
ส าเนา 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   

สมัยวิสามัญ   สมัยท่ีหนึ่ง  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ในวันที่   1๑  ตุลาคม   ๒๕๕๕    เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ   ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองกราด 

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

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

๑๐ นายอ านวย ศรีทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด อ านวย ศรีทอง 
๑๑ นายจู ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด จู ศรีทอง 
๑๒ นายบุญยัง พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด บุญยัง พูดขุนทด 
๑๓ พ.จ.อ.สมหวัง แผงฤทธิ์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล สมหวัง แผงฤทธิ์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางสัมฤทธิ์ วนันตร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี สัมฤทธิ์ วนันตร์ 
๒ นายฉลอง เมียกขุนทด เลขานุการนายกเทศมนตรี ฉลอง เมียกขุนทด 
๓ นางเรณู อึงขุนทด รองนายกเทศมนตรี เรณู อึงขุนทด 
๔ นางลัง โต้งสูงเนิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ลัง โต้งสูงเนิน 
๕ นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ 
๖ จ่าเอกพิสิษฐ์ เมิงขุนทด เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พิสิษฐ์ เมิงขุนทด 
๗ นายวีรภัทร ศิลาเลิศ ผู้อ านวยการกองช่าง วีรภัทร ศิลาเลิศ 
๘ นายอนุชิต ครุฑขุนทด หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล อนุชิต ครุฑขุนทด 

๑๐ นางรักษณาพา รอสูงเนิน ผู้อ านวยการกองการศึกษา รักษณาพา รอสูงเนิน 
๑๑ นางประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล ประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน 
๑๒ นางช่อทิพย์ พูดขุนทด นักการ ช่อทิพย์ พูดขุนทด 
๑๓ นายพงษ์ศักดิ์ เพียกขุนทด นายกเทศมนตรี พงษ์ศักดิ์ เพียกขุนทด 
๑๔ พ.จ.อ.เสถียร สร้อยอุดม หัวหน้าฝ่ายการโยธา เสถียร สร้อยอุดม 
๑๕ นางสาวศรัญญา แก่นวิถี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ศรัญญา แก่นวิถี 

 
 
 



-๒- 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายจู  ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด เป็นประธานในการเปิด

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕  ตามระเบียบ
วาระการประชุม  
ประธานสภาฯ ส าหรับวันนี้ ก่อนที่ที่จะเข้าสู่วาระการประชุมสภาเทศบาลฯ เทศบาลต าบลหนองกราด

ได้รับเกียรติจากท่านปลัดอาวุโส  นายไพรัตน์  วิทยาอนุมาส ปลัดอ าเภอ (หัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารงานปกครอง)  ขอเรียนเชิญท่านปลัดอาวุโสครับผม 

