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ส าเนา 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8  
วันที่  31 สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 14.0๐ น. 
ณ   ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองกราด 

--------------- 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายประเสริฐ    เพียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ประเสริฐ     เพียกขุนทด 
2 นางกลม          พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด กลม          พัดขุนทด 
3 นางส าเรียง       เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ส าเรียง       เมียกขุนทด 
4 นางวิภา          สร้อยลอด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด วิภา           สร้อยลอด 
5 นายประดิษฐ์    ดีอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ประดิษฐ์     ดีอ่อน 
6 นายขุนนาม      มิตรขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ขุนนาม       มิตรขุนทด 
7 นางกชพร        สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด กชพร         สกุลทัศนบรรจง 
8 นายจ่ง            เสรฐิขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด จ่ง             เสริฐขุนทด 
9 นายชยพล       พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ชยพล        พูดขุนทด 

10 นางบัวภา         โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด บัวภา         โมงขุนทด 
11 นายชูศักดิ์        ไชยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ชูศักดิ์         ไชยไธสง 
12 นายอนงค์        โพคาศรี ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด อนงค ์        โพคาศรี 
๑๓ พันจ่าเอกสมหวัง    แผงฤทธิ์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล สมหวัง  แผงฤทธิ์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายประจักษ์ โหงขุนทด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ประจักษ์         โหงขุนทด 
2 นางมาลี ศรีแสง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ มาลี               ศรีแสง 
3 นายจอย                บุตรดี รองนายกเทศมนตรีฯ จอย              บุตรดี 
4 นางดอกไม้ เมียกขุนทด รองนายกเทศมนตรีฯ ดอกไม ้          เมียกขุนทด 
5 นางกาญจนา  นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด กาญจนา        นันทพูนพิพัฒน์ 
6 นายวีรภัทร ศิลาเลิศ ผู้อ านวยการกองช่าง วีรภัทร          ศิลาเลิศ 
7 นายอนุชิต ครุฑขุนทด หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล อนุชิต           ครุฑขุนทด 
8 นางประภาพร       ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล ประภาพร      ธัมมะทัตตะโยธิน 
9 นางรักษณาพา รอสูงเนิน ผู้อ านวยการกองการศึกษา รักษณาพา        รอสูงเนิน 

10 นายภูษา อริยานุวัฒน์ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ภูษา               อริยานุวัฒน์ 
11 นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ ดวงกมลวรรณ    แผงฤทธิ์ 
12 นางฉันทนา         อ่ิมวิเศษ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ฉันทนา            อิ่มวิเศษ 
13 พันจ่าเอกเสถียร สร้อยอุดม หัวหน้าฝ่ายการโยธา เสถียร             สร้อยอุดม 
14 จ่าเอกพิสิษฐ์               เมิงขุนทด เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พิสิษฐ์              เมิงขุนทด 
15 นางสาวขนิษฐา     วาดวงษ ์ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ขนิษฐา            วาดวงษ์ 
16 นางสาวศรัญญา แก่นวิถี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศรัญญา            แก่นวิถ ี
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17 นายวิทยา           เฮ็งสันเทียะ เจ้าพนักงานป้องกันฯ วิทยา           เฮ็งสันเทียะ 
18 นางณัฐฐวี          รว่มกูล บุคลากร ณัฐฐวี          ร่วมกูล 
19 นางช่อทิพย์         พูดขุนทด นักการ ช่อทิพย์         พูดขุนทด 
20 นายบัวตูม            หวังหมู่กลาง นักการ บัวตูม หวังหมู่กลาง 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายอนงค์  โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด เป็นประธานในการเปิด

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8  ตามระเบียบวาระ
การประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

๑.๑  เรื่อง  ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  เรื่อง  การเข้าร่วมรับฟังการประชุม 
               สภาเทศบาลต าบลหนองกราด   (เอกสารหมายเลข 1) 

ประธานสภาฯ              ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   เรื่อง  การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล 
   ต าบลหนองกราด  เพ่ือเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 
   ๒๕๔๐ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๔ วรรคสาม หมวด ๙         
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย ข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจ
อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ตามระเบียบ   
ที่สภาท้องถิ่นก าหนด สภาเทศบาลต าบลหนองกราด จึงขอประกาศให้ประชาชนผู้ที่สนใจที่
อยู่ในเขตเทศบาลต าบลหนองกราดเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
ในสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ในวันที่ 31  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา 14.0๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองกราด จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองกราด  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕58  ในวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 นายอนงค์ โพคาศรี ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองกราด   จึงก าหนดหลักเกณฑ์ไว้เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังต่อ 
ไปนี้ 

   ๑. ลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโดยแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ 
   ๒. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
   ๓. อยู่ในเฉพาะในบริเวณที่จัดให้ไม่เข้าไปรบกวนการประชุม 
   ๔. ห้ามใช้ถ้อยค าไม่สุภาพ  กล่าวค าหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย 
   ๕. ห้ามแสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ 

๖. ห้ามก่อกวนความสงบเรียบร้อย  หรือกระท าการให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมสภา 
    เทศบาลหรือจงใจกระท าการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาเทศบาล 

   ๗. ห้ามขัดค าสั่งของประธานสภาเทศบาล 
   ๘. ไม่กระท าการอ่ืน ๆ ที่ผิดกับระเบียบการประชุมสภาเทศบาล 
 
 



(3/18) 
-3- 

 

    ทั้งนี้  ให้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป 
นายอนงค์  โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

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

     สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2558 เม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2558  
         (เอกสารหมายเลข 2) 
ประธานสภาฯ  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  

พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558  เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ส่งรายงาน 
การประชุมให้ทุกท่านได้ตรวจเอกสารแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่
ครับ  ถ้าไม่มีผมขอแก้ไขหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 16 นับจากข้างบนลงมา ผู้มาประชุมล าดับที่ 9 
ชื่อนางกลม พัดขุนทด และล าดับที่ 12 นางกลม พัดขุนทด มีชื่อซ้ ากัน 2 ครั้ ง ที่ประชุม
รับทราบนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  

ที่ประชุม  -ไม่มี-  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ นะครับ  
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ           2.2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ  

    สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2558 เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2558  
         (เอกสารหมายเลข 3) 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่  
ที่ประชุม  -ไม่มี-  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ นะครับ  
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี- 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี- 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา 

