
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  คร้ังที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๔   เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด 

 

------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน   ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเอี่ยม  มณีรุ่ง    รองประธานสภาเทศบาล 
๓.  นายสุชาติ  จิตโคกกรวด   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นางภัสสร  บุญโคกกรวด   สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.  นายจงจิต  ดุงโคกกรวด   สมาชิกสภาเทศบาล 
๖.  นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายชัยพร  เทียนทอง    สมาชิกสภาเทศบาล 

                    ๘.  นายวิลาศ  พงษ์โคกกรวด   สมาชิกสภาเทศบาล 
                    ๙.  ด.ต. เนาว์  เวกสูงเนิน    สมาชิกสภาเทศบาล 

         ๑๐.  นายทองดา  ภูตาเพิด    สมาชิกสภาเทศบาล 
                   ๑๑.  นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์   สมาชิกสภาเทศบาล 
                   ๑๒. นายสุวโรจน์  คงสงวนวงษ ์   ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นายปรีชา  มิตรสูงเนิน   นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 
๒.  นายสมบูรณ์  บัวบูชา    รองนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 
๓.  นายทองแม้น  จรโคกกรวด   รองนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 
๔.  นายสุเทพ  ประพิน    เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 
๕.  นายอาธร  โพธิกนิษฐ์    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 
๖. นายอ านาจ  พิศนอก    รองปลัดเทศบาลต าบลโคกกรวด 
๗. นางสาวสุดใจ  เปล่ียนพล   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๘. นางสาวนิภา  ภูตาเพิด    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
๙.นายณัฐพล พันธ์มา    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๑๐.นางสาวกอบแก้ว  นาคะสุนทร   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
๑๑. นางสมมาตร  อินทรมงคล   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม     
๑๒. นางสาวประภาวรรณ  ศรีชุ่ม   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

          ๑๓. นางสาวพิศมัย  โสมาบุตร   ผู้อ านวยการกองช่าง                  
๑๔. นางสาวสมลักษณ์  จิตศรีพิทักษ์เลิศ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

                     ๑๕. นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

/เร่ิมประชุม...   
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
     ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ครั้งท่ี  ๑  

ประจ าปี   ๒๕๖๓    เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  ๑๔  มกราคม   ๒๕๖๔   มีสมาชิกเข้าประชุม  ๑๑  คน  
เลขานุการสภาเทศบาล ๑  คน  ผู้เข้าร่วมประชุม  ๑๕  คน  รวมทั้งส้ิน   ๒๗  คน 

             
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี     
ประธานสภาเทศบาล พนักงาน  เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภา 

เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี  ๑ ประจ าป ี ๒๕๖๓  ซึ่งการประชุมวันนี้มี   ๖    
ระเบียบวาระด้วยกัน  ขอเชิญเลขานุการสภาช้ีแจงในระเบียบวาระท่ี ๑  

นายสุวโรจน์  คงสงวนวงษ ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
เลขานุการสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้ไม่มีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒    เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
       รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๓ 
           คร้ังที่  ๑   ประจ าปี  ๒๕๖๓   เม่ือวันที่  ๑๕  ธันวาคม   ๒๕๖๓  
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว    
ประธานสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๓   ครั้งท่ี  ๑   ประจ าปี   ๒๕๖๓   เมื่อวันท่ี 

   ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๓  ซึ่งเอกสารได้น าส่งให้ทุกท่านแล้ว  ในรายงาน  
   การประชุมมีท้ังหมด  ๑๘  หน้า  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้  
   ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้การรับรองในล าดับต่อไป  หากท่านใดมีข้อสงสัย  
   ซักถามขอเชิญครับ 
   (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอเพิ่มเติม) 
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  หากไม่มีท่านใดซักถามเพิ่มเติม  ต่อไปจะขอมติจากสภาเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรให้การรับรองเอกสารรายงานการประชุมสภา  
   เทศบาลต าบลโคกกรวด  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓   
   เมื่อวันท่ี  ๑๕  ธันวาคม   ๒๕๖๓   ขอให้ยกมือด้วยครับ 

(ท่ีประชุมมีมติรับรอง ๑๐   เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง)  
มติท่ีประชุม              ท่ีประชุมมีมติรับรอง ๑๐   เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล   
 
 

/ระเบียบวาระ...   
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ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่อง    การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปี              

     งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  (ระหว่างเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ ถึง กันยายน  ๒๕๖๓) 
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องการรายงานผลการติดตามและ 
ประธานสภาเทศบาล     ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

(ระหว่างเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ ถึง  กันยายน  ๒๕๖๓) ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงครับ    
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอ 
นายกเทศมนตรี  ญัตติต่อสภาเทศบาล เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึง กันยายน ๒๕๖3) 
 
หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง ปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖
3   (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึง กันยายน ๒๕๖3) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเพื่อเสนอ
รายงานผลต่อสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดทราบโดยมีข้อมูลผลการด าเนินงาน (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้าย) 

แยกตามยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา มีจ านวนโครงการท้ังหมด 16 โครงการ โค ร งก าร ท่ี
แล้วเสร็จ จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.5 โครงการท่ียังไม่ได้ด าเดินการ 2 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 12.50 โครงการท่ีมีการยกเลิก ไม่มี  จ านวนโครงการท่ีมีการ
เพิ่มเติม ไม่มี 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร มีจ านวนโครงการท้ังหมด 1 โครงการ โครงการท่ี
แล้วเสร็จ  ไม่มี   โครงการท่ียังไม่ได้ด าเดินการ ไม่มี โครงการท่ีมีการยกเลิก ไม่มี จ านวน
โครงการท่ีมีการเพิ่มเติม ไม่มี 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม มีจ านวนโครงการท้ังหมด 18 โครงการ โครงการท่ีแล้ว
เสร็จ จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 โครงการท่ียังไม่ได้ด าเดินการ 12 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 66.66 โครงการท่ีมีการยกเลิก ไม่มี จ านวนโครงการท่ีมีการ
เพิ่มเติม ไม่มี 
 

/ยุทธศาสตร์ด้าน... 



 
- ๔ - 

 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข มีจ านวนโครงการท้ังหมด 6 โครงการ โครงการท่ี
แล้วเสร็จ จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการท่ียังไม่ได้ด าเดินการ ไม่มี 
โครงการท่ีมีการยกเลิก ไม่มี จ านวนโครงการท่ีมีการเพิ่มเติม ไม่มี 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีจ านวนโครงการท้ังหมด 39 โครงการ 
โครงการท่ีแล้วเสร็จ จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.77  โครงการท่ียังไม่ได้ด าเดิน
การ 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 7.70  โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ (กันเงิน) 24  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  61.54 โครงการท่ีมีการยกเลิก ไม่มี   จ านวนโครงการท่ีมีการ
เพิ่มเติม ไม่มี 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนาวัฒนธรรม มีจ านวนโครงการท้ังหมด 14 
โครงการ โครงการท่ีแล้วเสร็จ จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43  โครงการท่ียัง
ไม่ได้ด าเดินการ    4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 28.57 โครงการท่ีมีการยกเลิก ไม่มี จ านวน
โครงการท่ีมีการเพิ่มเติม ไม่มี  
 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีจ านวนโครงการท้ังหมด 12 โครงการ 
โครงการท่ีแล้วเสร็จ จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66  โครงการท่ียังไม่ได้ด าเดิน
การ 4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 33.33 โครงการท่ีมีการยกเลิก ไม่มี จ านวนโครงการท่ีมี
การเพิ่มเติม ไม่มี 
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีจ านวนโครงการท้ังหมด                        
7 โครงการ   โครงการท่ีแล้วเสร็จ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57  โครงการท่ี
ยังไม่ได้ด าเดินการ   5 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 71.43  โครงการท่ีมีการยกเลิก ไม่มี 
จ านวนโครงการท่ีมีการเพิ่มเติม ไม่มี 
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีจ านวนโครงการ
ท้ังหมด 8  โครงการโครงการท่ีแล้วเสร็จ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50 
โครงการท่ียังไม่ได้   ด าเดินการ 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 37.5  โครงการท่ีมีการยกเลิก 
ไม่มี จ านวนโครงการท่ีมีการเพิ่มเติม ไม่มี 

เหตุผล 
เพื่อให้การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นไปอย่างถูกต้องตามตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ. 2548 และท่ีแก้ ไขเพิ่ ม เติมถึ ง (ฉบับ ท่ี  3) พ .ศ.2561 ข้อ  13 ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง ปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ดังนั้น คณะผู้บริหาร จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึง กันยายน ๒๕๖3) เพื่อ
ทราบต่อไป 

/นายสมนึก...   
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นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน   มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม  เพิ่มเติมหรือไม่ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
    (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)   
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมใด ๆ  
ประธานสภาเทศบาล จึงถือว่าท่ีประชุมรับทราบการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖ ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 
ท่ีประชุม            รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๓    เรื่อง    การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปี              

     งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  (ระหว่างเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ ถึง กันยายน  ๒๕๖๓) 
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องการรายงานผลการติดตามและ 
ประธานสภาเทศบาล     ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

(ระหว่างเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ ถึง  กันยายน  ๒๕๖๓) ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงครับ 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอ 
นายกเทศมนตรี  ญัตติต่อสภาเทศบาล เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึง กันยายน ๒๕๖3) 
 

หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง ปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖
3   (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึง กันยายน ๒๕๖3) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเพื่อเสนอ
รายงานผลต่อสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดทราบโดยมีข้อมูลผลการด าเนินงาน (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้าย) 

 
 

/แยกตาม... 
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แยกตามยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา มีจ านวนโครงการท้ังหมด 16 โครงการ โค ร งก าร ท่ี
แล้วเสร็จ จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.5 โครงการท่ียังไม่ได้ด าเดินการ 2 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 12.50 โครงการท่ีมีการยกเลิก ไม่มี  จ านวนโครงการท่ีมีการ
เพิ่มเติม ไม่มี 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร มีจ านวนโครงการท้ังหมด 1 โครงการ โครงการท่ี
แล้วเสร็จ  ไม่มี   โครงการท่ียังไม่ได้ด าเดินการ ไม่มี โครงการท่ีมีการยกเลิก ไม่มี จ านวน
โครงการท่ีมีการเพิ่มเติม ไม่มี 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม มีจ านวนโครงการท้ังหมด 18 โครงการ โครงการท่ีแล้ว
เสร็จ จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 โครงการท่ียังไม่ได้ด าเดินการ 12 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 66.66 โครงการท่ีมีการยกเลิก ไม่มี จ านวนโครงการท่ีมีการ
เพิ่มเติม ไม่มี 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข มีจ านวนโครงการท้ังหมด 6 โครงการ โครงการท่ี
แล้วเสร็จ จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการท่ียังไม่ได้ด าเดินการ ไม่มี 
โครงการท่ีมีการยกเลิก ไม่มี จ านวนโครงการท่ีมีการเพิ่มเติม ไม่มี 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีจ านวนโครงการท้ังหมด 39 โครงการ 
โครงการท่ีแล้วเสร็จ จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.77  โครงการท่ียังไม่ได้ด าเดิน
การ 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 7.70  โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ (กันเงิน) 24  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  61.54 โครงการท่ีมีการยกเลิก ไม่มี   จ านวนโครงการท่ีมีการ
เพิ่มเติม ไม่มี 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนาวัฒนธรรม มีจ านวนโครงการท้ังหมด 14 
โครงการ โครงการท่ีแล้วเสร็จ จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43  โครงการท่ียัง
ไม่ได้ด าเดินการ    4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 28.57 โครงการท่ีมีการยกเลิก ไม่มี จ านวน
โครงการท่ีมีการเพิ่มเติม ไม่มี 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีจ านวนโครงการท้ังหมด 12 โครงการ 
โครงการท่ีแล้วเสร็จ จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66  โครงการท่ียังไม่ได้ด าเดิน
การ 4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 33.33 โครงการท่ีมีการยกเลิก ไม่มี จ านวนโครงการท่ีมี
การเพิ่มเติม ไม่มี 
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีจ านวนโครงการท้ังหมด                        
7 โครงการ   โครงการท่ีแล้วเสร็จ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57  โครงการท่ี
ยังไม่ได้ด าเดินการ   5 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 71.43  โครงการท่ีมีการยกเลิก ไม่มี 
จ านวนโครงการท่ีมีการเพิ่มเติม ไม่มี 
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีจ านวนโครงการ
ท้ังหมด 8  โครงการโครงการท่ีแล้วเสร็จ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50 
โครงการท่ียังไม่ได้   ด าเดินการ 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 37.5  โครงการท่ีมีการยกเลิก 
ไม่มี จ านวนโครงการท่ีมีการเพิ่มเติม ไม่มี 

/เหตุผล… 
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เหตุผล 
เพื่อให้การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นไปอย่างถูกต้องตามตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ. 2548 และท่ีแก้ ไขเพิ่ ม เติมถึ ง (ฉบับ ท่ี  3) พ .ศ.2561 ข้อ  13 ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง ปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ดังนั้น คณะผู้บริหาร จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึง กันยายน ๒๕๖3) เพื่อ
ทราบต่อไป 

นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน   มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม  เพิ่มเติมหรือไม่ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
    (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)   
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมใด ๆ  
ประธานสภาเทศบาล จึงถือว่าท่ีประชุมรับทราบการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖ ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 
ท่ีประชุม            รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔    เร่ือง    ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณในงบลงทุน (กองคลัง)  
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง           
ประธานสภาเทศบาล      ค าช้ีแจงงบประมาณในงบลงทุน (กองคลัง) ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจง 

     รายละเอียด 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน              เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล         
นายกเทศมนตรี  และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน  ด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติ 

แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณในงบลงทุน  เพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564  โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 
หลักการ 
ขอรับการอนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ในการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณในงบลงทุน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ  29  ดังนี้ 
 

/ตามเทศบัญญัติ… 
 



 
 
 

- ๘ - 
 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   -  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1   
   (28 หน้า/นาที)   จ านวน   35,600.- บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  ชนิด 

Network แบท่ี 1 (28 หน้า/นาที)  จ านวน 1  เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท เป็นเงิน 
8,900 บาท  โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ 
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563  มีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี ้

   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
   - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (PPM) 
   - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
   - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
   - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Netword Interface) แบบ 10/100 Base-T  

หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b,g, n) ได้ 

   - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
   - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 

แก้ไขเป็น 
   -  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1   
   (28 หน้า/นาที)   จ านวน   35,600.- บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  ชนิด 

Network แบท่ี 1 (28 หน้า/นาที)  จ านวน 4  เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท เป็นเงิน 
35,600 บาท  โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ 
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563  มีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี ้
 
 
 

/- มีความละเอียด... 
 



 
 
 

 - ๙ - 
 

   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
   - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (PPM) 
   - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
   - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
   - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ 

ดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b,  g, n) ได้ 

   - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
   - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 

เหตผุล 
เนื่องจากความผิดพลาดทางธุรการ  การแก้ไขข้อความท่ีพิมพ์คลาดเคล่ือน  ตกหล่นให้
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง  และเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ 
ระเบียบกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ   
ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ท่ีท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น  

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวฯ  ข้างต้น  นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด   
จึงขอเสนอญัตติเรื่องขอขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
เพื่อสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดพิจารณาอนุมัติต่อไป             
               

  นายปรีชา   มิตรสูงเนิน 
        นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 

นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน   มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
    (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)   
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นการ  
ประธานสภาเทศบาล ขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในการขออนุมัติแก้ไข 

เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน (กองคลัง)  ตามรายละเอียดของญัตติ
ท่ีท่านนายกได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๐   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล 
 

/ระเบียบวาระ...    



