
ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   

สมัยสามัญ   สมัยท่ีสี่   ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ในวันที่   ๒๖   พฤศจิกายน  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 นายบุญยัง พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด บุญยัง พูดขุนทด 
๓ นางธนาทิพย์ พลขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ธนาทิพย์ พลขุนทด 
๔ นายจ่ง เสริฐขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด จ่ง เสริฐขุนทด 
๕ นางกชพร สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด กชพร สกุลทัศนบรรจง 
๖ นายอ านวย ศรีทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด อ านวย ศรีทอง 
๗ นางส าเรียง เมียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ส าเรียง เมียกขุนทด 
๘ นางมาลี ศรีแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด มาลี ศรีแสง 
๙ นางบัวภา โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด บัวภา โมงขุนทด 

๑๐ นางดอกไม้ เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ดอกไม้ เมียกขุนทด 
๑๑ นายประเสริฐ เพียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ประเสริฐ เพียกขุนทด 
๑๒ นายจู ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด จู ศรีทอง 
๑๓ พันจ่าเอกสมหวัง แผงฤทธิ์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล สมหวัง แผงฤทธิ์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางเรณู อึงขุนทด รองนายกเทศมนตรี เรณ ู อึงขุนทด 
๒ นายพงษ์ศักดิ์ เพียกขุนทด นายกเทศมนตรี พงษ์ศักดิ์ เพียกขุนทด 
๓ นายฉลอง เมียกขุนทด รองนายกเทศมนตรี ฉลอง เมียกขุนทด 
๔ นางลัง โต้งสูงเนิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ลัง โต้งสูงเนิน 
๕ นางรักษณาพา รอสูงเนิน ผู้อ านวยการกองการศึกษา รักษณาพา รอสูงเนิน 
๖ นางประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล ประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน 
๗ นายวีรภัทร ศิลาเลิศ ผู้อ านวยการกองช่าง วีรภัทร ศิลาเลิศ 
๘ นายอนุชิต ครุฑขุนทด หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล อนุชิต ครุฑขุนทด 

๑๐ นางฉันทนา อ่ิมวิเศษ นักพัฒนาชุมชน ฉันทนา อ่ิมวิเศษ 
๑๑ นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ 
๑๒ นางช่อทิพย์ พูดขุนทด นักการ ช่อทิพย์ พูดขุนทด 
๑๓ นางสาวศรัญญา แก่นวิถี เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ศรัญญา แก่นวิถี 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายจู  ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด เป็นประธานในการเปิด

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕  ตามระเบียบวาระ
การประชุม 
 



-๒- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

๑.๑  เรื่อง  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่  
               คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประธานสภาฯ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  ประกอบกับมติท่ีประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
หนองกราดสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔   เมื่อวันที่  ๒๓ เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มติที่ประชุมได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบล              
หนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๙  เดือน พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  เป็นเวลาสามสิบวัน  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ  
ณ  วันที่  ๒๖  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  นายจู   ศรีทอง  ประธานสภาเทศบาลต าบล
หนองกราด  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
๑.๒  เรื่อง  ประกาศเทศบาลต าบลหนองกราด  เรื่อง เทศบัญญัติ  เรื่องงบประมาณ 
              รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   

ประธานสภาฯ ด้วยเทศบาลต าบลหนองกราด  อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลต าบลหนองกราด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ในการประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองกราด  สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  เมื่อ
วันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕ และนายอ าเภอด่านขุนทด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาแล้วเห็นชอบ ตามหนังสืออ าเภอด่านขุนทด ที่                 
นม ๐๐๓๗.๑๖/๔๐๖๘  ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ ๓๙  จึงประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๙  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕  นายพงษ์ศักดิ์  -           
เพียกขุนทด  นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
๑.๓  เรื่อง  แถลงผลงานการด าเนินงานของคณะผู้บริหารในรอบปีงบประมาณ  
              พ.ศ. ๒๕๕๕   

ประธานสภาฯ  แถลงผลงานการด าเนินงานของคณะผู้บริหารในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ขอเชิญ  
นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม นายพงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด นายกเทศมนตรีต าบล
หนองกราด  ตามท่ีสภาเทศบาลฯ ให้คณะผู้บริหารรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมา นั้น ผมได้จัดท าเอกสารน าเสนอทุกท่านได้รับทราบแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบ ขอบคุณครับ 

