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ส าเนา 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8  

วันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  เวลา 09.3๐ น. 
ณ   ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองกราด 

--------------- 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายประดิษฐ์    ดีอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ประดิษฐ์     ดีอ่อน 
2 นางกลม          พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด กลม          พัดขุนทด 
3 นายชูศักดิ์        ไชยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ชูศักดิ์         ไชยไธสง 
4 นางกชพร        สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด กชพร         สกุลทัศนบรรจง 
5 นายขุนนาม      มิตรขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ขุนนาม       มิตรขุนทด 
6 นายอนงค์        โพคาศรี ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด อนงค ์        โพคาศรี 
7 นางวิภา          สร้อยลอด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด วิภา           สร้อยลอด 
8 นายชยพล       พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ชยพล        พูดขุนทด 
9 นางส าเรียง       เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ส าเรียง       เมียกขุนทด 

10 นายประเสริฐ    เพียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ประเสริฐ     เพียกขุนทด 
11 นางบัวภา         โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด บัวภา         โมงขุนทด 
12 นายจ่ง            เสรฐิขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด จ่ง             เสริฐขุนทด 
๑๓ พันจ่าเอกสมหวัง    แผงฤทธิ์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล สมหวัง  แผงฤทธิ์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางดอกไม้ เมียกขุนทด รองนายกเทศมนตรีฯ ดอกไม ้          เมียกขุนทด 
2 นายจอย                บุตรดี รองนายกเทศมนตรีฯ จอย              บุตรดี 
3 นางกาญจนา  นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด กาญจนา        นันทพูนพิพัฒน์ 
4 นางมาลี ศรีแสง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ มาลี               ศรีแสง 
5 นายวีรภัทร ศิลาเลิศ ผู้อ านวยการกองช่าง วีรภัทร          ศิลาเลิศ 
6 นางฉันทนา         อ่ิมวิเศษ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ฉันทนา            อ่ิมวิเศษ 
7 นางประภาพร       ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล ประภาพร      ธัมมะทัตตะโยธิน 
8 นางรักษณาพา รอสูงเนิน ผู้อ านวยการกองการศึกษา รักษณาพา        รอสูงเนิน 
9 จ่าเอกพิสิษฐ์               เมิงขุนทด เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พิสิษฐ์              เมิงขุนทด 

10 นายอนุชิต ครุฑขุนทด หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล อนุชิต           ครุฑขุนทด 
11 นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ ดวงกมลวรรณ    แผงฤทธิ์ 
12 นางสาวศรัญญา แก่นวิถี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศรัญญา            แก่นวิถี 
13 นายประจักษ์ โหงขุนทด ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีฯ ประจักษ์         โหงขุนทด 
14 นายภูษา อริยานุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ภูษา               อริยานุวัฒน์ 
15 พันจ่าเอกเสถียร สร้อยอุดม หัวหน้าฝ่ายการโยธา เสถียร             สร้อยอุดม 
16 นางสาวขนิษฐา     วาดวงษ ์ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ขนษิฐา            วาดวงษ์ 
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17 นายวิทยา           เฮ็งสันเทียะ เจ้าพนักงานป้องกันฯ วิทยา           เฮ็งสันเทียะ 
18 นางณัฐฐวี          รว่มกูล บุคลากร ณัฐฐวี          ร่วมกูล 
19 นางช่อทิพย์         พูดขุนทด นักการ ช่อทิพย์         พูดขุนทด 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายอนงค์  โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด เป็นประธานในการเปิด

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8  ตามระเบียบวาระ
การประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

๑.๑  เรื่อง  ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสภา 
               เทศบาลต าบลหนองกราด  ประจ าปี  พ.ศ. 2558  (เอกสารหมายเลข 1) 

ประธานสภาฯ              ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบล 
                               หนองกราด  ประจ าปี  พ.ศ. 2558  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  ประกอบกับมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
ครั้งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  ๒๕๕7  มีมติเห็นชอบให้ 
ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลา  และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม 
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี  พ.ศ. ๒๕๕8  และวันเริม่สมัยประชุมสามัญประจ าปีของ 
ปีถัดไป  ดังต่อไปนี้   
๑)  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 มีสี่สมัย ได้แก่ 
สมัยที่  1  เริ่มวันที่    9   กุมภาพันธ์   ๒๕๕8  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
สมัยที่  2  เริ่มวันที่    8   พฤษภาคม   ๒๕๕8  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
สมัยที่  3  เริ่มวันที่   10  สิงหาคม      ๒๕๕8  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
สมัยที่  4  เริ่มวันที่    9   พฤศจิกายน  ๒๕๕8  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
๒)  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕59  เริ่ม
วันที่ 9 กุมภาพันธ์  ๒๕59  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐ วัน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
นายอนงค์  โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
   ๑.2  เรื่อง  ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  เรื่อง  การเรียกประชุมสภาเทศบาล 

               ต าบลหนองกราด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  1 ประจ าปี  พ.ศ. 2558    
               (เอกสารหมายเลข 2) 