5.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการใช้ที่ดินสาธารณะหนองบังตา เลขที่ 22173  เนื้อที ่
    ประมาณ 2 ไร่ เพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ าประปา (เอกสารหมายเลข 4) 

ประธานสภาฯ  ตามหนังสือ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 ที่ มท 55210/5604 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 
2558  ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้จัดท าแผนงานโครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ า 
เพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี 2560 อันเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าไหลอ่อน-ไม ่



ไหล   อีกทั้งรองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นของเทศบาลต าบลหนองกราด อ าเภอ      
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และจากการส ารวจพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่ ต าบล
หนองกราด พบว่ามีความเหมาะสมส าหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ า   
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 ดังนั้น เพ่ือให้แผนงานโครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ า เป็นไปตามแผนงานโครงการ   
ที่ก าหนดไว้อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคและ
บริโภค กปภ. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เทศบาลต าบลหนองกราด พิจารณาด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดท าประชาคมเพ่ือขอมติเห็นชอบจากชุมชนอนุญาตให้ กปภ. ใช้ประโยชน์ที่
หนองบังตาสาธารณประโยชน์ เนื้อท่ีประมาณ 2 ไร่ ส าหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีจ่าย
น้ าและให้ กปภ. ด าเนินการขอถอนสภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
ตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยราษฎรไม่ขัดข้องและไม่ได้รับความเดือดร้อน โดยขอจัดท า
ประชาคมในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. 
 2. ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองกราด มีมติเห็นชอบให้ กปภ.    
ใช้ประโยชน์ในที่ดินหนองบังตาสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ส าหรับก่อสร้าง
สถานีจ่ายน้ าและให้ กปภ. ด าเนินการขอถอนสภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพฯ ตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยราษฎรไม่ขัดข้องและไม่ได้
รับความเดือดร้อน  และจากการประชุมประชาคมในการขอใช้สถานที่สาธารณะประโยชน์
ส าหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ าประปา เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2558 ณ ศาลา
วัดหนองกราด (หลังใหม่) เวลา 09.30 น. มีมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้การประปา
ส่วนภูมิภาคเขต 6 ใช้สถานที่สาธารณะหนองบังตาเป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ าประปา
ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขท่ี 22173  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมนะครับ ผมจะถามมติที่ประชุมเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 ผมจะถามว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบ 
ประเด็นที่ 2 ผมจะถามว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประเด็นที่ 3 ผมจะถามว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดงดออกเสียง 

ที่ประชุม  -รบัทราบ- 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือครับ 
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)  นางกลม  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(7 ) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(8)  นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(9)  นายขุนนาม  มิตรขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(10) นายประดิษฐ์  ดีอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(11) นางส าเรียง  เมียกขุนทด    สมาชิกสภาเทศบาลฯ 



(12) นายอนงค์    โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 

6.1 เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2558 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) จ านวน 5 
โครงการ ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 6) 

ประธานสภาฯ  6.1.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   
         พ.ศ. 2558 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
          โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)  
          โครงการที่ 2.3 

ข้อความเดิม 
ข้อ  2.3  ประเภท  ระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งไว้ 502,000.- บาท  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจร    
ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายก าลังเอก 6 และ 6/1 โดย
ด าเนินการวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร พร้อมยาแนวท่อ จ านวน 107 ท่อน 
ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างท่อระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร จ านวน 8 จุด  ก่อสร้างบ่อรับน้ าทิ้งฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 
เมตร เชื่อมต่อระบบระบายน้ าเดิม จ านวน 29 บ่อ ขยายผิวจราจรไหล่ทาง ค.ส.ล. 
ขนาดพ้ืนที่ 480 ตารางเมตร   หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างคันหิน ค.ส.ล. ยาว 524 
เมตร และพ้ืนที่ ค.ส.ล. ทางเข้าบ้าน ยาวรวม 80.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองกราด   
ที่ 3/2558  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-
25560) หน้า 94 (ชุมชนหนองกราดพัฒนาและชุมชนหนองยายหอม หมู่ที่ 13) 
ข้อความใหม่ 
ข้อ 2.3 ประเภท  ระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งไว้  502,000.- บาท  เพ่ือก่อสร้างตามโครงการระบบระบายน้ าและขยายผิว
จราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาลสายก าลังเอก 6 และ 6/1 โดย
ด าเนินการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ปากลิ้นราง  ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 เมตร พร้อม
ยาแนวท่อ  จ านวน  90 ท่อน, วางท่อ ค.ส.ล.ปากลิ้นราง  ชั้น 3 ขนาด ø 0.30 
เมตร พร้อมยาแนวท่อ  จ านวน 5 ท่อน ,ก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล.เชื่อมต่อ
ระหว่างท่อระบายน้ า ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 



0.50 เมตร จ านวน  11 จุด , และขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ยาว 2.00 
เมตร จ านวน 1 จุด ,ก่อสร้างบ่อรับน้ าทิ้ง ขนาดกว้างภายใน0.20 เมตร ยาว0.80 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จ านวน 9 จุด, และขนาด 

(6/18) 
-6- 

 

กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 0.80 เมตร   ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็กจ านวน 15 จุด เชื่อมต่อระบบระบายน้ าเดิม ขยายผิวจราจรไหล่ 
ทาง ค.ส.ล. ขนาดพ้ืนที่เฉลี่ย 295 ตารางเมตร  หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างคันหิน
และทางเข้าบ้าน ค.ส.ล.ยาวรวม 580 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองกราด  ที่ 24/2558   
เป็นเงินจ านวน  457,000.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 94 (ชุมชนหนองกราดพัฒนาและชุมชน
หนองยายหอม หมู่ที่ 13) 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ คงจะได้อ่านเอกสารที่ 
 ฝ่ายเลขานุการได ้จัดส่งให้ท่านได้ดูรายละเอียดข้างต้นแล้ว ถ้าท่านไม่มีข้อสงสัยผมจะขอมติที ่
 ประชุมเลยนะครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัตเิปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
 งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2558 ข้อ  2.3 ประเภท ระบบระบายน้ าและ 
 ขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 502,000.- บาท  โครงการก่อสร้างระบบ 
 ระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายก าลังเอก 6 และ 
  6/1 กรุณายกมือครับ 
ทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ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)  นางกลม  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(7 ) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(8)  นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

