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ส ำเนำ 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด   
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๕8  

วันที่  27  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2558  เวลำ 09.3๐ น. 
ณ   ห้องประชุมส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองกรำด 

--------------- 
ผู้มำประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยประดิษฐ์    ดีอ่อน สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด ประดิษฐ์     ดีอ่อน 
2 นำงกลม          พัดขุนทด สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด กลม          พัดขุนทด 
3 นำยชูศักดิ์        ไชยไธสง สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด ชูศักดิ์         ไชยไธสง 
4 นำงกชพร        สกุลทัศนบรรจง สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด กชพร         สกุลทัศนบรรจง 
5 นำยขุนนำม      มิตรขุนทด สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด ขุนนำม       มิตรขุนทด 
6 นำยอนงค์        โพคำศรี ประธำนสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด อนงค ์        โพคำศรี 
7 นำงวิภำ          สร้อยลอด สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด วิภำ           สร้อยลอด 
8 นำยชยพล       พูดขุนทด สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด ชยพล        พูดขุนทด 
9 นำงส ำเรียง       เมียกขุนทด สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด ส ำเรียง       เมียกขุนทด 

10 นำยประเสริฐ    เพียกขุนทด รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด ประเสริฐ     เพียกขุนทด 
11 นำงบัวภำ         โมงขุนทด สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด บัวภำ         โมงขุนทด 
12 นำยจ่ง            เสรฐิขุนทด สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด จ่ง             เสริฐขุนทด 
๑๓ พันจ่ำเอกสมหวัง    แผงฤทธิ์ ปลัดเทศบำล/เลขำนุกำรสภำเทศบำล สมหวัง  แผงฤทธิ์ 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ- สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำงดอกไม้ เมียกขุนทด รองนำยกเทศมนตรีฯ ดอกไม ้          เมียกขุนทด 
2 นำยจอย                บุตรดี รองนำยกเทศมนตรีฯ จอย              บุตรดี 
3 นำงกำญจนำ  นันทพูนพิพัฒน์ นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองกรำด กำญจนำ        นันทพูนพิพัฒน์ 
4 นำงมำลี ศรีแสง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีฯ มำลี               ศรีแสง 
5 นำยวีรภัทร ศิลำเลิศ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง วีรภัทร          ศิลำเลิศ 
6 นำงฉันทนำ         อ่ิมวิเศษ หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำชุมชน ฉันทนำ            อ่ิมวิเศษ 
7 นำงประภำพร       ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบำล ประภำพร      ธัมมะทัตตะโยธิน 
8 นำงรักษณำพำ รอสูงเนิน ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ รักษณำพำ        รอสูงเนิน 
9 จ่ำเอกพิสิษฐ์               เมิงขุนทด เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน พิสิษฐ์              เมิงขุนทด 

10 นำยอนุชิต ครุฑขุนทด หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล อนุชิต           ครุฑขุนทด 
11 นำงดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ หัวหน้ำฝ่ำยธุรกำร ดวงกมลวรรณ    แผงฤทธิ์ 
12 นำงสำวศรัญญำ แก่นวิถี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ศรัญญำ            แก่นวิถี 
13 นำยประจักษ์ โหงขุนทด ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรีฯ ประจักษ์         โหงขุนทด 
14 นำยภูษำ อริยำนุวัฒน์ หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร ภูษำ               อริยำนุวัฒน์ 
15 พันจ่ำเอกเสถียร สร้อยอุดม หัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ เสถียร             สร้อยอุดม 
16 นำงสำวขนิษฐำ     วำดวงษ ์ นักวิชำกำรประชำสัมพันธ์ ขนษิฐำ            วำดวงษ์ 
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17 นำยวิทยำ           เฮ็งสันเทียะ เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ วิทยำ           เฮ็งสันเทียะ 
18 นำงณัฐฐวี          รว่มกูล บุคลำกร ณัฐฐวี          ร่วมกูล 
19 นำงช่อทิพย์         พูดขุนทด นักกำร ช่อทิพย์         พูดขุนทด 

 

เริ่มประชุมเวลำ 09.3๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นำยอนงค์  โพคำศรี  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด เป็นประธำนในกำรเปิด

กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด  สมัยสำมัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่ 1  ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕8  ตำมระเบียบวำระ
กำรประชุม 
ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่อง  ที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 

๑.๑  เรื่อง  ประกำศสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด  เรื่อง  กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำ 
               เทศบำลต ำบลหนองกรำด  ประจ ำปี  พ.ศ. 2558  (เอกสำรหมำยเลข 1) 

ประธำนสภำฯ              ประกำศสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด   เรื่อง  กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
                               หนองกรำด  ประจ ำปี  พ.ศ. 2558  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำร 
                        ประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ  ๒๑ 

และพระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง     (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ 
มำตรำ  ๒๔  ประกอบกับมติที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด สมัยสำมัญ สมัยที่ 4  
ครั้งที่  ๑  ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕8  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกำยน  ๒๕๕7  มีมติเห็นชอบให้ 
ก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี  ระยะเวลำ  และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม 
สำมัญประจ ำปีของแต่ละสมัยในปี  พ.ศ. ๒๕๕8  และวันเริม่สมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของ 
ปีถัดไป  ดังต่อไปนี้   
๑)  ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๕8 มีสี่สมัย ได้แก่ 
สมัยที่  1  เริ่มวันที่    9   กุมภำพันธ์   ๒๕๕8  เป็นต้นไป  มีก ำหนด  ๓๐  วัน 
สมัยที่  2  เริ่มวันที่    8   พฤษภำคม   ๒๕๕8  เป็นต้นไป  มีก ำหนด  ๓๐  วัน 
สมัยที่  3  เริ่มวันที่   10  สิงหำคม      ๒๕๕8  เป็นต้นไป  มีก ำหนด  ๓๐  วัน 
สมัยที่  4  เริ่มวันที่    9   พฤศจิกำยน  ๒๕๕8  เป็นต้นไป  มีก ำหนด  ๓๐  วัน 
๒)  ก ำหนดวันเริ่มประชุมสภำเทศบำล  สมัยสำมัญ  สมัยแรก  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕59  เริ่ม
วันที่ 9 กุมภำพันธ์  ๒๕59  เป็นต้นไป  มีก ำหนด  ๓๐ วัน จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 
นำยอนงค์  โพคำศรี  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

ที่ประชุม  -รับทรำบ- 
   ๑.2  เรื่อง  ประกำศสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด  เรื่อง  กำรเรียกประชุมสภำเทศบำล 

               ต ำบลหนองกรำด  สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  1 ประจ ำปี  พ.ศ. 2558    
               (เอกสำรหมำยเลข 2) 

ประธำนสภำฯ              ประกำศสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด  เรื่อง  เรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด 
   สมัยสำมัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ ำปี  พ.ศ. 2558  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 
                           25 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 
                               ประกอบกับมติท่ีประชุมสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  
                               ประจ ำปี  พ.ศ. 2557  เมื่อวันที่  25  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2557  มติที่ประชุมได้ 
                               ก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด   สมัยสำมัญ  สมัยที่  4  ประจ ำปี  
                               พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่  9  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป  มีก ำหนด 30 วัน 
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                               จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน   ประกำศ  ณ  วันที่  23  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 
                               นำยอนงค์   โพคำศรี   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด    
ประธำนสภำฯ              -ไม่มี- 
ที่ประชุม                    รับทรำบ 
   ๑.3  เรื่อง  ประกำศสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด  เรื่อง  กำรเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุม 

               สภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด   (เอกสำรหมำยเลข 3) 
ประธำนสภำฯ              ประกำศสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด   เรื่อง  กำรเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล 
   ต ำบลหนองกรำด  เพ่ือเป็นกำรปฏิบัติให้สอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. 
   ๒๕๔๐ และเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๔ วรรคสำม หมวด ๙         
กำรรักษำระเบียบและควำมสงบเรียบร้อย ข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ ประธำนสภำท้องถิ่นมีอ ำนำจ
อนุญำตให้ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมสภำและกำรปรึกษำของสภำท้องถิ่นได้ตำมระเบียบ   
ที่สภำท้องถิ่นก ำหนด สภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด จึงขอประกำศให้ประชำชนผู้ที่สนใจที่
อยู่ในเขตเทศบำลต ำบลหนองกรำดเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด 
ในสมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด  สมัยสำมัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1 ประจ ำปี      
พ.ศ. ๒๕๕๘  ในวันที่  27  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลำ 09.3๐ น. ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองกรำด  จึงขอเชิญผู้สนใจเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลหนองกรำด  สมัยสำมัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕58  ในวัน เวลำ 
และสถำนที่ดังกล่ำว โดยพร้อมเพรียงกันจึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน  ประกำศ  ณ  
วันที่  23  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2558  นำยอนงค์  โพคำศรี  ประธำนสภำเทศบำล
ต ำบลหนองกรำด  
๑.4  เรื่อง  ประกำศสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด  เรื่อง  หลักเกณฑ์กำรเข้ำร่วมรับฟัง  
               กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด  (เอกสำรหมำยเลข 4) 
หลักเกณฑ์กำรเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด  เพ่ือให้เป็นไปตำม
ประกำศสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด  เรื่อง กำรเข้ำร่วมรับฟังกำร    ประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลหนองกรำด  จึงก ำหนดหลักเกณฑ์ไว้เพ่ือยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

   ๑. ลงชื่อผู้เข้ำร่วมประชุมโดยแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนต่อเจ้ำหน้ำที่ 
   ๒. แต่งกำยสุภำพเรียบร้อย 
   ๓. อยู่ในเฉพำะในบริเวณที่จัดให้ไม่เข้ำไปรบกวนกำรประชุม 
   ๔. ห้ำมใช้ถ้อยค ำไม่สุภำพ  กล่ำวค ำหยำบคำย เสียดสี หรือใส่ร้ำย 
   ๕. ห้ำมแสดงกิริยำอันพึงรังเกียจ 

๖. ห้ำมก่อกวนควำมสงบเรียบร้อย  หรือกระท ำกำรให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมสภำ 
    เทศบำลหรือจงใจกระท ำกำรใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจกำรของที่ประชุมสภำเทศบำล 

   ๗. ห้ำมขัดค ำสั่งของประธำนสภำเทศบำล 
   ๘. ไม่กระท ำกำรอ่ืน ๆ ที่ผิดกับระเบียบกำรประชุมสภำเทศบำล 
   ทั้งนี้  ให้ยึดถือและปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำวโดยเคร่งครัดต่อไป 

นำยอนงค์  โพคำศรี  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
ที่ประชุม  -รับทรำบ- 
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๑.5  เรื่อง  แผนปฏิบัติกำรโครงกำรกำรเดินส ำรวจออกโฉนดที่ดิน  ประจ ำปีงบประมำณ  
              พ.ศ. 2559  (เอกสำรหมำยเลข 5) 

ประธำนสภำฯ  เชิญท่ำนปลัดเทศบำลชี้แจงครับ 
ปลัดเทศบำล/ เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลฯ  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  ขอชี้แจงครับ  เรื่อง  แผน 
เลขำนุกำรสภำฯ ปฏิบัติกำรโครงกำรกำรเดินส ำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559  ตำมท่ี

ผมได้ไปประชุมที่อ ำเภอด่ำนขุนทด คือทำงหน่วยงำนที่ช่วยดูแลกำรออกหนังสือของที่ดิน    
แต่ที่เขตเทศบำลต ำบลหนองกรำดไม่มีครับ ที่ผมไปประชุมมำเนื่องจำกปัญหำเรื่องพ้ืนที่มี
มำกมำย  เพรำะมีจ ำนวนประชำกรเพ่ิมข้ึน  ก็ต้องกำรพ้ืนที่ท ำกินมำกขึ้น  จึงมีกำรบุกรุกที่
สำธำรณะมีมำกมำย  ทำงหน่วยงำนที่ดูแลเกี่ยวกับที่สำธำรณะ  ในอ ำเภอด่ำนขุนทดมีปัญหำ
กำรบุกรุกที่สำธำรณะอยู่ครับ  เช่น  ต ำบลสระจระเข้  ต ำบลตะเคียน    ต ำบลโนนเมือง
พัฒนำ  ทำงทหำรได้บอกว่ำจะขอคืนพ้ืนที่และจะท ำกำรส ำรวจโฉนดที่ดิน  ถ้ำใครที่บุกรุกก็
จะขอคืน  แต่ถ้ำพ้ืนที่ตรงไหนมีปัญหำก็จะสำมำรถเยี่ยวยำได้  ส่วนพื้นที่ท่ีมีกำรบุกรุกมำก
ที่สุดในเขตอ ำเภอด่ำนขุนทด  คือ  ต ำบลสระจระเข้  ต ำบลตะเคียน  ต ำบลโนนเมืองพัฒนำก็
มีเยอะครับ  ประมำณเจ็ดพันกว่ำไร่  ยกตัวอย่ำงเช่นพ้ืนที่บริเวณบ่อปลำย่ำง  ถ้ำพ้ืนที่
ตรงไหนมีก็ให้รำยงำนก่อนวันที่  15  ธันวำคม  2558  ถ้ำอยู่ในเขตท่ีสำธำรณะที่มี นส. 3 
เขำก็จะยึดหมดครับ    

ที่ประชุม  - รับทรำบ- 
ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่อง  กำรรับรองรำยงำนกำรประชุม 
   2.1  เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด สมัยสำมัญ  

     สมัยท่ี  3  ครั้งที ่ 3  ประจ ำปี  พ.ศ. 2558  เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2558  
         (เอกสำรหมำยเลข 6) 
ประธำนสภำฯ  เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ ำปี  

พ.ศ. 2558  เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2558 เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ส่งรายงาน 
การประชุมให้ทุกท่านได้ตรวจเอกสารแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่
ครับ  ถ้ำไม่มี  ถือว่ำที่ประชุมรับรองนะครับ  

มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุม 
ที่ประชุม  - รับทรำบ- 
ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่อง  กระทู้ถำม 
ประธำนสภำฯ  - ไม่มี- 
ที่ประชุม  - รับทรำบ- 
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่อง ท่ีคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
ประธำนสภำฯ  - ไม่มี- 
ที่ประชุม  - รับทรำบ- 
ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 

5.1 เรื่อง  โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำอเนกประสงค์  หมู่ที่  3  (บริเวณบึงหนองใหญ่) 
               (เอกสำรหมำยเลข 7)   

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงชี้แจงรำยละเอียดครับ 
นำยวีรภัทรฯ  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุม 

ทุกท่ำน ผมนำยวีรภัทร ศิลำเลิศ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ขออนุญำตน ำเรียนชี้แจงดังนี้ เกี่ยวกับ
โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำอเนกประสงค์  หมู่ที่ 3 (บริเวณบึงหนองใหญ่) สถำนที่ก่อสร้ำงฯ  
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เป็นที่ดินสำธำรณประโยชน์  ที่ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน จะต้องด ำเนินกำรขอถอน
สภำพและขอใช้ที่สำธำรณประโยชน์ บึงหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้ำนหนองกรำด ตำมหนังสือ
ส ำคัญส ำหรับที่หลวง เลขที่ 22172 ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมำณ 180 ไร่ 1 งำน 12 
ตำรำงวำ เทศบำลต ำบลหนองกรำด มีควำมประสงค์ขอถอนสภำพและขอใช้ที่ดินแปลง
ดังกล่ำว (บำงส่วน)  เพ่ือก่อสร้ำงลำนกีฬำเอนกประสงค์ตำมแบบมำตรฐำนกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย ในเนื้อที่โดยประมำณ 4 ไร่ คงเหลือท่ีส ำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน เนื้อที่
โดยประมำณ 176 ไร่ 1 งำน 12 ตำรำงวำ ซึ่งเทศบำลต ำบลหนองกรำดได้ของบสนับสนุน
ทุกปี และได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุเดหนุน  เฉพำะ
กิจกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  จังหวัดนครรำชสีมำ  เทศบำลต ำบลหนองกรำดได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณเป็นจ ำนวนเงิน  1,050,800.-  บำท  ขอชี้แจงเพียงเท่ำนี้ครับ     