ปลัดอาวุโสฯ  ผมได้รับมอบหมายจากนายอ าเภอด่านขุนทด ให้มาร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบล  
หนองกราด ได้มีการมอบแนวทางการจัดท างบประมาณ และ การบริหารต่างๆ ให้ที่             
ประชุมทราบก่อนเปิดการประชุม 
 - เรื่องอ าเภอเคลื่อนที่ ฝากเทศบาลภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนอาจจะมีครั้งสองครั้งใน
การออกอ าเภอเคลื่อนที่ อาจจะไม่ต้องประจ า ถ้าอยู่ในพื้นท่ีก็ขอเชิญไปร่วมกิจกรรม
อ าเภอเคลื่อนด้วยนะครับ 
- เรื่องอะไรที่อ าเภอด่านขุนทดขอความร่วมมือเร่งด่วนขออนุญาตประสานงานโดยตรง ที่
ผ่านมาก็ขอขอบคุณท้องถิ่น ผมมาอยู่ที่นี่ ๔ ปี  เป็นอ าเภอท่ีท้องถิ่นให้ความร่วมมือสูง
กว่าที่อ่ืนๆ ที่นี่แข็งท่ีสุด มีศักยภาพ เข้มแข็ง ท างานสมบูรณ์มากทุกหน่วยงาน  
- ท่านนายอ าเภอด่านขุนทด ก็ฝากมาในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๕๖ หลักการส าคัญๆ ที่ท่านมองคือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีหลัก
ส าคัญคือให้ยึดหนังสือสั่งการให้ละเอียดให้ถูกต้อง ในแต่ละปีจะมีหนังสือสั่งการรวมเอา
ตั้งเป็นหลักไว้ให้อยู่ในกรอบไว้ บางตัวอาจจะไม่ได้ชี้ชัด เช่น อาจใช้งบประมาณ ๒๕๕๔ 
รายรับใกล้เคียงร้อยละความจะเป็นเท่าใด บางทีก็อาจยืดย่นได้ แล้วแต่เหตุผล ประกอบ
เราไม่ได้เอารายรับมาประกอบได้ ประมาณของปี ๒๕๕๖  มากกว่าปี ๒๕๕๔ ห่างกัน
เยอะ ทางที่ดีระบุในช่องหมายเหตุ ว่ารายรับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีจ านวนเท่านี้ จะท า
ให้ความห่างของร้อยละลดลง ใช้เหตุผลของปี ๒๕๕๕ เข้าไป ท าไมต้องมีหลักการนี้ ถ้า
เราประมาณการตามใจชอบ ก็จะไม่เกินวินัย ท าไมประมาณการสูง  จึงท าให้งบประมาณ
ด้านบุคลากรและเม็ดเงิน ที่เข้าจริงไม่ได้ แต่ค่าใช้จ่ายบุคลากรก็ต้องจ่าย ก็จะไปกระทบ
กับงบประมาณส าหรับพัฒนา พองบประมาณไม่เข้า รายจ่ายประจ าก็ต้องใช้จ่าย ชาวบ้าน
ก็เสียประโยชน์ ในเมื่อเงินไม่เข้า หาทางลดกรอบ  ลดจ านวนบุคลากรลง งบประมาณ
พัฒนาก็ได้ท า ถ้าเราท าตามใจชอบ มีโครงการ ๑๐ โครงการ เงินที่มีจะสามารถท าได้
เพียง ๑ โครง พอเงินเข้ามาจริงๆ จะตกไปอยู่ท่ีบุคลากร การที่เราน ามาพิจารณา ท่านก็
ไม่ได้ถึงขนาดเปะมาก อยากให้มีหลักการท างาน ตัวผมเองเมื่อก่อนก็ไม่ได้สนใจ นาย
อ าเภอฯ ท่านก็เป็นคนอ่านหนังสือเราก็ไม่ค่อยได้ดูกัน  ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ ๙๐ 
แต่ละอ าเภอ ๑๐ % จะดูรายละเอียดจริงๆ  อบต. ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
ปลัดอ าเภอ ส่วนเทศบาลท่านนายอ าเภอฯ ดูแลเอง อบต.ท่านมอบหมายให้ปลัดประจ า
ต าบลดูแล ก็จะผ่านไปหมดแล้ว ท่านก็จะมีหลัก ๒ ส่วน คือ ประมาณการ ราคากลาง 
งบประมาณพัฒนา อีกส่วนรายงานการประชุมสภาก็ต้องเป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด   
ในกรณีบ้านแปรง รายงานการประชุมไม่ถูกต้องตามระเบียบมีการฟ้องศาลปกครอง ศาล
ปกครองชั้นต้น ให้ยกเลิก เพิกถอนการอนุมัติใช้ข้อบัญญัติในครั้งนั้น  เพราะบอกว่าอนุมัติ
ตามรายงานกา รประชุมสภาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฟ้องศาลปกครอง  งบลงทุน ระหว่าง
ต่อสู้กัน งบลงทุนใช้ไม่ได้ ค าพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ยกเลิกข้อบัญญัติงบประมาณ 
เกี่ยวกับงบลงทุน  ศาลให้หาเหตุผลได้ใช้จ่ายในการสาธารณะใดบ้าง ข้อเท็จจริง ไม่อาจ 



