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ส าเนา 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9  
วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ   ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองกราด 

--------------- 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางกลม          พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด กลม          พัดขุนทด 
2 นางธนัญชนก    สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ธนัญชนก    สกุลทัศนบรรจง 
3 นางวิภา           สร้อยลอด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด วิภา           สร้อยลอด 
4 นางบัวภา         โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด บัวภา         โมงขุนทด 
5 นางส าเรียง       เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ส าเรียง       เมียกขุนทด 
6 นายจ่ง            เสรฐิขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด จ่ง            เสรฐิขุนทด 
7 นายประดิษฐ์    ดีอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ประดิษฐ์     ดีอ่อน 
8 นายขุนนาม      มิตรขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ขุนนาม       มิตรขุนทด 
9 นายชูศักดิ์        ไชยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ชูศักดิ์         ไชยไธสง 

10 นายชยพล       พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ชยพล        พูดขุนทด 
   11 นายประเสริฐ    เพียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ประเสริฐ     เพียกขุนทด 

12 พันจ่าเอกสมหวัง  แผงฤทธิ์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล สมหวัง       แผงฤทธิ์ 
13 นายอนงค์        โพคาศรี ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด อนงค ์       โพคาศรี  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางดอกไม้ เมียกขุนทด รองนายกเทศมนตรีฯ ดอกไม้             เมียกขุนทด 
2 นายจอย                บุตรดี รองนายกเทศมนตรีฯ จอย                บุตรดี 
3 นายประจักษ์ โหงขุนทด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ประจักษ์           โหงขุนทด 
4 นายพร้อม พืบขุนทด เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ พร้อม              พืบขุนทด 

   5 นางกาญจนา  นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด กาญจนา  นันทพูนพิพัฒน์ 
6 นางประภาพร       ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล ประภาพร       ธัมมะทัตตะโยธิน 
7 นางรักษณาพา รอสูงเนิน ผู้อ านวยการกองการศึกษา รักษณาพา รอสูงเนิน 
8 นายอนุชิต ครุฑขุนทด หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล อนุชิต ครุฑขุนทด 
9 นายวีรภัทร ศิลาเลิศ ผู้อ านวยการกองช่าง วีรภัทร ศิลาเลิศ 

10 นางฉันทนา         อ่ิมวิเศษ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ฉันทนา อ่ิมวิเศษ 
11 นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ ดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ 
12 นางรวีภรณ์            มูลจัด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รวีภรณ์               มูลจัด 
13 จ่าเอกพิสิษฐ์               เมิงขุนทด เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนช านาญงาน พิสิษฐ์ เมิงขุนทด 
14 นายภูษา อริยานุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ภูษา อริยานุวัฒน์ 
15 นางสาวขนิษฐา     วาดวงษ ์ นักวิชาการประชาสัมพันธ์         ขนิษฐา วาดวงษ ์
16 นายวิทยา             เฮ็งสันเทียะ เจ้าพนักงานป้องกันฯ วิทยา                        เฮ็งสันเทียะ 
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17 นางช่อทิพย์        พูดขุนทด นักการ ช่อทิพย์ พูดขุนทด 
18 นางณัฐฐวี ร่วมกูล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ณัฐฐวี ร่วมกูล 
19 นายบัวตูม            หวังหมู่กลาง - บัวตูม หวังหมู่กลาง 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายอนงค์  โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด เป็นประธานในการเปิด

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9  ตามระเบียบวาระ
การประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

๑.1 เรื่อง  ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  เรื่อง  การเข้าร่วมรับฟังการ  
              ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   
เพ่ือเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ และเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๔ วรรคสาม หมวด ๙ การรักษาระเบียบและความ
สงบเรียบร้อย ข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมสภาและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนด สภา
เทศบาลต าบลหนองกราด จึงขอประกาศให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองกราดได้ ในสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3     
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9  เวลา ๐๙.๓๐ น.            
ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองกราดได้ และขอให้เข้าร่วมรับฟังการประชุมโดย
พร้อมเพียงกัน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน จึงประกาศมาให้ทราบ
โดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559  นายอนงค์ โพคาศรี  
ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