นำยประเสริฐฯ  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน   คณะผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุม 
ทุกท่ำน  ผมนำยประเสริฐ  เพียกขุนทด รองประธำนสภำเทศบำลฯ  ผมสงสัยว่ำท ำไม
งบประมำณแต่ละแห่งไม่เท่ำกัน  เขำมีหลักเกณฑ์  ข้อก ำหนดงบประมำณอย่ำงไรครับ 

นำยวีรภัทรฯ  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุม 
ทุกท่ำน ผมนำยวีรภัทร ศิลำเลิศ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  กำรขอสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพำะ
กิจในปีงบประมำณ  2559  ซึ่งเรำจะต้องยื่นเสนอโครงกำรในปีงบประมำณ  2558  และ
ในกำรก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำอเนกประสงค์  หมู่ที่  3  (บริเวณบึงหนองใหญ่)     
ที่เรำได้เสนอไปนั้น  เป็นเงินอุดหนุนเฉพำะกิจในปีงบประมำณ  2559  ตำมที่ท่ำนประเสริฐ  
เพียกขุนทด  สงสัยว่ำท้องถิ่นแต่ละแห่งท ำไมถ้ำได้รับกำรจัดสรรงบประมำณไม่เท่ำกัน  
เนื่องจำกว่ำพ้ืนที่ในกำรก่อสร้ำงและแบบแปลนที่เสนอโครงกำรเข้ำไปไม่เท่ำกัน  แต่ในส่วน
ของรูปแบบก็จะเป็นไปตำมมำตรฐำนของแต่ละหน่วยงำนว่ำจะยึดของหน่วยงำนใด ผมขอ   
น ำเรียนเพียงเท่ำนี้ครับ 

ประธำนสภำฯ  ขอบคุณท่ำนวีรภัทร  ศิลำเลิศ  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ที่ได้ชี้แจงรำยละเอียดครับ  เชิญท่ำน 
   ปลัดเทศบำลชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ปลัดเทศบำล/ เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลฯ  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  ขออนุญำตน ำเรียนที่ประชุม  
เลขำนุกำรสภำฯ ครับ ที่ผมไปประชุมมำคือเวลำของบประมำณต้องขอตั้งแต่ต้นปี ทำงผู้ว่ำรำชกำรได้แจ้งมำว่ำ  

ท้องถิ่นใดที่มีปัญหำเรื่อง  ประปำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  กล้องวงจรปิด CCTV  ในปีที่แล้ว
เทศบำลต ำบลหนองกรำดได้รับจัดสรรงบประมำณให้ด ำเนินกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด  CCTV 

   เรียบร้อยแล้ว  แต่ในปีนี้เทศบำลต ำบลหนองกรำดได้รับจัดสรรงบประมำณโครงกำรในปีงบ 
ประมำณ  2559  เรำได้โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำอเนกประสงค์  หมู่ที่ 3  (บริเวณบึง
หนองใหญ่)  สถำนที่ก่อสร้ำงฯ เป็นที่ดินสำธำรณประโยชน์  ที่ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
จะต้องด ำเนินกำรขอถอนสภำพและขอใช้ที่สำธำรณประโยชน์ บึงหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้ำน
หนองกรำด ตำมหนังสือส ำคัญส ำหรับที่หลวง เลขที่ 22172 ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมำณ 
180 ไร่ 1 งำน 12 ตำรำงวำ เทศบำลต ำบลหนองกรำด มีควำมประสงค์ขอถอนสภำพและ
ขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่ำว (บำงส่วน) เพ่ือก่อสร้ำงลำนกีฬำเอนกประสงค์ตำมแบบมำตรฐำน
กำรกีฬำแห่งประเทศไทย ในเนื้อที่โดยประมำณ 4 ไร่ คงเหลือที่ส ำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์
ร่วมกัน เนื้อท่ีโดยประมำณ 176 ไร่ 1 งำน 12 ตำรำงวำขออนุญำตชี้แจงเพียงเท่ำนี้ครับ     

ประธานสภาฯ              มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ ท่ำนใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญท่ำนชยพล  พูดขุนทดครับ 
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นำยชยพลฯ  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุม 
ทุกท่ำน ผมนำยชยพล  พูดขุนทด  สมำชิกสภำเทศบำลฯ  ขออนุญำตเพ่ิมเติมในส่วนของ
สถำนที่ก่อสร้ำงลำนกีฬำ  ด้วยควำมเป็นห่วงเพรำะเป็นสถำนที่สำธำรณะ  เรำจะต้อง
ประชำคมด้วยหรือเปล่ำครับ   

ประธำนสภำฯ ขอบคุณท่ำนชยพล  พูดขุนทด  มีท่ำนใดจะเพ่ิมเติมหรือไมครับ  เชิญท่ำนปลัดเทศบำลชี้แจง
เพ่ิมเติมครับ 

ปลัดเทศบำล/ เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลฯ  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  ผมขอกรำบเรียนอย่ำงนี้ครับ 
เลขำนุกำรสภำฯ   ในกำรจัดท ำประชำคมแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลหนองกรำด  พ่ีน้องประชำชนก็ได้เสนอเข้ำ

แผนพัฒนำไว้ทุกปีโดยตลอด  ซึ่งเป็นควำมต้องกำรของประชำชน  เรำจึงได้จัดท ำโครงกำร
ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ  

 ส่วนกำรประชุมประจ ำเดือน  ผมเคยขอมติที่ประชุมไปแล้ว  ในวันที่ประชุมประจ ำเดือน   
เมื่อวันที่  10  พฤศจิกำยน  2558  ที่ประชุมเห็นชอบ  ก็เหลือแต่สภำเท่ำนั้นครับ   

ประธำนสภำฯ มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ จะเพ่ิมเติมหรือไม  ถ้ำไม่มีท่ำนในจะเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมเลย
นะครับ  ผมจะถำมมติที่ประชุมเป็น  3  ประเด็น  ดังนี้ 

 ประเด็นที่  1  ผมจะถำมว่ำสมำชิกสภำเทศบำลฯ  ท่ำนใดเห็นชอบ 
  ประเด็นที่  2  ผมจะถำมว่ำสมำชิกสภำเทศบำลฯ  ท่ำนใดไม่เห็นชอบ 
 ประเด็นที่  3  ผมจะถำมว่ำสมำชิกสภำเทศบำลฯ  ท่ำนใดงดออกเสียง 
ที่ประชุม  - รับทรำบ- 
ประธำนสภำฯ มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ  ท่ำนใดเห็นชอบ  กรุณำยกมือครับ 
ที่ประชุม ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบ จ านวน  ๑2 เสียง ได้แก่ 

(๑)  นายประเสริฐ  เพียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลฯ 
(๒)  นายชยพล  พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
(๓)  นายจ่ง   เสริฐขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๔)  นายชูศักดิ์   ไชยไธสง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๕)  นางวิภา   สร้อยลอด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
(6)  นำงกลม  พัดขุนทด  สมำชิกสภำเทศบำลฯ   
(7 ) นำงบัวภำ  โมงขุนทด สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
(8)  นำงกชพร  สกุลทัศนบรรจง  สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
(9)  นำยขุนนำม  มิตรขุนทด  สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
(10) นำยประดิษฐ์  ดีอ่อน สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
(11) นำงส ำเรียง  เมียกขุนทด    สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
(12) นายอนงค์    โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ ท่ำนใดไม่เห็นชอบ กรุณำยกมือครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี- 
ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ ท่ำนใดงดออกเสียง กรุณำยกมือครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี- 
ประธำนสภำฯ   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 
ที่ประชุม  - รับทรำบ- 
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5.2 เรื่อง  กำรขอรับงบประมำณเพื่อด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยฯ   
               (เอกสำรหมำยเลข 8)   

ประธำนสภำฯ  เชิญท่ำนปลัดเทศบำลชี้แจงครับ 
ปลัดเทศบำล/ เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลฯ  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  ขออนุญำตน ำเรียนที่ประชุม  
เลขำนุกำรสภำฯ  ครับ  ในส่วนนี้คือส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครรำชสีมำ  ให้เรำ 