                               (9)  นายขุนนาม  มิตรขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(10) นายประดิษฐ์  ดีอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(11) นางส าเรียง  เมียกขุนทด    สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(12) นายอนงค์    โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัตเิปลี่ยนแปลง 
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2558 ข้อ  2.3  ประเภท  ระบบระบาย 
น้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 502,000.- บาท  โครงการ 
ก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสาย 
ก าลังเอก 6 และ 6/1 กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดงดออกเสียงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง  ค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2558 ข้อ  2.3  ประเภท  ระบบระบายน้ าและขยายผิว



จราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 502,000.- บาท  โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายก าลังเอก 6 และ 6/1 
กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  -ไม่มี- 
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ประธานสภาฯ   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ  6.1.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   

         พ.ศ. 2558 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
          โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)  
          โครงการที่ 2.4 

ข้อความเดิม 
ข้อ  2.4  ประเภท  ระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว้  165,000.- บาท  
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายปากน้ า
สามัคคี ช่วง 2  โดยด าเนินการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด  ø 0.40 เมตร 
จ านวนท่อ 71ท่อน ก่อสร้างรางระบายน้ าเชื่อมต่อระหว่างท่อระบายน้ าขนาดกว้าง 
0.40 เมตร  ยาว 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร จ านวน 8 
จุด ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. พื้นที่ 118 ตารางเมตร  หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างคัน
หิน ค.ส.ล. ยาว 86 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลหนองกราด ที่ 4/2558  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 96 (ชุมชนปากน้ าสามัคคี  หมู่ที่ 3) 
ข้อความใหม่ 
ข้อ 2.4 ประเภท  ระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ตั้งไว้ 165,000.- บาท  เพ่ือก่อสร้างตามโครงการระบบระบายน้ าและขยายผิว
จราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายปากน้ าสามัคคีช่วง 2  โดย
ด าเนินการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ปากลิ้นราง  ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 เมตร พร้อม
ยาแนวท่อ จ านวนท่อ 72 ท่อน, ก่อสร้างรางระบายน้ าเชื่อมต่อระหว่างท่อระบาย
น้ า ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา
0.12 เมตร จ านวน 8 จุด ,ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.พ้ืนที่เฉลี่ย 90 ตารางเมตร, 
หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างคันหินและทางเข้าบ้าน ค.ส.ล. ยาวรวม 80 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองกราด ที่   
25 /2558 เป็นเงินจ านวน 149,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พ.ศ.2558-2560) หน้า 96 (ชุมชนปากน้ าสามัคคี) 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ คงจะได ้
 อ่านเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งให้ท่านได้ดูรายละเอียดข้างต้นแล้ว ถ้าใครไม่มีข้อสงสัย 
 ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัตเิปลี่ยนแปลง 
 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2558 ข้อ  2.4  ประเภท  ระบบ 

ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว้  165,000.- บาท  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายปากน้ าสามัคคี ช่วง 2 กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิจ านวน  ๑2 เสียง ได้แก่ 
(๑) นายชยพล  พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 



(๒) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาลฯ  
(๓) นายจ่ง   เสริฐขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๔)  นายชูศกัดิ์   ไชยไธสง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
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(๕)  นางวิภา   สร้อยลอด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
(6)  นางกลม  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(7 ) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(8)  นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

                               (9)  นายขุนนาม  มิตรขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(10) นายประดิษฐ์  ดีอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(11) นางส าเรียง  เมียกขุนทด    สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(12) นายอนงค์    โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ข้อ  2.4  ประเภท  ระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว้ 
165,000.- บาท  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสาย 
ปากน้ าสามัคคี ช่วง 2 กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดงดออกเสียงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง  ค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2558 ข้อ  2.4  ประเภท  ระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ตั้งไว้  165,000.- บาท  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
เทศบาลสายปากน้ าสามัคคี ช่วง 2 กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติอนุมัต ิ12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ  6.1.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   

         พ.ศ. 2558 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
          โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)  
          โครงการที่ 2.7 

ข้อความเดิม 
ข้อ  2.7 ประเภท  ระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งไว้ 597,000.- บาท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่
ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาลสายหนองกราด 4 และ 2  โดยด าเนินการ
วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด ø 0.40 เมตร จ านวนท่อ 339 ท่อน ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. เชื่อมต่อระหว่างท่อระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 2.00 เมตร    
ลึกเฉลี่ย0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร จ านวน 43 จุด ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. 
พ้ืนที่ 286 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร  ก่อสร้างคันหิน ค.ส.ล. ยาว 386  เมตร  
พ้ืนที่ทางเข้าบ้าน 34 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองกราด ที่ 7/2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 



แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)  หน้า 91(ชุมชนหนองกราด       
หมู่ที่ 3) 
ข้อความใหม่ 
ข้อ 2.7 ประเภท ระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งไว้ 597,000.- บาท เพ่ือก่อสร้างตามโครงการระบบระบายน้ าและขยายผิว
จราจรไหล่ทางค.ส.ล.  ถนนเทศบาลสายหนองกราด 4 และ 2  โดยด าเนินการวาง 
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ท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาด ø 0.40 เมตร พร้อมยาแนวท่อ  
จ านวนท่อ 338 ท่อน, ก่อสร้างรางระบายน้ าเชื่อมต่อระหว่างท่อระบายน้ า  ขนาด
กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร 
จ านวน 40 จุด , ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. พ้ืนที่เฉลี่ย 210 ตารางเมตร  หนา 0.15 
เมตร,  ก่อสร้างคันหินและทางเข้าบ้าน ค.ส.ล.ยาว 398 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองกราด  
ที่  26/2558  เป็นเงินจ านวน 570,000.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน     
ทั่วไป แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558 -2560) หน้า 91 (ชุมชนหนองกราด 
หมู่ที่ 3) 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีข้อสงสัยผมจะขอมติที่ประชุม 
 เลยนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัตเิปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
                               รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2558 ข้อ 2.7 ประเภท  ระบบระบายน้ าและขยายผิว 
                 จราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 597,000.- บาท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า 
 และขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองกราด 4 และ 2 
 กรุณายกมือครับ 
ทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ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)  นางกลม  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(7 ) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(8)  นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