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

              ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม  2559 
ประธานสภาฯ             มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ             -ไม่มี- 
ที่ประชุม                    รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี- 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี- 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
   5.1  ญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
          วาระท่ี 1  
ประธานสภาฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองกราด  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560  (วาระที่ 1 รับหลักการ) ขอเชิญฝ่ายเลขานุการฯ ครับ 
ปลัดเทศบาล/ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
เลขานุการสภาฯ    2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3 ) พ.ศ. 2543 
 หมวด 3 วิธีการจัดท างบประมาณ  

ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข้งบประมาณ
ในขั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้   
ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และ
จัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ ง เพ่ือคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม  

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ปลัดเทศบาล/  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข 
เลขานุการสภาฯ    เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

หมวด 4 งบประมาณ 
ข้อ 58 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและ
วิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประขุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา   โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ     
แปรญัตติ 
 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ อันดับต่อไป  ขอเชิญ  นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด   แถลงงบประมาณต่อสภาเทศบาล

ต าบลหนองกราดครับ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางกาญจนา  นันทพูนพิพัฒน์   นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด  
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ขอแถลงงบประมาณ   

    ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ต่อท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลหนองกราด  จะได้เสนอร่างเทศ
บัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลหนองกราดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น 
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองกราด  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง   ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ          
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 

            1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

     1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จ านวน  17,639,988.20  บาท 
     1.1.2  เงินสะสม  จ านวน  10,522,963.13  บาท 
     1.1.3  เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  6,927,556.18  บาท 
     1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน 0โครงการ   
      รวม  0.00  บาท 
     1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  0  โครงการ 
                       รวม  0.00 บาท 
            1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท  

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  
    พ.ศ. 2559  

            (1) รายรับจริง  จ านวน  24,428,094.94  ประกอบด้วย 
      หมวดภาษีอากร          จ านวน   228,000.65  บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       จ านวน      330,090.20  บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         จ านวน 135,107.27  บาท
        หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน            0.00   บาท
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         จ านวน   61,144.00   บาท
        หมวดรายได้จากทุน         จ านวน             0.00  บาท
    หมวดภาษีจัดสรร         จ านวน  15,100,255.82  บาท
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         จ านวน    8,573,497.00  บาท
        (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      จ านวน  8,139,990.00   บาท 
             (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน  21,626,236.35  บาท  ประกอบด้วย 
     งบกลาง           จ านวน   630,920.45  บาท 
     งบบุคลากร            จ านวน  11,348,699.00  บาท 
     งบด าเนินงาน            จ านวน    6,369,881.26  บาท 
     งบลงทุน            จ านวน    1,913,000.00  บาท 
     งบรายจ่ายอื่น            จ านวน             0.00  บาท 
     งบเงินอุดหนุน            จ านวน    1,363,735.64  บาท 
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             (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   
 จ านวน  7,039,930.00  บาท 

             (5)  มีการจ่ายเงินที่จ่ายจากสะสม  จ านวน  2,190,500.00  บาท 
         (6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  0.00  บาท 
 

ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
 

 ประมาณการ 
ปี 2558 

ประมาณการ  
ปี 2559 

ประมาณการ  
ปี 2560 

รายได้จัดเก็บ    
   หมวดภาษีอากร 249,986.65 234,500.00 264,000.00 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
   และใบอนุญาต 

402,976.00 355,000.00 418,000.00 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 200,838.43 212,000.00 208,000.00 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
   และการพาณิชย์ 

0.00 0.00 0.00 

   หมวดรายได้เบด็เตล็ด 90,738.27 121,000.00 115,000.00 
   หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายได้จัดเก็บ 944,539.35 922,500.00 1,005,000.00 
รายไดท้ี่รัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรให้
องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 19,400,304.06 18,997,500.00 20,620,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

19,400,304.06 18,997,500.00 20,620,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,688,731.00 11,580,000.00 18,375,000.00 
รวมรายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
17,688,731.00 11,580,000.00 18,375,000.00 

รวม 38,033,574.41 31,500,000.00 40,000,000.00 
 
 

