
ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   

สมัยวิสามัญ   สมัยท่ีหนึ่ง  ครั้งที่ ๓  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๕  
ในวันที่   ๑๘   ตุลาคม  ๒๕๕๕    เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ   ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองกราด 

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

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

๑๐ นายประเสริฐ เพียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ประเสริฐ เพียกขุนทด 
๑๑ นายจู ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด จู ศรีทอง 
๑๒ นางกชพร สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด กชพร สกุลทัศนบรรจง 
๑๓ พ.จ.อ.สมหวัง แผงฤทธิ์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล สมหวัง แผงฤทธิ์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางเรณู อึงขุนทด รองนายกเทศมนตรี เรณู อึงขุนทด 
๒ นางสัมฤทธิ์ วนันตร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี สัมฤทธิ์ วนันตร์ 
๓ นายฉลอง เมียกขุนทด รองนายกเทศมนตรี ฉลอง เมียกขุนทด 
๔ นางลัง โต้งสูงเนิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ลัง โต้งสูงเนิน 
๕ นายพงษ์ศักดิ์ เพียกขุนทด นายกเทศมนตรี พงษ์ศักดิ์ เพียกขุนทด 
๖ นางสาวศรัญญา แก่นวิถี เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ศรัญญา แก่นวิถี 
๗ นางช่อทิพย์ พูดขุนทด นักการ ช่อทิพย์ พูดขุนทด 
๘ นายวีรภัทร ศิลาเลิศ ผู้อ านวยการกองช่าง วีรภัทร ศิลาเลิศ 
๙ นางประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล ประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน 

๑๐ นางรักษณาพา รอสูงเนิน ผู้อ านวยการกองการศึกษา รักษณาพา รอสูงเนิน 
๑๑ จ่าเอกพิสิษฐ์ เมิงขุนทด เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พิสิษฐ์ เมิงขุนทด 
๑๒ นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ 
๑๓ นายอนุชิต ครุฑขุนทด หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล อนุชิต ครุฑขุนทด 

 

 

 
 
 



-๒- 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายจู  ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด เป็นประธานในการ  
เปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง  ครั้งที่ ๓  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕  ตามระเบียบ
วาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ไม่มี  
ที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุม 
   ๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ  

             สมัยท่ีสาม คร้ังท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  
ประธานสภาฯ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่  

๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม  255๕   ท่านคงจะได้รับเอกสารแล้ว 
ผมขอแก้ไขหน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๑๖ ค าว่า ได้ประชุมคณะกรรทมการ ขอแก้ไขเป็น  ได้
ประชุมคณะกรรมการ  ขอให้ที่ประชุมแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับ  ไม่ทราบว่าสมาชิกสภา
เทศบาลฯท่านใด จะแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนหรือไม่  ถ้าไม่มีผมมติที่ประชุมว่าท่านจะรับรอง
รายงานการประชุมหรือไม่ 

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม  
๒.๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ  
             สมัยท่ีสาม คร้ังท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕  

ประธานสภาฯ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่  
๓  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม  255๕   ท่านคงจะได้รับเอกสารแล้ว 
ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด จะแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนหรือไม่  ถ้าไม่มีผมมติที่
ประชุมว่าท่านจะรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ 

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี-ที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

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

ประธานสภาฯ  เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  มติที่ประชุมสภาฯได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔    

หมวด ๘  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
ข้อ ๑๑๐  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ  และส่ง

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ตาม ข้อ  ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงาน
ย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 

 
 
 



-๓- 
 
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ ๑๖  ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖                      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ  ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค า
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน  
 ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  
 ข้อ ๕๑  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
 ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน
ข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  
 ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติ
ส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น 
ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจ
ลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 
 ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรค
สามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
 ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น  
 
 
 
 

 
 



-๔- 
 
ตามบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติ  เมื่อวันที่ ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ที่ผ่านมานั้น  
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้พิจารณาแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔  ข้อ ๑๑๐  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการและส่งคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น 

รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนใด  หรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีรายละเอียด  ดังนี้   

ข้อ  1.  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  เทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.  ๒๕๕๖   
ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ  มติคณะกรรมการฯให้คงร่างเดิม 

    ข้อ  2.  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่  วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป  
ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ  มติคณะกรรมการฯให้คงร่างเดิม  

ข้อ  3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ให้ตั้งจ่ายเป็น
จ านวนรวมทั้งสิ้น  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน 
ที่ประชุม  ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ  มติคณะกรรมการฯให้คงร่างเดิม  

    ข้อ  4.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป    
ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ  มติคณะกรรมการฯให้คงร่างเดิม  

    ข้อ  ๕.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   
ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ มติคณะกรรมการฯให้คงร่างเดิม 

    ข้อ  6. ให้  นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล  
ที่ประชุมไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ  มติคณะกรรมการฯให้คงร่างเดิม 

    ข้อ  7.  ให้  นายกเทศนมตรี  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  
ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ  มติคณะกรรมการฯให้คงร่างเดิม  

   - มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลใดจะเสนอขอแปรญัตติหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี  
ปลัดเทศบาลฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอน าเรียนว่า การประชุมครั้งที่ผ่านมาเราก าหนดวันประชุม  

สภาฯ (ในวาระท่ี ๓)  วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ นั้น อยากให้ท่านประธานสภาฯ หารือท่ี
ประชุมว่า ในการประชุมสภาในวาระที่ ๓  ท่านจะประชุมในวันนี้เลยหรือไม่ ในกรณีที่ไม่มี
ผู้ใดยื่นแปรญัตติ เพื่ออภิปราย   ผมได้ปรึกษาท่านที่รู้กฎหมายว่า ในการพิจารณาญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่ ๑  
เราก็ได้ประชุมกันไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๕   เราพัก 20 นาที  แล้วกลับมา
ประชุมว่าที่ ๓ ไดค้รับ 

 
 
 



-๕- 
 

ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  ผม จะขอหารือที่ประชุมในกรณีที่ไม่มีผู้ใดยื่นแปรญัตติ เพื่ออภิปราย ท่านจะประชุม  
ในวาระท่ี 3 ต่อไป หรือไม่ 

นายประเสริฐฯ  เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายประเสริฐ เพียกขุนทด สมาชิก  
สภาเทศบาลต าบลหนองกราด ขอให้ประชุมวาระท่ี 3 ต่อเลยครับ  

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
ที่ประชุม  มีผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายอ านวย ศรีทอง สมาชิกสภาเทศบาล  

(2) นางกลม พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ครับขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเห็นด้วยกับท่านประเสริฐ เพียกขุนทด  

เสนอกรุณยกมือครับ  
ที่ประชุม  เห็นด้วยกับกับท่านประเสริฐ  เพียกขุนทด  จ านวน  ๑๑   เสียง ได้แก่  

(๑) นายบุญยัง พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  (๒) นางดอกไม้ เมียกขุนทด  สมาชิกสภา- 
เทศบาล  (๓) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  (๔) นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง 
สมาชิกสภาเทศบาล  (๕) นางมาลี  ศรีแสง สมาชิกสภาเทศบาล  (๖) นางธนาทิพย์ – 
พลขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  (๗)  นางส าเรียง  เมียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาล
ต าบลหนองกราด (๘)  นายอ านวย  ศรีทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  (๙) นายประเสริฐ – 
เพียกขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  (๑๐) นายจ่ง  เสริฐขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  
(๑๑) นางกลม  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดไม่เห็นด้วยกับท่านประเสริฐ เพียกขุนทด  
เสนอกรุณยกมือครับ  

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

ประธานสภาฯ  สรุป ที่ประชุมเห็นด้วยกับกับท่านประเสริฐ  เพียกขุนทด  จ านวน ๑๑ เสียง 
ที่ประชุมรับทราบนะครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ประธานสภาฯ  ส าหรับการประชุมในวาระท่ี 2 เสร็จแล้วนะครับ  ขอให้ที่ประชุมพักการประชุม 20 นาที  

เพ่ือที่จะประชุมในวาระท่ี 3 ต่อไป 
พักการประชุมเวลา  ๑๐.๕๐ น. 