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  4  ประจ าปี  
                               พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่  9  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป  มีก าหนด 30 วัน 
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                               จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
                               นายอนงค์   โพคาศรี   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด    
ประธานสภาฯ              -ไม่มี- 
ที่ประชุม                    รับทราบ 
   ๑.3  เรื่อง  ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  เรื่อง  การเข้าร่วมรับฟังการประชุม 

               สภาเทศบาลต าบลหนองกราด   (เอกสารหมายเลข 3) 
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  4  ครั้งที่  1 ประจ าปี      
พ.ศ. ๒๕๕๘  ในวันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา 09.3๐ น. ณ ห้องประชุม
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองกราด  จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองกราด  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕58  ในวัน เวลา 
และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  
วันที่  23  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  นายอนงค์  โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาล
ต าบลหนองกราด  
๑.4  เรื่อง  ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเข้าร่วมรับฟัง  
               การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  (เอกสารหมายเลข 4) 
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  แผนปฏิบัติการโครงการการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน  ประจ าปีงบประมาณ  
              พ.ศ. 2559  (เอกสารหมายเลข 5) 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจงครับ 
ปลัดเทศบาล/ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอชี้แจงครับ  เรื่อง  แผน 
เลขานุการสภาฯ ปฏิบัติการโครงการการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตามท่ี

ผมได้ไปประชุมที่อ าเภอด่านขุนทด คือทางหน่วยงานที่ช่วยดูแลการออกหนังสือของที่ดิน    
แต่ที่เขตเทศบาลต าบลหนองกราดไม่มีครับ ที่ผมไปประชุมมาเนื่องจากปัญหาเรื่องพ้ืนที่มี
มากมาย  เพราะมีจ านวนประชากรเพ่ิมข้ึน  ก็ต้องการพ้ืนที่ท ากินมากขึ้น  จึงมีการบุกรุกที่
สาธารณะมีมากมาย  ทางหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับที่สาธารณะ  ในอ าเภอด่านขุนทดมีปัญหา
การบุกรุกที่สาธารณะอยู่ครับ  เช่น  ต าบลสระจระเข้  ต าบลตะเคียน    ต าบลโนนเมือง
พัฒนา  ทางทหารได้บอกว่าจะขอคืนพ้ืนที่และจะท าการส ารวจโฉนดที่ดิน  ถ้าใครที่บุกรุกก็
จะขอคืน  แต่ถ้าพ้ืนที่ตรงไหนมีปัญหาก็จะสามารถเยี่ยวยาได้  ส่วนพื้นที่ท่ีมีการบุกรุกมาก
ที่สุดในเขตอ าเภอด่านขุนทด  คือ  ต าบลสระจระเข้  ต าบลตะเคียน  ต าบลโนนเมืองพัฒนาก็
มีเยอะครับ  ประมาณเจ็ดพันกว่าไร่  ยกตัวอย่างเช่นพ้ืนที่บริเวณบ่อปลาย่าง  ถ้าพ้ืนที่
ตรงไหนมีก็ให้รายงานก่อนวันที่  15  ธันวาคม  2558  ถ้าอยู่ในเขตท่ีสาธารณะที่มี นส. 3 
เขาก็จะยึดหมดครับ    

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุม 
   2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ  

     สมัยท่ี  3  ครั้งที ่ 3  ประจ าปี  พ.ศ. 2558  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558  
         (เอกสารหมายเลข 6) 
ประธานสภาฯ  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี  

พ.ศ. 2558  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ส่งรายงาน 
การประชุมให้ทุกท่านได้ตรวจเอกสารแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่
ครับ  ถ้าไม่มี  ถือว่าที่ประชุมรับรองนะครับ  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี- 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี- 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา 

5.1 เรื่อง  โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  หมู่ที่  3  (บริเวณบึงหนองใหญ่) 
               (เอกสารหมายเลข 7)   

ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายวีรภัทรฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน ผมนายวีรภัทร ศิลาเลิศ ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงดังนี้ เกี่ยวกับ
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 3 (บริเวณบึงหนองใหญ่) สถานที่ก่อสร้างฯ  
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เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์  ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน จะต้องด าเนินการขอถอน
สภาพและขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ บึงหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองกราด ตามหนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ 22172 ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ 180 ไร่ 1 งาน 12 
ตารางวา เทศบาลต าบลหนองกราด มีความประสงค์ขอถอนสภาพและขอใช้ที่ดินแปลง
ดังกล่าว (บางส่วน)  เพ่ือก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ตามแบบมาตรฐานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ในเนื้อที่โดยประมาณ 4 ไร่ คงเหลือที่ส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน เนื้อที่
โดยประมาณ 176 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา ซึ่งเทศบาลต าบลหนองกราดได้ของบสนับสนุน
ทุกปี และได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุเดหนุน  เฉพาะ
กิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จังหวัดนครราชสีมา  เทศบาลต าบลหนองกราดได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเงิน  1,050,800.-  บาท  ซึ่งสถานที่ก่อสร้างลานกีฬา
ดังกล่าว ได้ก าหนดบริเวณที่สาธารณประโยชน์ บึงหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองกราด 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในพ้ืนที่บางส่วนเนื้อที่ประมาณประมาณ 4 ไร่       
ในรายละเอียดของส าเนาเอกสารบัญชีก าหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในเขต
พ้ืนที่ของเทศบาล เดิมได้ก าหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่สาธารณบึงหนองใหญ่ 
คือ กักเก็บน้ า แต่สภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ส าหรับ
กักเก็บน้ าเป็นบางส่วน โดยใช้ประโยชน์อ่ืน ดังนี้ 1. พ้ืนที่ส าหรับบ่อบ าบัดน้ าเสีย ประมาณ 
12 ไร่ 2. พ้ืนที่ส าหรับอาคารศูนย์สาธิตฯ ห้องน้ าสาธารณะ โรงปุ๋ยชีวะภาพ ฉางข้าว ศาลา
ประชาคมและลานตากผลผลิตการเกษตร ประมาณ 4 ไร่ 3. พ้ืนที่ส าหรับระบบน้ า         
จากหนองหัวช้าง-บึงหนองใหญ่ ประมาณ 5 ไร่ 4.พ้ืนที่ส าหรับใช้เป็นเส้นทางโดยรอบ       
บึงหนองใหญ่และลานสาธารณะส าหรับจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ประมาณ 25 ไร่ ขอชี้แจงเพียง
เท่านี้ครับ     

นายประเสริฐฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน  ผมนายประเสริฐ  เพียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลฯ  ผมสงสัยว่าท าไม
งบประมาณแต่ละแห่งไม่เท่ากัน  เขามีหลักเกณฑ์  ข้อก าหนดงบประมาณอย่างไรครับ 

นายวีรภัทรฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน ผมนายวีรภัทร ศิลาเลิศ ผู้อ านวยการกองช่าง  การขอสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจในปีงบประมาณ  2559  ซึ่งเราจะต้องยื่นเสนอโครงการในปีงบประมาณ  2558  และ
ในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  หมู่ที่  3  (บริเวณบึงหนองใหญ่)     
ที่เราได้เสนอไปนั้น  เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ  2559  ตามที่ท่านประเสริฐ  
เพียกขุนทด  สงสัยว่าท้องถิ่นแต่ละแห่งท าไมถ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เท่ากัน  
เนื่องจากว่าพ้ืนที่ในการก่อสร้างและแบบแปลนที่เสนอโครงการเข้าไปไม่เท่ากัน  แต่ในส่วน
ของรูปแบบก็จะเป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละหน่วยงานว่าจะยึดของหน่วยงานใด ผมขอ   
น าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านวีรภัทร  ศิลาเลิศ  ผู้อ านวยการกองช่าง  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ  เชิญท่าน 
   ปลัดเทศบาลชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ปลัดเทศบาล/ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขออนุญาตน าเรียนที่ประชุม  
เลขานุการสภาฯ ครับ ที่ผมไปประชุมมาคือเวลาของบประมาณต้องขอตั้งแต่ต้นปี ทางผู้ว่าราชการได้แจ้งมาว่า  

ท้องถิ่นใดที่มีปัญหาเรื่อง  ประปา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กล้องวงจรปิด CCTV  ในปีที่แล้ว
เทศบาลต าบลหนองกราดได้รับจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด  CCTV 
เรียบร้อยแล้ว  แต่ในปีนี้เทศบาลต าบลหนองกราดได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการในปี    
งบประมาณ  2559  เราได้โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 3  (บริเวณบึง 



     (6/12) 
-6- 

 

หนองใหญ่)  สถานที่ก่อสร้างฯ เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์  ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
จะต้องด าเนินการขอถอนสภาพและขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ บึงหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองกราด ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ 22172 ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ 
180 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา เทศบาลต าบลหนองกราด มีความประสงค์ขอถอนสภาพและ
ขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว (บางส่วน) เพ่ือก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ตามแบบมาตรฐาน
การกีฬาแห่งประเทศไทย ในเนื้อที่โดยประมาณ 4 ไร่ คงเหลือที่ส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์
ร่วมกัน เนื้อท่ีโดยประมาณ 176 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวาขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ     

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญท่านชยพล  พูดขุนทดครับ 
นายชยพลฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน ผมนายชยพล  พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขออนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนของ
สถานที่ก่อสร้างลานกีฬา  ด้วยความเป็นห่วงเพราะเป็นสถานที่สาธารณะ  เราจะต้อง
ประชาคมด้วยหรือเปล่าครับ   

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านชยพล  พูดขุนทด  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไมครับ  เชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจง
เพ่ิมเติมครับ 

ปลัดเทศบาล/ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอกราบเรียนอย่างนี้ครับ 
เลขานุการสภาฯ   ในการจัดท าประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองกราด  พ่ีน้องประชาชนก็ได้เสนอเข้า

แผนพัฒนาไว้ทุกปีโดยตลอด  ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชน  เราจึงได้จัดท าโครงการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  

