาจริง แนวทาทางถ้าคนทุกคนมีความสุข โครงสร้างพื้นฐานมี
ความส าคัญที่สุด ผมว่าไม่ใช่ จริงอยู่ไฟฟูา ประปา ถนนหนทางจ าเป็น แต่การที่จะพัฒนา
คนให้มีความสุขผมว่าส าคัญกว่า  การพัฒนาคนก่อนในประเทศไทยยังให้ความส าคัญ ท า
อย่างไรให้คนมีการศึกษาส าคัญท่ีสุด การจะพัฒนาอะไรก็แล้วจะต้องพัฒนาคนก่อน ท า
อย่างไรคนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้จักใช้ชีวิต สิ่งต่างๆ ที่ดีก็ตามมา โครงสร้างพื้นฐานผมก็
ไม่ใช่ว่าไม่ส าคัญ แต่โครงสร้าง ๖๐-๗๐ %  ผมว่ามีความพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์  เรา
ก็ให้ความส าคัญ ผมก็จัดด้านนี้เอาไว้  งบประมาณท่ีตั้งไว้ใช้จ่ายตามจริง ผู้เสนอโครงการ
ได้ท างาน ได้เบิกจ่ายส่วนผมจะไปบอกว่าต้องเบิกอันนั้นอันนี้ การจัดงานทุกครั้งที่ผ่านมา 
ผมไม่เคยบอกเจ้าหน้าที่ซื้อเหล้ามาให้ผมกินสักขวดเลย เขามีหน้าที่จัดซื้อมา มีหน้าที่
จัดท าเอกสาร เขาก็ด าเนินการมา ผมไม่ใช่มีหน้าที่ไปยุ้งกับเขา ท าแบบนี้ท าได้หรือไม่
ถูกต้องหรือไม่ เขาก็บอกว่าถูกต้อง การท างานผมก็ตามไปให้ก าลังพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่
เคยไปยุ่งกับงบประมาณ การท างานอะไรก็แล้ว ผมถามผู้ที่เก่ียวข้องท าฝุายกิจกรรมทุก
ฝุายเห็นว่าดีด้วยเสียงข้างมาก ผมว่ากีฬาหนองกราดเกมส์มีความจ าเป็นเหมาะสม แต่ถ้า
การตัดงบประมาณออกอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็ท าได้ ตัดให้เหลือ ๒๐,๐๐๐ บาทก็ท าได้ 
ท าได้อย่างไร แต่ท าอะไรก็ติดขัด  ก็ไม่สามารถสนองต้องการของท่าน บางท่านถามผมว่า
อันท าได้หรือไม่ ผมบอกไม่ได้ ท านี้ได้หรือไม่ ผมบอกไม่ได้ เนื่องจากติดขัดปัญหา
งบประมาณ แต่เทคนิคที่เราไม่มีให้เขาได้เลยก็เป็นไปได้อยาก แต่งานกิจกรรมที่ไม่
ค่าใช้จ่ายมากมายนักผมว่าก็น่าจะดีขึ้น ผมตระหนักการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
คนส าคัญ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มีคณะกรรมการแปรญัตติได้สงวนความเห็น ขอเชิญครับ  
นายประเสริฐฯ ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ผม นายประเสริฐ เพียกขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติ  ใน

เรื่องงานกีฬาฯ ซึ่งภาคส่วนราชการมีนโยบาย ฟังงบประมาณที่ท่านสมาชิกขอปรับลด 
งบประมาณท่ีให้ผู้จัดมีน้อย  แต่ทางสมาชิกขอปรับลด ผมเป็นสมาชิกฯไม่ใช่ผมไม่สนใจ
ไม่ใช่ ที่ทางผู้อ านวยการเสนอมา ล้วนก็เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งนั้น การที่จะ
ปรับลดหรือไม่อยู่ที่ท่านสมาชิกฯ  ผมคงสู้ท่านไม่ได้หรอกผมเสียงข้างน้อย การจัดงานทุก
ครั้ง ขอความร่วมมือจากชุมชนส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน งบประมาณท่ีเทศบาลอุดหนุนน้อย
ตกหนักท่ีผู้น า เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาล อยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ผมกังวลว่าจะไม่มีงบประมาณในการแข่งขัน ผมอยากเสนอให้คงร่าง
เดิม ขอบคุณครับ 

 