รำยงำนเรื่อง  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของจังหวัด  ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2560  ส่วนปัญหำเรื่องขยะของเทศบำลต ำบลหนองกรำด  ก็คือมีไฟไหม้เป็นประจ ำ
ทุกวัน  ในส่วนของปีงบประมำณ 2559 นี้ผมก็เลยอยำกจะขอจัดสรรงบประมำณรถแม็คโคร
เพ่ือมำจัดกำรขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ  เพรำะฉะนั้นผมก็เลยส่งเรื่องไปขอจัดสรร 
งบประมำณขอรถแม็คโครและรถบรรทุกขยะ แต่ก่อนที่เรำจะของบประมำณไปก็ต้องขอ
ควำมเห็นชอบจำกสภำฯ ก่อน  ส่วนอีกเรื่องคือเรื่องรถบรรทุกขยะ  เรำมี 3 คัน  ส่วนคันเล็ก
เรำก็ไม่ได้ใช้ขนขยะแล้วปัจจุบันสภำพก็เก่ำมำก  ซ่อมบ่อย ส่วนอีกคันหนึ่งเป็นรถ  6 ล้อ     
เทท้ำย (รถดั้ม) จำกสภำพและอำยุกำรใช้งำนมำเป็นเวลำนำนก็มีกำรซ่อมแซมบ่อยมำก      
แต่เรำก็ไม่มีงบประมำณที่จะซื้อใหม่  ผมก็เลยขอรับกำรสนับสนุนรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ำย
ไปอีกหนึ่งคัน  แต่ถ้ำสภำฯ ไม่ขัดข้อง  วันนี้ผมอยำกจะขอควำมเห็นชอบจำกสภำฯ ก่อนครับ  
เรำท ำเรื่องส่งไปในปีงบประมำณ  2559  ถ้ำได้รับจัดสรรตำมที่ขอก็คงจะเป็นปีงบประมำณ  
2560 ที่จะได้รับจัดสรรงบประมำณเรำก็จะได้ตั้งงบประมำณรองรับในส่วนสมทบ 10% 
ส ำหรับกำรจัดซื้อรถดังกล่ำว  ขออนุญำตน ำเรียนเพียงเท่ำนี้ครับ    

ประธานสภาฯ              มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ  ท่ำนใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญจ่ำเอกพิสิษฐ์  เมิงขุนทด  ชี้แจง 
  ด้วยครับ   
จ่ำเอกพิสิษฐ์ฯ  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน  คณะผู้บริหำร  ปลัดเทศบำลและ 

ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมจ่ำเอกพิสิษฐ์  เมิงขุนทด  ในส่วนปัญหำของบ่อขยะ  ก็ยังมีกำร
เผำขยะในบ่อขยะอยู่เป็นประจ ำ  ซึ่งเรำก็ไม่รู้ว่ำท่ำนใดเผำแต่เรำก็ไปดับไฟเป็นประจ ำ     
ส่วนในกำรดับไฟบ่อขยะนั้น เรำคิดว่ำดับหมดแล้ว แต่จริงๆ แล้วเรำมองไม่เห็น มันอยู่ข้ำงใน  
พอปล่อยไว้สักวัน  สองวันก็ยังมีไฟขึ้นมำอีกครับ  

นำยประเสริฐฯ  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน   คณะผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุม 
ทุกท่ำน  ผมนำยประเสริฐ  เพียกขุนทด  รองประธำนสภำเทศบำลฯ  ผมคิดว่ำเรำใช้รถล้อ
ยำงดีกว่ำไหมครับ  เพรำะถ้ำเรำใช้รถแม็คโครก็คงจะต้องใช้รถบรรทุกเพ่ิมอีกคัน    

ประธานสภาฯ              มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ  ท่ำนใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  เชิญท่ำนชยพล  พูดขุนทดครับ 
นำยชยพลฯ  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุม 

ทุกท่ำน ผมนำยชยพล  พูดขุนทด  สมำชิกสภำเทศบำลฯ  ขอขอบคุณท่ำนรองประธำนสภำฯ   
ด้วยครับที่เป็นห่วงในกำรใช้งำนที่หลำกหลำย  แต่วัตถุประสงค์ที่เทศบำลขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณไปนั้น  เพ่ือจัดซื้อรถแม็คโครไว้ส ำหรับตักขยะ  แต่ถ้ำใช้รถล้อยำงก็อำจจะติด
หล่มและอำจมีของแหลมหรือของมีคมท ำให้ยำงรั้วได้ครับ  แต่ถ้ำเป็นล้อตะขำบก็จะดีกว่ำ 
ขอน ำเรียนเพียงแค่นี้ครับ  

ประธานสภาฯ              มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ  ท่ำนใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  เชิญท่ำนชูศักดิ์  ไชยไธสงครับ  
นำยชูศักดิ์  ฯ  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุม 

ทุกท่ำน ผมนำยชูศักดิ์  ไชยไธสง  สมำชิกสภำเทศบำลฯ  แล้วเทศบำลจะต้องมีกำรอุดหนุน
งบประมำณสมทบด้วยหรือไมครับ   
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ปลัดเทศบำล/ เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลฯ  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  เทศบำลจะต้องอุดหนุน 
เลขำนุกำรสภำฯ งบประมำณสมทบจ ำนวน  10 % ครับ  
ประธำนสภำฯ มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ จะเพ่ิมเติมหรือไม  ถ้ำไม่มีท่ำนในจะเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมเลย

นะครับ  ผมจะถำมมติที่ประชุมเป็น  3  ประเด็น  ดังนี้ 
 ประเด็นที่  1  ผมจะถำมว่ำสมำชิกสภำเทศบำลฯ  ท่ำนใดเห็นชอบ 
  ประเด็นที่  2  ผมจะถำมว่ำสมำชิกสภำเทศบำลฯ  ท่ำนใดไม่เห็นชอบ 
 ประเด็นที่  3  ผมจะถำมว่ำสมำชิกสภำเทศบำลฯ  ท่ำนใดงดออกเสียง 
ที่ประชุม  - รับทรำบ- 
ประธำนสภำฯ มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ  ท่ำนใดเห็นชอบ  กรุณำยกมือครับ 
ที่ประชุม ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบ จ านวน  ๑2 เสียง ได้แก่ 

(๑)  นายประเสริฐ  เพียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลฯ 
(๒)  นายชยพล  พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
(๓)  นายจ่ง   เสริฐขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๔)  นายชูศักดิ์   ไชยไธสง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๕)  นางวิภา   สร้อยลอด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
(6)  นำงกลม  พัดขุนทด  สมำชิกสภำเทศบำลฯ   
(7 ) นำงบัวภำ  โมงขุนทด สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
(8)  นำงกชพร  สกุลทัศนบรรจง  สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
(9)  นำยขุนนำม  มิตรขุนทด  สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
(10) นำยประดิษฐ์  ดีอ่อน สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
(11) นำงส ำเรียง  เมียกขุนทด    สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
(12) นายอนงค์    โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ ท่ำนใดไม่เห็นชอบ กรุณำยกมือครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี- 
ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ ท่ำนใดงดออกเสียง กรุณำยกมือครับ 

 

ที่ประชุม  - ไม่มี- 
ประธำนสภำฯ   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 
ที่ประชุม  - รับทรำบ- 
     5.3  เรื่อง  กำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณโครงกำรขุดลอกบึงหนองใหญ่   

               (เอกสำรหมำยเลข 9)   
ประธำนสภำฯ  เชิญท่ำนผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงชี้แจงครับ 
นำยวีรภัทรฯ  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน คณะผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุม 