เมื่อถึงเวลา ๑๑.๑๐ น.  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  เรียกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
เข้าห้องประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายจู ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราดด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
ประธานสภาฯ  ครับเมื่อสักครู่สมาชิกสภาเทศบาล ได้มีมติให้ที่ประชุม ด าเนินการประชุมต่อในวาระท่ี 3  

เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
(วาระท่ี 3) ต่อนะครับ 

   ตามท่ีมติสภาฯเห็นชอบให้ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด เพื่อพิจารณาร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (วาระท่ี ๓) ต่อนะครับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔     

หมวด  ๓  ญัตติ     
ข้อ  ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร  
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ในการประชุมพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา 
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่  

ข้อ ๕๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งท่ีประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่รับหลักการตาม
ความในข้อ ๔๗ หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความในข้อ ๕๒ ให้ถือว่าร่าง
ข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  

ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันกับร่างข้อบัญญัติที่ตกไป
ตามวรรคหนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีก  เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้
เปลี่ยนแปลง 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้แก่ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่นด้วย
โดยอนุโลม 

ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองกราด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   (วาระท่ี  ๓)  ที่ประชุมมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่ครับ    

ที่ประชุม  -ไม่มี-  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  ผมจะถามมติที่ประชุมเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้  

ประเด็นที่ ๑ จะถามว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                   งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
ประเด็นที่ ๒   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
-  มีท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ    ผมขอถามว่าสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใด  เห็นชอบ  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖    กรุณายกมือครับ 

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

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

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

ประธานสภาฯ  ผมจะขอถามท่านสมาชิกสภาเทศบาล อีกรอบนะครับ  ผมขอถามว่าสมาชิกสภาเทศบาล 
          ท่านใดเห็นชอบให้ตราเปน็เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  

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

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

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

ประธานสภาฯ สรุปนะครับ  มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๑๑  เสียง  และไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  จ านวน- เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  

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

มาตรา  ๖๒   ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่าง 
เทศบัญญัติใดในกรณีเทศบาลต าบล  ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังอ าเภอ
เพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้
ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืน
ประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น  ถ้าผู้ว่าราชการ
จังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 
 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่ง
นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป  แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบ
ด้วยให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลไปยังสภาเทศบาล และให้สภาเทศบาล
พิจารณาใหม่  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา  ถ้าสภาเทศบาลมี
มติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกเท่าที่มี
อยู่  ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็น
เทศบัญญัติ  และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป  แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายใน
สามสิบวันนับ แต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือยืนยัน ตามร่าง
เทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ให้
ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป   

ที่ประชุม  รับทราบ  
 
 
 
 



-8- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ  ไม่มี  
ที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ 
นายประเสริฐฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก  

