
ส าเนา 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   

สมัยสามัญ   สมัยท่ีสอง  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ในวันที่   ๒๔ พฤษภาคม   ๒๕๕๕    เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ   ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองกราด 

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

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

๑๐ นายอ านวย ศรีทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด อ านวย ศรีทอง 
๑๑ นางกชพร สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด กชพร สกุลทัศนบรรจง 
๑๒ นายจู ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด จู ศรีทอง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางประสิทธิ์ ชุ่มตะคุ รองนายกเทศมนตรี ประสิทธิ์ ชุ่มตะคุ 
๒ นางลัง โต้งสูงเนิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ลัง โต้งสูงเนิน 
๓ นายฉลอง เมียกขุนทด รองนายกเทศมนตรี ฉลอง เมียกขุนทด 
๔ นางช่อทิพย์ พูดขุนทด นักการ ช่อทิพย์ พูดขุนทด 
๕ นายอนุชิต ครุฑขุนทด หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล อนุชิต ครุฑขุนทด 
๖ นางสาวศรัญญา แก่นวิถี เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ศรัญญา แก่นวิถี 
๗ นางประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล ประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน 
๘ นางรักษณาพา รอสูงเนิน ผู้อ านวยการกองการศึกษา รักษณาพา รอสูงเนิน 

๑๐ นายวีรภัทร ศิลาเลิศ ผู้อ านวยการกองช่าง วีรภัทร ศิลาเลิศ 
๑๑ นางฉันทนา อ่ิมวิเศษ นักพัฒนาชุมชน ฉันทนา อ่ิมวิเศษ 
๑๒ นางสาวขนิษฐา วาดวงษ์ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ขนิษฐา วาดวงษ์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑๓ นายวิทยา เฮ็งสันเทียะ เจ้าพนักงานป้องกันฯ วิทยา เฮ็งสันเทียะ 
๑๔ นายฌัชวินทร์ หินขุนทด เจ้าพนักงานป้องกันฯ ฌัชวินทร์ หินขุนทด 
๑๕ นายบัวตูม หวังหมู่กลาง นักการ บัวตูม หวังหมู่กลาง 

 



-๒- 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑๖ นายชูชัย  ศอกขุนทด พนักงานดับเพลิง ชูชัย  ศอกขุนทด 
๑๗ พ.จ.อ.สมหวัง แผงฤทธิ์ ปลัดเทศบาล สมหวัง แผงฤทธิ์ 
๑๘ นายพงษ์ศักดิ์ เพียกขุนทด นายกเทศมนตรี พงษ์ศักดิ์ เพียกขุนทด 

 

ผู้ไม่มาร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นางสัมฤทธิ์ วนันตร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ติดราชการ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายจู  ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด เป็นประธานในการเปิด

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕  ตามระเบียบ
วาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

๑.๑ เรื่อง  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  
               สมัยสามัญ สมัยท่ีหนึง่ ครัง้ท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

ประธานสภาฯ   ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล 
หนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมติท่ีประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบล           หนองกราด
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๔  มติที่ประชุมได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบล  หนองกราด สมัยสามัญ 
สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๙  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นไป  
เป็นเวลาสามสิบวัน   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๖ เดือน 
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ นายจู  ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๑.๒ เรื่อง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด เสียชีวิต 

ประธานสภาฯ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลหนองกราด ที่ ๑๕๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙   มีนาคม ๒๕๕๓  ได้
แต่งตั้ง นายวิรัตน์ มาขุนทด  เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบล        หนองกราด   นั้น  
นายวิรัตน์  มาขุนทด ต าแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ต าบลหนองกราด  ได้เสียชีวิต
แล้ว  เมื่อวันที่ ๒๘  เมษายน ๒๕๕๕  ด้วยโรคประจ าตัว และได้ขอพระราชทานเพลิงศพ 
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕   ณ  เมรุวัด หนองกราด  ไปแล้วนั้น ก็ต้อง
ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
หนองกราดทุกท่าน พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของเทศบาลต าบลหนองกราดทุก
คนที่ได้ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้กับผู้มาร่วมงานทุกคน  ในโอกาสนี้  ผมขอให้
ทุกท่านในที่ประชุมแห่งนี้  ยืนขึ้นเพื่อไว้อาลัย ให้กับ นายวิรัตน์ มาขุนทด  ๑ นาที  ด้วย
ครับ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๑.๓ เรื่อง  แต่งตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด คนใหม่ 