 ส่วนการประชุมประจ าเดือน  ผมเคยขอมติที่ประชุมไปแล้ว  ในวันที่ประชุมประจ าเดือน   
เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  2558  ที่ประชุมเห็นชอบ  ก็เหลือแต่สภาเท่านั้นครับ   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จะเพ่ิมเติมหรือไม  ถ้าไม่มีท่านในจะเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมเลย
นะครับ  ผมจะถามมติที่ประชุมเป็น  3  ประเด็น  ดังนี้ 

 ประเด็นที่  1  ผมจะถามว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นชอบ 
  ประเด็นที่  2  ผมจะถามว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบ 
 ประเด็นที่  3  ผมจะถามว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดงดออกเสียง 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นชอบ  กรุณายกมือครับ 
ที่ประชุม ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบ จ านวน  ๑2 เสียง ได้แก่ 

(๑)  นายประเสริฐ  เพียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลฯ 
(๒)  นายชยพล  พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
(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 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 

5.2 เรื่อง  การขอรับงบประมาณเพื่อด าเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยฯ   
               (เอกสารหมายเลข 8)   

ประธานสภาฯ  เชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจงครับ 
ปลัดเทศบาล/ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขออนุญาตน าเรียนที่ประชุม  
เลขานุการสภาฯ  ครับ  ในส่วนนี้คือส านักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา  ให้เรา 

รายงานเรื่อง  การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  ส่วนปัญหาเรื่องขยะของเทศบาลต าบลหนองกราด  ก็คือมีไฟไหม้เป็นประจ า
ทุกวัน  ในส่วนของปีงบประมาณ 2559 นี้ผมก็เลยอยากจะขอจัดสรรงบประมาณรถแม็คโคร
เพ่ือมาจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ  เพราะฉะนั้นผมก็เลยส่งเรื่องไปขอจัดสรร 
งบประมาณขอรถแม็คโครและรถบรรทุกขยะ แต่ก่อนที่เราจะของบประมาณไปก็ต้องขอ
ความเห็นชอบจากสภาฯ ก่อน  ส่วนอีกเรื่องคือเรื่องรถบรรทุกขยะ  เรามี 3 คัน  ส่วนคันเล็ก
เราก็ไม่ได้ใช้ขนขยะแล้วปัจจุบันสภาพก็เก่ามาก  ซ่อมบ่อย ส่วนอีกคันหนึ่งเป็นรถ  6 ล้อ     
เทท้าย (รถดั้ม) จากสภาพและอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานก็มีการซ่อมแซมบ่อยมาก      
แต่เราก็ไม่มีงบประมาณที่จะซื้อใหม่  ผมก็เลยขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
ไปอีกหนึ่งคัน  แต่ถ้าสภาฯ ไม่ขัดข้อง  วันนี้ผมอยากจะขอความเห็นชอบจากสภาฯ ก่อนครับ  
เราท าเรื่องส่งไปในปีงบประมาณ  2559  ถ้าได้รับจัดสรรตามที่ขอก็คงจะเป็นปีงบประมาณ  
2560 ที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณเราก็จะได้ตั้งงบประมาณรองรับในส่วนสมทบ 10% 
ส าหรับการจัดซื้อรถดังกล่าว  ขออนุญาตน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ    

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญจ่าเอกพิสิษฐ์  เมิงขุนทด  ชี้แจง 
  ด้วยครับ   
จ่าเอกพิสิษฐ์ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาลและ 

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมจ่าเอกพิสิษฐ์  เมิงขุนทด  ในส่วนปัญหาของบ่อขยะ  ก็ยังมีการ
เผาขยะในบ่อขยะอยู่เป็นประจ า  ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าท่านใดเผาแต่เราก็ไปดับไฟเป็นประจ า     
ส่วนในการดับไฟบ่อขยะนั้น เราคิดว่าดับหมดแล้ว แต่จริงๆ แล้วเรามองไม่เห็น มันอยู่ข้างใน  
พอปล่อยไว้สักวัน  สองวันก็ยังมีไฟขึ้นมาอีกครับ  

นายประเสริฐฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน  ผมนายประเสริฐ  เพียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาลฯ  ผมคิดว่าเราใช้รถล้อ
ยางดีกว่าไหมครับ  เพราะถา้เราใช้รถแม็คโครก็คงจะต้องใช้รถบรรทุกเพ่ิมอีกคัน    

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  เชิญท่านชยพล  พูดขุนทดครับ 
นายชยพลฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน ผมนายชยพล  พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอขอบคุณท่านรองประธานสภาฯ   
ด้วยครับที่เป็นห่วงในการใช้งานที่หลากหลาย  แต่วัตถุประสงค์ที่เทศบาลขอรับการสนับสนุน
งบประมาณไปนั้น  เพื่อจัดซื้อรถแม็คโครไว้ส าหรับตักขยะ  แต่ถ้าใช้รถล้อยางก็อาจจะติด 
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หล่มและอาจมีของแหลมหรือของมีคมท าให้ยางรั้วได้ครับ  แต่ถ้าเป็นล้อตะขาบก็จะดีกว่า 
ขอน าเรียนเพียงแค่นี้ครับ  