 
-๓- 

 
หาวิธีได้ ศาลจึงหาวิธีช่วยโดยให้เหตุผลว่าในเมื่อยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน จึงยกฟ้องไป ปี 
๒๕๓๙  พอใช้ข้อเท็จจริงข้อนี้ไปก็รอดตัว ทุกส่วนที่อยู่ในเทศบัญญัติมีความส าคัญ   ถ้า
เราไม่ละเอียด มันก็อาจมีการฟ้องร้องกันได้  ผมคิดว่าหลังจากนี้ ในการพิจารณามีการ
ปรับปรุงแก้ไข ตามประมาณการ ก็มาเล่า ข้อท้วงติง  ของนายอ าเภอฯให้ฟัง ให้ช่วยกันดู
รายละเอียด พิจารณาอาจจะมีผลผูกพัน หรือ ข้อโต้งแย้ง ที่เห็นว่าไม่ถูกไม่ต้องก็ลอง 
หารือกันดู เป็นไป ตามขั้นตอน ความส าคัญต่อมา คือการใช้เงิน ถ้ายังไม่มีการใช้เงินมี
ความ ถ้ามีการใช้เงินก็ว่ากันด้วยระเบียบ ใช้เงินส าคัญกว่า สตง. มาดูการใช้เงิน เพราะ
เงินเป็นของหน่วยงานของรัฐบาล เป็นเงินหลวง วิธีคิดใช้เงินหลวงไม่ใช่เงินเรา เราเป็นผู้
ท างานน าเงินหลวงมาใช้ในด้านสาธารณะ  และในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นวันคล้าย
วันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ อ าเภอด่านขุนทดจึงได้จัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จ         
พระปิยมหาราช  ในการท าพวงมาลาท่านนายอ าเภอฯ ท่านเน้น ให้ท าดอกไม้จากเงินเพื่อ
จะได้น าเอาเงินไปท าบุญ ช่วยเหลือผู้อื่น หรือการกุศลต่อไป  ผมก็ที่ผ่านมาก่อน ที่จะมา
เป็นปลัดอ าเภอด่านขุนทดรับผิดชอบ ผมอยู่ที่โนนไทย สมัย  อบต. เพ่ิงจะเกิด รุ่นผม
น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายของสุขาภิบาล คนท้องถิ่นมีเยอะมากจนผมจ าไม่ได้ หลักๆ ก็จะเป็น
นายกเทศมนตรีกับท่านปลัดเทศบาลที่พอจะจ าได้ หากท่านอื่นๆ ผมจ าไม่ได้ ก็ต้อง
ประทานโทษด้วยนะครับ    
ผมก็ขอฝากไว้เป็นแนวคิดให้กับทุกท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อไปก็ขอให้ท่านได้ใช้เวลาใน
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ให้ถูกต้อง ขอบคุณทุกท่านครับ ขอรบกวนเวลาเพียงเท่านี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยวิสามัญ  

สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕  ตามระเบียบวาระการประชุมนะครับ  
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี - 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  ไม่มี เนื่องจากอยู่ในระหว่างด าเนินการ ขอน าเข้าวาระการประชุมสภาฯ  

ในครั้งต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี - 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี - 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 

๕.๑ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองกราด  
   เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
   (วาระท่ี ๑) 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
หมวด ๓ ญัตติ 

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประขุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้นอันดับต่อไป  

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
หมวด 4 งบประมาณ 

ข้อ 58  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่น
ตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 

มติที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ  อันดับต่อไป ขอเชิญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด  แถลงต่อสภาเทศบาลต าบล  