                               (9)  นายขุนนาม  มิตรขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(10) นายประดิษฐ์  ดีอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(11) นางส าเรียง  เมียกขุนทด    สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(12) นายอนงค์    โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่เห็นชอบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
                               รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2558 ข้อ  2.7 ประเภท  ระบบระบายน้ าและขยายผิว 

                    จราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 597,000.- บาท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า 
                    และขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาลสายหนองกราด  4  และ  2 
                    กรุณายกมือครับ 



ทีป่ระชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดงดออกเสียงอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 ข้อ  2.7 ประเภท  ระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 597,000.- บาท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิว
จราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองกราด 4 และ 2 กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  -ไม่มี- 
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ประธานสภาฯ   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติอนุมัต ิ12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ  6.1.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   

         พ.ศ. 2558 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
          โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)  
          โครงการที่ 2.9 

ข้อความเดิม 
ข้อ  2.9 ประเภท  ระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งไว้ 224,000.- บาท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่
ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาลสายสุขสันต์3/1 โดยด าเนินการวางท่อ
ระบายน้ า  ค.ส.ล. ขนาด ø 0.40 เมตร จ านวนท่อ 119 ท่อน ก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. เชื่อมต่อระหว่างท่อระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 2.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร จ านวน 16 จุด ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. 
พ้ืนที่ 100 ตารางเมตร  หนา 0.15 เมตร  ก่อสร้างคันหิน ค.ส.ล. ยาว 40 เมตร 
พ้ืนที่ทางเข้าบ้าน 36 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองกราด  ที่ 9/2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 102  (ชุมชนสุขสันต์ 
หมู่ที่ 14) 
ข้อความใหม่ 
ข้อ 2.9 ประเภท  ระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 224,000.- บาท  
เพ่ือก่อสร้างตามโครงการระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาลสายสุข
สันต์ 3/1 โดยด าเนินการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาด ø 0.40 
เมตร พร้อมยาแนวท่อ  จ านวนท่อ 75 ท่อน ,ก่อสร้างรางระบายน้ าเชื่อมต่อ
ระหว่างท่อระบายน้ า  ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร  ยาว 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.45 เมตร หนา 0.10 เมตร จ านวน 9 จุด, ก่อสร้างรางระบายน้ าด้านข้างถนน ค.
ส.ล. ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร  ยาว 2.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  ลึกเฉลี่ย 
0.35 เมตร  จ านวน 10 จุด  ,วางท่อคอนกรีต ขนาด ø0.20 เมตร พร้อมยาแนว
ท่อ  จ านวน 20 ท่อน ,ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ทับหลังระบบระบายน้ า พ้ืนที่เฉลี่ย 48  
ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 
ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองกราด ที่ 27/2558  เป็นเงินจ านวน 
142,000.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.
2558-2560) หน้า 102 (ชุมชนสุขสันต์ หมู่ที่ 14) 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านชยพล  พูดขุนทด ครับ 



นายชยพลฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน ผมนายชยพล  พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขออนุญาตถามที่ประชุมครับ 
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
เทศบาลสายสุขสันต์ 3/1 ตรงบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่หมู่ที่ 14 จะผ่านกลางถนนหรือเอาที่ข้างบ้าน
ของชาวบ้าน ชาวบ้านพร้อมที่จะยกที่ให้กับทางเทศบาล เมื่อวานผมก็ได้สอบถามท่าน
ปลัดเทศบาลก็ได้ค าตอบไม่ชัดเจนเท่าไร ผมฝากถามท่านประธานสภาฯ ไปยังท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่างให้ชัดเจนกว่านี้ได้หรือไม่ครับ  

(11/18) 
-11- 

 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงครับ 
นายวีรภัทรฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน ผมนายวีรภัทร ศิลาเลิศ ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงดังนี้        
ตามข้อเดิมที่อยู่ในเอกสารข้างต้น และข้อความใหม่ภาพรวมผมก็ได้ปรึกษากับคณะผู้บริหาร 
ท่านปลัดเทศบาล ผมไม่อยากให้ชาวบ้านรื้อเนื่องจากพ้ืนที่แคบ  ท าให้ย่นระยะประมาณ 30 
เมตร ปริมาณลดลงจ านวนเงินก็ลดลง ผมว่าจะท าให้ประหยัดงบประมาณด้วยครับ วันหลัง
ผมได้ไปสอบถามชาวบ้านเป้าหมายคืออยากให้มีระบบรางระบายน้ า ขออนุญาตชี้แจงเพียง
เท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
นายประเสริฐฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน  ผมนายประเสริฐ  เพียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาลฯ ตามข้อ 6.1.4        
ผมอยากให้ลงมติตามท่ีท่านชยพล    พูดก็ถูกถ้าจะเปลี่ยนแปลงใหม่ก็คงจะล่าช้าไปนะครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านประเสริฐครับ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม ่
นายชยพลฯ ผมขออนุญาตที่ประชุม ในการสอบถามผมไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงข้อความใหม่ แต่ผม

ขออนุญาตแนะน าครับ ในการพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณ ผมอยากจะให้ท่านท าความ
เข้าใจให้ถี่ถ้วนก่อน ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  
 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัตเิปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ 2558 ข้อ  2.9 ประเภท  ระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทาง 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 224,000.- บาท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิว 
 จราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาลสายสุขสันต์3/1  กรุณายกมือครับ 
ทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ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)  นางกลม  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(7 ) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(8)  นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

                               (9)  นายขุนนาม  มิตรขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(10) นายประดิษฐ์  ดีอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลฯ 



(11) นางส าเรียง  เมียกขุนทด    สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(12) นายอนงค์    โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ข้อ  2.9 ประเภท  ระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทาง 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 224,000.- บาท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิว 
จราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาลสายสุขสันต์3/1 กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  -ไม่มี- 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดงดออกเสียงอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ข้อ  2.9 ประเภท  ระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 224,000.- บาท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิว
จราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาลสายสุขสันต์3/1 กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติอนุมัต ิ12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ  6.1.5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   

         พ.ศ. 2558 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
          โครงการพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)  
          โครงการที่ 2.10 
 ข้อความเดิม 