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  เชิญท่านชูศักดิ์  ไชยไธสงครับ  
นายชูศักดิ์  ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน ผมนายชูศักดิ์  ไชยไธสง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  แล้วเทศบาลจะต้องมีการอุดหนุน
งบประมาณสมทบด้วยหรือไมครับ   

ปลัดเทศบาล/ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เทศบาลจะต้องอุดหนุน 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณสมทบจ านวน  10 % ครับ  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จะเพ่ิมเติมหรือไม  ถ้าไม่มีท่านในจะเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมเลย

นะครับ  ผมจะถามมติที่ประชุมเป็น  3  ประเด็น  ดังนี้ 
 ประเด็นที่  1  ผมจะถามว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นชอบ 
  ประเด็นที่  2  ผมจะถามว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบ 
 ประเด็นที่  3  ผมจะถามว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดงดออกเสียง 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นชอบ  กรุณายกมือครับ 
ที่ประชุม ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบ จ านวน  ๑2 เสียง ได้แก่ 

(๑)  นายประเสริฐ  เพียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลฯ 
(๒)  นายชยพล  พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
(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 ท่านใดไมเ่ห็นชอบ กรุณายกมือครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ 

 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
     5.3  เรื่อง  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขุดลอกบึงหนองใหญ่   

               (เอกสารหมายเลข 9)   
ประธานสภาฯ  เชิญท่านผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงครับ 
นายวีรภัทรฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 



ทุกท่าน ผมนายวีรภัทร ศิลาเลิศ ผู้อ านวยการกองช่าง  ตามเอกสารหมายเลข 9  บริเวณที่
ต้องการขุดลอกพ้ืนที่ด าเนินการประมาณ  80  ไร่  ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร  แบบส าหรับ 
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โครงการขุดลอกบึงหนองใหญ่  พ้ืนที่ที่ขุดแล้วประมาณ  10  ไร่  ผมก็ได้รับมอบหมายจาก
ท่านนายกเทศมนตรีและท่านปลัดเทศบาล  ให้ออกแบบเพ่ือขอรับการสนับสนุนการขุดลอก
บึงหนองใหญ่  ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ผู้น าของเราที่ต้องไปประสานอีกที  ส่วนผมก็ด าเนินการด้าน
เอกสารและก็ท าเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จะเพ่ิมเติมหรือไม  ถ้าไม่มีท่านในจะเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมเลย
นะครับ  ผมจะถามมติที่ประชุมเป็น  3  ประเด็น  ดังนี้ 

 ประเด็นที่  1  ผมจะถามว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นชอบ 
  ประเด็นที่  2  ผมจะถามว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบ 
 ประเด็นที่  3  ผมจะถามว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดงดออกเสียง 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นชอบ  กรุณายกมือครับ 
ที่ประชุม ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบ จ านวน  ๑2 เสียง ได้แก่ 

(๑)  นายประเสริฐ  เพียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลฯ 
(๒)  นายชยพล  พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
(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 ท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 

6.1 เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  ประจ าปี พ.ศ. 2559 
ประธานสภาฯ              ร่างประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล 

ต าบลหนองกราด  ประจ าปี  พ.ศ. 2559  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ  ๒๑ 
และพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับที่ ๑๓)   พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาตรา  ๒๔  ประกอบกับมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 4  



ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕8  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  ๒๕๕8  มีมติเห็นชอบให้ 
ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลา  และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม 
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี  พ.ศ. ๒๕๕9  และวันเริม่สมัยประชุมสามัญประจ าปีของ 
ปีถัดไป  ดังต่อไปนี้   
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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 

 ผมจะถามมติที่ประชุมนะครับว่า  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  ร่างประกาศสภาเทศบาลต าบล
หนองกราด  เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  ประจ าปี  พ.ศ.  
2559  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นชอบ  กรุณายกมือครับ 

ที่ประชุม ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบ จ านวน  ๑2 เสียง ได้แก่ 
(๑)  นายประเสริฐ  เพียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลฯ 
(๒)  นายชยพล  พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
(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   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้อราชการที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบและเพ่ือ 
   พิจารณาอีกหรือไม่ เชิญได้เลยครับ 
พันจ่าเอกเสถียรฯ เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาลและ 
   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมพันจ่าเอกเสถียร  สร้อยอุดม  หัวหน้าฝ่ายการโยธา  ผมขอ 
                       อนุญาตน าเรียน  ในส่วนของการขยายเขตเขตไฟฟ้าแรงต่ า  ทั้งหมด  12  สาย ดังนี้ครับ 
   1.  ถนนเทศบาลซอยข้างบ้านนายจรัล  ชอบใจ   
   2.  ถนนเทศบาลซอยข้างบ้านนางแตงขาว  หอมจันทึก 
   3.  ถนนเทศบาลซอยข้างบ้านนายฌัชวินทร์  หินขุนทด 