 ค าแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

รายจ่าย  ประมาณการ ปี 2558 ประมาณการ ปี2559 ประมาณการ ปี2560 
จ่ายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 880,1160.32 749,830.00 7,713,270.00 
   งบบุคลากร 13,206,582.00 14,474,580.00 15,765,050.00 
   งบด าเนินงาน 7,838,541.23 11,967,290.00 11,935,380.00 
   งบลงทุน 3,980,600.00 2,934,300.00 3,568,300.00 
   งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 30,000.00 
   งบเงินอุดหนุน 1,048,000.00 1,344,000.00 988,000.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 26,753,839.55 31,500,000.00 40,000,000.00 

รวม 26,753,839.55 31,500,000.00 40,000,000.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   
ของ เทศบาลต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
    แผนงานบริหารทั่วไป  17,777,230.00 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,458,240.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 4,525,010.00 
    แผนงานสาธารณสุข 5,027,810.00 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,108,380.00 
    แผนงานเคหะและชุมชน 100,000.00 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25,000.00 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 845,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,290,060.00 
    แผนงานการเกษตร 30,000.00 
    แผนงานการพาณิชย์ 100,000.00 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
    แผนงานงบกลาง 7,713,270.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 40,000,000.00 
 

 เหตุผล เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตาม 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด
พิจารณาเห็นชอบต่อไป ขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีก็ได้แถลงร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2560 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วนะครับ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554   
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่
ประชุมเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประขุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
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  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะได้พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติ
ร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและ
ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์      
จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว         
เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 หรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญเรียนเชิญครับ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม ว่าจะรับหลักการหรือไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ 
   รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กรุณายกมือด้วยครับ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบรับหลักการฯ จ านวน  ๑2 เสียง ได้แก่  
   ๑) นางส าเรียง  เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล   
   ๒) นางวิภา  สร้อยลอด สมาชิกสภาเทศบาล  
   ๓) นางบัวภา โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  
   ๔) นายชยพล  พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล   
   ๕) นายจ่ง  เสริฐขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  

๖) นางธนัญชนก  สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาล  
๗) นายชูศักดิ์  ไชยไธสง สมาชิกสภาเทศบาล  
๘) นางกลม  พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล   
๙) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาล  
๑๐) นายขุนนาม  มิตรขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑) นายประดิษฐ์ ดีอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาล  
12) นายอนงค์  โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาล 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม  -ไม่มี-   
ปลัดเทศบาล/  มีสมาชิกสภาเทศบาลรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๑2 เสียง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับ
หลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง   
เทศบัญญัตินั้นไปให้ คณะกรรมการแปรญัตติโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  ภายในระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค า แปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ      
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ    
การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
วาระที่สอง  กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วย
วาจาได ้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงเพ่ิมเติม 

ปลัดเทศบาล/  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
เลขานุการสภาฯ  และผู้เข้าร่วมทุกท่าน ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ าเป็น 
                               จะตอ้งเสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ตามระเบียบ 
                        กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
                                (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔    

ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ   
(๑) คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสาม

คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญท้ังคณะไม่ได้ 
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อ     

ผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่
เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 
ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ 
อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความ
จ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(๔) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา  

ประธานสภาฯ  ผมขอถามที่ประชุมว่า ท่านจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวนกี่ท่านขอให้ที่ประชุม 
เสนอครับ 

นายประเสริฐฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการกองกองทุกกอง นายประเสริฐ  เพียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาล ขอเสนอ 
จ านวน 7 ท่านครับ 
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 ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
 ที่ประชุม มีผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายชูศักดิ์ ไชยไธสง สมาชิกสภาเทศบาล 

(2) นางวิภา สร้อยลอด สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับ อันดับต่อไป 

ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1                
นายประเสริฐฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน นายประเสริฐ  เพียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาลฯ ขอเสนอ นายชูศักดิ์   
ไชยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วยครับ 
ที่ประชุม มีผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายจ่ง  เสริฐขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