 
 

      - ๑๐ - 
 

ระเบียบวาระที่  ๕    เร่ือง    การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (สถานธนานุบาล) 
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๕  การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม   
ประธานสภาเทศบาล เนื่องจากได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด  ซึ่งแจ้งว่า 

มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาล 
ต าบลโคกกรวดในการจ่ายขาดเงินสะสม   ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียด            
ให้สภาฯ  ทราบ  

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล            
นายกเทศมนตรี  โคกกรวด  ด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาล 

ต าบลโคกกรวด    ในการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล  เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านการเงินแก่ประชาชนและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดตามหลักการและ
เหตุผลดังต่อไปนี้ 
หลักการ 
เสนอขออนุมัติจากสภาเทศบาลในการจ่ายขาดเงินสะสม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย            
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 จ านวน 1 รายการ เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนและเงินทุนส ารองในการด าเนินการกิจการของสถานธนานุบาลเทศบาลต าบล          
โคกกรวด จ านวนเงิน 7,000,000.- บาท (-เจ็ดล้านบาทถ้วน-)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. เงินทุนหมุนเวียน จ านวน  5,000,000.- บาท 
2. เงินทุนส ารอง จ านวน  2,000,000.- บาท 

รวมเป็นเงิน 7,000,000.- บาท  (-เจ็ดล้านบาทถ้วน-) 
เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลต าบลโคกกรวด  ได้ขอรับความเห็นชอบจัดต้ังสถานธนานุบาลเทศบาล
ต าบลโคกกรวด  ซึ่งปัจจุบันเทศบาลต าบลโคกกรวดมีการขยายตัวในด้านต่างๆ อาทิ จ านวน
ประชากร บ้านท่ีอยู่อาศัย  บริษัท  ห้างร้าน ส่วนราชการ ในพื้นท่ีและบริเวณใกล้เคียง 
เทศบาลต าบลโคกกรวดจึงขออนุญาตจัดต้ังสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวด  เพื่ อ
เป็นการรองรับการเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจ สังคม ท้ังนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนด้านการเงินแก่ประชาชนท่ีมีรายได้น้อย หรือผู้มีปัญหาด้านการเงิน ในด้าน
เงินทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ าอีกท้ังยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น  ให้มีความ
เจริญก้าวหน้าเทียบเท่ากับชุมชนเมือง 

ฉะนั้น  เพื่อเป็นการให้การจัดต้ังสถานธนานุบาลด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินแก่
ประชาชน เพื่อพัฒนาและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ตลอดจนเพื่อ
สนองตอบความต้องการของประชาชนตามความจ าเป็นเร่งด่วน  และเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลในการจ่ายขาดเงินสะสม ของ
เทศบาล    เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนส ารองในการด าเนินกิจการของสถานธนา
นุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวด  จ านวนเงิน 7,000,000.- บาท (-เจ็ดล้านบาทถ้วน-)         

 
/ท้ังนี้ ...  
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ท้ังนี้  เทศบาลฯ ได้ตรวจสอบแล้วมียอดเงินสะสม เพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่าย

ประจ า และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน ดังนี้ 
1. เงินสะสม ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 จ านวน  114,144,601.01  บาท 
หัก 1.1 เงินฝาก กสท.    จ านวน    12,113,955.41  บาท 

1.2 ผลต่างจากการช าระหนี้เงินกู้ระหว่างทรัพย์สิน 
เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้   จ านวน      8,239,864.77  บาท 

   1.3 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   จ านวน           -        บาท  
   1.4 ลูกหนี้ภาษี     จ านวน        345,082.56   บาท 
   1.5 ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ   จ านวน      1,078,900.00   บาท 
   คงเหลือยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้  จ านวน   92,366,798.27   บาท 
 

2. ส ารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย ยังไม่ได้ด าเนินการ หรือ 
อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย          จ านวน           -        บาท 

 
3. คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน(1 - 2) จ านวน  92,366,798.27  บาท 

เพื่อเป็นการรักษาฐานะทางการคลังให้ม่ันคงและเสถียรภาพในระยะยาว จึงกันเงิน
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจ า และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ดังนี้ 
4. ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน) 
4.1 เงินเดือนฝ่ายการเมือง  (245,500.00 x 3) เป็นเงิน       736,500.00   บาท 
4.2 เงินเดือนฝ่ายประจ า (1,315,113.00 x 3) เป็นเงิน     3,945,339.00  บาท 
    1,560,613.00    รวมเป็นเงิน    4,681,839.00  บาท 

5. ส ารองจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (ประมาณ 3 เดือน) 
5.1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (889,100.00 x 3) เป็นเงิน     2,667,300.00  บาท 
5.2 เบี้ยยังชีพคนพิการ  (175,800.00 x 3) เป็นเงิน        527,400.00  บาท 
5.3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์        (500.00 x 3) เป็นเงิน            1,500.00  บาท 
5.4 เงินบ าเหน็จรายเดือน     (9,030.00 x 3) เป็นเงิน          27,090.00  บาท 
5.5 เงินบ านาญปกติ    (10,386.60 x 3)     เป็นเงิน          31,159.80  บาท 

                                                           1,084,816.60     รวมเป็นเงิน     3,254,449.80  บาท 
๖.   เงินสะสมคงเหลือ  ( 3 – 4 – 5 )  =   84,430,509.47  บาท 
๗.  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 10 %   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 89 (3)  =  73,000,000.00 x  10 % 
              =            7,300,000.00   บาท 

๘.  ดังนั้น : คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ ( 6 – 7)=     77,130,509.47   บาท
   

ระเบียบกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 หมวด 8 ข้อ 
89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 

/(1)  ให้กระท า… 



 
 

         - ๑๒ - 
 

 (1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง 
 เกี่ยวกับ   ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้อง 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

                  (2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท              
  ตามระเบียบแล้ว 

(3)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึง
สถานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

ด้วยหลักการ  เหตุผล  และความจ าเป็นดังกล่าวฯ ข้างต้น นายกเทศมนตรีต าบล
โคกกรวดจึงขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและ
เงินทุนส ารองในการด าเนินการกิจการ  ของสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวด เพื่อ
สภาเทศบาลต าบลโคกกรวดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
          นายปรีชา  มิตรสูงเนิน 
                       นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 
 

นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
    (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)   
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นการประธานสภา
เทศบาล ขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติการจ่ายขาดเงิน 

   สะสม   ตามรายละเอียดของญัตติท่ีท่านนายกได้น าเสนอต่อสภาเทศบาล    
ขอให้ยกมือด้วยครับ 

(ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง) 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๐   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล  
ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ือง  อื่น ๆ    
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอื่น ๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาลพิจารณา  หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด 

ท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญครับ  
 (ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 

 

/นายสมนึก...   



 
 
 
 
 

- ๑๓ - 
 
 

นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย   
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 
 
 

(ลงช่ือ)         ผู้จดรายงานการประชุม 

                         (นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์) 
                  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    
             

(ลงช่ือ)             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                (นายสุวโรจน์  คงสงวนวงษ์)  
            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด   

 
 

(ลงช่ือ)                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   (นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์) 
 
 

(ลงช่ือ)                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                       (นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์) 
 

(ลงช่ือ)ด.ต.       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
     (เนาว์   เวกสูงเนิน)       

 
 

 

                   ตรวจถูกต้อง 
 
 

             (นายสุวโรจน์  คงสงวนวงษ์)  
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด   
 

 
 

นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้พิมพ์ 

นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้จด/บันทึก 

 



 
 
 
 
 

- ๙ - 
 
 

นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย   
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 
 
 

(ลงช่ือ)        วิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์ ผู้จดรายงานการประชุม 

                         (นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์) 
                  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    
             

(ลงช่ือ)        สุวโรจน์  คงสงวนวงษ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                (นายสุวโรจน์  คงสงวนวงษ์)  
            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด   

 
 

(ลงช่ือ)     ศิริพร  ประสงค์ทรัพย์      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   (นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์) 
 
 

(ลงช่ือ)      สมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                       (นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์) 
 

(ลงช่ือ)ด.ต. เนาว์  เวกสูงเนิน ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
     (เนาว์   เวกสูงเนิน)       

 
 
 

 
 
 
 
 

นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้พิมพ์ 

นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้จด/บันทึก 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒    เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
       รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒ 
           คร้ังที่  ๑   ประจ าปี  ๒๕๖๓   เม่ือวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓  
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีแล้ว   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒   ครั้งท่ี  ๑   ประจ าปี  ๒๕๖๓   เมื่อวันท่ี 

   ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ซึ่งเอกสารได้น าส่งให้ทุกท่านแล้ว  ในรายงาน  
   การประชุมมีท้ังหมด  ๘  หน้า  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้  
   ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้การรับรองในล าดับต่อไป  หากท่านใดมีข้อสงสัย  
   ซักถามขอเชิญค่ะ 
   (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอเพิ่มเติม) 
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  หากไม่มีท่านใดซักถามเพิ่มเติม  ต่อไปจะขอมติจากสภาเทศบาลค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรให้การรับรองเอกสารรายงานการประชุมสภา  
   เทศบาลต าบลโคกกรวด  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓   
   เมื่อวันท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓   ขอให้ยกมือด้วยค่ะ 

(ท่ีประชุมมีมติรับรอง ๑๐   เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง)  
มติท่ีประชุม             ท่ีประชุมมีมติรับรอง   ๑๐  เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล   
 

/นายสุวโรจน์...   
 
 
 

      - ๓ - 
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ือง  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องการเลือกรองประธานสภาเทศบาล           
ประธานสภาเทศบาล ต าบลโคกกรวด  (แทนต าแหน่งท่ีว่าง) 

   เนื่องด้วยได้รับหนงัสืออ าเภอเมืองนครราชสีมา  ท่ี นม ๐๐๒๓.๖/๖๓๙๒  
ลงวันท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เรื่อง  การลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลโคกกรวด    เชิญเลขาฯ   ช้ีแจงรายละเอียดและระเบียบข้อกฎหมาย 

  ท่ีเกี่ยวข้องให้สภาฯ   ทราบ 
นายสุวโรจน์  คงสงวนวงษ ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
เลขานุการสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด   รองนายกเทศมนตรี  ผู้อ านวยการกอง  



  และหัวหน้าฝ่ายทุกท่าน   เนื่องด้วยได้รับหนังสืออ าเภอเมืองนครราชสีมา  ท่ี นม ๐๐๒๓.๖/ 
๖๓๙๐  ลงวันท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง  ขอส่งค าส่ังแต่งต้ังประธานสภาเทศบาลต าบล
โคกกรวด  

   ตามมติสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี  
๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  มีมติเห็นชอบเลือก  นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  
ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๑  ให้ด ารงต าแหน่ง  ประธานสภา
เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๕ และค าส่ังจังหวัดนครราชสีมา  ท่ี  ๗๗๑๐/๒๕๕๘  เรื่อง
มอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ปลัดจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการประจ า
จังหวัด  และนายอ าเภอ  ปฏิบัติราชการแทน  ลงวันท่ี  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จึงแต่งต้ัง   นายสมนึก  ศิลปะสูงเนิน  ให้ด ารงต าแหน่ง  ประธานสภา
เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ตามค าส่ังอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา  ท่ี  ๗๔๑/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งต้ังประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  
ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป    

   ตามหนังสือท่ีเรียนให้ท่ีประชุมทราบนั้น  ท าให้ต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาล
ต าบลโคกกรวด  ว่างลง  ในการนี้จึงต้องมีการเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  
(แทนต าแหน่งท่ีว่าง)   

นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน     ก่อนท่ีจะด าเนินการเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด        
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจงระเบียบและขั้นตอนการเลือกประธานสภาเทศบาล

ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป  
 

/นายสุวโรจน์...   
 
 
 
     - ๔ - 
 
นายสุวโรจน์  คงสงวนวงษ์          การเลือกประธานสภาเทศบาลเป็นการด าเนินการโดยอาศัยอ านาจ 
เลขานุการสภาเทศบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.  

๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   หมวด  ๑ ข้อ ๑๒  ข้อ ๑๔    ข้อ ๑๕  
และหมวด ๖ ข้อ ๗๓ และ  ข้อ ๗๔  ดังนี้ 

ข้อ ๑๒   วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ  ๘  มาใช้ 
บังคับโดยอนุโลม  กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่น
ใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน  ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนท่ีหนึ่ง
ก่อน  แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวน
ท่ีพึงมี 



ข้อ ๑๔   ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ 
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน 
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ข้อ ๑๕   เมื่อประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการ 
สภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น  ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งท่ี
ว่าง  ดังนี้ 
(๑)  กรณีประธานสภาท้องถิ่น  หรือรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้สภาท้องถิ่นเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งท่ีว่างภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีต าแหน่งว่างลง 
(๒)  กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งท่ี
ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีข้ึนคราวแรกนับแต่วันท่ีต าแหน่งว่างลง ให้ประธานท่ี
ประชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่นที่มีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นและเป็นผู้ด าเนินการ
เลือกประธานสภาท้องถิ่น  รายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ 
เทศบาล  และนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก  
และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับเทศบาล  หรือนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  
แล้วแต่กรณี  แต่งต้ังประธานสภาท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับรายงานผลการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น 
 

/ข้อ ๗๓ ...  
 
 
 
 
 

     - ๕ - 
 
 ข้อ ๗๓  การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมีสองวิธี คือ 
(๑)  การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย 
(๒)  การออกเสียงลงคะแนนลับ 

ข้อ ๗๔  การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฎิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(๑)  ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
(๒)  ยืนขึ้น 
(๓)  เรียกช่ือสมาชิกตามล าดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล 
การออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย  ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ แต่ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นร้อง
ขอหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคนร่วมกันเสนอญัตติต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น  ให้



ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย ตาม (๒) (๓) เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบแล้ว  ก็ให้
ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนตามนั้น 

นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้ใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแต่งต้ังและ 
ประธานสภาเทศบาล  ด ารงต าแหน่งเป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ขอเชิญครับ 

นายชัยพร  เทียนทอง  ขอเสนอ นายเอี่ยม   มณีรุ่ง   เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด 
สมาชิกสภาเทศบาล   
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน   ขอผู้รับรอง  ๒  ท่านขึ้นไป 
ประธานสภาเทศบาล         
ท่ีประชุม                          มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง  ๒  คน  คือ   

๑.  ด.ต. เนาว์  เวกสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาล 
๒.  นายสุชาติ  จิตโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล 

นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน    มีผู้ใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่     
ประธานสภาเทศบาล  

  (ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 
 

นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน      หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นให้ถือว่า นายเอี่ยม  มณีรุ่ง 
ประธานสภาเทศบาล   ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 

รองประธานสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด  ๑  ข้อ  ๑๔   
 
 
 

/ต่อไปจะขอมติ… 
 
 
 

     - ๖ - 
 

ต่อไปจะขอมติจากสภาเทศบาล ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรให้            
นายเอี่ยม  มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดด ารงต าแหน่งรองประธานสภา
เทศบาลต าบลโคกกรวด  ขอให้ยกมือด้วยครับ 
(ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ๙   เสียง  งดออกเสียง ๒  เสียง) 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  ๙  เสียง  งดออกเสียง  ๒  เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาลและนายเอีย่ม  มณีรุ่ง   สมาชิกสภาเทศบาล     
ท่ีประชุม             ท่ีประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา 
   เห็นชอบให้ นายเอี่ยม  มณีรุ่ง เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด     
 
ระเบียบวาระที่  ๔    เร่ือง    ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณในงบลงทุน (กองคลัง)  



นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง           
ประธานสภาเทศบาล      ค าช้ีแจงงบประมาณในงบลงทุน (กองคลัง) ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจง 

     รายละเอียด 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน              เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล         
นายกเทศมนตรี  และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน  ด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา 

เทศบาลเพื่อขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณในงบลงทุน  เพื่อด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

 

หลักการ 
ขอรับการอนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ในการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณในงบลงทุน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ  29  ดังนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   -  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1   
   (28 หน้า/นาที)   จ านวน   35,600.- บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  ชนิด 

Network แบท่ี 1 (28 หน้า/นาที)  จ านวน 1  เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท เป็นเงิน 
8,900 บาท  โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ 
 
 

/การจัดหา 
 
 
 

- ๗ - 
 
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563  มีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี ้

   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
   - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (PPM) 
   - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
   - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
   - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Netword Interface) แบบ 10/100 Base-T  

หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b,g, n) ได้ 

   - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 



   - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 
แก้ไขเป็น 

   -  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1   
   (28 หน้า/นาที)   จ านวน   35,600.- บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  ชนิด 

Network แบท่ี 1 (28 หน้า/นาที)  จ านวน 4  เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท เป็นเงิน 
35,600 บาท  โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ 
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563  มีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี ้

   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
   - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (PPM) 
   - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
   - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
   - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ 

ดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b,  g, n) ได้ 

   - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
   - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 

เหตผุล 
เนื่องจากความผิดพลาดทางธุรการ  การแก้ไขข้อความท่ีพิมพ์คลาดเคล่ือน  ตกหล่นให้
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง  และเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ 
 
 

/ระเบียบกฎหมาย... 
 
 
 
 
 

     - ๘ - 

ระเบียบกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ   
ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ท่ีท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น  

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวฯ  ข้างต้น  นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด   
จึงขอเสนอญัตติเรื่องขอขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
เพื่อสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดพิจารณาอนุมัติต่อไป  



                          
                  (นายปรีชา   มิตรสูงเนิน) 

        นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน   มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
    (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)   
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นการ  
ประธานสภาเทศบาล ขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในการขออนุมัติแก้ไข 

เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน (กองคลัง)  ตามรายละเอียดของญัตติ
ท่ีท่านนายกได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๐   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระที่  ๕      เร่ือง  การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน    เนื่องจากได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด  ซึ่งแจ้งว่า 
ประธานสภาเทศบาล มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดให้สภาฯ ทราบ 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล            
นายกเทศมนตรี  โคกกรวด   ด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อคัดเลือก 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ตามหลักการและเหตุผล
ดังต่อไปนี ้
 
 

/หลักการ... 
 
 
 
 
 
 

     - ๙ - 
 
หลักการ 

ขอรับความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล     จ านวน  ๓  คน     เพื่อแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖  ข้อ  ๒๘   
เหตุผล 



ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาล เทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1  เมื่อวัน
อังคารท่ี  25  กันยายน   2561   สภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ได้มีการคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาล ๓  ท่าน  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้แก่  
๑. นายวิลาศ  พงษ์โคกกรวด   
๒. นางภัสสร บุญโคกกรวด   
๓. นายเอี่ยม  มณีรุ่ง    

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2548  (เดิม)  หมวด ๖  ข้อ  ๒๘  วรรค  ๓  กรรมการตามข้อ  ๒๘ (1) ให้มี
วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นชุดดังกล่าว  มี
วาระครบ ๒  ปีแล้ว   จึงขอเสนอญัตตินี้   ต่อสภาเทศบาลฯ  เพื่อให้สภาเทศบาลฯ   ได้
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน  ๓  คน เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามระเบียบต่อไป  
ระเบียบกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย     ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด  
๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ  ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
(๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการ  และกรรมการ
อีกหนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ    
กรรมการตาม  (1) (2) (3) (4) และ (5)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกก็ได้ 
 

/ด้วยเหตุผล... 
 