   4.  ถนนเทศบาลซอยข้างบ้านนางสาวแต๋ว  ฟ้าคุ้ม   
   5.  ถนนเทศบาลซอยข้างบ้านนายพีรพงษ์  สีขุนทด 
   6.  ถนนเทศบาลซอยข้างบ้านนายแท่น  ศรีทอง 
   7.  ถนนเทศบาลซอยข้างบ้านนายวุฒิกร  พัดขุนทด 
   8.  ถนนเทศบาลซอยข้างบ้านนายเที่ยง  ประณีตพลกรัง 
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   9.  ถนนเทศบาลซอยข้างบ้านนายใจ  แจ้งภัย   
   10. ถนนเทศบาลซอยข้างบ้านนายเฉลิม  อยู่จัตุรัส 
   11. ถนนเทศบาลซอยบึงหนองใหญ่ 
   12. ถนนเทศบาลซอยนายชาญรักษณ์  นาประสิทธิ์       

รวมค่าใช้จ่ายที่การไฟฟ้าประมาณการไว้  รวมทั้งสิ้น 845,409.26.- บาท  แต่งบประมาณ  
   ของเทศบาลที่ตั้งไว้แค่  200,000.-  บาท  ครับ  การไฟฟ้าแจ้งไว้ราคานี้ภายใน  6  เดือน  
   แต่ถ้าหลังจาก  6  เดือน  เป็นอีกราคาหนึ่ง  ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 
ประธานสภาฯ ขอบคุณพันจ่าเอกเสถียร  สร้อยอุดมด้วยครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติม

หรือไม่ครับ 
นายชูศักดิ์ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน  ผมนายชูศักดิ์   ไชยไธสง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เรื่องถนนซอยบ้านนายสมควร      
ดักขุนทด ผมอยากจะให้ท าเป็นแบบหูช้างด้วยเพราะผมไปดูก็เห็นเป็นเหลี่ยมเหมือนเดิมครับ  
อยากให้ช่างไปท าให้เขาก่อนเพราะว่าที่บ้านเขาจะจัดงานบวชลูกชายครับ   

ประธานสภาฯ  ขอบคุณชูศักดิ์  ไชยไธสงครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผม 
   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอื่น

ดิฉันขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทั้ง 2 เขต ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี ไม่ว่าจะเป็น
งานโครงการต่างๆ ท่านก็ได้ช่วยไปดูแลเป็นอย่างดี ทางฝ่ายคณะบริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ    
มีอะไรก็มาบอกกล่าวกันได้เพราะเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เราต้องช่วยกัน 

 ดูแล  เพ่ือความก้าวหน้าของเทศบาลต าบลหนองกราดของเรา  ดิฉันก็มีเรื่องชี้แจงเพียงเท่านี้
ขอบคุณทุกท่านค่ะ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอ
เพ่ิมเติมหรือไมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม  เวลา  12.25  น. 
 
 

(ลงชื่อ)        ขนิษฐา วาดวงษ์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาวขนิษฐา  วาดวงษ์) 

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 
 

(ลงชื่อ)      ดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
           (นางดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์) 
                   หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

 



 
พันจ่าเอก    สมหวัง   แผงฤทธิ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 
        ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 

            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
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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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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 ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 4     

ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2558 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1     
ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2559  เมื่อวันที่ .......... เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  เรียบร้อยแล้ว  
เห็นควรลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 

 
พันจ่าเอก 
     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
- เพ่ือโปรดทราบ 
- สภาเทศบาลฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3     

ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2558 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 4     
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2558  เรียบร้อยแล้ว เห็นควรลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 

 
พันจ่าเอก 
     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
- เพ่ือโปรดทราบ 
- สภาเทศบาลฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง

ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2558 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 
เรียบร้อยแล้ว เห็นควรลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 

 
พันจ่าเอก 
     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

เอียดการใช้เงินอุดหนุนทั่วไป 
ณ  วันที่  21  สิงหาคม  2558 

ประมาณการ                     12,650,000.00  บาท 
รับจริงเงินอุดหนุนทั่วไป               8,705,886.00 บาท 
- เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข                                               60,000 บาท 
- เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารกลางวัน                                         662,000.00 บาท 
- เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารเสริม (นม)                                      280,630.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น             9,708,516.00 บาท 
   รายละเอียดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป 

- ค่าใช้สอย               1,009,467.00 บาท 
- ค่าวัสดุ               2,225,307.28 บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค                 499,697.63 บาท 
- เงินอุดหนุน        868,000.00 บาท 
- รายจ่ายอื่น            -     บาท 
- ค่าครุภัณฑ์          313,100.00 บาท 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง        903,000.00 บาท 
- งบกลาง                -     บาท  

 รวม                        5,818,571.91 บาท 
     คงเหลือ              3,889,944.09 บาท 

   1. รายจ่ายท่ีก่อหนี้ผูกพัน 
       1.1 อาหารเสริม (นม)                 166,978.20 บาท 
       1.2 ก่อหนี้ผูกพัน 3 โครงการ             1,472,000.00 บาท 

รวม                       1,638,978.20 บาท 
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   2. รายจ่ายกันไว้จ่ายรายจ่ายประจ า (เดือนสิงหาคม – กันยายน 2558) 
       2.1 ค่าโทรศัพท์  9,000×2         18,000.00 บาท 
       2.2 ค่าน้ าประปา  3,000×2           6,000.00 บาท 
       2.3 ค่าไฟฟ้า  35,000×2         70,000.00 บาท 