-๑๙- 
 

ถ้าคิดย้อนหลังไปห้าหกปีก่อน สภาพเศรษฐกิจราคา ณ ปัจจุบันนี้สิ้นค้าทุกอย่างขึ้นราคา 
ที่ตั้งไว้ก็สมดุล ทุกวันนี้ท่านคงเข้าใจว่าเป็นอย่าง บางท่านขายของคงทราบดี ปีนี้เราให้
รางวัลนักกีฬาเท่านี้ ในปีหน้าอาจมีประธานชุมชนเสนอขอเงินเพ่ิมอีกได้หรือไม่ ถ้าตัด
ออกไปแล้วจะขอใครละ เราก็ท ากิจกรรมในชุมชน ไม่มีค่าตอบแทนการท างานของชุมชน
ก็อาจไม่ราบรื่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องดื่มก็เพ่ิมข้ึน ขอให้ท่านประธานช่วยพิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภาฯ มีคณะกรรมการท่านจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายบุญยัง เรียนท่านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผม 

นายบุญยัง พูดขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติ ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตขอบคุณ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความสนใจมาดูบทบาทหน้าที่ในการท างานของสภาฯ ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเอง ต้องขออนุญาตท าความเข้าใจโครงการที่ผมขอ
ปรับลดงบประมาณ ผมขอน าเรียนว่าผมปรับลดผมไม่ได้ตัดออก ปรับลดเชยๆ โครงการ
ท่านก็ท าได้อยู่ เพียงแต่เงินส่วนที่เหลือน าไปไว้ในโครงสร้างพื้นฐาน กองช่าง หลายๆท่าน
ก็อาจจะเห็นว่าถนนหนทางบางสายมีการช ารุดเสียหายยังไม่มีการซ่อมแซม และท้ังๆที่มี
การขอขยายเขตหรือการจัดสรรปันที่จะท าให้ จะหมดปีงบประมาณอยู่แล้วยังไม่ได้
ด าเนินการ ผมขออนุญาตท่านประธานฯ มันเกี่ยวข้องกัน ผมบอกตรงๆว่าผมไม่กล้าจะ
บอกเขาแต่ขอความกรุณาท าให้เขาเถอะครับ  แต่งบประมาณที่เราถกกันนี้ ไม่ใช่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ขอท าความเข้าใจนะครับ ผมไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใด ไปพูดคุยกับชาวบ้านหรือไม่ว่างบประมาณที่ปรับลดปี ๒๕๕๕ มีการจัดการแข่งขัน
กีฬา อะไรก็แล้วถ้าเราสร้างสรรค์ไม่ว่าจะในสภาหรือนอกสภา ไม่มีการสาดโคลนใส่ไฟให้
กันผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดี  แต่ถ้ามีลักษณะนี้ผมว่าไม่ต้องมาคุยกันหรอกครับ  ผมอยากจะ
ขอฝากว่าในการที่ท่านจะไปสื่อสารอะไรกับชาวบ้าน น าเสนอหรือสื่อสารไปในเชิงบวก 
ต้องเห็นใจคนท างาน งานผมก็คืองานผม งานท่านก็คืองานท่าน งานเราไม่เหมือนกัน 
งบประมาณงานกีฬา จากเม่ือก่อนที่จัดหลายๆวัน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ก็เพียงพอ แต่ปัจจุบัน
จัดกัน ๒ วันจ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็น่าจะพอ น่าจะเหมาะสม ประชาชนในเขต
เทศบาลก็ยังมาร่วมกิจกรรม อุปกรณ์กีฬาที่แจกก่อนเข้าประชุมเป็นงบประมาณอีกส่วน
หนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับงบประมาณการจัดงานกีฬานะครับ ขอน าเรียนอย่างนี้ ทุกปีอุปกรณ์
กีฬาเราไม่ตัด เราสนับสนุนงานกีฬา งานประเพณีทุกโครงการ เราแค่ขอปรับลดเพ่ือน าไป
ด าเนินการท าถนนหนทาง ไฟฟูา ประปา มีครับเสาไฟฟูาที่เป็นเสาไม้เข้าบ้านด้วยนี้หรือ
เทศบาล  ขอน าเรียนอย่างนี้   นัยหนึ่งท่านก็บอกว่าโครงสร้างพื้นฐานไม่ส าคัญ อีกนัย
หนึ่งท่านก็บอกว่าส าคัญ ผมก็งงครับ เพราะฉะนั้นขอสรุปสั้นๆ ผมขอปรับลด ไม่ได้ตัด 
โครงการกีฬา งานประเพณีก็ยังท าได้อยู่ จริงๆ ผมอยากจะพูดเยอะกว่านี้ด้วยซ้ าไป 
ขอบคุณครับท่านประธานฯ 