 ประธานสภาฯ  ท่านนายกเทศมนตรีฯก็ได้รายงานเป็นเอกสารแล้ว มีท่านใดสงสัยจะสอบถาม 
ที่ประชุม  รับทราบ  
 
 

 -๓- 



 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุม 
   ๒.๑  เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยวิสามัญ  

    สมัยท่ีหนึ่ง ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ประธานสภาฯ  การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง  

ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่าน
ใดจะแก้ไขหรือไม่ 

นายบุญยังฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม นายบุญยัง  พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
หนองกราด  ผมขอย้อนกลับไปวาระท่ี ๑  ท่านน่าจะชี้แจงรายละเอียดมากกว่านี้ ก็มีแต่
เอกสารชี้แจง ก็แล้วแต่ดุลพินิจของท่านประธานสภาฯ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีฯ  มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม นายพงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด นายกเทศมนตรีต าบล
หนองกราด  ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ มี ๒ ลักษณะในส่วนรายงาน
จะรายงานเป็นเอกสารต่อสภา ในรูปแบบเอกสาร ส่วนข้อมูลหรือท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯ มีส่วนใดจะสอบถามเป็นรายข้อไป  ถ้าจะให้อ่านตามเอกสารก็จะเสียเวลา 

ประธานสภาฯ  ท่านคงจะได้ทบทวนไปบ้างแล้ว ถ้าท่านใดสงสัยก็สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ ส าหรับ  
รายงานการประชุม มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่   ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมนะครับ   

ที่ประชุม  รับทราบ 
๒.๒  เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยวิสามัญ  

    สมัยท่ีหนึ่ง ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ประธานสภาฯ  การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง  

ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะครับ   
ที่ประชุม  รับทราบ 

๒.๓  เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยวิสามัญ  
    สมัยท่ีหนึ่ง ครั้งท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ประธานสภาฯ  การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง  
ครั้งที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะครับ   
ที่ประชุม  รับทราบ 

-๔- 
 

๒.๔  เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ   
               เม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ประธานสภาฯ  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  



มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะครับ   
ที่ประชุม  รับทราบ 

๒.๕  เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ   
               เม่ือวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ประธานสภาฯ  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕  
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะครับ   
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี-  
ที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี-  
ที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 

๕.๑  เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ประจ าปี  

      พ.ศ. ๒๕๕๖  
ประธานสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔   หมวด ๒   การประชุม    
ข้อ ๒๑  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้
น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้  หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี  หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน  หรือในสมัยประชุม
วิสามัญก็ได้ 

 
-๕- 

 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
มาตรา ๒๔  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาเทศบาล
จะก าหนด  แต่ต้องไม่  เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ให้สภาเทศบาล
ก าหนด การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก  ต้องก าหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในเก้า
สิบวัน นับแต่การเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลเสร็จแล้วสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง  ๆ ให้



มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก  จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้จัดท าร่างประกาศสภาเทศบาลต าบล             
หนองกราด  เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ.๒๕๕๖  และวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  ดังต่อไปนี้  
๑) ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖ มีสี่สมัย ได้แก่ 

สมัยหนึ่ง   เริ่มวันที่ ๗ กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 
สมัยที่สอง เริ่มวันที่ ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 
สมัยที่สาม เริ่มวันที่ ๘  สิงหาคม    ๒๕๕๖  เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 
สมัยที่สี่     เริ่มวันที่ ๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 

๒) ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗  
เริ่มวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 
เอกสารทุกท่านคงจะมีนะครับ มีท่านใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราดท่านใดเห็นชอบตามร่างที่
เลขานุการสภาเทศบาลฯ น าเสนอ กรุณายกมือครับ 

ที่ประชุม  มีมติที่ประชุมเห็นชอบ  จ านวน ๑๑  เสียง  ได้แก่ (๑) นายบุญยัง พูดขุนทด  สมาชิกสภา 
เทศบาล  (๒) นางดอกไม้  เมียกขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  (๓) นางบัวภา   โมงขุนทด 
สมาชิกสภาเทศบาล  (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 สมาชิกสภาเทศบาล (๑๑)  นางกลม  พัดขุนทด สมาชิกสภา
เทศบาล   

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ  กรุณายกมือครับ  
ที่ประชุม  มีมติที่ประชุมไม่เห็นชอบ  จ านวน  -  เสียง   

งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่  นายจู  ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
   ๕.๒  เรื่อง  คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด เป็น 