ข้อ 2.10 ประเภท  ระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งไว้ 162,000.-บาท เพ่ือก่อสร้างตามโครงการระบบระบายน้ าและขยายผิว
จราจรไหล่ทางค.ส.ล.  ถนนเทศบาลสายสุขสันต์3/2  โดยด าเนินการวางท่อระบาย
น้ า ค.ส.ล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 เมตร พร้อมยาแนวท่อ  จ านวนท่อ 71 
ท่อน, ก่อสร้างรางระบายน้ าเชื่อมต่อระหว่างท่อระบายน้ า ขนาดกว้างภายใน 0.40 
เมตร ยาว 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร จ านวน 9 จุด ,
ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.พ้ืนที่เฉลี่ย 62 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ,ก่อสร้างคัน
หินและทางเข้าบ้าน ค.ส.ล. ยาว 86 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองกราด ที่ 28/2558  เป็นเงิน
จ านวน 138,000.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
(พ.ศ.2558-2560)  หน้า 94 (ชุมชนสุขสันต์ หมู่ที่ 14) 
ข้อความใหม่ 
ข้อ 2.10 ประเภท  ระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งไว้ 162,000.- บาท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่
ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาลสายสุขสันต์3/2  โดยด าเนินการวางท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 เมตร พร้อมยาแนวท่อ จ านวน
ท่อ 71 ท่อน ก่อสร้างรางระบายน้ าเชื่อมต่อระหว่างท่อระบายน้ า ขนาดกว้างภายใน 
0.40 เมตร ยาว 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร จ านวน 9 จุด 
ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.พ้ืนที่ 62 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างคันหินและ



ทางเข้าบ้าน ค.ส.ล. ยาว 86 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 
1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองกราด  ที่ 28/2558  เป็นเงินจ านวน 
138,000.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.
2558-2560)  หน้า 94 (ชุมชนสุขสันต์ หมู่ที่ 14) 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าใครไม่มีข้อสงสัยผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ 2558 ข้อ 2.10 ประเภท  ระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ 
 ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 162,000.- บาท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยาย 
 ผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาลสายสุขสันต์3/2  กรุณายกมือครับ 
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ทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ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)  นางกลม  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(7 ) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(8)  นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

                               (9)  นายขุนนาม  มิตรขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(10) นายประดิษฐ์  ดีอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(11) นางส าเรียง  เมียกขุนทด    สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(12) นายอนงค์    โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ข้อ 2.10 ประเภท  ระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ 
ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 162,000.- บาท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยาย 
ผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาลสายสุขสันต์  3/2 กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดงดออกเสียงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2558 ข้อ 2.10 ประเภท  ระบบระบายน้ าและขยายผิว
จราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 162,000.- บาท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า
และขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาลสายสุขสันต์   3/2 กรุณา     
ยกมือครับ 

ทีป่ระชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติอนุมัต ิ12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ 6.2  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน 500,000.- บาท (เอกสารหมายเลข 6) 

6.2.1  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการ ข้อ  2.7 ประเภท  ระบบระบายน้ าและขยาย 
ผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 597,000. - บาท โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาลสาย



หนองกราด 4 และ 2  โดยด าเนินการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ปากลิ้นรางชั้น 3 
ขนาด ø 0.40 เมตร จ านวนท่อ 338 ท่อน ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เชื่อมต่อ 
 ระหว่างท่อระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย0.50 
เมตร หนา 0.12 เมตร จ านวน 40 จุด ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. พ้ืนที่ 210 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร  ก่อสร้างคันหินลทางเข้าบ้าน ค.ส.ล. ยาว 398 เมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลหนองกราด ที่ 26/2558 เป็นจ านวนเงิน 570,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)  หน้า 91 (ชุมชน
หนองกราด หมู่ที่ 3)  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 70,000.- บาท และขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 500,000.- บาท(14/17) 
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มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม ่เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงครับ 
ปลัดเทศบาล/ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงครับ สืบเนื่องมาจาก 
เลขานุการสภาฯ  ข้อความเดิม ข้อ  2.7 ประเภท  ระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริม

เหล็ก ตั้งไว้ 597,000.- บาท ปีนี้งบประมาณไม่เพียงพอเพราะเงินอุดหนุนของเราไม่เข้า
ตามเป้าที่ตั้งไว้ จึงไม่สามารถท าโครงการที่ตั้งไว้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติสภาท้องถิ่น และการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้       
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บเงินรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ 
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนิน 
   การก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน 
   ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึง
ฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ส่วนในเรื่องของ
เงินสะสมขอให้กองคลังชี้แจงครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านรองปลัดเทศบาลชี้แจงด้วยครับ 
นางประภาพรฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน ดิฉันนางประภาพร  ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล ขอชี้แจงรายละเอียด     
ดังนี้ เทศบาลต าบลหนองกราดประมาณการไว้  32,000,000.- บาท  ณ วันที่ 21 



สิงหาคม 2558 มีรายรับจริงเข้ามาทั้งสิ้น 26,166,352.63 บาท และจ่ายจริง  
20,517,096.836.- บาท มีเงินคงเหลือ 5,649,255.80 บาท  หลายท่านอาจจะมองว่า
มีเงินคงเหลือจ านวนมาก น่าจะเพียงพอกับจ านวนการใช้จ่าย หลักการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของเทศบาล จะใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายรับ 2 ส่วน ด้วยกันคือ เงินรายได้ซึ่งได้แก่
รายรับที่เกิดจากรายได้ที่เราจัดเก็บเองและภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดส่งมาให้ ซ่ึงเราจะ
น ามาใช้จ่ายเกี่ยวกับรายจ่ายประจ า เช่น เงินเดือนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลหรือท่ีทุกคนเคยได้ยินก็คือ มาตรา 35 ไม่เกิน 40% นั้นเอง ส่วนที่ 2 ก็คือเงินอุดหนุน 
ทั่วไป ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จะตั้งไว้จ่ายในหมวดงบลงทุนก็คือ ค่าครุภัณฑ์    
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามรายละเอียดนะค่ะ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เงินอุดหนุน
ทั่วไป  รวมทั้งสิ้น  9,708,516.-  บาท   จ่ายไปแล้ว  5,818,571.91  บาท    คงเหลือ 
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3,889,944.09 บาท แต่มีรายจ่ายที่จ าเป็นต้องจ่ายจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2558        
คือรายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จ านวน 1,638,978.20 บาท และรายจ่ายที่จ าเป็นต้องจ่าย
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - กันยายน 2558 จ านวน 914,000.- บาท ท าให้มีเงินอุดหนุนทั่วไป
ที่สามารถใช้ได้ จ านวน 1,336,965.89 บาท  
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้
พิจารณาอนุมัติ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในวาระที่ผ่านมา จะต้องใช้งบประมาณในการ
ด าเนินงานทั้งสิ้น 1,538,000.- บาท ในขณะที่เรามีงบประมาณเพียง 1,336,965.89 
บาท แต่เรายังมีเงินสะสมที่สามารถน ามาสมทบเพ่ือด าเนินการได้ เงินสะสม ณ วันที่ 21 
สิงหาคม 2558 มี 2 ส่วนคือ เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 5,982,321.46 บาท และ
เงินสะสม 9,738,288.99 บาท ซึ่งสามารถน าไปบริหารได้เพียง 5,540,484.83 บาท 

   ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ค่ะ 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็ได้รับฟังรายงานสถานการณ์คลังของเทศบาลต าบลหนองกราด
แล้วนะครับ ว่าได้มีเงินที่มีรายรับ รายจ่ายไปเท่าไรแล้ว ตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ 
ได้แจกให้ท่านได้ศึกษาแล้วมีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมเลยนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน 500,000.- บาท กรุณายกมือครับ 

ทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิจ านวน  ๑2 เสียง ได้แก่ 
(๑) นายชยพล  พูดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(๒) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาลฯ  
(๓) นายจ่ง   เสริฐขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๔)  นายชูศกัดิ์   ไชยไธสง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(๕)  นางวิภา   สร้อยลอด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
(6)  นางกลม  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(7 ) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(8)  นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

                               (9)  นายขุนนาม  มิตรขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(10) นายประดิษฐ์  ดีอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(11) นางส าเรียง  เมียกขุนทด    สมาชิกสภาเทศบาลฯ 



(12) นายอนงค์    โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาฯ              มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ มีท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงิน 
                               สะสม จ านวน 500,000.- บาท กรุณายกมือครับ 
ทีป่ระชุม -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ มที่านใดงดออกเสียงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน 
   สะสม จ านวน 500,000.- บาท กรุณายกมือครับ 
ทีป่ระชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง มติเป็นเอกฉันท ์
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้อราชการที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบและเพ่ือ 
   พิจารณาอีกหรือไม่ เชิญได้เลยครับ 
นายชูศักดิ์ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน  ผมนายชูศักดิ์  ไชยไธสง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เมื่อเช้าผมไปดูถนนสายหนอง     
หัวช้าง 1/1 ยังมีปัญหาอยู่ครับ 

นางประภาพรฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
   ทุกท่าน ดิฉันนางประภาพร  ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล ส าหรับการตรวจงานถนน 
   สายหนองหัวช้าง 1/1 ยังมีปัญหาอยู่ค่ะ ในส่วนของเนื้องานคือฝาท่อยังเปิดไม่ได้  ของแจ้ง 

คณะกรรมการที่ไปตรวจสอบงานอีกครั้งก่อนที่จะเบิกจ่าย ดิฉันก็ขอขอบคุณท่านชูศักดิ์    
ด้วยนะค่ะที่ช่วยตรวจสอบให้อีกครั้ง ก็ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านช่วยไป
ตรวจสอบด้วย ขอบคุณค่ะ  

ประธานสภาฯ  ขอบคุณรองปลัดเทศบาลด้วยครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
นายประเสริฐฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
   ทุกท่าน  ผมนายประเสริฐ  เพียกขุนทด  รองประธานสภาเทศบาลฯ เรื่องท่อบึงหนองใหญ่ 
   ไปถึงไหนแล้วครับ  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงครับ 
ปลัดเทศบาล/  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ขอน าเรียนว่าตอนนี้ผมได้ 
เลขานุการสภาฯ  ประสานไปยังว่ารับจ้างแล้ว  คงประมาณอาทิตย์หน้าครับ 
ประธานสภาฯ  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผม 
   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอื่น

ดิฉันขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทั้ง 2 เขต ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี ไม่ว่าจะเป็น
งานโครงการต่างๆ ท่านก็ได้ช่วยไปดูแลเป็นอย่างดี  ทางฝ่ายคณะบริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ    
มีอะไรก็มาบอกกล่าวกันได้เพราะเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เราต้องช่วยกัน
ดูแล ดิฉันก็มีเรื่องชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านค่ะ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอ
เพ่ิมเติมหรือไมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 



ปิดประชุม  เวลา  16.10  น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)        ขนิษฐา วาดวงษ์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาวขนิษฐา  วาดวงษ์) 

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
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(ลงชื่อ)      ดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
           (นางดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์) 
                   หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

 
 
 

พันจ่าเอก    สมหวัง   แผงฤทธิ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

        ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
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ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน 
 

(ลงชื่อ) 
(นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน 

 
(ลงชื่อ) 
 

(นางวิภา  สร้อยลอด) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน 

 
(ลงชื่อ) 

(นายชยพล  พูดขุนทด) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
- เพ่ือโปรดทราบ 
- สภาเทศบาลฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง

ที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2558 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 
เรียบร้อยแล้ว เห็นควรลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 

 
พันจ่าเอก 
     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

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

(ลงชื่อ) 
(นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน 

 
(ลงชื่อ) 
 

(นางวิภา  สร้อยลอด) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน 

 
(ลงชื่อ) 

(นายชยพล  พูดขุนทด) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
- เพ่ือโปรดทราบ 
- สภาเทศบาลฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง

ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2558 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 
เรียบร้อยแล้ว เห็นควรลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 

 
พันจ่าเอก 
     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอียดการใช้เงินอุดหนุนทั่วไป 
ณ  วันที่  21  สิงหาคม  2558 

ประมาณการ                     12,650,000.00  บาท 
รับจริงเงินอุดหนุนทั่วไป               8,705,886.00 บาท 
- เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข                                               60,000 บาท 
- เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารกลางวัน                                         662,000.00 บาท 
- เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารเสริม (นม)                                      280,630.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น             9,708,516.00 บาท 
   รายละเอียดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป 