ทุกท่ำน ผมนำยวีรภัทร ศิลำเลิศ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ตำมเอกสำรหมำยเลข 9  บริเวณที่
ต้องกำรขุดลอกพ้ืนที่ด ำเนินกำรประมำณ  80  ไร่  ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร  แบบส ำหรับ
โครงกำรขุดลอกบึงหนองใหญ่  พ้ืนที่ที่ขุดแล้วประมำณ  10  ไร่  ผมก็ได้รับมอบหมำยจำก
ท่ำนนำยกเทศมนตรีและท่ำนปลัดเทศบำล  ให้ออกแบบเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนกำรขุดลอก
บึงหนองใหญ่  ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ผู้น ำของเรำที่ต้องไปประสำนอีกที  ส่วนผมก็ด ำเนินกำรด้ำน
เอกสำรและก็ท ำเรื่องขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ  ขอชี้แจงเพียงเท่ำนี้ครับ 
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ประธำนสภำฯ มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ จะเพ่ิมเติมหรือไม  ถ้ำไม่มีท่ำนในจะเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมเลย
นะครับ  ผมจะถำมมติที่ประชุมเป็น  3  ประเด็น  ดังนี้ 

 ประเด็นที่  1  ผมจะถำมว่ำสมำชิกสภำเทศบำลฯ  ท่ำนใดเห็นชอบ 
  ประเด็นที่  2  ผมจะถำมว่ำสมำชิกสภำเทศบำลฯ  ท่ำนใดไม่เห็นชอบ 
 ประเด็นที่  3  ผมจะถำมว่ำสมำชิกสภำเทศบำลฯ  ท่ำนใดงดออกเสียง 
ที่ประชุม  - รับทรำบ- 
ประธำนสภำฯ มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ  ท่ำนใดเห็นชอบ  กรุณำยกมือครับ 
ที่ประชุม ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบ จ านวน  ๑2 เสียง ได้แก่ 

(๑)  นายประเสริฐ  เพียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลฯ 
(๒)  นายชยพล  พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
(๓)  นายจ่ง   เสริฐขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๔)  นายชูศักดิ์   ไชยไธสง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๕)  นางวิภา   สร้อยลอด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
(6)  นำงกลม  พัดขุนทด  สมำชิกสภำเทศบำลฯ   
(7 ) นำงบัวภำ  โมงขุนทด สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
(8)  นำงกชพร  สกุลทัศนบรรจง  สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
(9)  นำยขุนนำม  มิตรขุนทด  สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
(10) นำยประดิษฐ์  ดีอ่อน สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
(11) นำงส ำเรียง  เมียกขุนทด    สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
(12) นายอนงค์    โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ ท่ำนใดไม่เห็นชอบ กรุณำยกมือครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี- 
ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ ท่ำนใดงดออกเสียง กรุณำยกมือครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี- 
ประธำนสภำฯ   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 
ที่ประชุม  - รับทรำบ- 
ระเบียบวำระท่ี 6 เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 

6.1 เรื่อง  ก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด  ประจ ำปี พ.ศ. 2559 
               (เอกสำรหมำยเลข 10) 

ประธำนสภำฯ              ร่ำงประกำศสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด   เรื่อง  กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล 
ต ำบลหนองกรำด  ประจ ำปี  พ.ศ. 2559  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับ
กำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ  ๒๑ 
และพระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับที่ ๑๓)   พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มำตรำ  ๒๔  ประกอบกับมติที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด สมัยสำมัญ สมัยที่ 4  
ครั้งที่  ๑  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๕8  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกำยน  ๒๕๕8  มีมติเห็นชอบให้ 
ก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี  ระยะเวลำ  และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม 
สำมัญประจ ำปีของแต่ละสมัยในปี  พ.ศ. ๒๕๕9  และวันเริม่สมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของ 
ปีถัดไป  ดังต่อไปนี้   
๑)  ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๕9  มีสี่สมัย ได้แก่ 
สมัยที่  1  เริ่มวันที่    9   กุมภำพันธ์   ๒๕๕9  เป็นต้นไป  มีก ำหนด  ๓๐  วัน 
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สมัยที่  2  เริ่มวันที่   10  พฤษภำคม   ๒๕๕9  เป็นต้นไป  มีก ำหนด  ๓๐  วัน 
สมัยที่  3  เริ่มวันที่    5   สิงหำคม      ๒๕๕9  เป็นต้นไป  มีก ำหนด  ๓๐  วัน 
สมัยที่  4  เริ่มวันที่    2   พฤศจิกำยน  ๒๕๕9  เป็นต้นไป  มีก ำหนด  ๓๐  วัน 
๒)  ก ำหนดวันเริ่มประชุมสภำเทศบำล  สมัยสำมัญ  สมัยแรก  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕60  เริ่ม
วันที่ 9 กุมภำพันธ์  ๒๕60  เป็นต้นไป  มีก ำหนด  ๓๐ วัน จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 
นำยอนงค์  โพคำศรี  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

 ผมจะถำมมติที่ประชุมนะครับว่ำ  สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบ  ร่ำงประกำศสภำเทศบำลต ำบล
หนองกรำด  เรื่อง  กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด  ประจ ำปี  พ .ศ.  
2559  มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ  ท่ำนใดเห็นชอบ  กรุณำยกมือครับ 

ที่ประชุม ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบ จ านวน  ๑2 เสียง ได้แก่ 
(๑)  นายประเสริฐ  เพียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลฯ 
(๒)  นายชยพล  พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
(๓)  นายจ่ง   เสริฐขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๔)  นายชูศักดิ์   ไชยไธสง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๕)  นางวิภา   สร้อยลอด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
(6)  นำงกลม  พัดขุนทด  สมำชิกสภำเทศบำลฯ   
(7 ) นำงบัวภำ  โมงขุนทด สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
(8)  นำงกชพร  สกุลทัศนบรรจง  สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
(9)  นำยขุนนำม  มิตรขุนทด  สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
(10) นำยประดิษฐ์  ดีอ่อน สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
(11) นำงส ำเรียง  เมียกขุนทด    สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
(12) นายอนงค์    โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธำนสภำฯ   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 
ที่ประชุม  - รับทรำบ- 
ระเบียบวำระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ ท่ำนใดมีข้อรำชกำรที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทรำบและเพ่ือ 
   พิจำรณำอีกหรือไม่ เชิญได้เลยครับ 
พันจ่ำเอกเสถียรฯ เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน คณะผู้บริหำร  ปลัดเทศบำลและ 
   ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมพันจ่ำเอกเสถียร  สร้อยอุดม  หัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ  ผมขอ 
                       อนุญำตน ำเรียน  ในส่วนของกำรขยำยเขตเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ  ทั้งหมด  12  สำย ดังนี้ครับ 
   1.  ถนนเทศบำลซอยข้ำงบ้ำนนำยจรัล  ชอบใจ   
   2.  ถนนเทศบำลซอยข้ำงบ้ำนนำงแตงขำว  หอมจันทึก 
   3.  ถนนเทศบำลซอยข้ำงบ้ำนนำยฌัชวินทร์  หินขุนทด 
   4.  ถนนเทศบำลซอยข้ำงบ้ำนนำงสำวแต๋ว  ฟ้ำคุ้ม   
   5.  ถนนเทศบำลซอยข้ำงบ้ำนนำยพีรพงษ์  สีขุนทด 
   6.  ถนนเทศบำลซอยข้ำงบ้ำนนำยแท่น  ศรีทอง 
   7.  ถนนเทศบำลซอยข้ำงบ้ำนนำยวุฒิกร  พัดขุนทด 
   8.  ถนนเทศบำลซอยข้ำงบ้ำนนำยเที่ยง  ประณีตพลกรัง 
   9.  ถนนเทศบำลซอยข้ำงบ้ำนนำยใจ  แจ้งภัย   
   10. ถนนเทศบำลซอยข้ำงบ้ำนนำยเฉลิม  อยู่จัตุรัส 
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   11. ถนนเทศบำลซอยบึงหนองใหญ่ 
   12. ถนนเทศบำลซอยนำยชำญรักษณ์  นำประสิทธิ์       

รวมค่ำใช้จ่ำยที่กำรไฟฟ้ำประมำณกำรไว้  รวมทั้งสิ้น 845,409.26.- บำท  แต่งบประมำณ  
   ของเทศบำลที่ตั้งไว้แค่  200,000.-  บำท  ครับ  กำรไฟฟ้ำแจ้งไว้รำคำนี้ภำยใน  6  เดือน  
   แต่ถ้ำหลังจำก  6  เดือน  เป็นอีกรำคำหนึ่ง  ขอน ำเรียนเพียงเท่ำนี้ครับ 
ประธำนสภำฯ ขอบคุณพันจ่ำเอกเสถียร  สร้อยอุดมด้วยครับ มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ ท่ำนใดจะเพ่ิมเติม