     คณะกรรมการ สปสช. จ านวน ๒ ท่าน 
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายเพิ่มเติมครับ  
 
 

-๖- 
 
เลขานุการสภาฯ  ครับเรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  

คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วิธีการคัดเลือก อาศัยอ านาจต ามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔  หมวด ๑  ข้อ ๘   โดยอนุโลม  นั้นก็คือ   วิธีเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตน
เห็นควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง คณะกรรมการ   ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน หากที่ประชุมเสนอเกินจ านวนที่ก าหนดจะต้องมีการลงคะแนน



ตจะเป็นการลงคะแนนลับ หรือเปิดเผยก็แล้วที่ประชุมจะตกลงกันทุกท่านคงเข้าใจขอ
ชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับ  

ประธานสภาฯ ทุกท่านคงทราบแล้ว มีท่านใดสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามที่ประชุมว่า ท่านจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ คนที่ ๑   ผมขอเปิดการเสนอชื่อครับ 

นางกชพรฯ เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  ดิฉัน นางกชพร สกุลทัศนบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ขอ
เสนอ นางมาลี  ศรีแสง  เป็นคณะกรรมการ สปสช. ค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านด้วยครับ  
ที่ประชุม  มีผู้รับรอง ๒ ท่าน ได้แก่ (๑) นางบัวภา โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  

(๒) นางส าเรียง เมียกขุนทด   รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับ  อันดับต่อไป ผมขอเปิดการเสนอชื่อ 

คณะกรรมการสภาท้องถิ่น คนที่ ๒ 
นายประเสริฐฯ เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน  ผม นายประเสริฐ  เพียกขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอ นางกลม -       
พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เป็นคณะกรรมการ สปสช. คนที่ ๒ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านด้วยครับ  
ที่ประชุม  มีผู้รับรอง ๒ ท่าน ได้แก่ (๑) นางจ่ง  เสริฐขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  

(๒) นายอ านวย ศรีทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
นางบัวภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน ดิฉัน นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ขอเสนอ         
นางดอกไม้  เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด เป็นคณะกรรมการ  
สปสช. คนที่ ๒  ค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านด้วยครับ  
 

 
-๗- 

 
ที่ประชุม  มีผู้รับรอง ๒ ท่าน ได้แก่ (๑) นางธนาทิพย์  พลขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  

หนองกราด  (๒) นางกชพร สกุลทัศนบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
ประธานสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  ไม่มี  
เลขานุการสภาฯ  ขออนุญาตครับ ในส่วนของการเสนอชื่อ มีการเสนอชื่อคัดเลือกเกิน ๑ ท่าน ต้องมีการ  

ลงคะแนน ไม่ทราบว่าที่ประชุมจะให้ลงคะแนน  เปิดเผยหรือไม่เปิดเผย อาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘๒ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ามาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ขณะที่ประชุมสภาท้องถิ่นเริ่มลงคะแนนเสียงแล้ว   

(๑) ในกรณีลงคะแนนเปิดเผย สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้เข้ามานั้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนร่วมกับฝ่ายที่ยังนับคะแนนไม่เสร็จได้ แต่จะออกเสียงลงคะแนนร่วมกับฝ่ายนับ
คะแนนเสร็จแล้วไม่ได้   



(๒) ในกรณีลงคะแนนลับ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้เข้ามานั้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ก่อนที่ประธานสภาท้องถิ่นสั่งให้นับคะแนนเสียงประธานสภาฯ  
- ในส่วนของ สปสช. เราได้ด าเนินการตลอดมีคณะกรรมการซึ่งมีวาระ ๒ ปี ในข้องนี้ ก็
ผ่านมาครบ ๒ ปี แล้ว อสม. ๑ ท่าน  ก็ได้รับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว อันดับต่อไปจะส่ง
ให้ประธานฯ  แต่งตั้งก็น่าจะเสร็จเรียบร้อย คณะกรรมการ สปสช.จะท าหน้าที่พิจารณา
งบประมาณและ บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  
คณะกรรมการประกอบด้วย นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานกรรมการฯ ปลัดเทศบาลฯ 
เป็นเลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาล  ๒ ท่าน และจะท าการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ 
ที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่เคารพเป็นที่ยอมรับในพ้ืนที่จ านวน ๒ คน ต่อไป 

