
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  คร้ังที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓   เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด 
 

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

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

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

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นายปรีชา  มิตรสูงเนิน   นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 
๒.  นายสมบูรณ์  บัวบูชา    รองนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 
๓.  นายทองแม้น  จรโคกกรวด   รองนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 

  ๔.  นายสุเทพ  ประพิน    เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕.  นายอาธร  โพธิกนิษฐ์    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 
๖.  นายอ านาจ  พิศนอก    รองปลัดเทศบาลต าบลโคกกรวด 
๗.  นางกอบแก้ว  นาคะสุนทร   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
๘. นางสาวนิภา  ภูตาเพิด    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
๙. นางสมมาตร อินทรมงคล   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

                   ๑๐.  นางสาวสุดใจ  เปล่ียนพล   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
                   ๑๑. นางสาวพิศมัย  โสมาบุตร   ผู้อ านวยการกองช่าง            
                   ๑๒. นางสาวประภาวรรณ  ศรีชุ่ม   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
                   ๑๓. นางสาวสุชาดา  ผิวหอม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

         ๑๔. นายณัฐพล  พันธ์มา    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
                   ๑๕. นางสาวสมลักษณ์  จิตศรีพิทักษ์เลิศ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

         ๑๖. นางสาวเพียรพร  กรองกาญจน ์  เจ้าหน้าท่ีส านักปลัดเทศบาล 
                    ๑๗. นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 



/เร่ิมประชุมเวลา...   
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๑  

ประจ าปี   ๒๕๖๓    เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  ๑๓  สิงหาคม   ๒๕๖๓   มีสมาชิกเข้าประชุม   
๑๒  คน  เลขานุการสภาเทศบาล ๑  คน  ผู้เข้าร่วมประชุม  ๑๗  คน  รวมทั้งส้ิน   ๓๐  คน 
 

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

เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๑   ประจ าปี  ๒๕๖๓  ซึ่งการประชุมวันนี้มี  ๔  
ระเบียบวาระด้วยกัน ส าหรับระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  ซึ่งในวาระนี้ 
ไม่มีเรื่องแจ้งเข้ามาในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด 

ท่ีประชุม   รับทราบ  
 

 ระเบียบวาระที่  ๒    เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
       รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  
                    คร้ังที่  ๑   ประจ าปี  ๒๕๖๓  เม่ือวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีแล้ว   สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒   ครั้งท่ี  ๑   ประจ าปี  ๒๕๖๓   เมื่อวันท่ี 

   ๘  มิถุนายน   ๒๕๖๓    ซึ่งเอกสารได้น าส่งให้ทุกท่านแล้ว  ในรายงานการ  
   ประชุมมีท้ังหมด  ๑๓    หน้า  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ขอให้ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้การรับรองในล าดับต่อไป   
หากท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมก็เสนอขอแก้ไขต่อ           
ท่ีประชุมขอเชิญค่ะ    
(ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอเพิ่มเติม) 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา หากไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม  ต่อไปจะขอมติจากสภาเทศบาลค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรให้การรับรองเอกสารรายงานการประชุมสภา  
   เทศบาลต าบลโคกกรวด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓   
   เมื่อวันท่ี  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓   ขอให้ยกมือด้วยค่ะ 

(ท่ีประชุมมีมติรับรอง ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง)  
             ท่ีประชุมมีมติรับรอง   ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง   คือประธานสภาเทศบาล   
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
   ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓   ด้วยคะแนนเสียง  ๑๑ : ๑ เสียง 
 



/ระเบียบวาระที่  ๓ ...    
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ระเบียบวาระที่  ๓    เร่ือง   ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
    ๒๕๖๔    ในวาระที่  ๑   

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ในระเบียบวาระการประชุม   ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่อง   ขอรับความ   
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ๒๕๖๔  วาระท่ี  ๑                 
  เชิญเลขาฯ  ช้ีแจงระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้สภาฯ ทราบ    
นายสุวโรจน์  คงสงวนวงษ ์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
เลขานุการสภาฯ           คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๕ ก าหนดให้งบประมาณประจ าปีของ
เทศบาลต้องตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติ    ถ้าเทศบัญญัติงบประมาณออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้เทศ
บัญญัติงบประมาณปีก่อนนัน้ไปพลาง   ถ้าในปีใดจ านวนเงินซึ่งได้อนุญาตไว้ตามงบประมาณ 
ปรากฏว่า    ไม่พอส าหรับการใช้จ่ายประจ าปีก็ดี หรือมีความจ าเป็นท่ีจะต้องต้ังรายรับหรือ
รายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปีก็ดี ให้ตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม  ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี  ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๔๔   วรรคสาม  การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ 
เป็นไปตามความในหมวด  ๔  ว่าด้วยงบประมาณ 