ประธานสภาฯ มีท่านจะเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายพงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด

นายกเทศมนตรี ขอชี้แจงเพ่ิมเติม ในส่วนของโครงสร้างพ้ืนบานกิจกรรมอ่ืนๆ หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอย เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้อ านวยการกองทุกกอง
รวบรวม และจะต้องน าเสนอผู้บริหาร ส่วนผมก็เป็นผู้บริหารคัดตระหนักดี ไม่ว่าจะหมวด
เงินลงทุนต่างๆ ก็เป็นงบลงทุน โครงสร้างพื้นฐานก็มีความจ าเป็น ผมมีความเห็นที่
แตกต่าง แต่คุณภาพชีวิตของคนต้องมาก่อน ผมในฐานะผู้บริหาร ผมอยากให้ประชาชน 

 



-๒๐- 
 

ได้รับประโยชน์จากการศึกษา ท าไม่ผมถึงเข้าไปลุยเอง ท าเองเรื่องของยาเสพติด ผม
อยากให้โอกาสเขากลับมาเป็นคนดี งบประมาณเราไม่ได้ใช้กันสิ้นเปลือง ไม่ใช้จ่ายอย่าง
ฟูุมเฟือย แนวทางจริงๆ ในเรื่องของการไฟฟูา เสาไฟฟูาเข้าบ้านเราไม่สามารถด าเนินการ
ให้ได้เนื่องจากเป็นงานของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค เทศบาลจะซื้อเสาปูนเข้าบ้านให้กับ
ประชาชนคงท าไม่ได้หรอกครับ มีเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้าน  มีครับที่เป็นเสาไม้ บ้านผม
ก็เสาไม้ เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านจะท าความตกลงกับการไฟฟูาจะเอาอย่างไร ถ้า
เทศบาลท าให้จะต้องท าให้ครบทุกหลังคาเรือน งบประมาณท่ีตั้งไว้จะเพียงหรือไม่ ผมได้
แจ้งให้กับท่านสมาชิกฯทุกครั้งที่มีการประชุม ขอเรียงล าดับความส าคัญ เพื่อให้เราอยู่
รอดปีนี้ผมยังไม่รับประกันเลยว่าพนักงานลูกจ้างจะสามารถอยู่กับผมครบหรือไม่  

ประธานสภาฯ มีคณะกรรมการท่านจะเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายประเสริฐฯ เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายประเสริฐ  เพียกขกุนทด 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ผมกล้าพูดได้เลยว่าเสาไฟเข้าบ้านเป็นสิทธิ์ของประชาชนจะ
รับผิดชอบ ไม่มีเทศบาลใดเขาให้เสาไฟเข้าบ้านหรอกครับ เราต้องไปขออนุญาตใช้ไฟ จะ
มีเจ้าหน้าที่จากการไฟฟูาออกมาประมาณการให้  

นายบุญยังฯ เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายบุญยัง พูดขุนทด 
คณะกรรมการแปรญัตติ  ขออนุญาตสรุปเราพูดงานกีฬาครับ ในนามคณะกรรมการแปร
ญัตติ ขอสรุปว่าโครงการของท่านก็ยังสามารถด าเนินการได้อยู่  ถ้าเราใช้เงินงบประมาณ
แบบมีวินัย หากเกิดเหตุลมพัดบ้านพังก็สามารถน างบประมาณท่ีปรับลดไปใช้ช่วยเหลือ
ชาวบ้านได้ครับ ผมสนับสนุนทุกอย่างทุกโครงการ ขอบคุณครับ 

ประธานฯ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านสมาชิกฯท่านใดเห็น
ด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอ  กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๗  เสียง ได้แก่ ๑) นายบุญยัง พูดขุนทด  
สมาชิกสภาเทศบาล  ๒) นางดอกไม้  เมียกขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาล  ๓) นางบัวภา-  
โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  ๔) นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาล   
๕)  นางมาลี  ศรีแสง สมาชิกสภาเทศบาล  ๖) นางธนาทิพย์ พลขุนทด สมาชิกสภา
เทศบาล   ๗)  นางส าเรียง  เมียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรคงร่างเดิมตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ กรุณายกมือ  
มติที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นควรคงร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีเสนอ จ านวน ๔  เสียง  ได้แก่  