ท่าน ผม นายประเสริฐ  เพียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ในเรื่องอ่ืนๆ 
ขอเพ่ิมเติม ที่นายกเทศมนตรีพูดเรื่องการขอกู้เงินเพื่อมาท าถนนจ านวน ๓ สาย ทาง
ผู้บริหารมีความคิดเห็นตรงกับความคิดเห็นของผม การกู้เงินขอหารือกับท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯ เผอิญเราอยู่ในวาระก็เกือบจะครบ ๔ ปี เห็นปัญหาก็ไม่ได้ท า เห็นชาวบ้าน
เดือดร้อน ก็อยากท าถนน ๓ สาย ผมดูแบบแปลนกองช่างได้ประมาณการไว้เส้นทางละ 
๖๐๐,๐๐๐ บาท  รวมกันทั้งหมด ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท  ผู้บริหารขอกู้จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท การด าเนินงานนั้น งบประมาณสมัยหน้าไม่รู้จะได้เมื่อใด บางซอยก็เดือดร้อนจริง ซอย
บ้านท่านรองประสิทธิ์ ชุ่มตะคุ ก็พอใช้ได้ หามีการปรับปรุงก็ท าได้อยู่ คิดจะปรับปรุงก็น่าจะ
ท าท้ังหมด  เป็นหน้าที่ของพวกเรา การอยู่ครบก าหนด ๔ ปี ยังไม่ได้ท า ตัวผมเอง ขอความ
กรุณสมาชิกสภาเทศบาลให้การพิจารณา อยู่ท่ีท่านเสียงส่วนใหญ่ จะยอมรับหรือไม่ยอมรับ 
อีกอย่างก็จะหมดวาระ ตามท่ีเราได้ท างบประมาณ ดูแล้วงบประมาณในแต่ละส่าวนนั้น ถ้า
จะท าก็อยากท าให้ครบทุกสาย ที่ผมได้ออกพูดคุยกับชาวบ้านถ้าท าซอยตามที่ชาวบ้าน
อยากท า  

๒) หอกระจ่ายข่าวพูดกันอยู่ตลอด ฝากหัวหน้ากอง ผู้รับผิดชอบโดยตรงคือท่าน
ปลัดเทศบาล การร้องเรียนของชาวบ้าน ตามความเห็นชาวบ้านเขาไม่ทราบข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ อยากให้ท าเป็นรูปธรรม ผมพร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาล ๑๒ ท่าน อาจ
คิดว่าจะท าเพียงแต่ไปวันๆ ไม่ได้ การด าเนิน ผมเคยปฏิบัติ ขอให้ท ากองช่างไฟฟ้า เดือนที่
ผ่านมา หมู่ที่  ๓  ในช่วงนั้นเป็นวันหยุด วันอาทิตย์ไฟฟ้าดับทั้งวัน ผมแจ้งเรื่องไฟฟ้าดับมา
หลายหนแล้ว ช่างตุ่มก็รับปากจะมาดูให้ จนผมพูดกับชาวบ้านว่าผมจะย้ายมาอยู่หมู่ ๑๓ 
เพราะไฟฟ้าไม่เคยดับเลย แต่ก็ขอชมเชย ไม่ว่าการร้องเรียนจะเป็นหนังสือหรือทางโทรศัพท์
ก็ดี บางครั้งหากเป็นการเร่งด่วนก็น่าจะดี  

๓) การปฏิบัติงาน ผมขอต าหนิคนงานขับรถดับเพลิง รถน้ า วันนั้นเป็นวันหยุด ที่
วัดจะมีงาน ผมก็ไปวัดและได้ขอน้ าจากท่านนายกเทศมนตรี ขอน้ าไป ๑ รถ ช่วงเช้าก็เอาน้ า
มาให้ พอบ่ายผมก็ประสานไปหาท่านนายกเทศมนตรีขอน้ าอีก ๑ รถ แต่เขาก็ไม่ได้เอาน้ ามา
ให้ ผมก็เลยเข้าไปดูที่ส านักงาน ดูที่โรงจอดรถปรากฏว่า รถน้ าเข้าจอดในโรงจอดรถ
เรียบร้อยแล้ว แต่คนขับรถไม่ทรายว่าหายไปไหน  ในกรณีอย่างนี้ ถ้าเราไม่พร้อมในกรณีที่
เกิดอัคคีภัยหรือเหตุการณ์อะไร ผมว่าคงจะไม่ทันการณ์ ผู้รับผิดชอบช่วยดูแลด้วย จ าได้ว่า
เป็นวันอาทิตย์ นายกเทศมนตรีก็รับปากแล้ว มันจะเสียผู้หลักผู้ใหญ่ ก็ไม่ว่ากัน มาเล่าสู่กัน
ฟังนะครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
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ประธานสภาฯ  ครับมีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ท่านนายกเทศมนตรีมีหรือไม่ครับ  
นายกเทศมนตรีฯ  ครับ เรียนประธานสภาที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายพงษ์ศักดิ์  -  