 
 
 

     - ๑๐ - 

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวฯ    ข้างต้น   จึงขอเสนอญัตตินี้   ต่อสภา  
เทศบาล   เพื่อสภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  ๓  คน  
เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่อไป                       
           
                       นายปรีชา   มิตรสูงเนิน 

        นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 
 



นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

(ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม) 
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นการ 
ประธานสภาเทศบาล  คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล พร้อมขอ              

ผู้รับรอง  ขอเชิญครับ 
นายชัยพร  เทียนทอง      เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายชัยพร เทียนทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  ขอเสนอให้คงรายช่ือคณะกรรมการชุดเดิมไว้  ได้แก่   

ขอเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล   
ท่านท่ี ๑   นายวิลาศ  พงษ์โคกกรวด  

ท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีผู้รับรอง  ๒  คน  คือ     
๑. นายสุชาติ  จิตโคกกรวด   สมาชิกสภาเทศบาล 
๒. นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล  

ท่านท่ี  ๒  นางภัสสร  บุญโคกกรวด 
ท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีผู้รับรอง  ๒  คน  คือ     

๑. นายจงจิต  ดุงโคกกรวด   สมาชิกสภาเทศบาล 
๒. นายเอี่ยม  มณีรุ่ง           สมาชิกสภาเทศบาล  

ท่านท่ี  ๓  นายเอี่ยม  มณีรุ่ง 
ท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีผู้รับรอง  ๒  คน  คือ     

๑. ด.ต.เนาว์  เวกสูงเนิน      สมาชิกสภาเทศบาล 
๒. นายสุชาติ  จิตโคกกรวด   สมาชิกสภาเทศบาล  

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล    
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ถือว่ามีผู้รับรองถูกต้องครบถ้วนมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด               
ประธานสภาเทศบาล จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่คะ ขอเชิญครับ  

    (ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 
 

/นายสมนึก... 
 
 
 
     - ๑๑ - 
 
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติมต่อไปจะขอมติจากสภาเทศบาลในการ 
ประธานสภาเทศบาล  คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลขอให้ยกมือด้วยครับ 

(ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง) 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๐  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล  
 



ระเบียบวาระที่  ๖      เร่ือง  การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวด 
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  เนื่องจากได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด  ซึ่งแจ้งว่า 
ประธานสภาเทศบาล มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา 

เทศบาลต าบลโคกกรวด  ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดให้สภาฯ ทราบ 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล            
นายกเทศมนตรี  โคกกรวด   ด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อคัดเลือก 

ตามหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 
หลักการ 

ขอรับความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล     จ านวน  ๓  คน   เพื่อแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2559  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   หมวด ๑  องค์กรจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อ  ๘  

เหตุผล 

ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1  เมื่อวันอังคารท่ี 25  
กันยายน  2561   สภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ได้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ๓  
ท่าน  เป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล ได้แก่  
๑. นายสุชาติ  จิตโคกกรวด   
๒. นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน   
๓. นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์    

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548  (เดิม)  หมวด ๑ ข้อ ๘ วรรค ๒ กรรมการตามข้อ ๘ (๓), 
(๔), (๕) และ (๖)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลชุดดังกล่าว มีวาระครบ ๒  ปีแล้ว   จึงขอ
เสนอญัตตินี้    ต่อสภาเทศบาลฯ  เพื่อให้สภาเทศบาลฯ   ได้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
จ านวน  ๓  คน เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   ตามระเบียบฯ ต่อไป  

 

/ระเบียบกฎหมาย… 

 

 

 

 

 
     - ๑๒ - 

ระเบียบกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย     ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  หมวด  
๑  องค์กรจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อ  ๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 



(๑)  ผู้บริหารท้องถิ่น           ประธานกรรมการ 
(๒)  รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน        กรรมการ 
(๓)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก        กรรมการ 

      จ านวนสามคน 
(๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก         กรรมการ 

          จ านวนสามคน 
(๕)  ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจท่ีผู้บริหาร     กรรมการ 

         ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน 
(๖)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น         กรรมการ 

      คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน 
(๗)  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             กรรมการและเลขานุการ 
(๘)  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีมีหน้าท่ีจัดท าแผน  ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการตาม
ข้อ ๘ (๓), (๔), (๕) และ (๖)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปี  และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้  

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวฯ    ข้างต้น   จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภา
เทศบาล  เพื่อสภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  ๓  คน  เพื่อ
แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต่อไป                         
                           (นายปรีชา   มิตรสูงเนิน) 

       นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

(ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)   
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นการ 
ประธานสภาเทศบาล คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   พร้อมขอผู้รับรอง  ขอเชิญครับ 
นายจงจิต  ดุงโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายจงจิต  ดุงโคกกรวด 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต ๑  ขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

ต าบลโคกกรวด ดังนี้  
 

/ท่านท่ี ๑ ...   
 
 
 
     - ๑๓ - 
 

ท่านท่ี ๑   นายสุชาติ  จิตโคกกรวด 
ท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีผู้รับรอง  ๒  คน  คือ     

๑. นายวิลาศ  พงษ์โคกกรวด  สมาชิกสภาเทศบาล 
๒. นายเอี่ยม  มณีรุ่ง            สมาชิกสภาเทศบาล  
 

ท่านท่ี  ๒  นายชัยพร  เทียนทอง 



ท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีผู้รับรอง  ๒  คน  คือ     
๑. นายทองดา  ภูตาเพิด      สมาชิกสภาเทศบาล 
๒. ด.ต.เนาว์  เวกสูงเนิน      สมาชิกสภาเทศบาล  
 

ท่านท่ี  ๓  นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์ 
ท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีผู้รับรอง  ๒  คน  คือ     

๑. นายชัยพร  เทียนทอง      สมาชิกสภาเทศบาล 
๒. นางภัสสร  บุญโคกกรวด  สมาชิกสภาเทศบาล   

เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวด   
 

นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ถือวา่มีผู้รับรองถูกต้องครบถ้วนมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด                
ประธานสภาเทศบาล จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ  

    (ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติมต่อไปจะขอมติจากสภาเทศบาลในการ 
ประธานสภาเทศบาล คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวด ขอให้ยกมือด้วยครับ 

(ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง) 
มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๐  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล     
 

ระเบียบวาระที่  ๗    เร่ือง  อื่น ๆ    
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่องอื่น ๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาลพิจารณา  หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด 

ท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญครับ  
 
 
 

/นายปรีชา ... 
 
 
 
 

     - ๑๔ - 
 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ๑. ขอเชิญทุกท่านร่วมท าบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี  ๒๕๖๔                             

ในวันท่ี  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓  โดยพิธีบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ เวลา  ๐๖.๐๐ น.                     
พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์  จ านวน  ๙ รูป  พร้อมกับรับประทานอาหารร่วมกัน 



๒.  ขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนต าบล
โคกกรวด รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ 
๓.  ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องการเวนคืนท่ีดินกรณีรถไฟความเร็วสูงผ่านในพื้นท่ี  
ในวันท่ี  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓   
๔.  การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๖๔  รูปแบบการจัดกิจกรรมจะมีการ
ปรึกษาหารือกันอีกครั้ง 
๕. การจัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีการเดินทางไปศึกษาดูงาน รายละเอียด
การอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
๖.  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สระมโนรา  ขอให้มีการบริหารจัดการในด้านการดูแลคน
ท่ีจะมาความสะอาดดูแลความเรียบร้อย ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ท าความสะอาดห้องน้ า           
ซึ่งการท างานขอให้ท างานเป็นทีมและมีการประสานงานด้านบุคลากรให้เรียบร้อย  

นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  มีสมาชิกสภาฯเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาล              
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญครับ   
นายสุชาติ  จิตโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายสุชาติ  จิตโคกกรวด   
สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๑  ขอเรียนให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 

๑.  ตามท่ีกระผมได้ไปวิ่งออกก าลังกายในตอนเช้า พบว่าช่วงฐานของป้ายมีรอยแตก และ 
ซุ้มประตูทางเข้าพบความช ารุดหรือไม่เกิดความไม่เรียบร้อยของการก่อสร้าง  ซึ่งอาจเกิด
ความเสียหายและท าให้มองดูไม่สวยงาม ขอให้มีการปรับปรุงด้วย   
๒.  รถขยะท่ีเข้าไปเก็บขยะในหมู่บ้าน และชุมชน มีน้ าไหลออกมาจากรถขยะท าให้เกิดกล่ิน
เหม็นตามถนนท่ีได้เข้าไปในหมู่บ้านต่าง ๆ 
๓. ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมกีฬาให้แก่หมู่บ้านและชุมชน 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ขอเรียนให้ท่ีประชุมทราบดังนี้  เรื่องซุ้มประตูยังไม่มีการส่งมอบงาน และเรื่องฐานป้าย       

ขอให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องติดตามก ากับดูแลให้เรียบร้อย 
 

/เรื่องอุปกรณ์… 
 
 
 
 
 

     - ๑๕ - 
 
 เรื่องอุปกรณ์กีฬามอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีพิจารณาด าเนินการโดยมอบหมายให้
ประสานกับนายณัฐพล  พันธ์มา  



 เรื่องรถขยะท่ีมีน้ าไหลออกมาจากรถขยะส่งผลให้เกิดกล่ิน  ขอมอบหมายให้        
นางสมมาตร  อินทรมงคล  เป็นผู้ควบคุม  ก ากับดูแล  และแก้ไขปัญหา  วางแนวทางการ
ด าเนินงานดังกล่าวต่อไป 

นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ เรียนประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ สมาชิกสภา      
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๒  ขอทราบแนวทางการเปิดใช้ห้องน้ าบริเวณสวนสาธารณะ

สระมโนรา  และเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณพระบรมฉายาลักษณ์  ทางลงตลาดโคกกรวด
และขอให้ด าเนินการจัดท าฝาท่อระบายน้ าภายในวัดหนองหว้า บริเวณทางขึ้นเมรุ  

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ขอเรียนให้ท่ีประชุมทราบดังนี้  เรื่องการเปิดปิดห้องน้ าสวนสาธารณะสระมโนรา    

ขอมอบหมายให้นายบุญเชิด โคกเป่ือย เป็นผู้ดูแลช่ัวคราว ซึ่งได้เกิดปัญหาเรื่องมีส่ิงอุดตัน 
ในห้องน้ า  และได้มีการแก้ไขในเบ้ืองต้นแล้ว  และขอให้มีการติดตามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง 

  เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณพระบรมฉายาลักษณ์  ทางลงตลาดโคกกรวด               
ขอมอบหมายให้กองช่างด าเนินการ  และเรื่องการจัดท าฝาท่อระบายน้ าภายในวัดหนองหว้า 

 ทราบว่าได้มีการด าเนินการแล้ว 
นายเอี่ยม  มณีรุ่ง   เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายเอี่ยม  มณีรุ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล        ต าบลโคกกรวด  เขต  ๒ ขอเรียนว่าฝาท่อระบายน้ าภายในวัดหนองหว้า บริเวณทางขึ้นเมรุ 
 ด าเนินการซ่อมแซมแล้ว 
นายสุชาติ  จิตโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายสุชาติ  จิตโคกกรวด   
สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๑  ขอเสนอเพิ่มเติมเรื่องขอให้ตรวจสอบไฟฟ้า 

แสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะสระมโนรา เนื่องจากมีบางจุดท่ีช ารุด 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ขอเรียนให้ท่ีประชุมทราบดังนี้  แนวทางการด าเนินงานได้วางไว้ว่าจะมีการปรับเปล่ียน 

หลอดไฟท้ังหมดเป็นหลอด LED  โดยมอบหมายให้กองช่างด าเนินการส ารวจเพื่อด าเนินการ
ดังกล่าว 
 
 

/การตรวจเวร… 
 
 
 
 

     - ๑๖ - 
 
 การตรวจเวรยามมอบหมายให้งานป้องกันด าเนินการติดตามดูความเรียบร้อยวันละ  
๒  รอบ  เนื่องจากเกิดปัญหาเรื่องมีเด็กเข้ามามั่วสุม จึงเน้นเรื่องการป้องปราม และขอให้ทุก
ท่านช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยแจ้งเบาะแส แจ้งเหตุต่าง ๆ เพื่อจะได้ด าเนินการป้องกันแกไ้ข



ปัญหาต่าง ๆ ได้ทันท่วงที อาจจะสืบเนื่องมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจไม่ดีจึงท าให้มีมิจฉาชีพ
เข้ามาในพื้นท่ีได้  จึงขอให้เน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์เตือนภัยให้ความรู้ประชาชนให้รู้เท่า
ทันและป้องกันตนเองได้ 
 สัญญาณไฟจราจร จะมีการด าเนินการติดต้ังเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาจราจร
ภายในเขตตลาดโคกกรวด   

นายอ านาจ  พิศนอก  การติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ไฟเขียวไฟแดง  ซึ่งจะติดต้ังบริเวณส่ีแยกตลาด         
รองปลัดเทศบาล  โคกกรวด ซึ่งจะมีเสาสูงบริเวณส่ีแยก  ๒  เสา  โดยจะติดต้ังทางไปสถานีรถไฟ และบริเวณ 

แยกบ้านท่านนายกเดิม  บริเวณทางไปถนนยุทธศาสตร์และทางไปทางแยกบริเวณพระบรม
ฉายาลักษณ์ ร.๑๐ จะเป็นเสาขนาดเล็ก ซึ่งจะมีตู้ควบคุมสัญญาณไฟอยู่บริเวณเดียวกัน  

นางภัสสร  บุญโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางภัสสร  บุญโคกกรวด 
สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๑  ขอเสนอฝาท่อบริเวณส่ีแยกวัดดอนแต้ว   

ชุมชนดอนแต้วสามัคคี  ขอให้เป็นฝาท่อแบบเหล็ก 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ขอมอบหมายให้กองช่างพิจารณาให้เหมาะสมตามแบบก่อสร้าง 
นายสุชาติ  จิตโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายสุชาติ  จิตโคกกรวด   
สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๑ ขอเรียนให้ท่ีประชุมรับทราบว่าได้รับแจ้งจาก 

ชาวบ้านร้องเรียนเรื่องรถส่งพัสดุขับรถเร็ว  จึงขอเสนอให้มีการท าลูกระนาดภายในหมู่บ้าน
เพื่อชะลอความเร็ว 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาลพิจารณาเรื่องการจัดท าเนินลูกระนาด  และให้ประสานกับ 

บริษัทขนส่งพัสดุเรื่องการขับรถเข้ามาในชุมชนให้มีความระมัดระวังและจ ากัดความเร็ว 
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  มีสมาชิกสภาฯเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาล              
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญครับ   
(ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 

 
 
 

/นายสมนึก...   

 
 
 
 
 
 
 
 

     - ๑๗ - 
 
 
 

นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย   



ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง  ขอปิดการประชุมครับ    

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)       วิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์ ผู้จดรายงานการประชุม 

                       (นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์) 
                เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    
       
       

(ลงช่ือ)       สุวโรจน์  คงสงวนวงษ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                (นายสุวโรจน์  คงสงวนวงษ์)  
            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด   

 
 
 

(ลงช่ือ)     ศิริพร  ประสงค์ทรัพย์      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   (นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์) 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)      สมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                       (นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์) 
 
 
 

(ลงช่ือ)ด.ต. เนาว์  เวกสูงเนิน ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
     (เนาว์   เวกสูงเนิน)       

 
 
 

   นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล  ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์ ผู้พิมพ์ 

นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้จด/บันทึก 

 
 

     - ๑๗ - 
 
 
 

นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย   
ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง  ขอปิดการประชุมครับ    



 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)     ผู้จดรายงานการประชุม 

                          (นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์) 
                   เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ    
 
 

              
(ลงช่ือ)            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                  (นายสุวโรจน์  คงสงวนวงษ์)  
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด   
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ตรวจถูกต้อง 
เมื่อวันท่ี......................................................  

 
 

(ลงช่ือ)       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์) 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์) 
 
 

 
(ลงช่ือ)   ด.ต.            ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

         (เนาว์   เวกสูงเนิน)       
 

 
/สภาเทศบาล... 

 
 
 
 

- ๑๘ - 
 
 
สภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ได้รับรองรายงานการประชุมนี้เรียบร้อย  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔   ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓    เมื่อวันท่ี   ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๔ 
 



 
 
(ลงช่ือ)          ประธานสภาเทศบาล 
             (นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล  ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์ ผู้พิมพ์ 

นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้จด/บันทึก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ือง  การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องการเลือกประธานสภาเทศบาล           
ประธานสภาเทศบาล ต าบลโคกกรวด  (แทนต าแหน่งท่ีว่าง) 

   เนื่องด้วยได้รับหนงัสืออ าเภอเมืองนครราชสีมา  ท่ี นม ๐๐๒๓.๖/๖๓๙๒  
ลงวันท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เรื่อง  การลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลโคกกรวด    เชิญเลขาฯ   ช้ีแจงรายละเอียดและระเบียบข้อกฎหมาย 

  ท่ีเกี่ยวข้องให้สภาฯ   ทราบ 
นายสุวโรจน์  คงสงวนวงษ ์ เรียนท่านรองประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
เลขานุการสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด   รองนายกเทศมนตรี  ผู้อ านวยการกอง  
  และหัวหน้าฝ่ายทุกท่าน   เนื่องด้วยได้รับหนังสืออ าเภอเมืองนครราชสีมา  ท่ี นม ๐๐๒๓.๖/ 

๖๓๙๒  ลงวันท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เรื่อง  ขอลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลโคกกรวด  

   ด้วยนางสัญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  
เขต ๒  และได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด   เมื่อ
วันท่ี  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๖  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ครั้งแรก เมื่อ
วันท่ี  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๖  ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลโคกกรวด  ต้ังแต่วันท่ี  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   เป็นต้นไป  เนื่องด้วยมีภารกิจ
ส่วนตัว ซึ่งเกรงว่าจะท าหน้าท่ีได้ไม่ครบถ้วนตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย  อาจส่งผลกระทบ
ให้เกิดความเสียหายกับทางราชการได้   

   นายอ าเภอเมืองนครราชสีมา  ได้รับทราบการลาออกจากต าแหน่งประธานสภา
เทศบาลต าบลโคกกรวด  รายนางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
โคกกรวด  เขต  ๒  แล้ว   และให้เทศบาลต าบลโคกกรวด  ด าเนินการแจ้งให้                    
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  และงานกิจการสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ทราบและ
พิจารณาด าเนินการต่อไป   

/ตามท่ีหนังสือ...   
 