    2.4 ค่าน้ ามัน  50,000×2      100,000.00 บาท 
       2.5 ชั้นวางกระเป๋า                     40,000.00 บาท 
       2.6 ค่าใช้จ่ายอื่น  200,000×2     400,000.00 บาท 

    2.7 ค่าก่อสร้างเสาธงชาติฯ                  280,000.00 บาท 
รวม                         914,000.00 บาท 

     คงเหลือเงินอุดหนุนทั่วไปท่ีสามารถน าไปใช้ได้                 1,336,965.89 บาท 
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ปิดประชุม  เวลา  16.10  น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)        ขนิษฐา วาดวงษ์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาวขนิษฐา  วาดวงษ์) 

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 
 

(ลงชื่อ)      ดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
           (นางดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์) 
                   หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

 
 
 

พันจ่าเอก    สมหวัง   แผงฤทธิ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

        ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
 

 
          งชื่อ)        ขนิษฐา วาดวงษ์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

         (นางสาวขนิษฐา  วาดวงษ์) 
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 

 
 
 

(ลงชื่อ)      ดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
           (นางดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์) 
                   หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

 
 
 

พันจ่าเอก    สมหวัง   แผงฤทธิ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

        ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

ส าเนาถูกต้อง 
 

พันจ่าเอก 
    (สมหวัง   แผงฤทธิ์) 
      ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 



 
 
 
 
 
 
 

 
ส าเนา 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8  
วันที่  31 สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 14.0๐ น. 
ณ   ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองกราด 

--------------- 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายประเสริฐ    เพียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ประเสริฐ     เพียกขุนทด 
2 นางกลม          พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด กลม          พัดขุนทด 
3 นางส าเรียง       เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ส าเรียง       เมียกขุนทด 
4 นางวิภา          สร้อยลอด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด วิภา           สร้อยลอด 
5 นายประดิษฐ์    ดีอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ประดิษฐ์     ดีอ่อน 
6 นายขุนนาม      มิตรขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ขุนนาม       มิตรขุนทด 
7 นางกชพร        สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด กชพร         สกุลทัศนบรรจง 
8 นายจ่ง            เสรฐิขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด จ่ง             เสริฐขุนทด 
9 นายชยพล       พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ชยพล        พูดขุนทด 

10 นางบัวภา         โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด บัวภา         โมงขุนทด 
11 นายชูศักดิ์        ไชยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ชูศักดิ์         ไชยไธสง 
12 นายอนงค์        โพคาศรี ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด อนงค ์        โพคาศรี 
๑๓ พันจ่าเอกสมหวัง    แผงฤทธิ์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล สมหวัง  แผงฤทธิ์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายประจักษ์ โหงขุนทด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ประจักษ์         โหงขุนทด 
2 นางมาลี ศรีแสง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ มาลี               ศรีแสง 
3 นายจอย                บุตรดี รองนายกเทศมนตรีฯ จอย              บุตรดี 
4 นางดอกไม้ เมียกขุนทด รองนายกเทศมนตรีฯ ดอกไม ้          เมียกขุนทด 
5 นางกาญจนา  นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด กาญจนา        นันทพูนพิพัฒน์ 
6 นายวีรภัทร ศิลาเลิศ ผู้อ านวยการกองช่าง วีรภัทร          ศิลาเลิศ 
7 นายอนุชิต ครุฑขุนทด หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล อนุชิต           ครุฑขุนทด 
8 นางประภาพร       ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล ประภาพร      ธัมมะทัตตะโยธิน 
9 นางรักษณาพา รอสูงเนิน ผู้อ านวยการกองการศึกษา รักษณาพา        รอสูงเนิน 

10 นายภูษา อริยานุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ภูษา               อริยานุวัฒน์ 



11 นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ ดวงกมลวรรณ    แผงฤทธิ์ 
12 นางฉันทนา         อ่ิมวิเศษ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ฉันทนา            อิ่มวิเศษ 
13 พันจ่าเอกเสถียร สร้อยอุดม หัวหน้าฝ่ายการโยธา เสถียร             สร้อยอุดม 
14 จ่าเอกพิสิษฐ์               เมิงขุนทด เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พิสิษฐ์              เมิงขุนทด 
15 นางสาวขนิษฐา     วาดวงษ ์ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ขนิษฐา            วาดวงษ์ 
16 นางสาวศรัญญา แก่นวิถี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศรัญญา            แก่นวิถี 
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17 นายวิทยา           เฮ็งสันเทียะ เจ้าพนักงานป้องกันฯ วิทยา           เฮ็งสันเทียะ 
18 นางณัฐฐวี          รว่มกูล บุคลากร ณัฐฐวี          ร่วมกูล 
19 นางช่อทิพย์         พูดขุนทด นักการ ช่อทิพย์         พูดขุนทด 
20 นายบัวตูม            หวังหมู่กลาง นักการ บัวตูม หวังหมู่กลาง 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายอนงค์  โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด เป็นประธานในการเปิด