หรือไม่ครับ 
นำยชูศักดิ์ฯ  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน   คณะผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุม 

ทุกท่ำน  ผมนำยชูศักดิ์   ไชยไธสง   สมำชิกสภำเทศบำลฯ   เรื่องถนนซอยบ้ำนนำยสมควร      
ดักขุนทด ผมอยำกจะให้ท ำเป็นแบบหูช้ำงด้วยเพรำะผมไปดูก็เห็นเป็นเหลี่ยมเหมือนเดิมครับ  
อยำกให้ช่ำงไปท ำให้เขำก่อนเพรำะว่ำที่บ้ำนเขำจะจัดงำนบวชลูกชำยครับ   

ประธำนสภำฯ  ขอบคุณชูศักดิ์  ไชยไธสงครับ มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ ท่ำนใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีผม 
   ขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
นำยกเทศมนตรีฯ เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ สมำชิกสภำเทศบำลฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ก่อนอื่น

ดิฉันขอขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลฯ ทั้ง 2 เขต ที่ให้ควำมร่วมมือด้วยดี ไม่ว่ำจะเป็น
งำนโครงกำรต่ำงๆ ท่ำนก็ได้ช่วยไปดูแลเป็นอย่ำงดี ทำงฝ่ำยคณะบริหำรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ    
มีอะไรก็มำบอกกล่ำวกันได้เพรำะเป็นปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนที่เรำต้องช่วยกัน 

 ดูแล  เพ่ือควำมก้ำวหน้ำของเทศบำลต ำบลหนองกรำดของเรำ  ดิฉันก็มีเรื่องชี้แจงเพียงเท่ำนี้
ขอบคุณทุกท่ำนค่ะ 

ประธำนสภำฯ  ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลหนองกรำด มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ ท่ำนใดจะเสนอ
เพ่ิมเติมหรือไมครับ ถ้ำไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม  เวลำ  12.25  น. 
 
 

(ลงชื่อ)        ขนิษฐำ วำดวงษ์     ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
         (นำงสำวขนิษฐำ  วำดวงษ์) 

นักวิชำกำรประชำสัมพันธ์ 
 
 
 

(ลงชื่อ)      ดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์      ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
           (นำงดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์) 
                   หัวหน้ำฝ่ำยธุรกำร 

 
 
 

พันจ่ำเอก    สมหวัง   แผงฤทธิ์     ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

        ปลัดเทศบำลต ำบลหนองกรำด 
            เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด 
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ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน 
 

(ลงชื่อ) 
(นำงกชพร  สกุลทัศนบรรจง) 

สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

 
ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน 

 
(ลงชื่อ) 
 

(นำงวิภำ  สร้อยลอด) 
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

 
ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน 

 
(ลงชื่อ) 

(นำยชยพล  พูดขุนทด) 
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
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เรียน   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด 
- เพ่ือโปรดทรำบ 
- สภำเทศบำลฯ ได้มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้ง

ที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ. 2558 เมื่อครำวประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 
เรียบร้อยแล้ว เห็นควรลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 

 

 
พันจ่ำเอก 
     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

        ปลัดเทศบำลต ำบลหนองกรำด 
           เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด 
 
                                                           - ทรำบ 
          (ลงชื่อ) 
          (นำยอนงค์  โพคำศรี) 
         ประธำนสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด 
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ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน 
 

(ลงชื่อ) 
(นำงกชพร  สกุลทัศนบรรจง) 

สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

 
ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน 

 
(ลงชื่อ) 
 

(นำงวิภำ  สร้อยลอด) 
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

 
ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน 

 
(ลงชื่อ) 

(นำยชยพล  พูดขุนทด) 
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
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เรียน   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด 
- เพ่ือโปรดทรำบ 
- สภำเทศบำลฯ ได้มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้ง

ที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2558 เมื่อครำวประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 
เรียบร้อยแล้ว เห็นควรลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 

 

 
พันจ่ำเอก 
     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

        ปลัดเทศบำลต ำบลหนองกรำด 
           เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด 
 
                                                           - ทรำบ 
          (ลงชื่อ) 
          (นำยอนงค์  โพคำศรี) 
         ประธำนสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

เอียดกำรใช้เงินอุดหนุนทั่วไป 
ณ  วันที่  21  สิงหำคม  2558 

ประมำณกำร                     12,650,000.00  บำท 
รับจริงเงินอุดหนุนทั่วไป               8,705,886.00 บำท 
- เงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนสำธำรณสุข                                               60,000 บำท 
- เงินอุดหนุนทั่วไปอำหำรกลำงวัน                                         662,000.00 บำท 
- เงินอุดหนุนทั่วไปอำหำรเสริม (นม)                                      280,630.00 บำท 

รวมทั้งสิ้น             9,708,516.00 บำท 
   รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนทั่วไป 

- ค่ำใช้สอย               1,009,467.00 บำท 
- ค่ำวัสดุ               2,225,307.28 บำท 
- ค่ำสำธำรณูปโภค                 499,697.63 บำท 
- เงินอุดหนุน        868,000.00 บำท 
- รำยจ่ำยอื่น            -     บำท 
- ค่ำครุภัณฑ์          313,100.00 บำท 
- ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง        903,000.00 บำท 
- งบกลำง                -     บำท  

 รวม                        5,818,571.91 บำท 
     คงเหลือ              3,889,944.09 บำท 

   1. รำยจ่ำยท่ีก่อหนี้ผูกพัน 
       1.1 อำหำรเสริม (นม)                 166,978.20 บำท 
       1.2 ก่อหนี้ผูกพัน 3 โครงกำร             1,472,000.00 บำท 

รวม                       1,638,978.20 บำท 
 
 

(15/17) 
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   2. รำยจ่ำยกันไว้จ่ำยรำยจ่ำยประจ ำ (เดือนสิงหำคม – กันยำยน 2558) 
       2.1 ค่ำโทรศัพท์  9,000×2         18,000.00 บำท 
       2.2 ค่ำน้ ำประปำ  3,000×2           6,000.00 บำท 
       2.3 ค่ำไฟฟ้ำ  35,000×2         70,000.00 บำท 

    2.4 ค่ำน้ ำมัน  50,000×2      100,000.00 บำท 
       2.5 ชั้นวำงกระเป๋ำ                     40,000.00 บำท 
       2.6 ค่ำใช้จ่ำยอื่น  200,000×2     400,000.00 บำท 

    2.7 ค่ำก่อสร้ำงเสำธงชำติฯ                  280,000.00 บำท 
รวม                         914,000.00 บำท 

     คงเหลือเงินอุดหนุนทั่วไปท่ีสำมำรถน ำไปใช้ได้                 1,336,965.89 บำท 
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ปิดประชุม  เวลำ  16.10  น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)        ขนิษฐำ วำดวงษ์     ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
         (นำงสำวขนิษฐำ  วำดวงษ)์ 

นักวิชำกำรประชำสัมพันธ์ 
 
 

(ลงชื่อ)      ดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์      ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
           (นำงดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์) 
                   หัวหน้ำฝ่ำยธุรกำร 

 
 
 

พันจ่ำเอก    สมหวัง   แผงฤทธิ์     ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

        ปลัดเทศบำลต ำบลหนองกรำด 
            เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด 
 

 
          งชื่อ)        ขนิษฐำ วำดวงษ์     ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 

         (นำงสำวขนิษฐำ  วำดวงษ์) 
นักวิชำกำรประชำสัมพันธ์ 

 
 
 

(ลงชื่อ)      ดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์      ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
           (นำงดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์) 
                   หัวหน้ำฝ่ำยธุรกำร 

 
 
 

พันจ่ำเอก    สมหวัง   แผงฤทธิ์     ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

        ปลัดเทศบำลต ำบลหนองกรำด 
            เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

พันจ่ำเอก 
    (สมหวัง   แผงฤทธิ์) 
      ปลัดเทศบำลต ำบลหนองกรำด 



 
 
 
 
 
 
 