 
 



      - ๓ - 
 

   ตามหนังสือท่ีเรียนให้ท่ีประชุมทราบนั้น  ท าให้ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบล
โคกกรวด  ว่างลง  ในการนี้จึงต้องมีการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  (แทน
ต าแหน่งท่ีว่าง)   

นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน     ก่อนท่ีจะด าเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด        
รองประธานสภาเทศบาล ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจงระเบียบและขั้นตอนการเลือกประธานสภาเทศบาล

ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป  
นายสุวโรจน์  คงสงวนวงษ์          การเลือกประธานสภาเทศบาลเป็นการด าเนินการโดยอาศัยอ านาจ 
เลขานุการสภาเทศบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   หมวด  ๑ ข้อ  ๘  ข้อ ๑๔    และข้อ ๑๕    ดังนี้ 
ข้อ ๘  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือ 

สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งท่ีตนเห็นควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การ
เสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละ
คนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ช่ือท่ีเสนอไม่จ ากัดจ านวน  และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือคนละหนึ่ง
ช่ือ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น  ผู้ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ท่ี
ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
อีก  ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  

ข้อ ๑๔   ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ 
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน 
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ข้อ ๑๕   เมื่อประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการ 
สภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น  ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งท่ี
ว่าง  ดังนี้ 

(๑)  กรณีประธานสภาท้องถิ่น  หรือรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้สภาท้องถิ่นเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งท่ีว่างภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีต าแหน่งว่างลง 

(๒)  กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน
ต าแหน่งท่ีว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีข้ึนคราวแรกนับแต่วันท่ีต าแหน่งว่างลง 
 

/เทศบาล… 
 
 
 
 



     - ๔ - 
ให้ประธานท่ีประชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่นที่มีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  และเป็น
ผู้ด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล  และนายอ าเภอส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับ
เทศบาล  หรือนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  แต่งต้ัง
ประธานสภาท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับรายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 

นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อด ารงต าแหน่งเป็น  
รองประธานสภาเทศบาล  ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ขอเชิญครับ 

นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์  ขอเสนอ นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต ๑                  
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด   
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน   ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า  ๒  คน 
รองประธานสภาเทศบาล         
ท่ีประชุม                          มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง ๒  คน  คือ   

๑. นายสุชาติ  จิตโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล 
๒. นายเอี่ยม  มณีรุ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 

นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน    มีผู้ใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่     
รองประธานสภาเทศบาล  

  (ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 
 

นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน      หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นให้ถือว่า นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน 
รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๑  ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการ 

เสนอให้แต่งต้ังเพื่อด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด  ๑  ข้อ  ๑๔  และข้อ ๑๕ 

ท่ีประชุม             ท่ีประชุมเห็นชอบตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา  เห็นชอบให้  
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด     

 

ระเบียบวาระที่ ๔    เร่ือง  อื่น ๆ    
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอื่น ๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาลพิจารณา  หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด 

ท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญครับ  
      ฯลฯ 
 

/นายสมนึก…     

 
 
 
 

 
 

     - ๕ - 



 

นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 
รองประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย   
ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง  ขอปิดการประชุมครับ  
   

เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
 
 

(ลงช่ือ)    สมลักษณ์  จิตศรีพิทักษ์เลิศ ผู้จดรายงานการประชุม 

                     (นางสาวสมลักษณ์  จิตศรีพิทักษ์เลิศ) 
                 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    
             

(ลงช่ือ)       สุวโรจน์  คงสงวนวงษ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                (นายสุวโรจน์  คงสงวนวงษ์)  
            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด   

 
 

(ลงช่ือ)     ศิริพร  ประสงค์ทรัพย์      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   (นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์) 
 
 

(ลงช่ือ)      สมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                       (นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์) 
 

(ลงช่ือ)ด.ต. เนาว์  เวกสูงเนิน ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
     (เนาว์   เวกสูงเนิน)       

 
 
 

ตรวจถูกต้อง 
 
 

                 (นายสุวโรจน์  คงสงวนวงษ์)  
            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด   

 
นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้พิมพ์ 

นางสาวสมลักษณ์  จิตศรีพิทักษ์เลศิ  ผู้จด/บันทึก 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
     - ๔ - 
 
ระเบียบวาระที่  ๔    เร่ือง  อื่น ๆ    
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอื่น ๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาลพิจารณา  หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด 

ท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญครับ  
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................  

 
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  มีสมาชิกสภาฯเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาล                     
รองประธานสภาเทศบาล พิจารณาหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญครับ   
(ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 

นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 
รองประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย   
ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง  ขอปิดการประชุมครับ    

 
เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)     ผู้จดรายงานการประชุม 

                     (นางสาวสมลักษณ์  จิตศรีพิทักษ์เลิศ) 
                 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    

 
              

(ลงช่ือ)            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                  (นายสุวโรจน์  คงสงวนวงษ์)  
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด   
 



 
 
 

(ลงช่ือ)           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์) 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์) 
 
 

 
(ลงช่ือ)   ด.ต.            ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

         (เนาว์   เวกสูงเนิน)       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี                       
ประธานสภาเทศบาล   พนักงาน  เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภา 

เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๒   ประจ าปี  ๒๕๖๓  ซึ่งการประชุมวันนี้มี  ๔  
ระเบียบวาระด้วยกัน ส าหรับระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  ซึ่งในวันนีไ้ม่มี
เรื่องใดแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ       

 

ระเบียบวาระที่  ๓       เร่ือง     การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี  
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ในวาระที่  ๒  และวาระที่  ๓ 
๒.๑  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔               
ในวาระท่ี  ๒ 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา      ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดได้ลงมติขั้นรับหลักการแห่งร่าง 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๔  และประธานสภา 
 เทศบาลฯ   ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  และท่ี 
 ประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดได้ก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติต่อ 
 คณะกรรมการแปรญัตติจะต้องด าเนินการภายในระยะเวลาท่ี 

ก าหนด  คือภายในระหว่างวันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓   
เวลา  ๐๘.๓๐   น. -   ๑๖.๓๐  น.  และคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  25๖๔   พร้อมท้ังรายงานต่อประธานสภา 
เทศบาลแล้ว  ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการแปรญตัติรายงานต่อสภาเทศบาลต่อไป  ขอเชิญ 
ค่ะ 

 
 
 

/นายชัยพร...   
 
 
 
 

 - ๓ - 
 
นายชัยพร  เทียนทอง      กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชัยพร  เทียนทอง 



    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติและแปรญัตติ     เนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้
พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
25๖๔  ในวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม 25๖๓   เวลา ๑๔.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลโคกกรวด  และขอรายงานผลการด าเนินงานต่อสภาเทศบาล  ดังนี้ 

  ด้วยที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  มีมติรับหลักการในวาระแรก
ของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
25๖๔   เมื่อวันท่ี   ๑๓   สิงหาคม   25๖๓    และมีมติให้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ  
ดังกล่าว  ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาและได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติระหว่างต้ังแต่วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓   ถึง
วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐  น. -  ๑๖.๓๐  น.    ท่ีประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔   ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด   
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โดยละเอียดแล้ว  มีความเห็นว่าร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาเทศบาล แผนพัฒนาชุมชน ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี การก าหนดรายจ่ายมีความเหมาะสมกับฐานะการ
คลังของเทศบาล  สอดคล้องเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ ตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย             
ด่วนมากท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๘๖  ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน 25๖๒ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕6๔   เดิม โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จึงรายงานมาเพื่อโปรด
พิจารณาด าเนินการตามระเบียบต่อไป ดังนี้  

 1.  มีคณะกรรมการแปรญัตติมาร่วมประชุม  ดังนี้ 
  1)  นายชัยพร  เทียนทอง 
  2)  นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน 
  3)  นายเอี่ยม   มณีรุ่ง 
  ๔)  นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์ 

๕)  นายสุชาติ   จิตโคกกรวด 
 
 

/2.  มีผู้เข้าร่วม… 
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 2.  มีผู้เข้าร่วมประชุม 



  ๑.  นายปรีชา  มิตรสูงเนิน   นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด  
  ๒.  นายทองแม้น จรโคกกรวด  รองนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 

๓.  นายสมบูรณ์  บัวบูชา     รองนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 
๔.  นายสุวโรจน์  คงสงวนวงษ์  รองปลัดเทศบาลต าบลโคกกรวด  
๕.  นายอ านาจ  พิศนอก     รองปลัดเทศบาลต าบลโคกกรวด  
๖.  นางสาวสุดใจ  เปล่ียนพล   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๗.  นางสมมาตร  อินทรมงคล   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
๘.  นางสาวรัตนา  เตยโพธิ์      ผู้อ านวยการกองคลัง 

  ๙.  นางสาวประภาวรรณ  ศรีชุ่ม  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
  ๑๐. นางกอบแก้ว  นาคะสุนทร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง    

๑๒. นางสาวนิภา  ภูตาเพิด    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
๑๓. นายณัฐพล  พันธ์มา    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

  ๑๔. นางสาวสุชาดา  ผิวหอม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 3.  คณะกรรมการได้มอบหมาย  นายชัยพร  เทียนทอง  ประธานกรรมการแปร

ญัตติ  เป็นผู้แถลงผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติต่อสภาเทศบาล 
4.  ในระหว่างวันท่ี  ๑๗ สิงหาคม  25๖๓ เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงวันท่ี  ๑๙  
สิงหาคม  ๒๕๖๓   เวลา  ๑๖.๓๐  น.    ซึ่งเป็นวันท่ีสภาเทศบาลได้มีมติก าหนด
ระยะเวลาการแปรญัตติคณะกรรมการฯ   ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
ผู้บริหารท่านใด  ได้เสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด  ท่ีประชุมคณะกรรมการจึง
ร่วมกันพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
25๖๔  ในวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  โดยพิจารณาทบทวน
เป็นรายข้อ  ดังนี้   
  ข้อ  1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย            
ประจ าป ี  งบประมาณ  พ.ศ. 25๖๔  ไม่มีการแก้ไข 
 ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓    
เป็นต้นไป  ไม่มีการแก้ไข 

     ข้อ  3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 25๖๔                    
ให้ต้ังจ่ายเป็นจ านวนท้ังส้ิน   ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท   ไม่มีการแก้ไข 

ข้อ  4  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บของ   
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวนรวมทั้งสิ้น  ๗๓,๐๐๐,๐00  บาท  

     ด้านบริหารท่ัวไป 
๑.  แผนงานบริหารท่ัวไป  ยอดรวม          ๒๐,๐๔๕,๑๘๐  บาท 
๒.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม       ๖,๐๓๑,๒๕๐ บาท 
 
 

/ด้านบริการชุมชน... 
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     ด้านบริการชุมชนและสังคม 
๑.  แผนงานการศึกษา  ยอดรวม      ๑๐,๑๙๖,๐๐๐ บาท 
๒.  แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม        ๔,๙๙๔,๒๐๐ บาท 
๓.  แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม        ๔,๖๖๑,๐๙๐  บาท 
๔.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม  1,๘๙๕,๙๐๐ บาท 
๕.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ยอดรวม          ๗๖๐,๐๐๐  บาท 
     ๖. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม    ๘,๖๘๗,๑๖๐ บาท 
     ด้านการด าเนินงานอื่น 

๑.  แผนงานงบกลาง ยอดรวม       ๑๕,๗๒๙,๒๒๐  บาท 
ข้อ  ๕  งบประมาณรายจ่าย  ยอดรวม    9,000,000  บาท 

    เฉพาะการ 
งบกลาง    ยอดรวม  ๓๙๗,๐๐๐  บาท 
งบบุคลากร   ยอดรวม        2,๕๓๔,๕๒๐  บาท 
งบด าเนินงาน   ยอดรวม         ๕,๑๖๕,๐๘๐  บาท 
งบลงทุน   ยอดรวม          ๙๐๓,๔๐๐   บาท 

ข้อ  6  ให้นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ  ท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน  
ของเทศบาล      ไม่มีการแก้ไข 

ข้อ  7  ให้นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด  มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไป
ตามเทศบัญญัตินี้     ไม่มีการแก้ไข 

    ๕.  คณะกรรมการมีมติให้คงร่างเดิมตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ   
ด้วยคะแนนเสียง  ๕  เสียง   

จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.  25๖๔  ตามร่างเดิมท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาล  เพื่อโปรด
พิจารณาด าเนินการต่อไป   

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  ตามท่ีนายชัยพร  เทียนทอง  สมาชิกสภาเทศบาลและประธาน 
ประธานสภาเทศบาล  กรรมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติและแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติได้ 

รายงานไปแล้ว  ดังนั้นเมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๔   ฉะนั้นในวาระท่ี  
2  ขั้นแปรญัตติ    ดิฉันใคร่ขอมติในท่ีประชุมสภาฯ  ว่าสมาชิกสภาเทศบาล
เห็นชอบให ้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 
25๖๔  ท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาล    ขอได้โปรดยกมือด้วยค่ะ 

มติท่ีประชุม             ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม ๑๑ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  
                                          คือประธานสภาเทศบาล   
 
 

/นางสัญลักษณ์...   
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นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  สรุปว่าสภาเทศบาลแห่งนี้  มีมติเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๔    

ผ่านวาระสองโดยให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 25๖๔ ท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาล ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง  
งดออกเสียง  ๑  เสียง  คือประธานสภาเทศบาล 

ท่ีประชุม รับทราบ 
2.2  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ. 25๖๔       
ในวาระที่  3    

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล  พ.ศ.  2547  ข้อ  52  ก าหนดว่า  “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระ

สามไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย   
ถ้ามีเหตุอันควร    ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติว่าจะให้
ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนออย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล (ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 
  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอหรือเห็นเป็นอย่างอื่น  ต่อไปดิฉัน

จะขอมติจากท่ีประชุมว่าท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้   เห็นควรอนุมัติให้ตราร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๔  ฉบับนี้เป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖๔  หรือไม่  
หากสมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ  ต่อไป  ขอให้ยกมือ
ด้วยค่ะ 
(ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง)  

มติท่ีประชุม             ท่ีประชุมมีมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง                 
งดออกเสียง  ๑   เสียง คือประธานสภาเทศบาล  

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา    สรุปว่าท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  มีมติให้ตราร่าง 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๔    

ขึ้นเป็น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๔   
ด้วยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  คือประธานสภาเทศบาล   
ซึ่งในล าดับต่อไปจะได้น าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   

ระเบียบวาระที่  ๔      เร่ือง  อื่น ๆ  
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอื่น ๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาลพิจารณา  หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด 

ท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญค่ะ  
    

/นายปรีชา...   
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นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง มีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ
นายกเทศมนตรี  ท าให้รายได้ท่ีเข้าท้องถิ่นลดลงซึ่งอาจเกิดปัญหาต่าง ๆ และเนื่องด้วยเกิดโรคระบาดไวรัส            

โคโรน่า (โควิด ๑๙) ท าให้เกิดผลกระทบในวงกว้างจึงท าให้การจัดเก็บภาษีลดลงไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ในส่วนของการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ขอเชิญกองคลังช้ีแจง
หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว 

นางกอบแก้ว  นาคะสุนทร เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและผู้ร่วมประชุม 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  ทุกท่าน การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  มีฐานภาษีเพื่อการค านวณภาษีจากมูลค่า 

ของท่ีดิน  หรือส่ิงปลูกสร้างหลังหักค่าเส่ือมราคา มีอัตราการจัดเก็บ  ๓  ประเภท  คือ 
๑.  เกษตรกรรม  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีใน  ๓  ปีแรก 
๒.  บ้านพักอาศัย  -  บ้านหลังหลัก  (บ้าน+ท่ีดิน) ยกเว้นภาษี ๕๐ ล้านบาท 

  -  บ้านหลังหลัก (บ้าน)  ยกเว้นภาษี  ๑๐  ล้านบาท 
  -  บ้านหลังอื่น  คิดอัตราภาษีเริ่มท่ี  ๐.๐๒ เปอร์เซ็นต์ 

๓.  อื่น ๆ /ที่รกร้างว่างเปล่า  เช่น  ประกอการค้าพาณิชย์  ท่ีว่างเปล่า  คิดอัตราภาษีเริ่มท่ี      
    ๐.๓  เปอร์เซ็นต์ 
 การค านวณเพื่อประเมินภาษีจะค านวณจากมูลค่าของท่ีดินและหรือส่ิงปลูกสร้าง 
(หลังหักค่าเส่ือมราคา) คูณอัตราภาษีแต่ละประเภท  แล้วหักอัตราลดภาษี ๙๐ เปอร์เซ็นต์  
หากมีภาษีปีท่ีผ่านมาสูงกว่าท่ีประเมินได้ให้น าส่วนท่ีเกินลดภาษีอีก  ๒๕  เปอร์เซ็นต์  ภาษีท่ี
ต้องช าระคือ  ภาษีปีท่ีผ่านมาส่วนเกิน ลด ๒๕ เปอร์เซ็นต์  ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการบรรเทา
ภาระภาษีให้กับประชาชนเกินกว่า  ๙๐  เปอร์เซ็นต์  หากในปีต่อไป  การประเมินภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างสูงกว่าปีนี้ขอให้ทุกท่านอย่าได้แปลกใจ เนื่องจากปีนี้มีการบรรเทาภาระ
ภาษีให้กับประชาชน เกือบ  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
 ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง อยู่ในวันท่ี  ๑  มกราคม  
ของปีใด  เป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีส าหรับปีนั้นเพื่อให้การรับช าระภาษีเป็นไปโดยถูกต้อง
ครบถ้วน  ฝ่ายพัฒนารายได้ จึงขอขยายก าหนดเวลาด าเนินการต่อจากรอระยะเวลาท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบ ซึ่งวันท่ี ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ คือวันครบ
ก าหนดช าระภาษี  โดยขอขยายก าหนดเวลาการรับช าระภาษี จากภายในเดือนสิงหาคม  
๒๕๖๓  เป็นภายในเดือนตุลาคม  ๒๕๖๓  ซึ่งผู้เสียภาษีไม่ต้องช าระเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม       
แต่อย่างใด 
 หากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  สามารถสอบถาม      
ได้ท่ี ฝ่ายพัฒนารายได้  กองคลัง เทศบาลต าบลโคกกรวด ค่ะ 
 
 

/นายปรีชา...   
 