๑) นายอ านวย  ศรีทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  ๒) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด   
สมาชิกสภาเทศบาล  ๓) นายจ่ง  เสริฐขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  ๔)นางกลม  - 
พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล   
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่  นายจู  ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

ประธานสภาฯ  กองสวัสดิการสังคม 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ข้อ ๑.๒.๒.๔.๓  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลต าบลหนองกราด ตั้ง
ไว้ ๘๐,๐๐๐  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา 
 
 

-๒๑- 
 



คุณภาพผู้สูงอายุและคนพิการ ในเขตเทศบาลต าบลหนองกราด เช่น ค่าเครื่องดื่ม ,ค่าจัด
สถานที,่ ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าสมนาคุณ วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัด
โครงการ ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ )  หน้า ๒๓  ขอปรับลด  ๔๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ 
๔๐,๐๐๐  บาท  ผู้เสนอขอแปรญัตติ นางมาลี  ศรีแสง  สมาชิกสภาเทศบาล ฯ มีผู้
รับรองถูกต้อง มติที่ประชุมเห็นควรปรับลดจ านวน ๔ เสียง และเห็นควรให้คงร่างเดิม 
จ านวน  ๒ เสียง  งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง  มีผู้สงวนค าแปรญัตติ จ านวน ๑ ท่าน  
คือ  นายพงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด  นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด ขอสงวนค าแปรญัตติ   
และมีคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จ านวน ๑ ท่าน ได้สงวนความเห็น คือ นายประเสริฐ-  
เพียกขุนทด   ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผม นายพงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด นายกเทศมนตรี ขอชี้แจงให้ข้อมูลเพิ่มเติม การจัดท า
โครงการนี้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ ผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน ๘๐ท่าน ก็จะเป็นลักษณะผู้สูงอายุและคนพิการ เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่ได้รวมกลุ่มกันมี
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ วัตถุประสงค์จริงจะมีการจัดอบรมหนึ่งวัน ศึกษาดูงานในเขตจังหวัด
นครราชสีมา หนึ่งวัน หากจะด าเนินการจริงๆ มีสามารถที่พาผู้สูงอายุและคนพิการไป
ทั้งหมดได้ ในการพิจารณาทางเราให้ชมรมผู้สูงอายุเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกว่าผู้สูงอายุท่าน
ใดจะได้ไป ส่งตัวแทนไป เราจะประสานงานไปยังชมรม ผู้สูงอายุจะมีการพูดคุยตกลงกัน
ว่าท่านใดมีความพร้อมทางด้านร่างกาย ที่จะไปสามารถนั่งรถได้   ผู้สูงอายุด้วยกันจะ
พิจารณามา  การจัดการตรงนี้จะท าให้ผู้สูงอายุมีจิตใจที่สดใสขึ้นที่ออกจากชุมชนไปดูวัด
ต่างๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ได้บุญได้กุศล  

นางมาลีฯ เรียนท่านประธาน สภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ดิฉัน นางมาลี ศรีแสง คณะกรรมการแปรญัตติฯ กองสวัสดิการสังคม  หมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ข้อ ๑.๒.๒.๔.๓  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพผู้สูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลต าบลหนองกราด ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุและ
คนพิการ ในเขตเทศบาลต าบลหนองกราด เช่น ค่าเครื่องดื่ม ,ค่าจัดสถานที,่  ค่าจ้างเหมา
บริการ,  ค่าสมนาคุณ วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ   ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ขอปรับลด ๔๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๔๐,๐๐๐  บาท  เหตุผล
ที่ขอปรับลด  ผู้สูงอายุจ านวน  ๖๖๖  คน   คนพิการ  ๘๕   คน  โครงการที่ผู้เสนอมา
จ านวนผู้สูงอายุ จากที่ได้ศึกษาดูงาน จะให้ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๘๐ คน จ านวนเงิน
ที่ใช้ในโครงการไม่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย ท่านเอามาตรฐานใดมาวัดว่า  ผู้สูงอายุท่าน
ใดจะได้ไป ถ้าเป็นผู้สูงอายุไปศึกษาดูงานน่าจะล าบาก ผู้สูงอายุที่สามารถไปได้ก็น่าจะ
กลับมาประสานงานกับผู้สูงอายุที่เหลือได้อีก  ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงด้วยค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ ส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยกับสมาชิกผู้ขอเสนอแปรญัตติ แต่ส่วนหนึ่งเราไม่ได้ระบุให้ผุ้สูงอายุไป
พิจารณาบางครั้งในการหากลุ่มเปูหามายอ่ืนๆ ให้ได้เรื่อยๆ ปีนี้ไปเท่านี้ปีหน้าก็ไปอีก 
อยากให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน 