ข้อ ๔๕   ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้อง 
พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
และข้อ  ๔๕   วรรคสาม  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอ ค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ี
ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อ  ๔๗  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ี  ๑  ให้ท่ี 
ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  และลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น  ประสงค์จะอภิปราย  ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว   

ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในท่ีประชุม 
นายกเทศมนตรีเป็นผู้แถลงหลักการและเหตุผลเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

ข้อ ๕๘   ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ยื่น ต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ ในระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ   
 
 

/ซึ่งสรุปโดยรวม… 
 



 
 
 

- ๔ - 
 

ซึ่งสรุปโดยรวมแล้วจะเห็นว่าจากแนวทางการจัดท าร่าง เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายของเทศบาล  ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาลและระเบียบฯ  ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น  ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณไว้  ๓  
ขั้นตอนหรือ  ๓  วาระ  คือ     

๑.  วาระท่ี  ๑  ขั้นรับหลักการ  ท่ีประชุมฯ  ต้องปรึกษาในหลักการ 
แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  และญัตติร่าง
ข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา   
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด  และท่ีประชุมสภาฯ  จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติด้วย 

๒. วาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติ  ท่ีประชุมต้องแต่งต้ังคณะกรรมการ 
แปรญัตติ  และต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  และภายในระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติท่ีสภาเทศบาลฯ  ก าหนด  ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข
เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้า  เป็น  
หนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  และใน
กรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับ
การเสนอญัตติ  และการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการลด
รายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย  และห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายข้ึนใหม่ 
หรือเพิ่มเติมรายจ่าย  หรือเปล่ียนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินท่ีขออนุมัติจ่ายเงิน  
เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น  หรือค าแปรญัตตินั้น  ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
แปรญัตติ  โดยห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ดอกเบ้ียและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(๒)  รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามกฎหมายและหลังจากท่ี 

คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ี
มีการแก้ไขเพิ่มเติม  พร้อมท ารายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาเทศบาล  ซึ่ง
รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือ  ข้อใดบ้าง  
และให้ประธานสภาเทศบาลส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒๔  ชม.  ก่อน
วันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน   

ท้ังนี้คณะกรรมการแปรญัตติต้องไปร่วมประชุมสภาฯ ด้วย  เพื่อแถลง 
ประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อรายรับต่าง ๆ  เกี่ยวกับรายงานนั้น  โดยในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญั ติในวาระท่ี  ๒  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ท่ีประชุมสภาฯ  จะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 

๓. วาระท่ี  ๓  คือขั้นอนุมัติหรือการลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
หรือไม่  ส าหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี  ๓  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณาวาระนี้ให้ท่ี
ประชุมสภาฯ  ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

/นางสัญญลักษณ์ ...  



 
 
 
 

- ๕ - 
 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา เพื่อพิจารณาในระเบียบวาระท่ี   ๓  ญัตติเรื่องขอรับความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ ในวาระท่ี  ๑           

ขั้นรับหลักการ    ขอเชิญนายกเทศมนตรตี าบลโคกกรวดได้ช้ีแจงรายละเอียดของร่าง      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔  

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติ
นายกเทศมนตรี  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔  เพื่อให้สภาเทศบาลได้พิจารณาให้ 

ความเห็นชอบ   ตามหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ ๒๓ วรรคสอง  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ของเทศบาลต าบลโคกกรวด  เพื่อให้สภาเทศบาลฯ  ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยมีงบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน  8๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท           
(แปดสิบสองล้านบาทถ้วน)  แยกเป็นรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ านวนทั้งสิ้น  7๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
   ๑. แผนงานบริหารท่ัวไป    จ านวน  20,๐๔๕,๑๘๐.-  บาท 
   ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน    ๖,๐๓๑,๒๕๐.-  บาท 
   ๓. แผนงานการศึกษา    จ านวน  10,๑๙๖,๐๐๐.-  บาท 
   ๔. แผนงานสาธารณสุขฯ    จ านวน    ๔,๙๙๔,๒๐๐.-  บาท 
   ๕. แผนงานเคหะและชุมชน   จ านวน   ๔,๖๖๑,๐๙๐.-  บาท  
   ๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  จ านวน   1,๘๙๕,๙๐๐.-  บาท  
   ๗. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จ านวน      760,000.-  บาท 
   8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน    ๘,๖๘๗,1๖๐.- บาท 
   9. แผนงานงบกลาง    จ านวน 15,๗๒๙,๒๒๐.-  บาท 
 

   งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ       จ านวนทั้งสิ้น     ๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
   ๑. แผนงานงบกลาง    จ านวน       ๓๙๗,๐๐๐.- บาท 
   ๒. แผนงานการพาณิชย์    จ านวน    ๘,๖๐๓,๐๐๐.-  บาท 

เหตุผล 
เพื่อใช้ในการด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหารท่ีได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