หนองกราดครับ 
นายกเทศมนตรี ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   

ผม นายพงษ์ศักดิ์  เพียกขุนทด นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด    
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะบริหารเทศบาล จึงขอแถลง
ให้ท่านประธานและสมาชิ กทุกท่านได้ทราบถึงส ถานนะการ คลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
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1. สถานะการคลัง 
ปัจจุบัน เทศบาลมียอดเงินสะสมที่สามารถน ามาใช้ได้ จ านวน 2,646,216.๐2 บาท 
และสะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท) อีก จ านวน 1,927,932.58  บาท 
มีภาระส่งช าระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.จ านวน 1,489,000.-บาท ซึ่งเป็นงวดที่ 9 ต้องช าระหนี้
ในปีงบประมาณ 2556 จ านวน 163,512.14บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขท่ี 
1859/53/2546  ลงวันที่ 15 สิงหาคม  พ.ศ. 25๔๖ ก าหนดส่งช าระหนี้ 10 ปี แต่ก็
ยังท าให้ฐานะการคลังของเทศบาลมั่นคงพอสมควร 
2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน  
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมาสภาพการทางเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น เท่าท่ีควร  เทศบาลจึงไม่
สามารถด าเนินกิจการตามท่ีได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบทุกโครงการ 
2.1 รายรับ  ปีงบประมาณ 2556 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น  3๐,000,000.-บาท 
แยกเป็นรายละเอียดดังนี้.- 

ก.รายได้ภาษีอากร   1.หมวดภาษีอากร ประมาณการไว้ในปี 255๖ จ านวน   
1๖,2๙0,00๐.- บาท 

ข.รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร ประมาณการไว้ในปี 255๖ จ านวน ๗๑๐,000.-บาท 
1. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  ประมาณการไว้ในปี 255๖

จ านวน 4๕๒,000.- บาท 
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  ประมาณการไว้ในปี 255๖ จ านวน 

100,000.-บาท แยกเป็น ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ จ านวน ๓0,000.- บาท,       
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน ๕0,000.-บาท ,ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. จ านวน 
20,000.-บาท 

3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   ประมาณการไว้ในปี 255๖  จ านวน             
๑๕๘,000.-บาท แยกเป็น ค่าขายแบบแปลน จ านวน ๑0๒,000.-บาท ,ค่าจ าหน่าย
แบบพิมพ์และค าร้อง จ านวน 1,000.- บาท,ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน  
๕,000.-บาท ,รายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน ๕0,000.-บาท 
 ค.เงินช่วยเหลือ  หมวดเงินอุดหนุน  ประมาณรายรับจากเงินอุดหนุน ปี 255๖ 
จ านวน ๑๓,000,000.-บาท  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน  - บาท 
2.2 รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
1. ด้านบริหารทั่วไป ประมาณการไว้ในปี 255๖ จ านวน 1๒,๖๒๙,๓๒0.- บาท 
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม ประมาณการไว้ในปี 255๖  
   จ านวน 1๐,3๖๖,๑๗0.-บาท 
3. ด้านเศรษฐกิจ ประมาณการไว้ในปี 255๖ จ านวน ๕,๘๑๖,๓๔0.- บาท 
4. ด้านการด าเนินงานอ่ืน ประมาณการไว้ในปี 255๖ จ านวน 1,๑๘๘,๑๗๐.- บาท 
2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย ประมาณการไว้ในปี 255๖   
1. รายจ่ายงบกลาง จ านวน 1,๑๘๘,๑๗๐.- บาท 
2. หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า จ านวน 1๒,๕๗๙,๒๒๐.-บาท  
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ านวน 1๑,๒๙๔,๙๑0.-บาท 
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค จ านวน 4๗8,000.-บาท 
6. หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 1,๑๓๓,๒00.-บาท 
7. หมวดรายจ่ายอื่น จ านวน 30,000.-บาท 
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8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๓,๒๙๖,๕00.-บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท 
2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพระกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม 
       (รายจ่ายท่ีไม่น าไปตั้งงบประมาณ) 
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
1.1 แผนงานการศึกษา 

1.1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จ านวน 919,520.-บาท 
1.๒ แผนงานงบกลาง 
 1.๒.1 งานงบกลาง จ านวน 4,๕๑๙,๒๒๐.-บาท 
2.  จ่ายขาดเงินสะสม 2.1 แผนงานบริหารทั่วไป  