ประธานสภาฯ  ด้วย นายวิรัตน์  มาขุนทด   ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหนองกราดได้  
เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๕  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปด้วย 
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ความเรียบร้อยจึงแต่งตั้ง นางลัง  โต้งสูงเนิน   เป็น ที่ปรึกษายกเทศมนตรีต าบลหนอง
กราด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ใน
โอกาสนี้ขอให้ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหนองกราดคนใหม่ กล่าวแนะน าตัวในที่
ประชุมด้วยครับ 

นางลังฯ   เรียนประธานสภาเทศบาล, รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ,สมาชิก-  
สภาเทศบาลต าบลหนองกราด คณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ดิฉัน นางลัง โต้งสูงเนิน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด มีความยินดีที่
ได้เข้ามาร่วมงานกับทุกท่าน ขอบคุณค่ะ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๑.๔ เรื่อง   นายอ าเภอด่านขุนทดคนเดิมย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ที่ 
               อ าเภอระหานทราย จังหวัดบุรีรมัย์ และนายอ าเภอด่านขุนทด 
               คนใหม่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  

ประธานสภาฯ  ตามท่ี ดร.มุรธาธีร์  รักชาติ  นายอ าเภอด่านขุนทด  มีค าสั่งให้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง  
นายอ าเภอระหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น  กรมการปกครองได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้  นาย
ศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา  มาด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอด่านขุนทด  เมื่อวันที่  ๔  
พฤษภาคม  ๒๕๕๕   จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๑.๕ เรื่อง   รายงานสถานะการคลัง ยอดเงินสะสมของเทศบาลต าบล 
               หนองกราดท่ีสามารถน าไปใช้ได้(กองคลัง)   

ประธานสภาฯ  รายงานสถานการณ์คลัง ยอดเงินสะสมของเทศบาลต าบลหนองกราด ขอเชิญ  
ผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

นางประภาพรฯ  เรียนประธานสภาเทศบาล, รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด , 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล   
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ,ผู้อ านวยการกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ดิฉัน นางประภาพร  ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด  
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง ขอรายงานสถานการณ์คลัง  
ยอดเงินสะสมของเทศบาลต าบลหนองกราด ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕  
ยอดเงินสะสมทั้งหมดมี จ านวน ๕,๗๘๕,๔๖๔.๘๖  บาท ประกอบด้วย 
หักเงินฝาก ก.ส.ท. จ านวน ๑,๙๒๗,๙๓๒.๕๘  บาท   
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ จ านวน ๑,๑๗๐,๕๗๘.๒๖ บาท  
เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ จ านวน  ๒,๖๘๔,๔๑๖.๐๒ บาท  
ที่มาของเงินสะสม มาจากเงินฝาก ก.ส.ท.และเงินสะสมที่เทศบาลสามารถน าไปใช้ได้  ถ้า
ต้องการใช้เงินจ านวนนี้ต้องท าเรื่องขออนุมัติกู้ไปที่กระทรวงมหาดไทย 
รายรับ – รายจ่าย ณ  วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
- รายรับ ได้จาก  รายได้จัดเก็บเอง ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต  
รายได้จากทรัพย์สิน รายได้เบ็ดเตล็ด รัฐบาลจัดสรรให้ และเงินอุดหนุนทั่วไป  
รับจริง จ านวน ๑๕,๒๑๒,๐๗๐.๕๔  บาท  
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- รายจ่าย แยกเป็น เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น งบกลาง ค่าครุฑภัณฑ์ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๑๑,๔๒๔,๙๒๒.๖๘  บาท 
รวมใช้ไปท้ังหมด จ านวน ๓,๗๘๗,๑๔๗.๘๖  บาท ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุม 