 
-๒๒- 

 
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านอ านวย ศรีทอง ชี้แจง  
นายอ านวยฯ ทุกคนในอนาคตก็จะเป็นผู้สูงอายุ ท าตามนโยบาย ผมเห็นสมควรให้คงร่างเดิม  



ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านสมาชิกฯท่านใดเห็น
ด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอ  กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๗  เสียง ได้แก่ ๑) นายบุญยัง พูดขุนทด  
สมาชิกสภาเทศบาล  ๒) นางดอกไม้  เมียกขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาล  ๓) นางบัวภา-  
โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  ๔) นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาล   
๕)  นางมาลี  ศรีแสง สมาชิกสภาเทศบาล  ๖) นางธนาทิพย์ พลขุนทด สมาชิกสภา
เทศบาล   ๗)  นางส าเรียง  เมียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรคงร่างเดิมตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ กรุณายกมือ  
มติที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นควรคงร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีเสนอ จ านวน ๔  เสียง  ได้แก่  

๑) นายอ านวย  ศรีทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  ๒) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด   
สมาชิกสภาเทศบาล  ๓) นายจ่ง  เสริฐขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  ๔)นางกลม  - 
พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล   
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่  นายจู  ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ สรุปรายละเอียด  
เลขานุการสภาฯ ครับ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ผมขอสรุปรายละเอียด ดังนี้  
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  งบประมาณท่ีขอปรับลดไปให้ 
น าไปตั้งจ่าย ในกองช่าง  หมวดค่าวัสดุ  ๑.๒.๓.๔ ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้  
๒๔๘,๔๕๐  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ,ไม้ต่างๆ , สี,ทราย,  
สังกะสี, กระเบื้อง, ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ 
ในแผ่นงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)  หน้า ๓๑ รวมเป็น 
เงินงบประมาณ จ านวน  ๗๙๘,๔๕๐  บาท  
ขอให้ท่านประธานเชิญท่านนายกเทศมนตรีรับรองงบประมาณท่ีขอปรับลด น าไปตั้งจ่าย  
ในกองช่างตามที่สมาชิกสภาเทศบาลเสนอด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ รับรองงบประมาณนี้ด้วยครับ  
 
 

-๒๓- 
 
นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  

คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายพงษ์ศักดิ์   เพียกขุนทด  
นายเทศมนตรีต าบลหนองกราดก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านสมาชิกฯ และได้มีมติไป  



ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนที่ประธานสภาเทศบาลฯ พิจารณาแล้ว และค าแนะน าจาก
สภาว่า ให้น างบประมาณท่ีขอปรับลด น าไปตั้งจ่าย ในกองช่าง  หมวดค่าวัสดุ  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  ผม
ยินดีรับรอง ขอบคุณครับท่านประธานฯ 

ประธานสภาฯ  ข้อ  ๕.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ มติคณะกรรมการฯให้คงร่างเดิม 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  ข้อ  6. ให้  นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับ  

อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 
ที่ประชุมไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ  มติคณะกรรมการฯให้คงร่างเดิม 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  ข้อ  7.  ให้  นายกเทศนมตรี  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ  มติคณะกรรมการฯให้คงร่างเดิม  

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ  ไม่มี  
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีท่านใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
นางส าเรียงฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ดิฉัน นางส าเรียง เมียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาล 

ขอเสนอให้น าเรื่องการสรรหาสมาชิกสภาเทศบาล แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
เพ่ือตรวจสอบการท างาน การเบิกจ่ายเงินแต่ละกองในคราวประชุมต่อไป 

ประธานสภาฯ ครับผมจะน าเข้าระเบียบวาระการประชุมครั้งต่อไป  ถ้ าไม่มีอะไรส าหรับวันนี้ต้อง
ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านให้ท าให้การประชุมด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  
ผมขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
   (ลงชื่อ)      ช่อทิพย์  พูดขุนทด         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

(นางช่อทิพย์  พูดขุนทด) 
นักการ 

 
 
 

-๒๔- 
 
 

(ลงชื่อ)     ดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์) 

เจ้าพนักงานธุรการ  
 



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

ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

 
 
               ส าเนาถูกตอ้ง 
 
พ.จ.อ. 
            (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 
     ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๔๕- 

 
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 
 



 

 