 
ส ำเนำ 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด   
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๕8  
วันที่  31 สิงหำคม  พ.ศ. 2558  เวลำ 14.0๐ น. 
ณ   ห้องประชุมส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองกรำด 

--------------- 
ผู้มำประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยประเสริฐ    เพียกขุนทด รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด ประเสริฐ     เพียกขุนทด 
2 นำงกลม          พัดขุนทด สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด กลม          พัดขุนทด 
3 นำงส ำเรียง       เมียกขุนทด สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด ส ำเรียง       เมียกขุนทด 
4 นำงวิภำ          สร้อยลอด สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด วิภำ           สร้อยลอด 
5 นำยประดิษฐ์    ดีอ่อน สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด ประดิษฐ์     ดีอ่อน 
6 นำยขุนนำม      มิตรขุนทด สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด ขุนนำม       มิตรขุนทด 
7 นำงกชพร        สกุลทัศนบรรจง สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด กชพร         สกุลทัศนบรรจง 
8 นำยจ่ง            เสรฐิขุนทด สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด จ่ง             เสริฐขุนทด 
9 นำยชยพล       พูดขุนทด สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด ชยพล        พูดขุนทด 

10 นำงบัวภำ         โมงขุนทด สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด บัวภำ         โมงขุนทด 
11 นำยชูศักดิ์        ไชยไธสง สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด ชูศักดิ์         ไชยไธสง 
12 นำยอนงค์        โพคำศรี ประธำนสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด อนงค ์        โพคำศรี 
๑๓ พันจ่ำเอกสมหวัง    แผงฤทธิ์ ปลัดเทศบำล/เลขำนุกำรสภำเทศบำล สมหวัง  แผงฤทธิ์ 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ- สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยประจักษ์ โหงขุนทด ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีฯ ประจักษ์         โหงขุนทด 
2 นำงมำลี ศรีแสง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีฯ มำลี               ศรีแสง 
3 นำยจอย                บุตรดี รองนำยกเทศมนตรีฯ จอย              บุตรดี 
4 นำงดอกไม้ เมียกขุนทด รองนำยกเทศมนตรีฯ ดอกไม ้          เมียกขุนทด 
5 นำงกำญจนำ  นันทพูนพิพัฒน์ นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองกรำด กำญจนำ        นันทพูนพิพัฒน์ 
6 นำยวีรภัทร ศิลำเลิศ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง วีรภัทร          ศิลำเลิศ 
7 นำยอนุชิต ครุฑขุนทด หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล อนุชิต           ครุฑขุนทด 
8 นำงประภำพร       ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบำล ประภำพร      ธัมมะทัตตะโยธิน 
9 นำงรักษณำพำ รอสูงเนิน ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ รักษณำพำ        รอสูงเนิน 

10 นำยภูษำ อริยำนุวัฒน์ หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร ภูษำ               อริยำนุวัฒน์ 



11 นำงดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ หัวหน้ำฝ่ำยธุรกำร ดวงกมลวรรณ    แผงฤทธิ์ 
12 นำงฉันทนำ         อ่ิมวิเศษ หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำชุมชน ฉันทนำ            อิ่มวิเศษ 
13 พันจ่ำเอกเสถียร สร้อยอุดม หัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ เสถียร             สร้อยอุดม 
14 จ่ำเอกพิสิษฐ์               เมิงขุนทด เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน พิสิษฐ์              เมิงขุนทด 
15 นำงสำวขนิษฐำ     วำดวงษ ์ นักวิชำกำรประชำสัมพันธ์ ขนิษฐำ            วำดวงษ์ 
16 นำงสำวศรัญญำ แก่นวิถี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ศรัญญำ            แก่นวิถ ี
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17 นำยวิทยำ           เฮ็งสันเทียะ เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ วิทยำ           เฮ็งสันเทียะ 
18 นำงณัฐฐวี          รว่มกูล บุคลำกร ณัฐฐวี          ร่วมกูล 
19 นำงช่อทิพย์         พูดขุนทด นักกำร ช่อทิพย์         พูดขุนทด 
20 นำยบัวตูม            หวังหมู่กลำง นักกำร บัวตูม หวังหมู่กลำง 

 

เริ่มประชุมเวลำ 14.0๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นำยอนงค์  โพคำศรี  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด เป็นประธำนในกำรเปิด

กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด  สมัยสำมัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 3  ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕8  ตำมระเบียบวำระ
กำรประชุม 
ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่อง  ที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 

๑.๑  เรื่อง  ประกำศสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด  เรื่อง  กำรเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุม 
               สภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด   (เอกสำรหมำยเลข 1) 

ประธำนสภำฯ              ประกำศสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด   เรื่อง  กำรเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล 
   ต ำบลหนองกรำด  เพ่ือเป็นกำรปฏิบัติให้สอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. 
   ๒๕๔๐ และเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๔ วรรคสำม หมวด ๙         
กำรรักษำระเบียบและควำมสงบเรียบร้อย ข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ ประธำนสภำท้องถิ่นมีอ ำนำจ
อนุญำตให้ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมสภำและกำรปรึกษำของสภำท้องถิ่นได้ตำมระเบียบ   
ที่สภำท้องถิ่นก ำหนด สภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด จึงขอประกำศให้ประชำชนผู้ที่สนใจที่
อยู่ในเขตเทศบำลต ำบลหนองกรำดเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด 
ในสมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ในวันที่ 31  สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลำ 14.0๐ น. ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลหนองกรำด จึงขอเชิญผู้สนใจเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล
หนองกรำด  สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕58  ในวัน เวลำ และสถำนที่
ดังกล่ำว โดยพร้อมเพรียงกันจึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน ประกำศ ณ วันที่ 25 เดือน 
สิงหำคม พ.ศ. 2558 นำยอนงค์ โพคำศรี ประธำนสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด  
หลักเกณฑ์กำรเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด   
เพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด เรื่อง กำรเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุม
สภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด   จึงก ำหนดหลักเกณฑ์ไว้เพ่ือยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติดังต่อ 
ไปนี้ 

   ๑. ลงชื่อผู้เข้ำร่วมประชุมโดยแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนต่อเจ้ำหน้ำที่ 
   ๒. แต่งกำยสุภำพเรียบร้อย 
   ๓. อยู่ในเฉพำะในบริเวณที่จัดให้ไม่เข้ำไปรบกวนกำรประชุม 
   ๔. ห้ำมใช้ถ้อยค ำไม่สุภำพ  กล่ำวค ำหยำบคำย เสียดสี หรือใส่ร้ำย 



   ๕. ห้ำมแสดงกิริยำอันพึงรังเกียจ 
๖. ห้ำมก่อกวนควำมสงบเรียบร้อย  หรือกระท ำกำรให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมสภำ 
    เทศบำลหรือจงใจกระท ำกำรใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจกำรของที่ประชุมสภำเทศบำล 

   ๗. ห้ำมขัดค ำสั่งของประธำนสภำเทศบำล 
   ๘. ไม่กระท ำกำรอ่ืน ๆ ที่ผิดกับระเบียบกำรประชุมสภำเทศบำล 
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    ทั้งนี้  ให้ยึดถือและปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำวโดยเคร่งครัดต่อไป 
นำยอนงค์  โพคำศรี  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

ที่ประชุม  -รับทรำบ- 
ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่อง  กำรรับรองรำยงำนกำรประชุม 
   2.1  เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด สมัยสำมัญ  

     สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2558  
         (เอกสำรหมำยเลข 2) 
ประธำนสภำฯ  เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี  

พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2558 เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ส่งรายงาน 
การประชุมให้ทุกท่านได้ตรวจเอกสารแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่
ครับ  ถ้ำไม่มีผมขอแก้ไขหน้ำที่ 1 บรรทัดที่ 16 นับจำกข้ำงบนลงมำ ผู้มำประชุมล ำดับที่ 9 
ชื่อนำงกลม พัดขุนทด และล ำดับที่ 12 นำงกลม พัดขุนทด มีชื่อซ้ ำกัน 2 ครั้ง ที่ประชุม
รบัทรำบนะครับ มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ ท่ำนใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไมครับ  