(2) นางวิภา  สร้อยลอด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุม

เห็นชอบ ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2    
นางบัวภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 

ประชุมทกุท่าน ดิฉัน นางบัวภา  โมงขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ผมขอเสนอ  
นางส าเรียง  เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วยครับ 
ที่ประชุม มีผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นางธนัญชนก  สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

(2) นายเสริฐ  เพียกขุนทด ประธานสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุม

เห็นชอบ ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3   
นายชูศักดิ์ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่าน ผม นายชูศักดิ์  เพียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลฯ ผมขอเสนอ 
นางวิภา สร้อยลอด สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วยครับ 
ที่ประชุม มีผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นางธนัญชนก  สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

(2) นางกลม  พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุม

เห็นชอบ ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4    
นางส าเรียงฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางส าเรียง  เมียกขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉันขอเสนอ  
นางธนัญชนก  สกุลทัศนบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 

ประธานสภา ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วยครับ 
ที่ประชุม  มีผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายจ่ง  เสริฐขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

(2) นายประเสริฐ เพียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุม

เห็นชอบ ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5    
นางวิภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางวิภา  สร้อลอด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉันขอเสนอ  
นายประเสริฐ  เพียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ 
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นายประเสริฐฯ ขออนุญาตครับ  นายประเสริฐ  เพียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาลฯ ผมขอถอนตัวครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญที่ประชุมเสนอใหม่ครับ 
นางวิภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน ดิฉัน นางวิภา สร้อยลอด สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉันขอเสนอ นายจ่ง  เสริฐขุนทด    
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ 

ประธานสภา ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วยครับ 
ที่ประชุม  มีผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายชูศักดิ์ ไชยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

(2) นางกลม  มากขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุม

เห็นชอบ ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6    
นางธนัญชนกฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางธนัญชนก สกุลทัศนบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉันขอเสนอ  
นายชยพล  พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองจ านวน  2  ท่านด้วยครับ 
ที่ประชุม มีผู้รับรองจ านวน  2  ท่าน ได้แก่ (1) นายชูศักดิ์  ไชยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

(2) นายขุนนาม  มิตรขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุม

เห็นชอบ ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7    
นายประเสริฐฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่าน ผม นายประเสริฐ เพียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลฯ ผมขอเสนอ  
นายประดิษฐ์  ดีอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วยครับ 
ที่ประชุม มีผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายชูศักดิ์  ไชยไธสง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

(2) นางวิภา สร้อยลอด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ปลัดเทศบาล/  มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุม 
เลขานุการสภาฯ  เห็นชอบนะครับ สรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 7 ท่าน ดังนี้ 
  1. นายชูศักดิ์      ไชยไธสง           สมาชิกสภาเทศบาล 
  2. นางส าเรียง     เมียกขุนทด    สมาชิกสภาเทศบาล 
  3. นางวิภา     สร้อยลอด  สมาชิกสภาเทศบาล 

4. นางธนัญชนก  สกุลทัศนบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายจ่ง  เสริฐขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายชยพล  พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายประดิษฐ์  ดีอ่อน   สมาชิกสภาเทศบาล 

ที่ประชุม เห็นชอบ 
ปลัดเทศบาล/  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
เลขานุการสภาฯ และผู้เข้าร่วมทุกท่าน ผมพันจ่าเอกสมหวัง แผงฤทธิ์ ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด/

เลขานุการสภาฯ ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกประธานและ
เลขาคณะกรรมการแปรญัตติ หลังเลิกประชุมวันนี้ เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองกราด   

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 
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ประธานสภาฯ ผมขอเสนอก าหนดวันประชุมคณะกรรมแปรญัตติ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ประชุม     
ในวันที่ 1๕ สิงหาคม 255๙ เวลา 09:๓๐ น.  

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง 
 พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อย

กว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ       
แปรญัตติ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ ได้ และในการ
พิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
- ผมขอก าหนดให้ผู้ยื่นค าเสนอขอแปรญัตติ ให้ยื่นค าเสนอขอแปรญัตติ ตั้งแต่วันนี้ เวลา 
15.00 น. จนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา 16.30 น.  