๓.๑ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  
               สมัยสามัญ สมัยท่ีหนึง่  ครัง้ท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕   
               (เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕)   

ประธานสภาฯ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สามัยสามัญ  
สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ทุกท่าน 
คงจะได้รับเอกสารแล้ว ไม่ทราบมีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  

นายฉลองฯ  เรียนประธานสภาเทศบาล, รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ,  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล   
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ,ผู้อ านวยการกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นายฉลอง เมียกขุนทด รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด ขออนุญาตแก้ไขหน้าที่ ๖ 
บรรทัดที่ ๕  นางประสิทธิ์ ชุ่มตะคุ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบล หนองกราด ขอ
แก้ไขเป็น นางประสิทธิ์ ชุ่มตะคุ รองนายกเทศมนตรีต าบล        หนองกราด 

ประธานสภาฯ มีท่านอ่ืนจะแก้ไขอีกหรือไม่ครับ   ถ้าไม่มี ขอให้ที่ประชุมแก้ไขให้ถูกต้องด้วยครับ ผมขอ
มติที่ประชุม ผมขอถามท่านจะรับรองรายงานการประชุม การประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองกราด สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๕ หรือไม ่

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   -ไม่มี-  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

-ไม่มี- 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
หลักการและเหตุผล 

   ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  ประกาศพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณี  
ฉุกเฉินในพ้ืนที่ อ าเภอด่านขุนทด  ประกาศ  ณ  วันที่  23  เมษายน  พ.ศ.  2555             

เนื่องจากเทศบาลต าบลหนงกราด  ได้รับแจ้งจากประกาศจังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง  ประกาศพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพ้ืนที่  อ าเภอด่านขุนทด  ประกาศ  ณ  
วันที่  23  เมษายน  พ.ศ.  2555  ซึ่งเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหนองกราดรับผิดชอบ
มีทั้งหมด  6  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  3,4,13,14,15,16  ได้เกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน  
โดยเกิดเหตุ  ภัยแล้ง  ขึ้น  และภัยพิบัติดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด  ก่อให้เกิดความเสียหาย 
 



-๕- 
 
ส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ เป็นวงกว้าง และจ าเป็นต้องให้ความ
ช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน  โดยการจัดซื้อภาชนะกักเก็บน้ า (ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส 
ขนาด 2,000  ลิตร  ถังละ ๑๓,๐๐๐.- บาท  ขาตั้ง ๑,๐๐๐.- บาท  ถังน้ าแบบไฟเบอร์
กลาสพร้อมขาตั้ง  ๑ ชุด รวมเป็นจ านวนเงินชุดละ ๑๔,๐๐๐.- บาท)  จ านวน ๗ ชุด   
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองกราด  

ส านักปลัดเทศบาล 

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส พร้อมขาตั้ง  ขนาด  

2,000  ลิตร  ชุดละ  14,000.-บาท  จ านวน  7  ชุด  รวมเป็นเงิน  98,000.-บาท       
จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายตามรายละเอียดดังกล่าว  ยอดเงินสะสมของ
เทศบาลต าบลหนองกราด  ณ  วันที่  21  พฤษภาคม  2555  ที่สามารถน าไปใช้ได้  
จ านวน  2,684,416.02  บาท   ถ้าอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้  จ านวน  
98,000.-บาท   เทศบาลต าบลหนองกราดจะมียอดเงินสะสมคงเหลือ จ านวน  
2,586,416.02  บาท   
ข้อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  
2548  ข้อ  89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามที่
กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ า  และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงฐานะการคลัง  และเสถียรภาพในระยะยาว 