ที่ประชุม  - ไม่มี- ถ้ำไม่มีผมถือว่ำที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมฯ นะครับ  
มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุม 
ที่ประชุม  - รับทรำบ- 
ประธำนสภำฯ           2.2  เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด สมัยสำมัญ  

    สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2558  
         (เอกสำรหมำยเลข 3) 
ประธำนสภำฯ  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่  
ที่ประชุม  - ไม่มี- ถ้ำไม่มีผมถือว่ำที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมฯ นะครับ  
มติที่ประชุม   รับรองรำยงำนกำรประชุม 
ที่ประชุม  - รับทรำบ- 
ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่อง  กระทู้ถำม 
ประธำนสภำฯ  - ไม่มี- 
ที่ประชุม  - รับทรำบ- 
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่อง ท่ีคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
ประธำนสภำฯ  - ไม่มี- 
ที่ประชุม  - รับทรำบ- 
ระเบียบวำระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 

5.1 เรื่อง ขอควำมเห็นชอบในกำรใช้ที่ดินสำธำรณะหนองบังตำ เลขที่ 22173  เนื้อที ่
    ประมำณ 2 ไร่ เพื่อก่อสร้ำงสถำนีจ่ำยน้ ำประปำ (เอกสำรหมำยเลข 4) 

ประธำนสภำฯ  ตำมหนังสือ กำรประปำส่วนภูมิภำค เขต 6 ที่ มท 55210/5604 ลงวันที่ 26 สิงหำคม 



2558  ด้วยกำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) ได้จัดท ำแผนงำนโครงกำรก่อสร้ำงสถำนีจ่ำยน้ ำ 
เพ่ือเสนอขอรับกำรจัดสรรงบประมำณในปี 2560 อันเป็นกำรแก้ไขปัญหำน้ ำไหลอ่อน-ไม ่
ไหล   อีกทั้งรองรับควำมต้องกำรใช้น้ ำที่เพ่ิมขึ้นของเทศบำลต ำบลหนองกรำด อ ำเภอ      
ด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ และจำกกำรส ำรวจพ้ืนที่สำธำรณประโยชน์ในพ้ืนที่ ต ำบล
หนองกรำด พบว่ำมีควำมเหมำะสมส ำหรับใช้เป็นสถำนที่ก่อสร้ำงสถำนีจ่ำยน้ ำ   
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 ดังนั้น เพ่ือให้แผนงำนโครงกำรก่อสร้ำงสถำนีจ่ำยน้ ำ เป็นไปตำมแผนงำนโครงกำร   
ที่ก ำหนดไว้อันเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของรำษฎรที่ขำดแคลนน้ ำเพ่ือกำรอุปโภคและ
บริโภค กปภ. จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์เทศบำลต ำบลหนองกรำด พิจำรณำด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. จัดท ำประชำคมเพ่ือขอมติเห็นชอบจำกชุมชนอนุญำตให้ กปภ. ใช้ประโยชน์ที่
หนองบังตำสำธำรณประโยชน์ เนื้อท่ีประมำณ 2 ไร่ ส ำหรับใช้เป็นสถำนที่ก่อสร้ำงสถำนีจ่ำย
น้ ำและให้ กปภ. ด ำเนินกำรขอถอนสภำพตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำร
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรถอนสภำพกำรจัดขึ้นทะเบียนและกำรจัดหำผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
ตำมประมวลกฎหมำยที่ดินโดยรำษฎรไม่ขัดข้องและไม่ได้รับควำมเดือดร้อน โดยขอจัดท ำ
ประชำคมในวันที่ 31 สิงหำคม 2558 เวลำ 09.30 น. 
 2. ขอควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด มีมติเห็นชอบให้ กปภ .    
ใช้ประโยชน์ในที่ดินหนองบังตำสำธำรณประโยชน์ เนื้อที่ประมำณ 2 ไร่ ส ำหรับก่อสร้ำง
สถำนีจ่ำยน้ ำและให้ กปภ. ด ำเนินกำรขอถอนสภำพตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรถอนสภำพฯ ตำมประมวลกฎหมำยที่ดินโดยรำษฎรไม่ขัดข้องและไม่ได้
รับควำมเดือดร้อน  และจำกกำรประชุมประชำคมในกำรขอใช้สถำนที่สำธำรณะประโยชน์
ส ำหรับใช้เป็นสถำนที่ก่อสร้ำงสถำนีจ่ำยน้ ำประปำ เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2558 ณ ศำลำ
วัดหนองกรำด (หลังใหม่) เวลำ 09.30 น. มีมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้กำรประปำ
ส่วนภูมิภำคเขต 6 ใช้สถำนที่สำธำรณะหนองบังตำเป็นสถำนที่ก่อสร้ำงสถำนีจ่ำยน้ ำประปำ
ตำมหนังสือส ำคัญส ำหรับที่หลวง เลขท่ี 22173  มีท่ำนใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมนะครับ ผมจะถำมมติที่ประชุมเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 ผมจะถำมว่ำสมำชิกสภำเทศบำลฯ ท่ำนใดเห็นชอบ 
ประเด็นที่ 2 ผมจะถำมว่ำสมำชิกสภำเทศบำลฯ ท่ำนใดไม่เห็นชอบ 
ประเด็นที่ 3 ผมจะถำมว่ำสมำชิกสภำเทศบำลฯ ท่ำนใดงดออกเสียง 

ที่ประชุม  - รับทรำบ- 
ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ ท่ำนใดเห็นชอบ กรุณำยกมือครับ 
ที่ประชุม ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบ จ านวน  ๑2 เสียง ได้แก่ 

(๑) นายชยพล  พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(๒) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาลฯ  
(๓) นายจ่ง   เสริฐขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๔)  นายชูศักดิ์   ไชยไธสง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๕)  นางวิภา   สร้อยลอด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
(6)  นำงกลม  พัดขุนทด  สมำชิกสภำเทศบำลฯ   
(7 ) นำงบัวภำ  โมงขุนทด สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
(8)  นำงกชพร  สกุลทัศนบรรจง  สมำชิกสภำเทศบำลฯ 



(9)  นำยขุนนำม  มิตรขุนทด  สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
(10) นำยประดิษฐ์  ดีอ่อน สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
(11) นำงส ำเรียง  เมียกขุนทด    สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
(12) นายอนงค์    โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 
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ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ ท่ำนใดไม่เห็นชอบ กรุณำยกมือครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี- 
ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ ท่ำนใดงดออกเสียง กรุณำยกมือครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี- 
ประธำนสภำฯ   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 
ที่ประชุม  - รับทรำบ-   

-ฯลฯ- 
ปิดประชุม  เวลำ  16.10  น. 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)        ขนิษฐำ วำดวงษ์     ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
         (นำงสำวขนิษฐำ  วำดวงษ์) 

นักวิชำกำรประชำสัมพันธ์ 
 
 
 

(ลงชื่อ)      ดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์      ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
           (นำงดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์) 
                   หัวหน้ำฝ่ำยธุรกำร 

 
 
 

พันจ่ำเอก    สมหวัง   แผงฤทธิ์     ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

        ปลัดเทศบำลต ำบลหนองกรำด 
            เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด 
 

 
 
 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

พันจ่ำเอก 
    (สมหวัง   แผงฤทธิ์) 
      ปลัดเทศบำลต ำบลหนองกรำด 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด 
สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  3  ประจ ำปี  พ.ศ. 2558 

วันที่  31  สิงหำคม  2558  ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกรำด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประชุมประชำคมในกำรขอใช้สถำนที่สำธำรณะประโยชน์ 
ส ำหรับใช้เป็นสถำนที่ก่อสร้ำงสถำนีจ่ำยน้ ำประปำ 

เมื่อวันที่  31  สิงหำคม  2558  ณ  ศำลำวัดหนองกรำด (หลังใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประชุมประชำคมในกำรขอใช้สถำนที่สำธำรณะประโยชน์ 
ส ำหรับใช้เป็นสถำนที่ก่อสร้ำงสถำนีจ่ำยน้ ำประปำ 

เมื่อวันที่  31  สิงหำคม  2558  ณ  ศำลำวัดหนองกรำด (หลังใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