- ๘ - 
 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน   ขอให้ทุกท่านศึกษาการการจัดเก็บภาษีเนื่องจากเป็นการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ 



นายกเทศมนตรี   ในการจัดเก็บภาษีในปี ๒๕๖๓  ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญและได้มีการส่งแบบการช าระภาษีออกไป 
แล้วบางส่วน   จึงขอเน้นให้ทุกท่านศึกษาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อท าความเข้าใจกับประชาชน 
ท่ีต้องช าระภาษีได้รับทราบและขอให้กองคลังเน้นงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

นายสุชาติ  จิตโคกกรวด   เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายสุชาติ  จิตโคกกรวด  สมาชิกสภา      
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๑  ขอถามว่าคนจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องเสีย หรือไม่เสีย 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ขอเชิญคุณกอบแก้ว  นาคะสุนทร   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  เป็นผู้ช้ีแจง 
นางกอบแก้ว  นาคะสุนทร เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและผู้ร่วมประชุม 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  ทุกท่าน  โดยเจ้าหน้าท่ีได้ด าเนินการส ารวจท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลฯแล้ว   

และได้จัดท าบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างโดยแสดงประเภท  จ านวน ขนาดของท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและได้จัดส่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบด้วย และได้ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ท่ีจะต้องช าระภาษีเป็น
รายบุคคลแล้วซึ่งตอนนี้ส่งหนังสือออกไป ประมาณ  ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ของผู้ท่ีต้องช าระภาษี
ท้ังหมด  หากใครไม่ได้รับก็แสดงว่าไม่ต้องช าระภาษีภายในเดือนตุลาคม  ๒๕๖๓    

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน   เนื่องจากการประเมินภาษี การค านวณการช าระภาษี มีหลักเกณฑ์และมีงาน 
นายกเทศมนตรี  มีปริมาณค่อนข้างเยอะ ท าให้เจ้าหน้าท่ีต้องท างานเยอะมากขึ้นไปด้วย แต่เจ้าหน้าท่ีก็จะ 

พยายามด าเนินการให้เต็มท่ี  ซึ่งท้ังนี้ท้ังนั้นเจ้าของท่ีดินควรท่ีจะตรวจสอบด้วยตนเองด้วย 
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาฯเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาล              
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญค่ะ   
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมมีเรื่องท่ีขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
    -  โรงรับจ าน า ได้มีการอนุญาตให้ด าเนินการแล้ว ซึ่งเทศบาลฯได้ด าเนินการประมูล 

ผู้รับจ้าง  และด าเนินการท าสัญญา  และด าเนินการตามก าหนดระยะเวลาต่อไป 
- อาคารพิพิธภัณฑ์ ด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและด้านบนอาคารได้

ด าเนินการจัดห้องพันธุกรรมพืช ส่วนด้านล่างจะด าเนินการเป็นห้องประชุมรวม คาดว่าเดือน
กันยายน ๒๕๖๓  น่าจะเสร็จสมบูรณ์ 

-  สภาพน้ าในแม่น าล าตะคองน้ ามีสีขุ่นและออกเหลือง ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุ  จึงขอ
เน้นย้ าให้กองการประปาดูแลเรื่องการผลิตน้ าประปาให้ดี และเฝ้าระวังระดับปริมาณและ
คุณภาพน้ าตลอดเวลา  และขอฝากคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลช่วยติดตามเฝ้าดู
เช่นกัน 

/ขอเชิญ...   
 

 
- ๙ - 

 



-  ขอเชิญทุกท่านร่วมมอบเบี้ยยังชีพ  ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๖๓  ในวันท่ี  ๘  
กันยายน  ๒๕๖๓  ซึ่งก าหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

-  งานบริหารงานคลังและงานบุคคลของเทศบาลต าบลโคกกรวด  ค่อนข้างจะมี
ความมั่นคง ซึ่งการด าเนินงานในระยะนี้จะไม่มีปัญหาใด แต่จะต้องระวังในระยะยาวซึ่ง
จะต้องมีการวางแผนการจัดการให้ดีเนื่องจากสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด ๑๙)  

-  ในช่วงท่ีเกิดภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด ๑๙) ปริมาณขยะลดลง ท าให้
สามารถสะท้อนถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

-  ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจ าปี ๒๕๖๓  ในวันท่ี  ๒  
กันยายน  ๒๕๖๓   ณ  ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจ าเขาพริก ต าบลคลองไผ่ 
อ าเภอสีค้ิว จ.นครราชสีมา  ซึ่งเป็นโครงการท่ีดีและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งขอเชิญทุกท่านร่วม
โครงการตามวันเวลาและสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาฯเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาล              
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญค่ะ   
นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์  เรียนประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์  สมาชิกสภา      
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๒  ขอเรียนถามเรื่องแนวทางการจัดเก็บค่าขยะ เนื่องจาก

ทราบปัญหาในการจัดเก็บคงค้างหลายเดือน   
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังช้ีแจง 
นางกอบแก้ว  นาคะสุนทร เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและผู้ร่วมประชุม 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  ทุกท่าน  การจัดเก็บค่าขยะท่ีอาจจะมีปัญหาในการจัดเก็บล่าช้า หรือคงค้าง ซึ่งได้ทราบ 

และได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร็วที่สุดค่ะ  
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดทราบหรือรับรู้ถึงปัญหาใดขอให้แจ้งให้ทราบโดยด่วนเพื่อหา 

แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วและถูกต้องท่ีสุด และขอให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน   

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาฯเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาล              
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญค่ะ   
(ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 

 

/นางสัญญลักษณ์...   
 

 
 

- ๑๐ - 



 
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้อง 
ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง  ขอปิดการประชุมค่ะ      

     

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)     ผู้จดรายงานการประชุม 

                         (นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์) 
       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    

 
              

(ลงช่ือ)            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                  (นายสุวโรจน์  คงสงวนวงษ์)  
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด   
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ตรวจถูกต้อง 
เมื่อวันท่ี ........................................................... 

 
 

(ลงช่ือ)       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์) 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์) 
 
 

 
(ลงช่ือ)   ด.ต.            ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

         (เนาว์   เวกสูงเนิน)       
 

/สภาเทศบาล... 
 
 
 
 
 

- ๑๑ - 



 
สภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ได้รับรองรายงานการประชุมนี้เรียบร้อย  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด 
สมัยวสิามัญ  สมัยท่ี  ๑   ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓    เมื่อวันท่ี             กันยายน   ๒๕๖๓ 
 
 
(ลงช่ือ)             ประธานสภาเทศบาล 
          (นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้พิมพ์ 

นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์         ผู้จด/บันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)       ผู้จดรายงานการประชุม 

                         (นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์)    
                 เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
         
 

(ลงช่ือ)            เลขานุการสภาเทศบาล 

                   (นายวุฒิชัย  ไขกัณหา)    
 
 

(ลงช่ือ)          กรรมการ 
   (นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์) 
 
 
 
 

 (ลงช่ือ)            กรรมการ 
      (นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์) 
 

 
 
 (ลงช่ือ)   ด.ต.    ประธานกรรมการ 
           (เนาว์   เวกสูงเนิน) 
 

 
ได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมแล้ว  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด 
สมัยวสิามัญ  สมัยท่ี  ๑   ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๒    เมื่อวันท่ี   ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๒ 
 
 
(ลงช่ือ)             ประธานสภาเทศบาล 
          (นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา) 

 
 

 
 
 
 

 

 
- ๒๐ - 

 
(ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 



ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 
ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้อง 

ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง  ขอปิดการประชุมค่ะ      

     

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 
 

 

(ลงช่ือ)        วิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้จดรายงานการประชุม 

             (นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์)    
      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
         
 

(ลงช่ือ)        วุฒิชัย  ไขกัณหา    เลขานุการสภาเทศบาล 

                (นายวุฒิชัย  ไขกัณหา)    
 
 

(ลงช่ือ)       ศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ กรรมการ 
   (นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์) 
 
 
 
 

 (ลงช่ือ)        สมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์ กรรมการ 
      (นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์) 
 

 
 

 (ลงช่ือ)      ด.ต. เนาว์   เวกสูงเนิน ประธานกรรมการ 
           (เนาว์   เวกสูงเนิน) 
 
 
 
 

 
 นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้พิมพ์ 

นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์         ผู้จด/บันทึก 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครฝึกอบรมศิลปาชีพ  ให้แก่บุตรหลาน
เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน  หรือผู้สนใจท่ัวไป  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังส้ิน  ก าหนด
ฝึกอบรมปีละ  ๒  รุ่น ผู้สนใจสามารถย่ืนใบสมัครได้ท่ีส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด
นครราชสีมา  ภายในวันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๑ 



๒.  ขอเชิญทุกท่านร่วมมอบเบี้ยยังชีพ และโครงการเทศบาลเคล่ือนท่ีพบประชาชน               
ประจ าเดือน กันยายน  ๒๕๖๑  ในวันท่ี  ๓  กันยายน  ๒๕๖๑  ณ  ศาลาอเนกประสงค์ 
บ้านละลมหม้อ หมู่ท่ี  ๔  บ้านละลมหม้อ 

ท่ีประชุม   รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  ๒    เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
       รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓ 
           คร้ังที่  ๑   ประจ าปี  ๒๕๖๑   เม่ือวันที่  ๑๔  สิงหาคม   ๒๕๖๑  
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีแล้ว   สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓   ครั้งท่ี  ๑   ประจ าปี  ๒๕๖๑   เมื่อวันท่ี 

   ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ซึ่งเอกสารได้น าส่งให้ทุกท่านแล้ว  ในรายงาน   
   การประชุมมีท้ังหมด ๑๓  หน้า  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้  
   ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้การรับรองในล าดับต่อไป  หากท่านใดมีข้อสงสัย  
   ซักถามขอเชิญค่ะ 
   (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอเพิ่มเติม) 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา หากไม่มีท่านใดซักถามเพิ่มเติม  ต่อไปจะขอมติจากสภาเทศบาลค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรให้การรับรองเอกสารรายงานการประชุมสภา  
   เทศบาลต าบลโคกกรวด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๑   
   เมื่อวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม   ๒๕๖๑   ขอให้ยกมือด้วยค่ะ 

(ท่ีประชุมมีมติรับรอง ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง)  
มติท่ีประชุม             ท่ีประชุมมีมติรับรอง   ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล   

/ระเบียบวาระที่  ๓...       
 
 

- ๓ - 
 
ระเบียบวาระที่  ๓       เร่ือง     การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี  

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในวาระที่  ๒  และวาระที่  ๓ 
๒.๑  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒               
ในวาระท่ี  ๒ 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา      ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดได้ลงมติขั้นรับหลักการแห่งร่าง 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๒  และ

ประธานสภาเทศบาลฯ   ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณไปให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณา  และท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดได้ก าหนดระยะเวลาการ
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติจะต้องด าเนินการภายในระยะเวลาท่ี 

 ก าหนด  คือภายในระหว่างวันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ถึงวันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  
๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐   น. -   ๑๖.๓๐  น.  และคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้
เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  25๖๒   



พร้อมท้ังรายงานต่อประธานสภาเทศบาลแล้ว  ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการแปร
ญัตติรายงานต่อสภาเทศบาลต่อไป  ขอเชิญค่ะ 

นายชัยพร  เทียนทอง     กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชัยพร  เทียนทอง  

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติและแปรญัตติ     เนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้
พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
25๖๒  ในวันท่ี  ๒๗  สิงหาคม 25๖๑   เวลา ๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลโคกกรวด  และขอรายงานผลการด าเนินงานต่อสภาเทศบาล  ดังนี้ 

  ด้วยที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  มีมติรับหลักการในวาระแรก
ของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
25๖๒   เมื่อวันท่ี    ๑๔   สิงหาคม   25๖๑    และมีมติให้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ  
ดังกล่าว  ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาและได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติระหว่างต้ังแต่วันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑   ถึง
วันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐  น. -  ๑๖.๓๐  น.    ท่ีประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒   ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด   
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  โดยละเอียดแล้ว  มีความเห็นว่าร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาเทศบาล แผนพัฒนาชุมชน ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี การก าหนดรายจ่ายมีความเหมาะสมกับฐานะการ
คลังของเทศบาล      สอดคล้องเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

 
/งบประมาณ… 

 
 
 

- ๔ - 
 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ ตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย             
ด่วนมากท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๙๘๙  ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม 25๖๐ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕6๒ เดิม โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จึงรายงานมาเพื่อโปรด
พิจารณาด าเนินการตามระเบียบต่อไป ดังนี้  

 1.  มีคณะกรรมการแปรญัตติมาร่วมประชุม  ดังนี้ 
  1)  นายชัยพร  เทียนทอง 
  2)  นายเอี่ยม  มณีรุ่ง 
  3)  นายสุชาติ  จิตโคกกรวด 



  ๔)  นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน 
๕)  นางสมบรูณ์  คูศรีพิทักษ์ 

 2.  มีผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด  
  ๒.  นายทองแม้น จรโคกกรวด รองนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 

๓.  นายสมบูรณ์  บัวบูชา    รองนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 
๔.  นายอ านาจ  พิศนอก รองปลัดเทศบาลต าบลโคกกรวด  
๕.  นางสมมาตร  อินทรมงคล  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
๖.  นางสาวพิศมัย  โสมาบุตร  ผู้อ านวยการกองช่าง   

  ๗.  นางสาวประภาวรรณ  ศรีชุ่ม  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
  ๘.  นางสาววรรณวดี  ดีสวน หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ    

๙. นางสาวนิภา  ภูตาเพิด   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
  ๑๐. นางสาวสุชาดา  ผิวหอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 3.  คณะกรรมการได้มอบหมาย  นายชัยพร  เทียนทอง  ประธานกรรมการเป็นผู้

แถลงผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติต่อสภาเทศบาล 
4.  ในระหว่างวันท่ี  ๒๒ สิงหาคม  25๖๑ เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงวันท่ี  ๒๔  
สิงหาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๖.๓๐  น.    ซึ่งเป็นวันท่ีสภาเทศบาลได้มีมติก าหนด
ระยะเวลาการแปรญัตติคณะกรรมการฯ   ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
ผู้บริหารท่านใด  ได้เสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด  ท่ีประชุมคณะกรรมการจึง
ร่วมกันพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
25๖๒  ในวันท่ี  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  โดยพิจารณาทบทวน
เป็นรายข้อ  ดังนี้ 

  ข้อ  1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย            
ประจ าป ี  งบประมาณ  พ.ศ. 25๖๒  ไม่มีการแก้ไข 
 

/ข้อ  2 ...  
 
 
 
 

- ๕ - 
 
 ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑    
เป็นต้นไป  ไม่มีการแก้ไข 

     ข้อ  3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 25๖๒                    
ให้ต้ังจ่ายเป็นจ านวนท้ังส้ิน   ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท   ไม่มีการแก้ไข 

ข้อ  4  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บของ   
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวนรวมทั้งสิ้น  ๗๖,๐๐๐,๐00  บาท  

     ด้านบริหารท่ัวไป 
๑.  แผนงานบริหารท่ัวไป  ยอดรวม          ๒๐,๐๙๓,๒๖๐ บาท 
๒.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม       ๓,๒๐๖,๑๔๐ บาท 

     ด้านบริการชุมชนและสังคม 
๑.  แผนงานการศึกษา  ยอดรวม      ๑๐,๗๗๔,๖๒๐ บาท 



๒.  แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม        ๕,๕๓๒,๙๑๐ บาท 
๓.  แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม       ๕,๐๑๑,๙๔๐  บาท 
๔.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม  1,๕๘๒,๘๙๐ บาท 
๕.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ยอดรวม          ๗๖๐,๐๐๐  บาท 
     ๖. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม  ๑๓,๓๘๙,๓๘๐  บาท 
     ด้านการด าเนินงานอื่น 

๑.  แผนงานงบกลาง ยอดรวม       ๑๕,๖๔๘,๘๖๐ บาท 
ข้อ  ๕  งบประมาณรายจ่าย  ยอดรวม    9,000,000  บาท 

    เฉพาะการ 
งบกลาง    ยอดรวม  ๓๙๗,๐๐๐  บาท 
งบบุคลากร   ยอดรวม        2,๖๓๙,๒๐๐  บาท 
งบด าเนินงาน   ยอดรวม        ๕,๐๖๓,๘๐๐   บาท 
งบลงทุน   ยอดรวม          ๙๐๐,๐๐๐   บาท 

ข้อ  6  ให้นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ  ท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน  
ของเทศบาล      ไม่มีการแก้ไข 

ข้อ  7  ให้นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด  มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไป
ตามเทศบัญญัตินี้     ไม่มีการแก้ไข 

    ๕.  คณะกรรมการมีมติให้คงร่างเดิมตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ   
ด้วยคะแนนเสียง  ๕  เสียง   

จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.  25๖๒  ตามร่างเดิมท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาล  เพื่อโปรด
พิจารณาด าเนินการต่อไป   

 
/นางสัญญลักษณ์...   