- ค่าใช้สอย               1,009,467.00 บาท 
- ค่าวัสดุ               2,225,307.28 บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค                 499,697.63 บาท 
- เงินอุดหนุน        868,000.00 บาท 
- รายจ่ายอื่น            -     บาท 
- ค่าครุภัณฑ์          313,100.00 บาท 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง        903,000.00 บาท 
- งบกลาง                -     บาท  

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

   1. รายจ่ายท่ีก่อหนี้ผูกพัน 
       1.1 อาหารเสริม (นม)                 166,978.20 บาท 
       1.2 ก่อหนี้ผูกพัน 3 โครงการ             1,472,000.00 บาท 

รวม                       1,638,978.20 บาท 
 
 

(15/17) 
-15- 

 

   2. รายจ่ายกันไว้จ่ายรายจ่ายประจ า (เดือนสิงหาคม – กันยายน 2558) 
       2.1 ค่าโทรศัพท์  9,000×2         18,000.00 บาท 
       2.2 ค่าน้ าประปา  3,000×2           6,000.00 บาท 
       2.3 ค่าไฟฟ้า  35,000×2         70,000.00 บาท 

    2.4 ค่าน้ ามัน  50,000×2      100,000.00 บาท 



       2.5 ชั้นวางกระเป๋า                     40,000.00 บาท 
       2.6 ค่าใช้จ่ายอื่น  200,000×2     400,000.00 บาท 

    2.7 ค่าก่อสร้างเสาธงชาติฯ                  280,000.00 บาท 
รวม                         914,000.00 บาท 

     คงเหลือเงินอุดหนุนทั่วไปท่ีสามารถน าไปใช้ได้                 1,336,965.89 บาท 
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ปิดประชุม  เวลา  16.10  น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)        ขนิษฐา วาดวงษ์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาวขนิษฐา  วาดวงษ์) 

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 
 

(ลงชื่อ)      ดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
           (นางดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์) 
                   หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

 
 
 

พันจ่าเอก    สมหวัง   แผงฤทธิ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

        ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
 

 
          งชื่อ)        ขนิษฐา วาดวงษ์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

         (นางสาวขนิษฐา  วาดวงษ์) 
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 

 
 
 

(ลงชื่อ)      ดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
           (นางดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์) 
                   หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 

พันจ่าเอก 
    (สมหวัง   แผงฤทธิ์) 
      ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 



 
พันจ่าเอก    สมหวัง   แผงฤทธิ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 
        ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 

            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส าเนา 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8  
วันที่  31 สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 14.0๐ น. 
ณ   ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองกราด 

--------------- 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายประเสริฐ    เพียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ประเสริฐ     เพียกขุนทด 
2 นางกลม          พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด กลม          พัดขุนทด 
3 นางส าเรียง       เมียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ส าเรียง       เมียกขุนทด 
4 นางวิภา          สร้อยลอด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด วิภา           สร้อยลอด 
5 นายประดิษฐ์    ดีอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ประดิษฐ์     ดีอ่อน 
6 นายขุนนาม      มิตรขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ขุนนาม       มิตรขุนทด 
7 นางกชพร        สกุลทัศนบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด กชพร         สกุลทัศนบรรจง 
8 นายจ่ง            เสรฐิขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด จ่ง             เสริฐขุนทด 
9 นายชยพล       พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ชยพล        พูดขุนทด 

10 นางบัวภา         โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด บัวภา         โมงขุนทด 
11 นายชูศักดิ์        ไชยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด ชูศักดิ์         ไชยไธสง 
12 นายอนงค์        โพคาศรี ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด อนงค ์        โพคาศรี 
๑๓ พันจ่าเอกสมหวัง    แผงฤทธิ์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล สมหวัง  แผงฤทธิ์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายประจักษ์ โหงขุนทด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ประจักษ์         โหงขุนทด 
2 นางมาลี ศรีแสง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ มาลี               ศรีแสง 
3 นายจอย                บุตรดี รองนายกเทศมนตรีฯ จอย              บุตรดี 
4 นางดอกไม้ เมียกขุนทด รองนายกเทศมนตรีฯ ดอกไม ้          เมียกขุนทด 
5 นางกาญจนา  นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองกราด กาญจนา        นันทพูนพิพัฒน์ 



6 นายวีรภัทร ศิลาเลิศ ผู้อ านวยการกองช่าง วีรภัทร          ศิลาเลิศ 
7 นายอนุชิต ครุฑขุนทด หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล อนุชิต           ครุฑขุนทด 
8 นางประภาพร       ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล ประภาพร      ธัมมะทัตตะโยธิน 
9 นางรักษณาพา รอสูงเนิน ผู้อ านวยการกองการศึกษา รักษณาพา        รอสูงเนิน 

10 นายภูษา อริยานุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ภูษา               อริยานุวัฒน์ 
11 นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ ดวงกมลวรรณ    แผงฤทธิ์ 
12 นางฉันทนา         อ่ิมวิเศษ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ฉันทนา            อิ่มวิเศษ 
13 พันจ่าเอกเสถียร สร้อยอุดม หัวหน้าฝ่ายการโยธา เสถียร             สร้อยอุดม 
14 จ่าเอกพิสิษฐ์               เมิงขุนทด เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พิสิษฐ์              เมิงขุนทด 
15 นางสาวขนิษฐา     วาดวงษ ์ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ขนิษฐา            วาดวงษ์ 
16 นางสาวศรัญญา แก่นวิถี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศรัญญา            แก่นวิถี 
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17 นายวิทยา           เฮ็งสันเทียะ เจ้าพนักงานป้องกันฯ วิทยา           เฮ็งสันเทียะ 
18 นางณัฐฐวี          รว่มกูล บุคลากร ณัฐฐวี          ร่วมกูล 
19 นางช่อทิพย์         พูดขนุทด นักการ ช่อทิพย์         พูดขุนทด 
20 นายบัวตูม            หวังหมู่กลาง นักการ บัวตูม หวังหมู่กลาง 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายอนงค์  โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด เป็นประธานในการเปิด

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8  ตามระเบียบวาระ
การประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

๑.๑  เรื่อง  ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  เรื่อง  การเข้าร่วมรับฟังการประชุม 
               สภาเทศบาลต าบลหนองกราด   (เอกสารหมายเลข 1) 