2.1.1 งานบริหารทั่วไป จ านวน 212,830.-บาท 
2.1.2 งานบริหารงานคลัง จ านวน 9,750.-บาท 

2.2 แผนงานการศึกษา  
2.2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จ านวน 440.-บาท 

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    2.3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ จ านวน 15,600.-บาท  
   2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    2.4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  

จ านวน 18,000.-บาท 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ของเทศบาลต าบลหนองกราด   อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
หลักการ 
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม 3๐,000,000.- บาท  
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้  
ก.ด้านบริหารทั่วไป ยอดรวม 1๒,๖๒๙,3๒0.- บาท  

1. แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม 1๐,๔๖๖,๘๘0.- บาท  
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวด 2,๑๖๒,๔๔0.- บาท  

ข.ด้านบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 1๐,3๖๖,๑๗0.- บาท  
1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 3,๓๔๑,0๔๐.-บาท  
2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 4,๗๘๖,0๕๐.-บาท  
3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม ๑,๒๒๙,๘0๘.-บาท  
๑. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม ๒00,000.-บาท  
๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 0.-บาท  
๓. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม  ๘๑0,000.-บาท  

ค.ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม 5,๘๑๖,๓๔0.-บาท  
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 5,๖๘๖,๓๔๐.-บาท  
2. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 30,000.-บาท  
3. แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม ๑00,000.-บาท  
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ง.ด้านการด าเนินงานอ่ืน ยอดรวม 1,๑๘๘,๑70.-บาท  
1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 1,๑๘๘,๑70.-บาท 

เหตุผล 
   เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
หนองกราดพิจารณาเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  

เพ่ิมเติมผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการหรือไม่จะถามที่ประชุม ๒ ครั้งนะครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  กรุณายกมือด้วยครับ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับหลักการฯ จ านวน  ๑๑ เสียง ได้แก่ ๑) นางส าเรียง  เมียกขุนทด  
รองประธานสภาเทศบาล  ๒) นางดอกไม้ เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  
๓) นางบัวภา โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล ๔) นายบุญยัง พูดขุนทด  
สมาชิกสภาเทศบาล  ๕) นางมาลี  ศรีแสง สมาชิกสภาเทศบาล  
๖) นางธนาทิพย์  พลขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  ๗) นางกชพร สกุลทัศนบรรจง  
สมาชิกสภาเทศบาล ๘) นายอ านวย ศรีทอง สมาชิกสภาเทศบาล  
๙) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล ๑๐) นายจ่ง เสริฐขุนทด   
สมาชิกสภาเทศบาล  ๑๑) นางกลม พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบรับหลักการฯ จ านวน  - เสียง   
   งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง ได้แก่ นายจู ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบล 

หนองกราด 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จ านวน ๑๑ เสียงมติเป็นเอกฉันท์ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  

๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔    
ข้อ  ๔๙   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว   ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง   เทศบัญญัตินั้นไปให้  
คณะกรรมการแปรญัตติโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย   ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่
สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควร
จะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค า แปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปร
ญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ    
การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
 



-๘- 
 
วาระท่ีสอง  กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วย
วาจาได ้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงเพ่ิมเติม 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล   
คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมทุกท่านในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ จ าเป็นจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗    
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ   

(๑) คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อ
ผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้
ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด 
ข้อ ๑๐๔  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่อง
ใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น  สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๑๐๕  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ  
ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

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

รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  แล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา  

ประธานสภาฯ  ผมขอถามที่ประชุมว่า ท่านจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวนกี่ท่าน ขอให้ที่  
ประชุมเสนอครับ 

นางดอกไม้ฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการกองกองทุกกอง  ดิฉัน นางดอกไม้  เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล ขอ
เสนอ จ านวน 7 ท่านค่ะ 

 ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
 มติที่ประชุม มีผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน  ได้แก่   (1)  นางธนาทิพย์ พลขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 