 
 
 
 
- ๖ - 

 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  ตามท่ีนายชัยพร  เทียนทอง  สมาชิกสภาเทศบาลและประธาน 
ประธานสภาเทศบาล  กรรมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติและแปรญัตติได้รายงานไปแล้ว  ดังนั้น               

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๒    ฉะนั้นในวาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ    
ดิฉันใคร่ขอมติในท่ีประชุมสภาฯ  ว่าสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบให้ คงร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๒  ท่ีนายกเทศมนตรี
ได้เสนอต่อสภาเทศบาล    ขอได้โปรดยกมือด้วยค่ะ 

มติท่ีประชุม             ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม ๑๑ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  
                                          คือประธานสภาเทศบาล   
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  สรุปว่าสภาเทศบาลแห่งนี้  มีมติเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๒    



ผ่านวาระสองโดยให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 25๖๒   ท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาล    ด้วยคะแนนเสีย   ๑๑  
เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  คือประธานสภาเทศบาล 

ท่ีประชุม รับทราบ 
2.2  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี                    
พ.ศ. 25๖๑   ในวาระที่  3    

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล  พ.ศ.  2547  ข้อ  52  ก าหนดว่า  “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระ

สามไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้า
มีเหตุอันควร    ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม ่

ท่ีประชุม รับทราบ 
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนออย่างอื่นหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล (ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 
  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอหรือเห็นเป็นอย่างอื่น  ต่อไปดิฉัน

จะขอมติจากท่ีประชุมว่าท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้   เห็นควรอนุมัติให้ตราร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๒  ฉบับนี้เป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖๒  หรือไม่  
หากสมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ  ต่อไป  ขอให้ยกมือ
ด้วยค่ะ 
(ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง)  

มติท่ีประชุม             ท่ีประชุมมีมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง                 
งดออกเสียง  ๑   เสียง คือประธานสภาเทศบาล  

 
 

/นางสัญญลักษณ์... 
 
 
 
  

- ๗ - 
 
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา    สรุปว่าท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  มีมติให้ตราร่าง 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๒    

ขึ้นเป็น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๒   
ด้วยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  คือประธานสภาเทศบาล   
ซึง่ในล าดับต่อไปจะได้น าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อพิจารณาต่อไป 

   
 
 

   ฯลฯ 
 
     

เลิกประชุม  เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
 
 



 

(ลงช่ือ)        วิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้จดรายงานการประชุม 

             (นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์)    
      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
         
 

(ลงช่ือ)        วุฒิชัย  ไขกัณหา    เลขานุการสภาเทศบาล 

                (นายวุฒิชัย  ไขกัณหา)    
 
 

(ลงช่ือ)       ศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ กรรมการ 
   (นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์) 
 
 
 
 

 (ลงช่ือ)        สมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์ กรรมการ 
      (นางสมบรูณ์  คูศรีพิทักษ์) 
 

 
 

 (ลงช่ือ)      ด.ต. เนาว์   เวกสูงเนิน ประธานกรรมการ 
           (เนาว์   เวกสูงเนิน) 
 
 
 
 

 
 นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้พิมพ์ 

นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์         ผู้จด/บันทึก 
 
 
 
 
 

- ๗ - 
 
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา    สรุปว่าท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  มีมติให้ตราร่าง 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๒    

ขึ้นเป็น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๒   
ด้วยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  คือประธานสภาเทศบาล   
ซึ่งในล าดับต่อไปจะได้น าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อพิจารณาต่อไป 

       

ระเบียบวาระที่  ๔      เร่ือง  อื่น ๆ  
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอื่น ๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาลพิจารณา  หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด 

ท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญค่ะ 



นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาฯเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาล              
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญค่ะ   
(ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้อง 
ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง  ขอปิดการประชุมค่ะ    

เลิกประชุม  เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
 
 

 

(ลงช่ือ)        วิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้จดรายงานการประชุม 

             (นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์)    
      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
         
 

(ลงช่ือ)        วุฒิชัย  ไขกัณหา    เลขานุการสภาเทศบาล 

                (นายวุฒิชัย  ไขกัณหา)    
 
 

(ลงช่ือ)       ศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ กรรมการ 
   (นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์) 
 
 
 
 

 (ลงช่ือ)        สมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์ กรรมการ 
      (นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์) 
 

 
 

 (ลงช่ือ)      ด.ต. เนาว์   เวกสูงเนิน ประธานกรรมการ 
           (เนาว์   เวกสูงเนิน) 
 
 
 
 

 
 นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้พิมพ์ 

นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์         ผู้จด/บันทึก 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ๗ – 
 
 
 

 
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาลพิจารณา   
ประธานสภาเทศบาล หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของเทศบาลหรือไม่  

ขอเชิญค่ะ    

- ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนออีก – 

 



นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้องขอขอบคุณทุกท่าน 
อีกครั้ง  ขอปิดการประชุมค่ะ    
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 
 

(ลงช่ือ)           ผู้จดรายงานการประชุม 

             (นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์)    
      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
         
 

(ลงช่ือ)            เลขานุการสภาเทศบาล 

                   (นายวุฒิชัย  ไขกัณหา)    
 
 

(ลงช่ือ)           กรรมการ 
   (นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์) 
 
 
 

 (ลงช่ือ)            กรรมการ 
      (นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์) 
 
 
 
 

 (ลงช่ือ)      ด.ต.    ประธานกรรมการ 
           (เนาว์   เวกสูงเนิน) 

 
ได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมแล้ว  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๑   ประจ าปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 
 

 
(ลงช่ือ)           ประธานสภาเทศบาล 
        (นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา) 

 

 นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้พิมพ์ 

นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์         ผู้จด/บันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

- ๖ - 
 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้องขอขอบคุณทุกท่าน 
อีกครั้ง  ขอปิดการประชุมค่ะ    
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 
 

 

(ลงช่ือ)        ผู้จดรายงานการประชุม 

             (นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์)    
      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
         
 

(ลงช่ือ)            เลขานุการสภาเทศบาล 

                   (นายวุฒิชัย  ไขกัณหา)    
 
 

(ลงช่ือ)           กรรมการ 
   (นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์) 
 
 
 
 

 (ลงช่ือ)            กรรมการ 
      (นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์) 
 

 
 

 (ลงช่ือ)      ด.ต.    ประธานกรรมการ 
           (เนาว์   เวกสูงเนิน) 

 
ได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมแล้ว  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี  ๑   ประจ าปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 
 
 
(ลงช่ือ)           ประธานสภาเทศบาล 
        (นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา) 

 
 นางสาววรรณวดี  ดีสวน ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้พิมพ์ 

นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์         ผู้จด/บันทึก 
 
 



 
 

 

 - ๑๐ - 
 
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้องขอขอบคุณทุกท่าน 
อีกครั้ง  ขอปิดการประชุมค่ะ  

   
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 
 

 
 

(ลงช่ือ)       วิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์ ผู้จดรายงานการประชุม 

             (นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์)    
      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
         
 

 
(ลงช่ือ)           วุฒิชัย  ไขกัณหา    เลขานุการสภาเทศบาล 

                   (นายวุฒิชัย  ไขกัณหา)    
 
 
 

(ลงช่ือ)       ศิริพร  ประสงค์ทรัพย์   กรรมการ 
   (นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์) 
 
 
 
 
 

 (ลงช่ือ)        สมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์ กรรมการ 
      (นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์) 
 

 
 
 
 (ลงช่ือ)      ด.ต.เนาว์   เวกสูงเนิน ประธานกรรมการ 
           (เนาว์   เวกสูงเนิน) 

 
 
 

 นางสาววรรณวดี  ดีสวน  ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้พิมพ์ 



นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์         ผู้จด/บันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้องขอขอบคุณทุกท่าน 

อีกครั้ง  ขอปิดการประชุมค่ะ    
 
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 
 

 
 

(ลงช่ือ)       วิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์ ผู้จดรายงานการประชุม 

             (นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์)    
      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
         
 

 
(ลงช่ือ)           วุฒิชัย  ไขกัณหา    เลขานุการสภาเทศบาล 

                   (นายวุฒิชัย  ไขกัณหา)    
 
 
 

(ลงช่ือ)       ศิริพร  ประสงค์ทรัพย์   กรรมการ 
   (นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์) 
 
 
 
 
 

 (ลงช่ือ)        สมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์ กรรมการ 
      (นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์) 
 

 
 
 
 (ลงช่ือ)      ด.ต.เนาว์   เวกสูงเนิน ประธานกรรมการ 
           (เนาว์   เวกสูงเนิน) 

 
 
 
 



 
 นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล  ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้พิมพ์ 

นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์         ผู้จด/บันทึก 
 
 
 
 
 
 

 

 - ๒๔ - 
 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้องขอขอบคุณทุกท่าน 
อีกครั้ง  ขอปิดการประชุมค่ะ    
 
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 
 
 
 

 

(ลงช่ือ)    ผู้จดรายงานการประชุม 

             (นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์)    
           เจ้าพนักงานธุรการ  ๕ 
         
 

(ลงช่ือ)         เลขานุการสภาเทศบาล 

                   (นายวุฒิชัย  ไขกัณหา)    
 
 

(ลงช่ือ)       กรรมการ 
   (นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์) 
 
 
 
 

 (ลงช่ือ)         กรรมการ 
      (นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์) 
 

 
 
 (ลงช่ือ)      ด.ต.    ประธานกรรมการ 
           (เนาว์   เวกสูงเนิน) 

 
 

ได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมแล้ว  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด 



สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓   ครั้งท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๘  เมื่อวันท่ี  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
 
 
 
(ลงช่ือ)             ประธานสภาเทศบาล 
          (นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา) 

   นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล  ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้พิมพ์ 

นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์         ผู้จด/บันทึก 
 
 

 
 

- ๑๖ - 
 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้องขอขอบคุณทุกท่าน 
อีกครั้ง  ขอปิดการประชุมค่ะ    
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 

 
 

(ลงช่ือ)   นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์ ผู้จดรายงานการประชุม 

             (นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์)    
           เจ้าพนักงานธุรการ  ๕ 
         
 

 
(ลงช่ือ)        นายวุฒิชัย  ไขกัณหา    เลขานุการสภาเทศบาล 

                   (นายวุฒิชัย  ไขกัณหา)    
 
 
 

(ลงช่ือ)   นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์   กรรมการ 
   (นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์) 
 
 
 
 
 

 (ลงช่ือ)     นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์ กรรมการ 
      (นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์) 
 

 
 
 



 (ลงช่ือ)      ด.ต.เนาว์   เวกสูงเนิน ประธานกรรมการ 
           (เนาว์   เวกสูงเนิน) 

 
 

 
 

   นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล  ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้พิมพ์ 

นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์         ผู้จด/บันทึก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒๙ - 
 
 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้องขอขอบคุณทุกท่าน 
อีกครั้ง  ขอปิดการประชุมค่ะ    
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)        ผู้จดรายงานการประชุม 

             (นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์)    
           เจ้าพนักงานธุรการ  ๕ 
         
 

(ลงช่ือ)           เลขานุการสภาเทศบาล 

                   (นายวุฒิชัย  ไขกัณหา)    
 



(ลงช่ือ)           กรรมการ 
   (นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์) 
 
 
 
 

 (ลงช่ือ)            กรรมการ 
      (นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์) 
 

 
 
 (ลงช่ือ)  ด.ต.    ประธานกรรมการ 
        (เนาว์   เวกสูงเนิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล  ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้พิมพ์ 

นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์         ผู้จด/บันทึก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       - ๒๖ - 
 
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาลพิจารณา   
ประธานสภาเทศบาล หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของเทศบาลหรือไม่  

ขอเชิญค่ะ    
 

 (ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 



ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้อง 
ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง  ขอปิดการประชุมค่ะ    
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)       วิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์ ผู้จดรายงานการประชุม 

             (นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์)    
           เจ้าพนักงานธุรการ  ๕ 
         
 

(ลงช่ือ)          วุฒิชัย  ไขกัณหา เลขานุการสภาเทศบาล 

                   (นายวุฒิชัย  ไขกัณหา)    
 

(ลงช่ือ)       ศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ กรรมการ 
   (นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์) 
 
 
 
 

 (ลงช่ือ)        สมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์ กรรมการ 
      (นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์) 
 

 
 
 (ลงช่ือ)  ด.ต. เนาว์   เวกสูงเนิน  ประธานกรรมการ 
        (เนาว์   เวกสูงเนิน) 

 
 

   นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล  ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้พิมพ์ 

นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์         ผู้จด/บันทึก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นการประธานสภา
เทศบาล ขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติการจ่ายขาดเงิน 

   สะสมตามรายละเอียดของญัตติท่ีท่านนายกได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลขอให้  
  ยกมือด้วยค่ะ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล 

 
ระเบียบวาระที่  ๑๐      เร่ือง  อื่น ๆ  
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอื่น ๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาลพิจารณา  หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด 

ท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญค่ะ  
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาฯเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาล              
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญค่ะ   
(ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้อง 
ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง  ขอปิดการประชุมค่ะ    

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายจงจิต  ดุงโคกกรวด  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี                             
รองประธานสภาเทศบาล พนักงาน   เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในวันนี้                          

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  ประธานสภาเทศบาล  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้เนื่องจาก
ป่วยกระผมจึงปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุมสภาแทน  ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๗  ซึ่งการประชุมวันนี้มี  ๗  ระเบียบวาระ
ด้วยกัน    ส าหรับระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบมีดังนี้ 

    ๑.  ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเล้ียงขอบคุณผู้น าชุมชนในวันท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๗    
เวลา  ๑๗.๐๐  น.  ณ  อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลโคกกรวดโดยรูปแบบการจัดงาน
จะมีการจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่  AEC  ในปี  
๒๕๕๘  จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานตามวันเวลาดังกล่าว 
 ๒.  เทศบาลต าบลโคกกรวดได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ระหว่างวนัท่ี  ๙ มีนาคม ๒๕๕๗  ถึงวันท่ี  ๖  เมษายน  ๒๕๕๗  ณ  สนามกีฬาวัดหนอง
หว้า  ซึ่งได้มีพิธีเปิดไปเมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๗  และได้มีการแข่งขันกีฬาทุกวัน  จึงขอ
เรียนเชิญคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลไปเยี่ยมชมและให้ก าลังใจเจ้าหน้าท่ีและผู้เข้า
แข่งขันกีฬาตามวันและเวลาดังกล่าว  

ท่ีประชุม  รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  ๒    เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 



       รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  
               คร้ังที่  ๑   ประจ าปี  ๒๕๕๖   ในวันศุกร์ที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
นายจงจิต  ดุงโคกกรวด  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้ง             
รองประธานสภาเทศบาล ท่ีแล้ว   สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔   ครั้งท่ี  ๑   ประจ าปี  ๒๕๕๖   ในวันศุกร์ท่ี 

   ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ซึ่งเอกสารได้น าส่งให้ทุกท่านแล้ว  ในรายงานการ  
   ประชุมมีท้ังหมด  ๑๐  หน้า  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้   
   ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้การรับรองในล าดับต่อไป  หากท่านใดมีข้อสงสัย  
   ซักถามขอเชิญครับ 
   (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอเพิ่มเติม) 
 

/นายจงจิต...   
 - ๓ - 

 

นายจงจิต  ดุงโคกกรวด  หากไม่มีท่านใดซักถามเพิ่มเติม  ต่อไปจะขอมติจากสภาเทศบาลครับ  
รองประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรให้การรับรองเอกสารรายงานการประชุมสภา  
   เทศบาลต าบลโคกกรวด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๖    
   เมื่อวันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖   ขอให้ยกมือด้วยครับ 
มติท่ีประชุม             ท่ีประชุมมีมติรับรอง   ๑๐  เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือรองประธานสภาเทศบาล   
          

ระเบียบวาระที่  ๓    เรื่อง    ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญประจ าปี   ๒๕๕๗                    
              และการประชุมสมัย   สามัญสมัยแรกของปีถัดไป      

นายจงจิต  ดุงโคกกรวด  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประชุม                    
รองประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๕๗  และการประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 
  เชิญเลขาฯ   ช้ีแจงระเบียบข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้สภาฯ   ทราบ 
นายอ านาจ พิศนอก   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
เลขานุการสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด   รองนายกเทศมนตรี  ผู้อ านวยการกองและหัวหน้า

ฝ่ายทุกท่าน 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ -  ปัจจุบัน  ส่วนท่ี  ๒  องค์การ

เทศบาล  บทท่ี  ๑  สภาเทศบาล   มาตรา  ๒๔   ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญส่ีสมัย     
สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด   
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง   ๆ  ให้มกี าหนดไม่เกินสามสิบวัน   แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไป
อีกจะต้องได้รับอนญุาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗   

-  หมวด  ๑  ข้อ  ๑๑   (๒)  ส าหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลก าหนด 
ว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้น 

๑. จะเริ่มเมื่อใด    
๒. แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน   
๓. ให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 



ถัดไป  และมีก าหนดกี่วัน 
- หมวด  ๒  ข้อ  ๒๑   
๑.  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมประจ าปี   
๒. การก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมประจ าปี 
๓. การก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละ 

สมัยในปีนั้น    
/๔. วันเริ่มสมัย... 