ประธานสภาฯ ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  ประกาศพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน
พ้ืนที่ อ าเภอด่านขุนทด  ด้วยได้เกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยเกิด ภัยแล้งขึ้น ในพื้นที่ขอหมู่
ที่  ที่ ๖-๒๕ ต าบลห้วยบง หมู่ที่ ๑๒, ๑๓,๑๖ และ ๑๘-๒๔  ต าบลหินดาด หมู่ที่ ๑-๑๗ 
ต าบลหนองกราด  หมู่ที่ ๖,๗,๑๐ และ ๑๕  ต าบลด่านขุนทด หมู่ที่ ๑,๒ และ ๕-๑๕ 
ต าบลกุดพิมาน หมู่ที่ ๑, ๒, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๒ ,๑๕ และ ๑๗  ต าบลตะเคียน หมู่ที่ ๔-
๑๓ ต าบลสระจระเข้ หมู่ที่ ๑-๑๒ ต าบลบ้านแปรง  หมู่ที่ ๑-๑๕ ต าบลหนองบัวตะเกียด 

 
 



-๖- 
 
หมู่ที่ ๑-๑๑  ต าบลโนนเมืองพัฒนา หมู่ที่ ๑ - ๑๓ ต าบลบ้านเก่า  หมู่ที่ ๒ , ๔ และ ๕ 
ต าบลพันชนะ หมู่ที่ ๑ – ๑๑ ต าบลหนองไทร หมู่ที่ ๑ - ๘ ต าบลด่านใน และหมู่ที่ ๑ - ๙ 
ต าบลหนองบัวละคร อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน 
๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐ น.   ก่อให้เกิดความเสียหายส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ เป็นวงกว้างและเกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินดังกล่าวไม่สิ้นสุดจะด าเนินการประกาศ
ต่อไป 

  อาศัยอ านาจตามข้อ ๑๖ (๒) ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖  ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน และจ าเป็นต้อง
ให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน ทั้งนี้ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือต้องไม่เกิน ๓ 
เดือน นับแต่วันเกิดภัย (ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือนไข ในประกาศให้ภัยพิบัติใดเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และการก าหนดภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินขนาดเล็กหรือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  เฉพาะหน้าของกรมป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศ  ณ  วันที่  23  เมษายน  พ.ศ.  
2555 นายสกลสฤษฎ์  บุญประดิษฐ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผม นายพงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด  ตามที่ท่าน
ประธานสภาฯ ได้กล่าวมาแล้วนั้น หลักการและเหตุผล เป็นไปตามประกาศจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  ประกาศพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณี  ฉุกเฉินในพ้ืนที่ อ าเภอด่านขุนทด  
ประกาศ  ณ  วันที่  23  เมษายน  พ.ศ.  2555  เทศบาลต าบลหนงกราด  ได้แก่  หมู่ที่  
3,4,13,14,15,16  ได้เกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน  โดยเกิดเหตุ  ภัยแล้ง  ขึ้น  และภัยพิบัติ  
จึงท าหนังสือเสนอต่อประธานสภาฯ ขอให้สภาช่วยพิจารณาและเพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่
ราษฎร ได้โปรดพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
นายอ านวยฯ  เรียนประธานสภาเทศบาล, รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด,สมาชิกสภา 

เทศบาลต าบลหนองกราด คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ,
ผู้อ านวยการกอง ทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม นายอ านวย ศรีทอง  สมาชิก
สภาเทศบาลต าบล หนองกราด   ผมขออนุญาตถามตรงๆ ว่า ถ้าไม่อนุมัติจะมีผลกระทบ
ต่อการท างานหรือไม่  แล้วถ้าอนุมัติไป เราขอให้นายอ าเภอฯ ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยฯ 
เมื่อคราวที่แล้วที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชย จะได้หรือไม่  