ที่ประชุม  -รับทราบ-   
ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔    
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม    
ร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตติ
นั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปร
ญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  
- ฉะนั้น คณะกรรมการแปรญัตติฯ จะต้องประชุมคณะกรรมแปรญัตติ เพ่ือพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติฯ  ในวันที่ 1๕ สิงหาคม 2555  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ข้อ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนด      
นัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ
ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน ก าหนดเวลานัดประชุม 

เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามก าหนดที่นัดหมาย ถ้าผู้แปรญัตติ   
ไม่มาชี้แจงตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาที นับแต่เวลาที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้
เริ่มประชุมในวันนั้นให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนค าแปรญัตตินั้นแล้ว  เว้นแต่ผู้แปรญัตติจะมี
ความจ าเป็นที่ไม่อาจมาชี้แจงได้และการประชุมเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้น  คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นจะรับพิจารณาค าแปรญัตตินั้นต่อไปก็ได้ 
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- ผมขอก าหนดให้สภาเทศบาลฯ ประชุมสภาเทศบาลฯ (วาระที่ 2) วันที่ 22 สิงหาคม  
255๙ เวลา 09.30 น. และประชุมสภาเทศบาลฯ (วาระที่ 3 ) ต่อไปเลยนะครับ  ที่ประชุม
เห็นชอบหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
5.๒ ญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
      พ.ศ. 2559 วาระท่ี 1 

ประธานสภาฯ  ญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2559        
วาระท่ี 1   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
หมวด 4 งบประมาณ 
ข้อ 58 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและ
วิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประขุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ 
 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะได้พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้นอันดับต่อไป 

มติที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ  อันดับต่อไป ขอเชิญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด ชี้แจง บันทึกหลักการและเหตุผลต่อ 
   สภาเทศบาลต าบลหนองกราดครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   

ดิฉัน นางกาญจนา  นันทพูนพิพัฒน์  นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด  บันทึกหลักการและ
เหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองกราด เรื่อง  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๙   
หลักการ 
ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีหนังสือขอความร่วมมือ เพ่ือแจ้งข้อเสนอของ
คณะกรรมการร่างการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเกี่ยวกับแนวทางการ
จัดท าข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อก าหนดระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๓๗.๓/ว๔๔๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๓  และหนังสือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ พม ๐๖๐๕/
๔๖๖๘๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ และหนังสืออ าเภอด่านขุนทด ที่ นม ๐๐๒๓.๑๖/
๓๕๓๓ ลงวันที่  ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ 
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  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๑  
เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ราชการส่วนท้องถิ่นออก
ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อก าหนด ระเบียบหรือประกาศ แล้วแต่กรณีให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ มาตรา ๕๐ "ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  
เทศบาลต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้" 

  (๗)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 - เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราดพิจารณาเห็นชอบต่อไป ขอบคุณค่ะ 
ที่ประชุม - รับทราบ- 
ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีก็ได้แถลงร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ.2559 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วนะครับ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554   
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่
ประชุมเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประขุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะได้พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

  ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สภาท้องถิ่นได้อภิปราย
ในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ ง         
สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้  
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2559 หรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญเรียนเชิญครับ  

ที่ประชุม -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม ว่าจะรับหลักการหรือไม่ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ 
   รับหลักการร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2559    
   กรุณายกมือด้วยครับ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบรับหลักการฯ จ านวน ๑2 เสียง ได้แก่  
   ๑) นางส าเรียง  เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล   
   ๒) นางวิภา  สร้อยลอด สมาชิกสภาเทศบาล  
   ๓) นางบัวภา โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  
   ๔) นายชยพล  พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล   
   ๕) นายจ่ง  เสริฐขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  

๖) นางธนัญชนก  สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาล  
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๗) นายชูศักดิ์  ไชยไธสง  สมาชิกสภาเทศบาล  
๘) นางกลม  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล   
๙) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาล  
๑๐) นายขุนนาม  มิตรขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑) นายประดิษฐ์ ดีอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาล  