 
 
 

 - ๔ - 
 

๔. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป   
๕. ก าหนดระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 

ถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของของแต่ละปี  
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวจึงขอเรียนเชิญให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลฯทราบ

และพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  โดยแบ่งออกเป็น  ๒  ส่วนคือ  
๑.  ปรึกษาหารือเกี่ยวกับก าหนดการประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี   

๒๕๕๗  และเนื่องจากการประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกของปี   ๒๕๕๗ สภาเทศบาลได้มีมติ 
ก าหนดไว้แล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก   เมื่อท่ี  ๑๖  
กันยายน  ๒๕๕๖   ดังนั้นสภาเทศบาลฯต้องร่วมกันปรึกษาหารือว่า 

ข้อหนึ่ง  ควรมีกี่สมัย   
ข้อสอง  แต่ละสมัยเริ่มจากวันท่ีเท่าใด   
ข้อสาม  แต่ละสมัยมีก าหนดระยะเวลากี่วัน 
๒. ปรึกษาหารือว่าวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและ 

ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  ควรก าหนดไว้อย่างไร 
นายจงจิต  ดุงโคกกรวด  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอรายละเอียดของก าหนดการ 
รองประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาลขอเชิญครับ 
นายชัยพร  เทียนทอง   เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายชัยพร  เทียนทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี ๒๕๕๗  เป็น  ๔  สมัย และเนื่องจากวันเริ่ม 

  สมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี  ๒๕๕๗  ได้ก าหนดไปแล้วคือวันอังคารท่ี ๔ กุมภาพันธ์   
  ๒๕๕๗  ถึงวันท่ี  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  กระผมจึงขอเสนอวันประชุมสมัยสามัญประจ าปี  
   ๒๕๕๗   

  สมัยท่ี  ๒  สมัยท่ี  ๓  และสมัยท่ี  ๔   ดังนี้  ครับ 
  สมัยท่ี  ๒    เริ่มต้ังแต่วันจันทร์ท่ี  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗   
  สมัยท่ี  ๓    เริ่มต้ังแต่วันพุธที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
  สมัยท่ี  ๔    เริ่มต้ังแต่วันพุธที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
  โดยแต่ละสมัยมีระยะเวลา  ๓๐  วัน 



นายจงจิต  ดุงโคกกรวด  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีผู้รับรอง  ๔  คน  คือ 
    ๑. นายวิลาศ  พงษ์โคกกรวด    สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๒. นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์   สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๓. นายสุชาติ  จิตโคกกรวด          สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๔. นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์         สมาชิกสภาเทศบาล  
 

/นางสัญญลักษณ์ ... 
 
 
 

      - ๕ - 
 
 

นายจงจิต  ดุงโคกกรวด  ถือว่ามีผู้รับรองถูกต้องครบถ้วนมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด                           
รองประธานสภาเทศบาล จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับ  

    (ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 
นายจงจิต  ดุงโคกกรวด  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นต่อไปจะขอมติ                
รองประธานสภาเทศบาล จากสภาเทศบาลในการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนะครับ   

สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านใดเห็นควรก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี   
๒๕๕๗  เป็น  ๔  สมัย  และให้ 

  สมัยท่ี  ๒    เริ่มต้ังแต่วันจันทร์ท่ี  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗   
  สมัยท่ี  ๓    เริ่มต้ังแต่วันพุธที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
  สมัยท่ี  ๔    เริ่มต้ังแต่วันพุธที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๗  
  โดยแต่ละสมัยมีระยะเวลา  ๓๐  วัน ตามท่ีนายชัยพร  เทียนทอง  สมาชิกสภาเทศบาล   

  เสนอ  ขอให้ยกมือด้วยครับ  
มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ   ๑๐   เสียง  งดออกเสียง   ๑  เสียง  
                               คือรองประธานสภาเทศบาล 
นายจงจิต  ดุงโคกกรวด ต่อไปเป็นการหารือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี   ๒๕๕๘ 
รองประธานสภาเทศบาล สมัยแรกว่าควรจะเริ่มเมื่อใด     
นายชัยพร  เทียนทอง  เรียนประธานสภาเทศบาล  ผมนายชัยพร  เทียนทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอเป็นวันจันทร์ท่ี  ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   โดยมีก าหนดระยะเวลา  ๓๐  วัน 
นายจงจิต  ดุงโคกกรวด  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีผู้รับรอง  ๓  คน  คือ 
    ๑.  นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์   สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๒.  นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน    สมาชิกสภาเทศบาล 



    ๓.  นางภัสสร  บุญโคกกรวด    สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๔.  นายสุชาติ  จิตโคกกรวด   สมาชิกสภาเทศบาล 
นานจงจิต  ดุงโคกกรวด  ถือว่ามีผู้รับรองถูกต้องครบถ้วนมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด                                
รองประธานสภาเทศบาล จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับ  

    (ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 
 

 
/นายจงจิต...   

 
 
 
  

 - ๖ - 
 
นายจงจิต  ดุงโคกกรวด  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติมต่อไปจะขอมติจากสภาเทศบาลในการพิจารณา 
รองประธานสภาเทศบาล  ให้ความเห็นชอบการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๕๘  สมัยแรก   

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรให้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก                  
เริ่มต้ังแต่ วันจันทร์ท่ี  ๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   โดยมีก าหนดระยะเวลา  ๓๐  วัน                
ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  
                               คือรองประธานสภาเทศบาล  

 

ระเบียบวาระที่  ๔    เร่ือง    การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
นายจงจิต  ดุงโคกกรวด  เนื่องจากได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด  ซึ่งแจ้งว่ามีความจ าเป็น 
รองประธานสภาเทศบาล ต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดในการจ่าย       

ขาดเงินสะสมของเทศบาล   ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดให้สภาฯ  ทราบ 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติ           
นายกเทศมนตรี  ต่อสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดในการจ่ายขาดเงินสะสม         

ของเทศบาล   เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งและเพื่อเป็นการ
ให้บริการประชาชนเกิดความรวดเร็วและป้องกันเหตุจากสาธารณภัย  ตามหลักการและ
เหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
เสนอขออนุมัติจากสภาเทศบาลในการจ่ายขาดเงินสะสม    ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน   การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘   จ านวนเงิน  
๔,๘๐๐,๐๐๐   บาท   เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์ ความจุไม่น้อยกว่า 
๑๒,๐๐๐ ลิตร จ านวน  ๑  คัน 

เหตุผล 



    เนื่องจากปัจจุบันอาคารบ้านเรือน    สถานประกอบการและหน่วยงานราชการ          
ในเขต   เทศบาลต าบลโคกรวดได้ขยายตัวและมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งมีท้ัง
อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่  ประกอบกับสภาวการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้ ประสบ        
กับภัยพิบัติและสาธารณภัยต่าง  ๆ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอัคคีภัย ซึ่งเทศบาลต าบล 
โคกกรวดเป็นหน่วยงานท่ีต้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ อ านวยความ 
 
 

/สะดวก... 
 
 

 - ๗ - 
 

สะดวก  ให้การบริการแก่ประชาชน  ตลอดจนส่วนราชการ  บริษัท  ห้างร้าน   โรงงาน
อุตสาหกรรม     เทศบาลต าบลโคกกรวดจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันสาธารณ
ภัยและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง  ๆ    เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่ประชาชนโดยการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานและปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ   เทศบาลฯมีรถบรรทุกน้ าและรถดับเพลิง  จ านวน   
๔   คัน    รายละเอียดดังนี้ 
๑.  รถยนต์บรรทุกน้ า  ยี่ห้อ  อีซูซุ   หมายเลขครุภัณฑ์   ๐๐๖-๒๕-๐๐๐๑   ได้รับจาก
กรมการปกครอง  เมื่อวันท่ี   ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๒๕  ราคา  ๔๘๐,๐๐๐ บาท ไม่มี
ทะเบียน  
-  ลักษณะ : รถยนต์บรรทุกน้ า ยี่ห้อ อีซูซุ  ชนิดมีถังน้ าในตัว แบบ sby เครื่องยนต์ดีเซล    
ขนาด   ๑๔๕  แรงม้า  ขนาด  ๖,๐๐๐  ลิตร 
-  อายุการใช้งานนาน   ๓๒  ปี 
๒.  รถยนต์ดับเพลิง  ยี่ห้อ  มิตซูบิซิ  หมายเลขครุภัณฑ์  ๐๐๔-๓๖-๐๐๐๒  หมายเลข
ทะเบียน พ ๗๒๑๑  นม.  ได้รับจากกรมการปกครอง   เมื่อวันท่ี  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๓๖  
ส านักเลขาธิการป้องกันภัย  ฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง   กระทรวงมหาดไทย  ราคา  
๑,๒๓๑,๐๐๐  บาท  จ่ายสมทบ   ๑๕๓,๘๗๕  บาท 
-  ลักษณะ  :  รถยนต์ดับเพลิง  ชนิดมีถังน้ าในตัว  ขนาด  ๖  ล้อ  ยี่ห้อมิตซูบิชิ  รุ่น fk 
๔๑๕  frpeda เครื่องยนต์ดีเซลขนาด  ๑๖๐  พร้อมเครื่องสูบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์สีแดง  
เลขตัวรถ  fk ๔๑๕  fa ๓๑๒๐๕   เลขเครื่องยนต์ ๖ dh  ๗๒๘๕๘๐   
-  อายุการใช้งานนาน  ๒๑  ปี  
๓.  รถยนต์ดับเพลิง  ยี่ห้อ มิตซูบิชิ  หมายเลขครุภัณฑ์  ๐๐๔-๔๖-๐๐๑    ได้รับจากกอง
บังคับการต ารวจดับเพลิง    เมื่อวันท่ี    ๑๑  มีนาคม  ๒๕๔๖  ราคา   ๗๐๑,๖๐๐  บาท  
ไม่มีทะเบียน    

- ลักษณะ  :  รถยนต์ดับเพลิงชนิดมีหัวฉีดน้ าในตัว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ  หมายเลข 



ทะเบียนโล่  ๐๕๖๘๗  หมายเลขเครื่องยนต์   ๖ dk ๒๒๗๙๘๒  หมายเลขตัวถัง fk ๑๑๕f
๕๒๔๑๗  ขนาด  ๖,๐๐๐  ลิตร  ได้ท าการซ่อมแซมดับเพลิงต่อเติมรถยนต์ดับเพลิง เป็น
รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์   
-  อายุการใช้งานนาน  ๑๐  ปี 
๔.  รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์   หมายเลขครุภัณฑ์   ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑   หมายเลข
ทะเบียน ผก  ๙๙๔๖  นม.  ราคา    ๒,๙๔๕,๐๐๐  บาท ได้รับเมื่อวันท่ี  ๔  กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๘    
 

 /- ลักษณะ… 
 
 
 
 

 - ๘ - 
 

-  ลักษณะ  : ระบบอัตโนมัติ ติดต้ังระบบเท้าช้าง ชุดกระบอกไฮโดรลิค มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ 
ตัวถังชนิด  ๑๐  ล้อ   เครื่องยนต์ดีเซล  ๒๐๐  แรงม้า  ถังบรรจุน้ าปริมาตรความจุไม่น้อย
กว่า  ๑๒,๐๐๐  ลิตร  ปั๊มสูบเหล็กหล่อ  ขนาดท่อดูดน้ า  ๓  นิ้ว  ท่อส่งน้ า  ๓  นิ้ว  ไม่น้อย
กว่า  ๓,๐๐๐  ลิตร/นาที  ท าแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า  ๖๕๐  ปอนด์/ตร.นิ้ว    
-  อายุการใช้งานนาน  ๙  ปี     

ฉะนั้นเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย       เพื่อพัฒนาและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตลอดจนเพื่อสนองตอบความ    ต้องการของประชาชนตามความจ าเป็นเร่งด่วนของปัญหา
และความต้องการ   และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนประกอบกับเทศบาลฯ  ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าเป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการสร้างมาตรการความปลอดภัยจาก
อัคคีภัย  ภัยแล้งและสาธารณภัยต่าง   ๆ  ตลอดจนเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน
และเพื่อบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นท่ีโดยไม่อาจรอจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้และวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมียอดงบประมาณคงเหลือไม่
เพียงพอแก่การด าเนินงาน  เทศบาลต าบลโคกกรวดจึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลในการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล จ านวน  ๔,๘๐๐,๐๐๐  บาท    เพื่อเป็น      
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์    ความจุไม่น้อยกว่า  ๑๒,๐๐๐  ลิตร   จ านวน   
๑   คัน 

ท้ังนี้การด าเนินการฯดังกล่าว    เทศบาลฯ   ได้ตรวจสอบแล้วเป็นการด าเนินการ
ตามอ านาจ  หน้าท่ีขอเทศบาลและได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเทศบาลสามปี  (พ.ศ. 
๒๕๕๔ -  ๒๕๕๖)  และเทศบาลฯ  ได้ตรวจสอบแล้วมียอดเงินสะสม  เพียงพอท่ีจะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ า  และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  ดังนี้ 

   ๑.   เงินสะสม ณ วันท่ี ๗  มีนาคม  ๒๕๕๗ จ านวน ๓๙,๙๐๖,๓๐๗.๒๔ บาท 
            หัก   เงินฝาก  กสท.   จ านวน   ๘,๐๘๓,๑๗๘.๖๗  บาท 



     ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้   จ านวน   ๑,๗๘๖,๔๖๔.๖๐  บาท 
     จ่ายขาดเงินสะสม   จ านวน   -    บาท      
     ลูกหนี้ภาษี    จ านวน     ๖๓,๔๒๙.๐๐    บาท 
        คงเหลือยอดเงินสะสมท่ีน ามาใช้ได้                  ๒๙,๙๗๓,๒๓๔.๙๗    บาท 
   ๒.  กันเงินสะสมไว้ส ารองจ่ายเป็นเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  ไม่น้อยกว่า 

ระยะเวลาท่ีเหลือ   แต่ท้ังนี้ต้องไม่น้อยกว่า  ๓  เดือน 
 ๒.๑   เงินเดือน พนง. (๔๒๐,๔๖๒.๕๘ x ๓)    เป็นเงิน  ๑,๒๖๑,๓๘๗.๗๔   บาท 
 ๒.๒   เงินเดือนผู้บริหาร (๑๐๗,๗๖๐.๐๐ x ๓) เป็นเงิน    ๓๒๓,๒๘๐.๐๐    บาท 
 ๒.๓   ค่าจ้างประจ า (๑๔๑,๒๖๕.๐๐ x ๓)     เป็นเงิน    ๔๒๓,๗๙๕.๐๐    บาท 
 

/๒.๓   ค่าจ้าง... 
 

- ๙ - 
 
 ๒.๔   ค่าจ้างช่ัวคราว (๒๕๓,๒๘๕.๗๒ x ๓)    เป็นเงิน  ๗๕๙,๘๕๗.๑๖    บาท 
 ๒.๕   ค่าตอบแทน สท. (๑๒๕,๖๐๐.๐๐ x ๓) เป็นเงิน  ๓๘๘,๘๐๐.๐๐   บาท 
 ๒.๖   ค่าตอบแทนอื่น (๙,๐๓๐.๐๐ x ๓)    เป็นเงิน    ๒๗,๐๙๐.๐๐   บาท 
     รวม           ๓,๑๘๔,๒๐๙.๙๐   บาท 

๓.  หัก ๒๕%  ส าหรับกรณีฉุกเฉิน (๒๙,๙๗๓,๒๓๔.๙๗  -  ๓,๑๘๔,๒๐๙.๙๐)   
=   ๒๖,๗๘๙,๐๒๕.๐๗ x ๒๕%    

             =   ๖,๖๙๗,๒๕๖.๒๗   บาท 
๔.  เงินสะสมท่ีสามารถจะน ามาจ่ายขาดได้                                   
(๒๖,๗๘๙,๐๒๕.๐๗ – ๖,๖๙๗,๒๕๖.๒๗)   =    ๒๐,๐๙๑,๗๖๘.๘๐   บาท     

ระเบียบกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ  
๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  
ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง

เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนถิ่น  หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ท้ังนี้  
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 

(๓)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อ 
     หนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายระยะ   
     เวลาท่ีก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 



ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ า  และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงสถานการณ์คลังและเสถียรภาพในระยะยาว  ด้วยเหตุผลและความจ าเป็น
ดังกล่าวฯ  ข้างต้น  นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด   จึงขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม   ต่อสภาเทศบาล  เพื่อสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

นายจงจิต  ดุงโคกกรวด   มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ขอเชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
    (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)  

/นายจงจิต...   
 