(2) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
มติที่ประชุม ไม่มี  



-๙- 
 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับ อันดับต่อไป ผมขอเปิดการเสนอชื่อ

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1                
นางมาลีฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางมาลี ศรีแสง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอ นายบุญยัง – 
พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วยครับ  
ที่ประชุม มีผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  

(2) นางดอกไม้  เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุม

เห็นชอบ ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2    
นายจ่งฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม  

ประชุมทุกท่าน ผม นายจ่ง  เสริฐขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมขอเสนอ  
นายประเสริฐ  เพียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วยครับ  
ที่ประชุม มีผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นางกลม  พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  

(2) นายอ านวย  ศรีทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุม

เห็นชอบ ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3   
นางธนาทิพย์ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม  

ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางธนาทิพย์  พลขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉันขอเสนอ 
นางส าเรียง  เมียกขุนทด  รองประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วยครับ  
ที่ประชุม มีผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาล  

(2) นายบุญยัง  พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุม

เห็นชอบ ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4    
นางกชพรฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม  

ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉันขอเสนอ 
นางมาลี  ศรีแสง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วยครับ  
ที่ประชุม มีผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นางธนาทิพย์  พลขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  

(2) นางดอกไม้  เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุม

เห็นชอบ ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5    
นางดอกไม้ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม  

ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางดอกไม้  เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉันขอเสนอ  
นางบัวภา  โมงขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วยครับ  
 
 



-๑๐- 
 
ที่ประชุม มีผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายบุญยัง  พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  

(2) ส าเรียง  เมียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุม

เห็นชอบ ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6    
นางกลมฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม  

ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางกลม พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉันขอเสนอ  
นายอ านวย ศรีทอง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 

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

(2) นายประเสริฐ เพียกขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุม

เห็นชอบ ผมขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7    
นายบุญยังฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม  

ประชุมทุกท่าน นายบุญยัง  พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมขอเสนอ  
นางดอกไม้ เมียกขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วยครับ  
ที่ประชุม มีผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ได้แก่  (1)  นายเสริฐ  เพียกขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  

(2) นางกลม  พัดขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุม

เห็นชอบนะครับ สรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 7 ท่าน ดังนี้ 
  1. นายบุญยัง     พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล 

2. นายประเสริฐ  เพียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 
๓. นางส าเรียง    เมียกขุนทด   รองประธานสภาเทศบาล  
4. นางมาลี   ศรีแสง   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นางบัวภา    โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  
๖. นายอ านวย   ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล  

  7. นางดอกไม้     เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาฯ  ท่านคณะกรรมการแปรญัตติ  ไม่ทราบว่าจะประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการฯและ  

เลขานุการคณะกรรมการฯ เมื่อใด   ผมขอเสนอวันประชุมคณะกรรมแปรญัตติ เพื่อ  วันนี้ 
ตอนบ่ายนั้นก็คือ วันที่ 1๑ ตุลาคม  2555 เวลา ๑๓.๐๐ น. หลังเลิกประชุมสภาฯ เสร็จ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔    
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 



-๑๑- 
 
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการ

พิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น  
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม
ร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค า
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น    

 ข้อ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อน ก าหนดเวลานัดประชุม 

เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามก าหนดที่นัดหมาย  ถ้าผู้แปร
ญัตติไม่มาชี้แจงตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาที นับแต่เวลาที่คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นได้เริ่มประชุมในวันนั้นให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนค าแปรญัตตินั้นแล้ว  เว้นแต่ผู้
แปรญัตติจะมีความจ าเป็นที่ไม่อาจมาชี้แจงได้และการประชุมเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้น  
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะรับพิจารณาค าแปรญัตตินั้นต่อไปก็ได้  
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงเพ่ิมเติม 