เพียกขุนทด นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด  
๑)  ก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีมีมติเห็นชอบให้ตรา
เป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองกราด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  เราก็ได้ท าตามขั้นตอนทุกข้ันตอน มาตลอด หวังว่าคงจะได้น าเทศบัญญัติฯ 
ตัวนี้มาใช้ คงไม่ผิด เพราะเราได้แก้ไขตามค าแนะน าจากอ าเภอฯ เรียบร้อยแล้ว  
๒) ในส่วนของการขอความเห็นที่ประชุมได้พิจารณาการกู้เงิน ก .ส.ท. เรามีเงินฝากไว้เกือบ
สองล้านบาท  การกู้เงินมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านตามที่ได้น าเรียนท่าน
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณา สิ่งที่ทุกท่านได้เห็นปัญหาทางคณะ
ผู้บริหาร ทางกองช่าง ได้เห็นปัญหา ก็อยากให้ท่านได้พิจารณาอนุมัติท าถนน ๓ เส้นทาง ซึ่ง
เป็นทางเดิมตั้งแต่สมัยสุขาภิบาล  
๓) การก่อสร้างเส้นทางสุขสันต์ ๕ เทวานิมิต ๑ เราก็ได้ผู้รับเหมามาท าสัญญาแล้ว เขาบอก
จะเข้ามาลงมือท างาน ทางเทศบาลแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบในเบื้องต้นว่า สภาพพ้ืนที่จริงนั้น มี
สิ่งของต่างๆ เช่น มัน พริก พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน  จะต้องท าความเข้าใจให้
เจ้าของพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงทราบถึงผลกระทบ ได้สอบถามกองช่าง ประธานสภาฯ รอง
ประธาน ว่าไม่น่าจะมีปัญหา เราก็เป็นห่วงพืชผลการเกษตรของชาวบ้าน อย่างไรทางคณะ
ผู้บริหารก็จะพยายามท าความเข้าใจ ก็อยากจะให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้
ช่วยกันพูดคุยกับชาวบ้านให้เข้าใจด้วยอีกทาง 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอก็ขอเชิญนะครับ  
ปลัดเทศบาลฯ  ขออนุญาตกราบเรียนทุกท่าน ส าหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ประชุมในวาระท่ี ๒  

และ ๓  ให้ผ่านไปด้วยดี แต่ถ้าท่านมีเรื่องเร่งด่วนอยากจะเปิดประชุมสภาฯก็สามารถ
ประชุมได้อีกในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผมจะให้ท่านประธานสภาฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการ
สภาฯชั่วคราวไว้คอยช่วยเหลือในการประชุมในครั้งต่อไป เนื่องจากผมต้องไปเลือกตั้ง
คณะกรรมการที่จังหวัดอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยในวันนั้น แล้วผมจะรีบกลับมา ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
นายประเสริฐฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบา แลผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายประเสริฐ-  

เพียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด มีเรื่องจะแจ้งให้คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นว่า ผมจะนัดประชุมคณะกรรมการฯในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม
ส านักงานเทศบาลฯ เวลา ๐๙.๓๐ น. หนังสือเชิญประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ผม นายประเสริฐ  เพียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ผมขอเสนอท่าน
ประธานสภาฯ ได้สอบถามสมาชิกสภาเทศบาล เรื่องการกู้เงิน ก .ส.ท. ในหลักการก่อน มี
ความเห็นและมีมติอย่างไร ผมจะได้ด าเนินการต่อ ถ้ามีมติอย่างไรจะได้น าเสนอในที่ประชุม
สภาครั้งต่อไป 
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ประธานสภาฯ  ครับการกู้เงิน ก .ส.ท.เพ่ือมาท าถนน ๓ เส้นทางท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอ ไม่ทราบว่า 
ท่านสมาชิกทุกท่านมีความเห็นอย่างไร ในเบื้องต้นมีท่านใดสงสัยหรือมีความคิดเห็นอย่างไร
ก็ขอเชิญนะครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมจอขอถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราดในเบื้องต้นก่อนนะครับว่า