 
 

- ๑๐ - 
  

นายจงจิต  ดุงโคกกรวด  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นการขอมติ                  
รองประธานสภาเทศบาล ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายละเอียด 

   สะสมตามรายละเอียดของญัตติท่ีท่านนายกได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๐   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือรองประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระที่  ๕    เรื่อง   ขอรับความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณของเทศบาลฯ   
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คร้ังที่ 43  (พ.ศ.2557)  
และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ  คร้ังที่  33  (พ.ศ.2558) 

นายจงจิต  ดุงโคกกรวด  เนื่องจากได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด  ซึ่งแจ้งว่ามีความ 
รองประธานสภาเทศบาล จ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล            

โคกกรวดในการโอนเงินงบประมาณของเทศบาลฯ  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี  43 (พ.ศ.2557)  และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ           
ครั้งท่ี  33  (พ.ศ.2558)   ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดให้สภาฯ  ทราบ 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล            
นายกเทศมนตรี  โคกกรวด  ด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขอรับความเห็นชอบจาก 

สภาเทศบาลต าบลโคกกรวดในการโอนเงินงบประมาณของเทศบาลฯ  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี  43 (พ.ศ.2557)  และการแข่งขันกีฬา        
คนพิการแห่งชาติ  ครั้งท่ี  33  (พ.ศ.2558)   โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้  
 

หลักการ 
เสนอขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ในการโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี  43 
(พ.ศ.2557)  และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ  ครั้งท่ี  33  (พ.ศ.2558)  จ านวน  



130,000  บาท  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  
13) พ.ศ. 2552  มาตรา  67  ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา  67 (8)   ดังนี้ 
ขอโอนลด รวมทั้งสิ้น       130,000.-  บาท    
1. แผนงานบริหารท่ัวไป 
1.1 งานบริหารท่ัวไป  (111) 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 

   -  เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุง                        
เงินเดือนประจ าปี  จ านวนเงิน     130,000.- บาท 

       ขอโอนเพิ่ม  รวมทั้งสิ้น        130,000.- บาท    
 

/1. แผนงาน… 
 
 

 
- ๑๑ - 

 
1. แผนงานบริหารท่ัวไป 
1.1 งานบริหารท่ัวไป (111) 
งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน 
ประเภท  เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรม                  
อันเป็นประโยชน ์
-  เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี 43 (พ.ศ.2557)     จ านวนเงิน 
130,000.-  บาท 

               และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ  ครั้งท่ี  33 (พ.ศ.2558) 

เหตุผล 
เนื่องจากนโยบายรัฐบาลด้านการกีฬา และนันทนาการ  เน้นส่งเสริมให้ประชาชน 

ทุกกลุ่มออกก าลังกาย  พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ  ด าเนินการตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติน า
วิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้เพื่อยกมาตรฐานให้ทัดเทียมนานาชาติ ซึ่งได้เชิญ “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติและการพัฒนา แบบบูรณาการท่ีมี “คนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา” มาเป็นหลักในการปฏิบัติและพัฒนาประเทศไทยสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
อย่างยั่งยืน  ด้วยแนวความคิดเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพ
แข็งแรงท้ังกายและใจ        ท่ีเน้น “การพัฒนาระบบสุขภาพเชิงป้องกัน  โดยใช้การกีฬา
และการออกก าลังกายเป็นหลักการส าคัญ    ซึ่งคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทยได้
พิจารณาและมอบหมายให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งท่ี 
43  (พ.ศ.2557)  และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งท่ี 33  (พ.ศ.2558)  ซึ่งได้ 
ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจังหวัด
นครราชสีมา  มีหน้าท่ีในการส่งเสริม การกีฬาเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2552  มาตรา 16 (14) การส่งเสริมกีฬา และทางจังหวัด
นครราชสีมาได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปี 2557 



– 2558  โดยเทศบาลต าบลโคกกรวดต้องจัดงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน  จ านวน  
260,000.- บาท  แยกเป็นปีงบประมาณ  2557  จ านวน  130,000.-  บาท  
ปีงบประมาณ  2558  จ านวน  130,000.- บาท 

 ฉะนั้นเทศบาลต าบลโคกกรวดจึงมีภาระผูกพันในการจัดต้ังงบประมาณดังกล่าว   
ในปีงบประมาณ  2557  จ านวน  130,000.- บาท 

ระเบียบกฎหมาย 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  13) พ.ศ. 2552 
มาตรา 67 ทว ิ การจ่ายเงินตามมาตรา  67 (8) (เงินอุดหนุน)  และการจ่ายเงินเพื่อการ
ลงทุน  เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับ ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติแล้ว 

 

/ด้วยเหตุผล… 

 

 

- ๑๒ - 

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวฯ  ข้างต้น  นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด  
จึงขอเสนอญัตติเรื่องขอรับความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณของเทศบาลฯ  เพื่อจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี  43 (พ.ศ.2557)  และการแข่งขัน
กีฬาคนพิการแห่งชาติ  ครั้งท่ี  33  (พ.ศ.2558)  ต่อสภาเทศบาล  เพื่อสภาเทศบาลต าบล
โคกกรวดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายจงจิต  ดุงโคกกรวด   มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ขอเชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
    (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)   
นายจงจิต  ดุงโคกกรวด  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นการขอมติ                 
รองประธานสภาเทศบาล ท่ีประชุมขอรับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดสมาชิกสภาเทศบาล 

ท่านใดเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณของเทศบาลฯ   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี  43 (พ.ศ.2557)  และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ  
ครั้งท่ี  33  (พ.ศ.2558)     ตามรายละเอียดของญัตติท่ีท่านนายกได้น าเสนอต่อสภา
เทศบาลขอให้  ยกมือด้วยครับ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๐   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือรองประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ือง    ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗                  
               ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   

นายจงจิต  ดุงโคกกรวด  เนื่องจากได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด  ซึ่งแจ้งว่ามีความจ าเป็น 
รองประธานสภาเทศบาล ต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดใน 



การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๗  ไปต้ังจ่าย
รายการใหม่  ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดให้สภาฯ  ทราบ 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล            
นายกเทศมนตรี  ด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ของส านักปลัดเทศบาล          
ในหมวดค่าครุภัณฑ์   ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
ขอรับการอนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗  ดังนี้ 
 

/โอนลด… 
 

- ๑๓ - 
 

โอนลด  รวมโอนลดทั้งสิ้น         ๕๐,๐๐๐.- บาท 
แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป  (๐๐๑๑๑) 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
-  เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุง                                       

จ านวนเงิน        ๕๐,๐๐๐.- บาท 

โอนเพิ่ม  รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น      ๕๐,๐๐๐.- บาท 
แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป (๐๐๑๑๑) 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

   - กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  จ านวนเงิน        ๕๐,๐๐๐.- บาท 

เหตุผล 

เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลมีกิจกรรมมากมาย  และมีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์       
ในการบันทึกภาพที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งกล้องดิจิตอลของส านักปลัดเทศบาล  ได้จัดซื้อเมื่อปี 
๒๕๕๐  รวมจ านวน  ๗  ปี  หมายเลขครุภัณฑ์  ๔๕๒-๕๐-๐๐๑  และมีอาการกดชัตเตอร์ช้า  



ท าให้ไม่ทันต่อความต้องการ   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนของ
เทศบาล  และเพื่อเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ   จากการ
ตรวจสอบมีงบประมาณฯ ในบางรายการท่ีมียอดงบประมาณคงเหลือเพียงพอแก่การโอนลด
และโอนเพิ่มได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานโดยรวมของเทศบาลแต่อย่างใด ฉะนั้น
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๗  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ระเบียบกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑   หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ     ข้อ  ๒๗  
ความว่า   “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้
ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น”   

/ด้วยเหตุผล… 
 
 
 

- ๑๔ - 

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวฯ  ข้างต้น  และเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๑  หมวด ๔  ข้อ  ๒๗  นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด  จึงขอเสนอญัตติเรื่อง       
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗   ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่           
เพื่อสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายจงจิต  ดุงโคกกรวด   มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ขอเชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
    (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)   
นายจงจิต  ดุงโคกกรวด  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นการ                 
รองประธานสภาเทศบาล ขอมติท่ีประชุมขอรับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมาชิกสภา   

เทศบาลท่านใดเห็นชอบในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  
ไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ตามรายละเอียดของญัตติท่ีท่านนายกได้น าเสนอต่อสภาเทศบาล  
ขอใหย้กมือด้วยครับ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๐   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือรองประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่  ๗    เรื่อง    อื่น ๆ 
นายจงจิต  ดุงโคกกรวด  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอแนะหรือน าเสนอเรื่องอื่นท่ีจะน าเสนอเพื่อ 
รองประธานสภาเทศบาล ประโยชน์ในการด าเนินงานในระเบียบวาระนี้หรือไม่ครับ  ขอเชิญครับ 



นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ เรียนประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์  สมาชิกสภา             
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๒  ขอเสนอให้มีการด าเนินการดังนี ้

๑.  ขอให้ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมบริเวณทางเข้าบ้านสระมโนรา   
๒.  ขอให้ด าเนินการซ่อมแซมทางเท้าบริเวณร้านก๋วยเต๋ียวเป็ดและบริเวณร้าน

ขนมจีนป้าหมายเก่า 
๓.  ขอให้ด าเนินการซ่อมแซมประตูศูนย์สุขภาพบ้านหนองหว้าเนื่องจากช ารุด 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน          
นายกเทศมนตรี  เรื่องงานโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างนั้นทางเทศบาลฯได้ด าเนินการไป 

ติดต้ังแล้วแต่หากยังเห็นว่าไม่สว่างเพียงพอจะมอบหมายให้กองช่างไปส ารวจเพิ่มเติมโดย
มอบหมายให้นายสุเทพเลขานุการนายก  เป็นผู้ควบคุมดูแล  และส่วนเรื่องซ่อมแซมทางเท้า
บริเวณร้านก๋วยเต๋ียวเป็ดและร้านขนมจีนป้าหมายเก่านั้นมอบหมายให้กองช่างพิจารณา
ด าเนินการ  และเรื่องของประตูศูนย์สุขภาพท่ีช ารุดมอบหมายให้กองช่างไปตรวจสอบอีกครั้ง 

นายเอี่ยม  มณีรุ่ง   เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายเอี่ยม  มณีรุ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล             
สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลโคกกรวด  เขต  ๒  ขอเสนอให้มีการด าเนินการดังนี ้

/๑.  เพิ่มเนินลูก… 
 
 
 
 
 

 - ๑๕ - 
 

๑.  เพิ่มเนินลูกระนาดเพื่อชะลอความเร็วและลดการเกิดอุบัติเหตุ  บริเวณร้านต้อม
ขายของเก่าและบริเวณร้านนางระเบียบขายลาบ 

๒.  ขอให้มีมาตรการลดอุบัติเหตุบริเวณส่ีแยกบ้านนายกฯ เนื่องจากเป็นจุดท่ีอาจ
เกิดอุบัติเหตุได้ 

๓.  สียงตามสายบริเวณบ้านเลิศธรรมช ารุดไม่สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ได้ขอให้ด าเนินการแก้ไขซ่อมแซม 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน          
นายกเทศมนตรี  เรื่องการเพิ่มเนินลูกระนาดบริเวณดังกล่าวมอบหมายให้กองช่างพิจารณาด าเนินการ             

ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณส่ีแยกนั้นให้ช่วยกันมามาตรการแก้ไข   
และเรื่องเสียงตามสายจุดบ้านเลิศธรรมท่ีมีปัญหานั้นมอบหมายให้กองช่างหาแนวทางโดยให้
พ่วงสายกับหมู่ท่ี  ๑  บ้านหนองหว้าเป็นจุดเดียว 

นางภัสสร  บุญโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางภัสสร  บุญโคกกรวด  สมาชิกสภา             
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๑  ขอเสนอให้มีการด าเนินการดังนี ้

๑.  ขยายผิวถนนบริเวณข้างวัดดอนแต้ว 
๒.  ขอให้ด าเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และห้องน้ า  
๓.  ขอให้มีการขอขยายเขตไฟฟ้าบริเวณสระน้ าและบริเวณหลังศาลาอเนกประสงค์

ชุมชนดอนแต้วสามัคคี   
๔.  ขอให้มีการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมบริเวณพื้นท่ี ๙ ไร่ 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน          
นายกเทศมนตรี  ปัญหาของจุดดังกล่าวคือเรื่องของหญ้าท่ีขึ้นรกปกคลุมการขยายผิวถนนบริเวณดังกล่าว    



     จ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาภารกิจเร่งด่วนด้านอื่นด้วยและขอให้เจ้าหน้าท่ีเพิ่มเติมการก่อสร้าง 
ห้องน้ าบริเวณอาคารอเนกประสงค์เข้าในแผนพัฒนาเทศบาลฯ ๓ ปีด้วย  และเรื่องการขอ
ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณสระน้ าและบริเวณหลังศาลาอเนกประสงค์นั้น  เทศบาลฯได้มีการ
บรรจุไว้ในเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้วแต่ต้องพิจารณาตามความจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งจะมีการน า
แต่ละโครงการมาพิจารณาอีกครั้งซึ่งจะต้องขอใหส้มาชิกสภาเทศบาลทุกท่านช่วยกันดูแล 
และงานในช่วงนี้คือการได้น าท่อระบายน้ าไปลงตรงบริเวณบ้านนายประทวน  โดนจอหอ 

นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์  เรียนประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์  สมาชิกสภา             
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด เขต ๑  ขอเสนอให้ย้ายเสาไฟฟ้าบริเวณบ้านนายลอย  จรโคกกรวด 
   ซึ่งเดิมอยู่ในบริเวณบ้านให้ย้ายออกมาข้างนอกบ้าน 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน          
นายกเทศมนตรี  เรื่องการขอย้ายเสาไฟฟ้าดังกล่าวขอมอบหมายให้กองช่างหาแนวทางด าเนินการ 
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  สมาชิกสภา             
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด เขต ๑  ขอเสนอให้ด าเนินการก่อสร้างถนนบริเวณทางรถไฟ 
 

/หมู่ท่ี  ๒ ...  
 

 
 
       - ๑๖ - 
 

หมู่ท่ี  ๒  บ้านดอนแต้ว  และเสนอให้มีการติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นแนวทางป้องกัน
ปัญหาการลักขโมยได้ทางหนึ่ง   

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน          
นายกเทศมนตรี  การก่อสร้างถนนขอให้เจ้าหน้าท่ีพิจารณาด าเนินการ  และเรื่องการติดต้ังกล้องวงจรปิด 
   จะต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง 
นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ เรียนประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์  สมาชิกสภา             
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๒  ขอทราบรายละเอียดการแต่งต้ังคณะกรรมการ สปสช. 

ซึ่งในฐานะประธาน อสม.ต าบลโคกกรวด  ไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องการแต่งต้ัง
ดังกล่าว 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน          
นายกเทศมนตรี  การแต่งต้ังคณะกรรมการ สปสช.ได้เชิญกลุ่มต่าง ๆมาร่วมประชุมและต่อไปการด าเนินงาน 

ด้านต่าง ๆ  จะมีการเชิญทุกภาคส่วนเพื่อพิจารณาการด าเนินงานร่วมกัน 
 การขอกู้เงินก่อสร้างตลาดสดโคกเพชรได้ด าเนินการในส่วนของราชพัสดุเรียบร้อย
หลังจากนั้นจะเป็นการด าเนินงานตามข้ันตอนซึ่งจะต้องพิจารณาให้ละเอียด รอบคอบ 
 การจัดงานขอบคุณผู้น าชุมชนพนักงานเทศบาลฯได้ทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจอยู่ท างาน
กันดึกหลายคืนเพื่อให้งานออกมาดีท่ีสุด    โดยการจัดงานจะเป็นรูปแบบของอาเซียน  
โดยรูปแบบจะมีการลงทะเบียนโดยให้น าบัตรเชิญมาพร้อมกับลายเซ็นเพื่อรับของท่ีระลึก
และรับบัตรเพื่อไปร่วมสนุกท่ีซุ้มเกมส์ต่าง ๆ เพื่อรับของรางวัล  ซึ่งในครั้งนี้มีซุ้มเกมส์ท้ังหมด 
๔  ซุ้มเกมส์ด้วยกัน 



 ๑.  ซุ้มเกมส์ปาโป่ง ของรางวัลได้แก่  พรมเช็ดเท้า 
 ๒.  ซุ้มเกมส์โยนห่วง ของรางวัลได้แก่  น้ าปลา 
 ๓.  ซุ้มเกมส์เตะบอลเข้าโกล ของรางวัลได้แก่  น้ ามันพืช 
 ๔.  ซุ้มเกมส์ปาเป้า ของรางวัลได้แก่  ข้าวสาร 

ในครั้งนี้จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้มาร่วมงาน พร้อมกันเวลา  
๑๘.๐๐  น. 

ต่อจากงานเล้ียงขอบคุณชุมชนก็จะเป็นการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ซึ่งมี
ระยะเวลาในการเตรียมงานเพียง ๑ เดือน  ขอให้ทุกท่านร่วมกันจัดงานดังกล่าว 

นายจงจิต  ดุงโคกกรวด  มีสมาชิกสภาฯเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาล              
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญครับ   
(ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านท่ีมา 
ร่วมประชุม 

 
/ส าหรับการ... 
 

 
 

 - ๑๗ - 
 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้องขอขอบคุณ 
ทุกท่านอีกครั้ง  ขอปิดการประชุมครับ    

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)    ผู้จดรายงานการประชุม 

             (นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์)    
           เจ้าพนักงานธุรการ  ๔ 
         
 

(ลงช่ือ)       เลขานุการสภาเทศบาล 

                 (นายอ านาจ  พิศนอก)    
 
 

(ลงช่ือ)       กรรมการ 
   (นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์) 
 
 
 
 



 (ลงช่ือ)         กรรมการ 
      (นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์) 
 

 
 
 (ลงช่ือ)  ด.ต.     ประธานกรรมการ 
           (เนาว์   เวกสูงเนิน) 

 
 
 
 
 
 

 
    นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล  ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้พิมพ์ 

นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์         ผู้จด/บันทึก 

 
 
 

 
 

- ๑๗ - 
 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้องขอขอบคุณ 
ทุกท่านอีกครั้ง  ขอปิดการประชุมค่ะ    

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)   นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์   ผู้จดรายงานการประชุม 

             (นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์)    
           เจ้าพนักงานธุรการ  ๔ 
         
 

(ลงช่ือ)      นายอ านาจ  พิศนอก เลขานุการสภาเทศบาล 

                 (นายอ านาจ  พิศนอก)    
 
 

(ลงช่ือ)   นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ กรรมการ 
   (นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์) 
 
 
 
 



 (ลงช่ือ)     นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์ กรรมการ 
      (นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์) 
 

 
 
 (ลงช่ือ)  ด.ต.  เนาว์   เวกสูงเนิน ประธานกรรมการ 
           (เนาว์   เวกสูงเนิน) 

 
 
 
 
 
 

 
    นายอ านาศ  พิศนอก       ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้พิมพ์ 

นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์         ผู้จด/บันทึก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ส าเนาถูกต้อง 
 
 

  (นางนงคราญ   สุคนธสาคร)   
     ปลัดเทศบาลต าบลโคกกรวด  

 
 
 
 
                                         