   12) นายอนงค์  โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนา 
   คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2559 กรุณายกมือครับ 
มติที่ประชุม  -ไม่มี-   
ปลัดเทศบาล/  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เลขานุการสภาฯ  คนพิการ พ.ศ. 2559 จ านวน ๑2 เสียง ขอแจ้งให้ที่ประชุม ทราบ 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมด้วยครับ 
ปลัดเทศบาล/  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข 
เลขานุการสภาฯ  เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554   

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว                      
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่
ประชุมเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประขุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะได้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น ผมขออนุญาตให้ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ถามที่ประชุมว่าสภาเทศบาลฯ
แห่งนี้จะประชุมพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2559 สาม วาระรวดเดียวหรือไม่ และที่ประชุมฯ จะแต่งตั้งคณะกรรการแปรญัตติ
หรือไม่ ถ้าไม่มีจะประชุมวาระที่ 3 ต่อไปหรือไม่ ครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ผมขอถามที่ประชุมว่า  สมาชิกสภาเทศบาฯท่านใด เห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติ                         
เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2559 สามวาระรวดเดียว กรุณา   
ยกมือครับ 

ที่ประชุม  เห็นชอบให้ที่ประชุมสภาอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว จ านวน  ๑๑ เสียง ได้แก่  
   ๑) นางส าเรียง  เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล   
   ๒) นางวิภา  สร้อยลอด สมาชิกสภาเทศบาล  
   ๓) นางบัวภา โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  
   ๔) นายชยพล  พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล   
   ๕) นายจ่ง  เสริฐขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  

๖) นางธนัญชนก  สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาล  
๗) นายชูศักดิ์  ไชยไธสง  สมาชิกสภาเทศบาล  
๘) นางกลม  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล   
๙) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาล  
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๑๐) นายขุนนาม  มิตรขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑) นายประดิษฐ์ ดีอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาล  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ ให้ที่ประชุมสภาพิจารณาสามวาระรวดเดียว        
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2559 กรุณายกมือ
ครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี-   
งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง ได้แก่ นายอนงค์ โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลต าบล      
หนองกราด 

ปลัดเทศบาล/  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบให้ที่ประชุมสภาอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ร่างเทศ 
เลขานุการสภาฯ  บัญญัติ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2559 จ านวน ๑๑ เสียง           
   งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ  อันดับต่อไปขอให้ที่ประชุมได้เสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ขอเสนอแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีผู้เสนอแปรญัตติ ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาในวาระ 2 เลยนะครับ 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ  ในชั้นการแปรญัตติไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดขอแปรญัตติ เพราะฉะนั้นในวาระ 2                                
   จึงไม่มีสงวนค าแปรญัตติ ผมขอต่อวาระ 3 เลยนะครับ ในวาระ 3 จะไม่มีการอภิปราย     
   จะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมเ พ่ือให้ที่ประชุมได้ พิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบ                       
                      ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2559 หรือไม่ หรือ       
   ว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ  ผมขอถามที่ประชุมนะครับสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ         
   เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2559  กรุณายกมือครับ 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ     
   พ.ศ. 2559 จ านวน  ๑2 เสียง ได้แก่  
   ๑) นางส าเรียง  เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล   
   ๒) นางวิภา  สร้อยลอด สมาชิกสภาเทศบาล  
   ๓) นางบัวภา โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  
   ๔) นายชยพล  พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล   
   ๕) นายจ่ง  เสริฐขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  

๖) นางธนัญชนก  สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาล  
๗) นายชูศักดิ์  ไชยไธสง   สมาชิกสภาเทศบาล  
๘) นางกลม  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล   
๙) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาล  
๑๐) นายขุนนาม  มิตรขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑) นายประดิษฐ์ ดีอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาล  
12) นายอนงค์  โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาล 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนา 
                               คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2559  กรุณายกมือครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี-          
ปลัดเทศบาล/  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนา 
เลขานุการสภาฯ  คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2559  จ านวน ๑2 เสียง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม  -รับทราบ-  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  อ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อราชการที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบและเพ่ือพิจารณาหรือไม่ เชิญได้