ประธานสภาฯ  ครับที่ประชุมเห็นเป็นอย่างไร  
นางมาลีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน ดิฉัน นางมาลี ศรีแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ดิฉันขอสละสิทธิ์ค่ะ 
ประธานสภาฯ  ครับ มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรือเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับ สรุปนะครับ ในการคัดเลือกสมาชิกสภา  

เทศบาลต าบลหนองกราด เป็นคณะกรรมการ สปสช.  นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ  
นางกลม พัดขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาล  และ   นางดอกไม้ เมียกขุนทด สมาชิกสภา
เทศบาล ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบนะครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีท่านใด มีเรื่องอะไรจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ 
นายบุญยังฯ ขออนุญาตพูดถึงการรายงานของฝ่ายบริหารฯ จากที่ท่านนายกเทศมนตรีรายงานใน

เบื้องต้นนั้น ส าหรับการกู้เงินจะท าถนนนั้น ชี้ให้เห็นถ้าตั้งใจท างานจริงๆ  ไม่อยากให้เห็น
แต่ตนเอง  อยากให้เห็นผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก ไม่อยากให้ออกไปพูด 

 
-๘- 

 
ข้างนอก ผมไม่อยากให้ไปพูดในสิ่งที่ไม่ดี  การท าถนนหากมีการพูดคุยหรือมีข้อมูล มาให้
สมาชิกฯ ถ้าสมาชิกไม่อนุมัติผมเสียดาย  ขออนุญาตดัชนีมวลรวมความสุขในเทศบาล 
หากมีการท าโพในเทศบาลยิ่งดี ประเมินผลการท างานเช่น งานลอยกระทง เรามาสนุกมา
สนุกกัน เราท่านๆ เห็นๆ กันมาด้วยหน้าที่ มาด้วยความเป็นผลเมือง งานประเพณีมันยัง
ขาดๆ เกินๆ ผู้บริหารไปนั่งคิดว่า มาพร้อมกันตอนเย็น สรุปคือผลงานยังไม่เข้าตา เหมือน
ท่านจะหมดไฟ พูดน้อยลง เพราะฉะนั้น  และผมขอสรุปผลการด าเนินงานของ 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ท าหน้าที่ด าเนินการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  เพื่อ
พิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน การเบิก
จ่ายเงินของแต่ละกองในเทศบาล และด้านกิจการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด เมื่อวันที่ 
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขออนุญาตกราบเรียนให้สภาเทศบาลได้รับทราบ โครงการที่เข้า
ตรวจสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขอโครงการฯ 

นายกเทศมนตรี ขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายพงษ์ศักดิ์  - 
เพียกขุนทด นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด  ผมก็ปฏิบัติตามระเบียบแต่ด้วยเหตุผลที่
สมาชิกสภาเทศบาลหรือวาระ หรือในช่วงของเรื่องอ่ืนๆ การอภิปรายไม่ทราบว่าท่านจะ
คุยเรื่องอะไร ผมก็จะชี้แจงไปตามนั้น ก็น่าจะชี้แนะ เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ทราบว่าจะ



ใช้ลักษณะใด ตาม พรบ. เทศบาล ๒๔๙๖ ในข้อ ๔๘ วรรค ๕ ท่านควรไปอ่านดู ส่วนการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ก็จะอยู่ในส่วนของจัดท าแผนเป็นประจ าทุกปี  ผมก็แสดง
ความเห็น ผมไม่อยากให้หยิบเรื่องโน้นเรื่องนี้ มาคัดแยกด้วยค าพูดก็ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ แล้วคณะกรรมการสภาท้องถิ่นฯผมก็ไม่ทราบท่านประชุมเรื่องใด ผมก็อยากให้
มันอยู่ในระเบียบ ผมก็เข้าใจและเคารพการสอบถามและผมก็ยินยอมให้ท่านตรวจสอบ 
ท่านก็ท ารายงานมาให้สภาเทศบาล แสดงต่อสภา ผมก็อยากจะให้ท าเป็นลายลักษณ์
อักษรมากกว่า   