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8  ตามระเบียบวาระ
การประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

๑.๑  เรื่อง  ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  เรื่อง  การเข้าร่วมรับฟังการประชุม 
               สภาเทศบาลต าบลหนองกราด   (เอกสารหมายเลข 1) 

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 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ในวันที่ 31  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา 14.0๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองกราด จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองกราด  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕58  ในวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 นายอนงค์ โพคาศรี ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองกราด   จึงก าหนดหลักเกณฑ์ไว้เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังต่อ 
ไปนี้ 

   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 
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    ทั้งนี้  ให้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป 
นายอนงค์  โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุม 
   2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ  

     สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2558 เม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2558  
         (เอกสารหมายเลข 2) 
ประธานสภาฯ  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  

พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558  เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ส่งรายงาน 
การประชุมให้ทุกท่านได้ตรวจเอกสารแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่
ครับ  ถ้าไม่มีผมขอแก้ไขหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 16 นับจากข้างบนลงมา ผู้มาประชุมล าดับที่ 9 
ชื่อนางกลม พัดขุนทด และล าดับที่ 12 นางกลม พัดขุนทด มีชื่อซ้ ากัน 2 ครั้ง ที่ประชุม
รับทราบนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไมครับ  

ที่ประชุม  -ไม่มี- ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ นะครับ  
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ           2.2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ  

    สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2558 เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2558  
         (เอกสารหมายเลข 3) 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่  
ที่ประชุม  -ไม่มี- ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ นะครับ  
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี- 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี- 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา 

5.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการใช้ที่ดินสาธารณะหนองบังตา เลขที่ 22173  เนื้อที ่
    ประมาณ 2 ไร่ เพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ าประปา (เอกสารหมายเลข 4) 



ประธานสภาฯ  ตามหนังสือ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 ที่ มท 55210/5604 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 
2558  ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้จัดท าแผนงานโครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ า 
เพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี 2560 อันเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าไหลอ่อน-ไม ่
ไหล   อีกทั้งรองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นของเทศบาลต าบลหนองกราด อ าเภอ      
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และจากการส ารวจพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่ ต าบล
หนองกราด พบว่ามีความเหมาะสมส าหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ า   
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 ดังนั้น เพ่ือให้แผนงานโครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ า เป็นไปตามแผนงานโครงการ   
ที่ก าหนดไว้อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคและ
บริโภค กปภ. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เทศบาลต าบลหนองกราด พิจารณาด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดท าประชาคมเพ่ือขอมติเห็นชอบจากชุมชนอนุญาตให้ กปภ. ใช้ประโยชน์ที่
หนองบังตาสาธารณประโยชน์ เนื้อท่ีประมาณ 2 ไร่ ส าหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีจ่าย
น้ าและให้ กปภ. ด าเนินการขอถอนสภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยวิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
ตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยราษฎรไม่ขัดข้องและไม่ได้รับความเดือดร้อน โดยขอจัดท า
ประชาคมในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. 
 2. ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองกราด มีมติ เห็นชอบให้ กปภ.    
ใช้ประโยชน์ในที่ดินหนองบังตาสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ส าหรับก่อสร้าง
สถานีจ่ายน้ าและให้ กปภ. ด าเนินการขอถอนสภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพฯ ตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยราษฎรไม่ขัดข้องและไม่ได้
รับความเดือดร้อน  และจากการประชุมประชาคมในการขอใช้สถานที่สาธารณะประโยชน์
ส าหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ าประปา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ศาลา
วัดหนองกราด (หลังใหม่) เวลา 09.30 น. มีมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้การประปา
ส่วนภูมิภาคเขต 6 ใช้สถานที่สาธารณะหนองบังตาเป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ าประปา
ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขท่ี 22173  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมนะครับ ผมจะถามมติที่ประชุมเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 ผมจะถามว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบ 
ประเด็นที่ 2 ผมจะถามว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประเด็นที่ 3 ผมจะถามว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดงดออกเสียง 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือครับ 
ที่ประชุม ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบ 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 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 
ทีป่ระชุม  -รับทราบ-   

-ฯลฯ- 
ปิดประชุม  เวลา  16.10  น. 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)        ขนิษฐา วาดวงษ์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาวขนิษฐา  วาดวงษ์) 

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 
 
 

(ลงชื่อ)      ดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
           (นางดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์) 
                   หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

 
 
 

พันจ่าเอก    สมหวัง   แผงฤทธิ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

        ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
 

 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 

พันจ่าเอก 
    (สมหวัง   แผงฤทธิ์) 
      ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2558 

วันที่  31  สิงหาคม  2558  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมประชาคมในการขอใช้สถานที่สาธารณะประโยชน์ 
ส าหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ าประปา 

เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2558  ณ  ศาลาวัดหนองกราด (หลังใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมประชาคมในการขอใช้สถานที่สาธารณะประโยชน์ 
ส าหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ าประปา 

เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2558  ณ  ศาลาวัดหนองกราด (หลังใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