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบให้ กู้เงิน ก.ส.ท. กรุณายกมือครับ 
ที่ประชุม  เห็นด้วย จ านวน ๔ เสียง ได้แก่ (๑) นายประเสริฐ เพียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  

(๒) นายอ านวย ศรีทอง สมาชิกสภาเทศบาล (๓) นายจ่ง  เสริฐขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 
(๔) นางกลม พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ กู้เงิน ก.ส.ท. กรุณายกมือครับ 
ที่ประชุม  ไม่เห็นด้วย จ านวน ๔ เสียง ได้แก่ (๑) นางส าเรียง เมียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาล  

(๒) นางธนาทิพย์ พลขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล (๓) นางบัวภา โมงขุนทด สมาชิกสภา-
เทศบาล (๔) นางกชพร สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาล  
งดออกเสียง จ านวน ๔ เสียง ได้แก่  ๑) นายบุญยัง พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  
(๒) นางดอกไม้  เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล (๓) นางมาลี  ศรีแสง สมาชิกสภา-
เทศบาล  (๔) นายจู  ศรีทอง ประธานสภาเทศบาล 

ประธานสภาฯ  ครับ ผมขอถามสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด อีกครั้งนะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบให้ กู้เงิน ก.ส.ท. กรุณายกมือครับ 

ที่ประชุม  เห็นด้วย จ านวน ๔ เสียง ได้แก่ (๑) นายประเสริฐ เพียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  
(๒) นายอ านวย ศรีทอง สมาชิกสภาเทศบาล (๓) นายจ่ง  เสริฐขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 
(๔) นางกลม พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ กู้เงิน ก.ส.ท. กรุณายกมือครับ 
ที่ประชุม  ไม่เห็นด้วย จ านวน ๔ เสียง ได้แก่ (๑) นางส าเรียง เมียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาล  

(๒) นางธนาทิพย์ พลขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล (๓) นางบัวภา โมงขุนทด สมาชิกสภา-
เทศบาล (๔) นางกชพร สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาล 
งดออกเสียง จ านวน ๔ เสียง ได้แก่  ๑) นายบุญยัง พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  
(๒) นางดอกไม้  เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล (๓) นางมาลี  ศรีแสง สมาชิกสภา-
เทศบาล  (๔) นายจู  ศรีทอง ประธานสภาเทศบาล 

ปลัดเทศบาลฯ  ขออนุญาตครับในเมื่อคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานสภาฯ จะต้องเป็นผู้ชี้ขาดครับ 
ประธานสภาฯ  ครับมติท่ีประชุม เท่ากัน ผมยังไม่ขอชี้ขาดนะครับ ถ้าอย่างนั้นให้ท่านนายกเทศมนตรี  

จัดเตรียมข้อมูลและต้องน าเข้าวาระการประชุมเพื่อขอมติอีกครั้งในครั้งต่อไป ให้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลกลับไปทบทวนและศึกษาขอมูลก่อนนะครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ส าหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ท าให้การประชุมใน  

วันนี้ผ่านไปด้วยดี ขอบคุณ ผมขอปิดประชุม  
ปิดประชุมเวลา  ๑2.0๐  น. 
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     (ลงชื่อ)   ช่อทิพย์ พูดขุนทด  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
(นางช่อทิพย์  พูดขุนทด) 

นักการ 
 
 

(ลงชื่อ)     ดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์) 

เจ้าพนักงานธุรการ  
 
 

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

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

           ส าเนาถูกต้อง 
พ.จ.อ.  สมหวัง  แผงฤทธิ์ 
         (สมหวัง แผงฤทธิ์) 
 ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
 