ปลัดเทศบาลฯ ขอคุณครับท่านประธานฯ  ผมขอก าหนดให้ผู้ยื่นค าเสนอขอแปรญัตติ ให้ยื่นค าเสนอขอ
แปรญัตติตั้งแต่หลังเลิกประชุมวันนี้เป็นต้นไป  ไปถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๕๕  จนถึง
เวลา ๑๕.๐๐ น. จะได้มีเวลาจัดท าเอกสารแจกคณะกรรมการฯ ในการประชุมที่หารือกัน
เมื่อครั้งที่แล้ว เราจะ ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา  
๐๙.๓๐ น.  ขอให้ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมที่เราจะประชุมสภาในวาระที่ ๒ ในวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  และในวาระท่ี ๓ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา 
๐๙.๓๐ น. ด้วยครับ   พร้อมนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมงานกันไปแจกน้ าและนมให้กับผู้สูงอายุ
ที่ไปปฏิบัติธรรม ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.เป็นต้นไปครับ 

ประธานสภาฯ ครับ ตามท่ีเลขานุการสภาฯได้เสนอนะครับ มีท่านใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม ถ้าไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ท่านใดเห็นด้วยกับ
เลขานุการสภาฯ ที่ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. , ประชุมสภา
เทศบาลในวาระท่ี ๒ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. และประชุมสภาเทศบาล
ฯในวาระที่ ๓ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. กรุณายกมือครับ 

 
 
 
 
 



-๑๒- 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่เลขานุการสภาฯ จ านวน  ๑๑ เสียง ได้แก่ ๑) นางส าเรียง  เมียกขุนทด  

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

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบตามที่เลขานุการสภาฯ  กรุณายกมือครับ  
มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบรับหลักการฯ จ านวน  - เสียง   
   งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง ได้แก่ นายจู ศรีทอง ประธานสภาเทศบาลต าบล 

หนองกราด 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีท่านใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน ผมขอถือโอกาสนี้เชิญชวนท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารทุก
ท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน จะมีกิจกรรมในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็น
วันพระใหญ่ มีกิจกรรมปฏิบัติธรรม งบประมาณท่ีผ่านมายังไม่ได้ด าเนินการ จึงขอเริ่มเต้น
วันช่วงวันหยุด ขอเชิญทุกท่านร่วมงานปฏิบัติ ถวายน้ าปาณะ ฟังการสนทนาธรรมจาก
พระวิทยากร ในเวลาบ่ายสองโมงเป็นต้นไป  วันนั้นก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่นุ่งขาวห่มขาว มาจาก
ที่อ่ืนประมาณ ๕- ๖ วัด มาร่วมกันสวดมนต์ให้กับหลวงพ่อเนียมฯ ซึ่งท่านก าลังป่วยให้
หายจากการป่วย  และในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เทศบาลจะร่วมกันถวายพวงมาลาวัน
ปิยมหาราช บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอด่านขุนทด   ขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานดังกล่าวฯ
ด้วย ขอเพ่ิมเติมขอเชิญท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล วันนี้ขอเชิญไปทอด
ผ้าบังสุกุลด้วยนะครับ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีอะไรส าหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม  

ทุกท่านให้ท าให้การประชุมด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  ผมขอปิดการประชุม 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น. 

   (ลงชื่อ)    ช่อทิพย์  พูดขุนทด         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นางช่อทิพย์  พูดขุนทด) 

นักการ 
 

(ลงชื่อ)     ดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์) 

เจ้าพนักงานธุรการ  
 
 
 
 



-๑๓- 
 
 

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

ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

 
 
 

ลงชื่อ)     ธนาทิพย์  พลขุนทด  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นางธนาทิพย์  พลขุนทด) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
 
 

 
(ลงชื่อ)     กชพร สกุลทัศนบรรจง  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นางกชพร สกุลทัศนบรรจง) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

 
 

(ลงชื่อ)        มาลี  ศรีแสง   กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นางมาลี    ศรีแสง) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
 
 

 
         ตรวจถูกต้องครบถ้วน 
   (ลงชื่อ)      จู ศรีทอง  
              (นายจู  ศรีทอง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