ประธานสภาฯ ครับมีท่านใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายบุญยังฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน ผม นายบุญยัง พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  ขออนุญาตพูด
ถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารที่ท่านเคยสรุปด้วยวาจา ผมขออนุญาต
สรุปผลการเข้าตรวจสอบฯด้วยวาจาเช่นกัน ผมขออนุญาตแล้ว ผมก็สามารถจะพูดใน
วาระอ่ืนๆได้ ก็มีจะหลายโครงการ รู้สึกว่าใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพดี ในการเบิกจ่าย 
งานลอยกระทง เท่าท่ีดูเอกสารหลายๆ ตัว ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การรับเหมาท ารั้ว 
การจัดสถานที่ ก็มีการเบิกจ่ายในส่วนตรงโน้นมาใส่ตรงนี้ มีหลายโครงการ มีการเบิกจ่าย
ไม่เป็นไปตามจริง ผมอยากจะเล่าให้สภาเทศบาลฯฟัง การจัดซื้อจัดจ้างของเล่นเด็ก คือ
จริงๆ ส่วนนี้ผมก็ติงมาแล้วก็พอจะทราบ ผมขออนุญาตแจกเอกสารประกอบการ ตามที่
เขาขายตามท้องตลาดมันก็เป็นเสาเหล็กกันหมด ที่จัดมาให้ดูราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ว่า 

 
 

-๙- 
 
จะเป็นเหล็ก สีเคลือบ รายละเอียด จะอยู่หน้าท้ายๆ ตรงนี้ท าให้สมาชิกฯเป็นห่วงในการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ไม่มีเจตนาจะเข้าไปแทรกแซง อยากให้งบประมาณออกมาให้
ประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  
นางบัวภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน ดิฉัน นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ดิฉันอยากจะ
ขอท้วงติงท่านประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯขอให้ท่านชี้แจงที่หลังก็ได้น่าจะให้ท่าน 
บุญยังฯ พูดให้จบก่อน  งบประมาณโครงการที่มีการส ารองจ่ายเงินก่อน งานลอยกระทง
หรืองานประเพณีต่างๆ ที่ผ่านมา ที่มีการให้ประธานชุมชนส ารองเงินจ่ายไปก่อนนั้น เงิน
ท ากระทง ๑๐,๐๐๐ บาท  ปีนี้ก็เช่นกัน ๗,๐๐๐  บาท ไม่ได้เงินนานมาก  อย่างน้อยก็
อย่าให้เกิน ๑ เดือนเลยค่ะ ประธานชุมชนหรือคนท่ีส ารองจ่ายเงินเขาก็ไม่มีเงินเดือนร้อน
ค่ะ และเรื่องการจ้างเหมาท าอาหาร ตั้งแต่โครงการยาเสพติดฯ ประชุม สปสช. ค่าเบรก
นานแล้วค่ะยังไม่ได้เงินบางครั้งก็ประมาณ ๒ อาทิตย์ หรือ ๑ เดือนก็มี คนรับจ้างต้องไป
ซื้อปลา หมู ผักมาประกอบอาหาร ราคาของแต่ละอย่างก็ต้องใช้เงินจ่ายตั้งแต่ ๓๐๐ – 
๔,๐๐๐  บาท หรืออาจจะมากกว่านี้ เขาส ารองจ่ายขอความกรุณาอย่าให้เกิน ๑ อาทิตย์
เลยค่ะ  

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  เชิญท่านที่เก่ียวข้องชี้แจง ท่านนายกเทศมนตรีฯจะมีอะไร
ชี้แจงหรือไม่  ครับส าหรับการเบิกจ่ายเงินนั้นก็ขอฝากฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลในเรื่องนี้
ด้วยนะครับ  ถ้าไม่มี  ผมขอปิดการประชุม 

ที่ประชุม รับทราบ 



ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๕๕ น. 
   (ลงชื่อ)   ช่อทิพย์ พูดขุนทด  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  

(นางช่อทิพย์  พูดขุนทด) 
นักการ 

 
(ลงชื่อ)     ดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

(นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์) 
เจ้าพนักงานธุรการ  

 
         พ.จ.อ.     สมหวัง แผงฤทธิ ์     ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

    (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 
ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
 

 

 

-๑๖- 

 
ลงช่ือ)     ธนาทิพย์  พลขุนทด  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นางธนาทิพย์  พลขุนทด) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

 

 

 

(ลงช่ือ)     กชพร สกุลทัศนบรรจง  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นางกชพร สกุลทัศนบรรจง) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

 

 

 

(ลงช่ือ)        มาลี  ศรีแสง   กรรมการตรวจรายงานการประชุม  

(นางมาลี    ศรีแสง) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

 

 

         ตรวจถูกต้องครบถ้วน 

   (ลงช่ือ)      จู ศรทีอง  



              (นายจู  ศรทีอง) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

 

 

 
 

 

           ส ำเนำถูกต้อง 

พ.จ.อ.   

         (สมหวัง แผงฤทธิ์) 

 ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
 