ประธานสภาฯ              ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   เรื่อง  การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล 
   ต าบลหนองกราด  เพ่ือเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 
   ๒๕๔๐ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๔ วรรคสาม หมวด ๙         
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย ข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจ
อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ตามระเบียบ   
ที่สภาท้องถิ่นก าหนด สภาเทศบาลต าบลหนองกราด จึงขอประกาศให้ประชาชนผู้ที่สนใจที่
อยู่ในเขตเทศบาลต าบลหนองกราดเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
ในสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ในวันที่ 31  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา 14.0๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองกราด จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองกราด  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕58  ในวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 นายอนงค์ โพคาศรี ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด   



เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองกราด เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองกราด   จึงก าหนดหลักเกณฑ์ไว้เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังต่อ 
ไปนี้ 

   ๑. ลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโดยแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ 
   ๒. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
   ๓. อยู่ในเฉพาะในบริเวณที่จัดให้ไม่เข้าไปรบกวนการประชุม 
   ๔. ห้ามใช้ถ้อยค าไม่สุภาพ  กล่าวค าหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย 
   ๕. ห้ามแสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ 

๖. ห้ามก่อกวนความสงบเรียบร้อย  หรือกระท าการให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมสภา 
    เทศบาลหรือจงใจกระท าการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาเทศบาล 

   ๗. ห้ามขัดค าสั่งของประธานสภาเทศบาล 
   ๘. ไม่กระท าการอ่ืน ๆ ที่ผิดกับระเบียบการประชุมสภาเทศบาล 
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    ทั้งนี้  ให้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป 
นายอนงค์  โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราด  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

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

     สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2558 เม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2558  
         (เอกสารหมายเลข 2) 
ประธานสภาฯ  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  

พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ส่งรายงาน 
การประชุมให้ทุกท่านได้ตรวจเอกสารแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่
ครับ  ถ้าไม่มีผมขอแก้ไขหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 16 นับจากข้างบนลงมา ผู้มาประชุมล าดับที่ 9 
ชื่อนางกลม พัดขุนทด และล าดับที่  12 นางกลม พัดขุนทด มีชื่อซ้ ากัน 2 ครั้ง ที่ประชุม
รับทราบนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไมครับ  

ที่ประชุม  -ไม่มี- ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ นะครับ  
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ           2.2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัยสามัญ  

    สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2558 เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2558  
         (เอกสารหมายเลข 3) 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่  
ที่ประชุม  -ไม่มี- ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ นะครับ  
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี- 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี- 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา 

5.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการใช้ที่ดินสาธารณะหนองบังตา เลขที่ 22173  เนื้อที ่
    ประมาณ 2 ไร่ เพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ าประปา (เอกสารหมายเลข 4) 

ประธานสภาฯ  ตามหนังสือ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 ที่ มท 55210/5604 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 
2558  ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้จัดท าแผนงานโครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ า 
เพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี 2560 อันเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าไหลอ่อน-ไม ่
ไหล   อีกทั้งรองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นของเทศบาลต าบลหนองกราด อ าเภอ      
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และจากการส ารวจพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่ ต าบล
หนองกราด พบว่ามีความเหมาะสมส าหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ า   
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 ดังนั้น เพ่ือให้แผนงานโครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ า เป็นไปตามแผนงานโครงการ   
ที่ก าหนดไว้อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคและ
บริโภค กปภ. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เทศบาลต าบลหนองกราด พิจารณาด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดท าประชาคมเพ่ือขอมติเห็นชอบจากชุมชนอนุญาตให้ กปภ. ใช้ประโยชน์ที่
หนองบังตาสาธารณประโยชน์ เนื้อท่ีประมาณ 2 ไร่ ส าหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีจ่าย
น้ าและให้ กปภ. ด าเนินการขอถอนสภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
ตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยราษฎรไม่ขัดข้องและไม่ได้รับความเดือดร้อน โดยขอจัดท า
ประชาคมในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. 
 2. ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองกราด มีมติเห็นชอบให้ กปภ.    
ใช้ประโยชน์ในที่ดินหนองบังตาสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ส าหรับก่อสร้าง
สถานีจ่ายน้ าและให้ กปภ. ด าเนินการขอถอนสภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพฯ ตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยราษฎรไม่ขัดข้องและไม่ได้
รับความเดือดร้อน  และจากการประชุมประชาคมในการขอใช้สถานที่สาธารณะประโยชน์
ส าหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ าประปา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ศาลา
วัดหนองกราด (หลังใหม่) เวลา 09.30 น. มีมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้การประปา
ส่วนภูมิภาคเขต 6 ใช้สถานที่สาธารณะหนองบังตาเป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ าประปา
ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขท่ี 22173  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมนะครับ ผมจะถามมติที่ประชุมเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 ผมจะถามว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบ 
ประเด็นที่ 2 ผมจะถามว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประเด็นที่ 3 ผมจะถามว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดงดออกเสียง 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือครับ 
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)  นางกลม  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
(7 ) นางบัวภา  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(8)  นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(9)  นายขุนนาม  มิตรขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(10) นายประดิษฐ์  ดีอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(11) นางส าเรียง  เมียกขุนทด    สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(12) นายอนงค์    โพคาศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ   สรุปนะครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 
ที่ประชุม  -รับทราบ-   

-ฯลฯ- 
ปิดประชุม  เวลา  16.10  น. 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)        ขนิษฐา วาดวงษ์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาวขนิษฐา  วาดวงษ์) 

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 
 
 

(ลงชื่อ)      ดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
           (นางดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์) 
                   หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

 
 
 

พันจ่าเอก    สมหวัง   แผงฤทธิ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

ส าเนาถูกต้อง 
 

พันจ่าเอก 
    (สมหวัง   แผงฤทธิ์) 
      ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 



        ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2558 

วันที่  31  สิงหาคม  2558  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมประชาคมในการขอใช้สถานที่สาธารณะประโยชน์ 
ส าหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ าประปา 

เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2558  ณ  ศาลาวัดหนองกราด (หลังใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมประชาคมในการขอใช้สถานที่สาธารณะประโยชน์ 
ส าหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ าประปา 

เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2558  ณ  ศาลาวัดหนองกราด (หลังใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