นายกเทศมนตรีฯ  คือเรื่องนี้ นายอ าเภอฯ ขอมา กล้าขอมา เราก็กล้าให้ ทางอ าเภอขอทุกท้องถิ่นถ้าเราไม่ให้  
ก็คงจะท างานล าบากนิดหนึ่ง เวลาเสนออะไรไปจะไม่ผ่านให้ง่ายๆ  

นายบุญยังฯ  เรียนประธานสภาเทศบาล, รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด,สมาชิกสภา  
เทศบาลต าบลหนองกราด คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ,
ผู้อ านวยการกองทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม นายบุญยัง พูดขุนทด  สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลหนองกราด  ในส่วนของสภาเทศบาลฯ นั้น ถ้าหากพิจารณาตามความ
เดือดร้อนของประชาชนจริงๆ ก็ไม่เป็นไร ตามท่ีได้รับรายงานมา ด้วยสภาวะทาง
เศรษฐกิจ สถานะการเงินการคลัง ยังไม่ดี ถ้า.... 



ทุกท่านคงเข้าใจดี เพราะฉะนั้น สภาฯจะพิจารณา ตามความเหมาะสม ในสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน มีอีกหลายเรื่องที่ประชาชนฝั่งตะวันออก น้ าประปายังเข้าไม่ถึง ที่ท่าน สท.
อ านวยฯ เกี่ยวข้อง กับน้ าเหมือนกัน ฝาก สท.ผู้ทรงเกียรติ และก็มาจากการเลือกตั้ง มา
จากประชาชน ถึงผลกระทบระยะยาวที่จะตามมา ฝากท่านไตรตรองให้รอบครอบ ท่าน
คงเข้าใจด ี

นางธนาทิพย์ฯ  เรียนประธานสภาเทศบาล, รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด,สมาชิกสภา 
เทศบาลต าบลหนองกราด คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ,
ผู้อ านวยการกอง ทุกกอง ขอให้ท่านชี้แจง  กลุ่มท่ีมีความเดือดร้อน บ้านนายเพชร เลือด
ขุนทด น้ าปาปาเข้าไปไม่ถึง   ถ้าท่านจะช่วยชาวบ้าน เรื่องภัยแล้วที่มีปัญหาเรื่องน้ า ฯ  
อยากให้ สท. ทุกท่าน พิจารณาหาแนวทางอ่ืนได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
นางกชพรฯ  เรียนประธานสภาเทศบาล, รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด,สมาชิกสภา 

เทศบาลต าบลหนองกราด คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ,
ผู้อ านวยการกอง ทุกกอง  ดิฉัน นางกชพร สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
หนองกราด ถ้าพูดเรื่องน้ าประปา ทุกหมู่บ้านก็มีเกือบจะครบทุกหลัง หากมีปัญหาเรื่อง
น้ า บ้านนายจ านงค์   หมวกขุนทด ร้านค้า และนางมะลิฯ มีความจ าเป็นอย่างมาก เพราะ
ท าธุรกิจก่อสร้างเสาปูน จะต้องใช้น้ าเป็นจ านวนมาก ถ้าเรามีงบประมาณ น่าจะน าไปใช้
ประโยชน์ให้ถึงลูกหลานได้ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
นายประเสริฐฯ       
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีท่านใดสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรอืไม่   

มตทิี่ประชุม  -ไม่ม-ี  

ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีอะไรส าหรับวันนีต้้องขอขอบคุณผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านให้ท าให้การประชุม  

ด าเนนิการไปด้วยความเรียบร้อย  ผมขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

   (ลงช่ือ)      ช่อทิพย์  พูดขุนทด         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

(นางช่อทิพย์  พูดขุนทด) 

นักการ 

 

(ลงช่ือ)     ดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์         ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

(นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์) 

เจ้าพนักงานธุรการ  

 

        พ.จ.อ.   สมหวัง  แผงฤทธิ์      ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม  

    (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 าเนาถูกต้อง 

พ.จ.อ.  สมหวัง แผงฤทธิ์ 

         (สมหวัง แผงฤทธิ์) 

 ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
 



 

 

 

 