เลยครับ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอื่น

ดิฉันขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทั้ง 2 เขต ที่ท่านได้รับหลักการเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 และร่างเทศบัญญัติ เรื่องการส่งเสริมและพัฒนา
นาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2559 ดิฉันก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับหลักการ และดิฉันก็ขอ
เชิญชวนท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธีพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจ าปีพุทธศักราช 2559 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหนองกราดในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ซึ่งเราจะจัดต่อเนื่องจากงานกิจกรรม
งานรัฐพิธีพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ประจ าปีพุทธศักราช 
2559 ที่ทางเทศบาลต าบลหนองกราดได้จัดที่โรงเรียนหนองกราดวัฒนา และขอเชิญทุก 
ท่านร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจ าปีพุทธศักราช 
2559 ที่ทางอ าเภอด่านขุนทดจัดด้วยค่ะ ซึ่งในทุกปีที่ผ่านมาดิฉันก็ได้รับความร่วมมือจาก
ทุกท่านด้วยดี ส่วนในเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เราต้องช่วยกันดูแล ดิฉันก็มี
เรื่องชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านค่ะ                

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อราชการที่จะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
นายประเสริฐฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
 ทุกท่าน  ผมนายประเสริฐ  เพียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตแจ้งที่ท่าน

ครับ วัดหนองกราดได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ก็ได้มีพิธีสวดมนต์ 
ทั้งหมดสามวันคือวันที่ 9-11 สิงหาคม 2559 ท่านใดสงใจที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย      
น้ าปานะก็ขอเชิญนะครับ และในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ก็ได้ท าพิธีตักบาตรและถวาย
ภัตตาหารเช้าแด่พระสงค์ ผมก็ขอเชิญทุกท่านร่วมงานดังกล่าวครับ  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อราชการที่จะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
นายชูศักดิ์ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
   ทุกท่าน ผมนายชูศักดิ์ ไชยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เรื่องงบประมาณครับ ในกรณีที่เรา 

ได้ไปส ารวจมา ผมอยากจะเสนอให้ถูกต้องเวลาที่เราท างานช่างจะได้ไม่มีปัญหา คือถนนสาย
ข้างบ้านนางเขียว ชุมชนปากน้ าสามัคคี ซึ่งตอนแรกท่ีเราไปส ารวจ เขาบอกว่าไม่เอาคันกั้น
หิน แต่ ณ ปัจจุบันเป็นช่วงฤดูฝนพอดี เขาก็ขอเปลี่ยนแปลงว่าจะเอาคั้นก้ันหิน และอีกจุด
หนึ่งสายข้างบ้านนางแจ่ม ขามสันเทียะ จากที่เราไปส ารวจมา จุดตรงกลางพ้ืนที่จะใต้เขาก็
เลยขอดินเพ่ิม และส าหรับเรื่องแบบที่ช่างได้เขียนในการก่อสร้างถนนแต่ละครั้ง ผมก็ขอให้
เขียนในส่วนที่เป็นทางโค้งด้วยครับ ไม่อยากให้เขียนแบบออกมาเป็นแบบเหลี่ยม เพราะเวลา
ที่ช่างท าเขาจะได้ท าตามแบบครับ ขอบคุณครับ      
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ปลัดเทศบาล/ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอกราบเรียนอย่างนี้ครับ  
เลขานุการสภาฯ  เห็นว่าสภาบอกให้ช่างแก้ไขแบบ ช่างเขาก็เลยถามมาว่าจะเอาแบบไหนครับ ถ้าแก้แบบก็ต้อง 
   ไปแก้เทศบัญญัติด้วย ถ้ายังไงรบกวนท่านไปปรึกษากันอักทีว่าจะเอาอย่างไร ขอบคุณครับ   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อราชการที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบและเพ่ือพิจารณาอีกหรือไม่ 

เชิญได้เลยครับ 
ที่ประชุม -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติม  ผมขอปิดประชุมครับ 
 
ปิดประชุม  เวลา  13.15  น. 
 

 
(ลงชื่อ)       ขนิษฐา วาดวงษ์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาวขนิษฐา  วาดวงษ์) 

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 

พันจ่าเอก    สมหวัง   แผงฤทธิ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

        ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
 

 
 
 
 
 

           ส าเนาถูกต้อง 
 
 
 

พันจ่าเอก                                       
                   (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 
           ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

 
 
 
 
 
 



                 (18/18) 
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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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ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอ
เพ่ิมเติมหรือถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติม  ผมขอปิดประชุมครับ 

 
ปิดประชุม  เวลา  13.35  น. 
 

 
(ลงชื่อ)       ขนิษฐา วาดวงษ์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาวขนิษฐา  วาดวงษ์) 
       นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 
 
 

(ลงชื่อ)       ศรัญญา  แก่นวถี     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาวศรัญญา  แก่นวิถี) 
       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

พันจ่าเอก    สมหวัง   แผงฤทธิ์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

        ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
 

 
 
 
 
 

           ส าเนาถูกต้อง 
 
 
 

พันจ่าเอก                                       
                   (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 
           ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
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ปลัดเทศบาล/ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอกราบเรียนอย่างนี้ครับ  



เลขานุการสภาฯ  เห็นว่าสภาบอกให้ช่างแก้ไขแบบ ช่างเขาก็เลยถามมาว่าจะเอาแบบไหนครับ ถ้าแก้แบบก็ต้อง 
   ไปแก้เทศบัญญัติด้วย ถ้ายังไงรบกวนท่านไปปรึกษากันอักทีว่าจะเอาอย่างไร ขอบคุณครับ   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อราชการที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบและเพ่ือพิจารณาอีกหรือไม่ 

เชิญได้เลยครับ 
ที่ประชุม -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติม  ผมขอปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุม  เวลา  13.15  น. 
 
 
 

พันจ่าเอก                                      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                          (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 
                     ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

   
 

   ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน 
 

 (ลงชื่อ) 
   (นางธนัญชนก  สกุลทัศนบรรจง) 

   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
   เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

   ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน 
 

 (ลงชื่อ) 
   (นางวิภา  สร้อยลอด) 

   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

   ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน 
 

 (ลงชื่อ) 
   (นายชยพล  พูดขุนทด) 

   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
   ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
  

       (ลงชื่อ) 
                 (นายอนงค์  โพคาศรี)     
        ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
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ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอ
เพ่ิมเติมหรือไมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 

 

ปิดประชุม  เวลา  13.35  น. 
 
 
 
 
 

พันจ่าเอก                                      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                          (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 
                     ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

   
 
 

   ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน 
 

 (ลงชื่อ) 
   (นางธนัญชนก  สกุลทัศนบรรจง) 

   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
   เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

   ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน 
 

 (ลงชื่อ) 
   (นางวิภา  สร้อยลอด) 

   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

   ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน 
 

 (ลงชื่อ) 
   (นายชยพล  พูดขุนทด) 

   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
   ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

  

       (ลงชื่อ) 
                 (นายอนงค์  โพคาศรี)     
        ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
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เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

- เพ่ือโปรดทราบ 
- สภาเทศบาลฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราดแล้ว เห็นควรลงชื่อใน

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

 
 
 
 
 

 
พันจ่าเอก 
     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(13/14) 

-13- 
 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองกราดครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอ
เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 

 

ปิดประชุม  เวลา  13.35  น. 
 

 
(ลงชื่อ)       ขนิษฐา วาดวงษ์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาวขนิษฐา  วาดวงษ์) 

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)       ศรัญญา  แก่นวิถี     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาวศรัญญา  แก่นวิถี) 

              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 

พันจ่าเอก    สมหวัง   แผงฤทธิ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

        ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
 

 
 
 
 
 

           ส าเนาถูกต้อง 
 
 
 

พันจ่าเอก                                       
                   (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 
           ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความยินดี

กับท่านที่เกิดเดือน

กันยายน 

 

นางพัชรี  นนท์ขุนทด 

เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติการ 

15  กันยายน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางวารุณี  พัดขุนทด 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

22  กันยายน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นายบัวตูม  หวังหมู่กลาง 

18  กันยายน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