 

/ระเบียบกฎหมาย… 



 
 
 
 

- ๖ - 

ระเบียบกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ   ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ ๒๓ วรรคสอง  เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ได้พิจารณาอนุมัติให้
ต้ังเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว   ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ
รวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณ  เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง  เพื่อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  ภายในวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว   ข้างต้น  นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด    
จึงขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔  เพื่อสภาเทศบาล
ต าบลโคกกรวดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป      
  

                  (นายปรีชา   มิตรสูงเนิน) 
         นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะซักถามรายการหรือรายละเอียดงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล ยอดใดหรือไม่  ขอเรียนเชิญค่ะ 

(ท่ีประชุมไม่มีผู้ใดซักถาม) 
มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

สอบถามต่อไปจะเป็นการขอมติของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  หากท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือด้วยค่ะ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  ออกเสียงลงมติ  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล   
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นการปรึกษาหารือการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล ในวาระ ท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงระเบียบฯ ต่อท่ีประชุม 
นายสุวโรจน์  คงสงวนวงษ ์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   

พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
ข้อ ๔๙   ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว                 

ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  ภายในระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด
เห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้
แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานสภาคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีท่ีสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
 

/ข้อ ๕๙   การแปรญัตติ... 
 



 
 

- ๗ - 
 

ข้อ ๕๙   การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะ 
การขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิก
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๔๕ วรรค
สาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง    

ข้อ ๖๐   ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายข้ึนใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย 
หรือเปล่ียนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินท่ีขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน 
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑)  ดอกเบ้ียและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(๒)  รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามกฎหมาย  

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา จากท่ีเลขานุการสภาฯ  ได้ช้ีแจงและจากข้อ  ๔๕   วรรคสาม  
ประธานสภาเทศบาล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ 

พิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 
ยี่สิบส่ีช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณนั้น   จึงขอหารือในท่ีประชุมในการแต่งต้ังคณะกรรมการ 
แปรญัตติและก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติงบประมาณ  เป็นระยะเวลา 
กี่วัน  และเริ่มต้ังแต่วันท่ีเท่าไหร่ถึงวันไหน  ขอเชิญค่ะ 

นายสุวโรจน์  คงสงวนวงษ์ คณะกรรมแปรญัตติท่ีสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดเดิมท่ีได้แต่งต้ัง 
เลขานุการสภาฯ  ไว้เมื่อคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๒    

เมื่อวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒  จ านวน  ๕  ท่าน  คือ 
๑.  นายชัยพร   เทียนทอง ประธานกรรมการ 
๒.  นายเอี่ยม    มณีรุ่ง  กรรมการ  

    ๓.  นายสมนึก   ศิลปสูงเนิน กรรมการ 
๔.  นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์ กรรมการ 

    ๕.  นายสุชาติ    จิตโคกกรวด กรรมการ/เลขานุการ   
จึงขอน าเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาแต่งต้ัง 

คณะกรรมการแปรญัตติต่อไป   
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรแต่งต้ังใครเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติฯ  ขอเชิญเสนอได้เลยค่ะ  
นายชัยพร  เทียนทอง  เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายชัยพร  เทียนทอง   สมาชิกสภา               
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๑  ขอเสนอให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ   

จ านวน  ๕  คน   
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

(ท่ีประชุมมีผู้รับรองคือ นายวิลาศ  พงษ์โคกกรวด,นายทองดา  ภูตาเพิด,                
ด.ต.เนาว์  เวกสูงเนิน)      

/นางสัญญลักษณ์ ...  



 
 

- ๘ - 
              
 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นเพิ่มเติมไหมค่ะ  เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  

(ท่ีประชุมไม่มีผู้ใดเสนออื่นใดเพิ่มเติม)  
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น  ต่อไปจะขอมติจากสภาเทศบาล            
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน ๕ คน 

ตามท่ีท่านชัยพรได้เสนอมา   ขอให้ยกมือด้วยค่ะ 
มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ออกเสียงลงมติ  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  
                                คือประธานสภาเทศบาล 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรแต่งต้ังใครเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติฯ  ขอเชิญเสนอได้เลยค่ะ  
นายชัยพร  เทียนทอง  เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายชัยพร  เทียนทอง   สมาชิกสภา               
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๑  ขอเสนอนายเอี่ยม  มณีรุ่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล        

โคกกรวด  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  ๑    
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

(ท่ีประชุมมีผู้รับรองคือ นายวิลาศ  พงษ์โคกกรวด, ด.ต.เนาว์  เวกสูงเนิน)                   

 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นเพิ่มเติมไหมค่ะ  เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางภัสสร  บุญโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางภัสสร  บุญโคกกรวด  สมาชิกสภา               
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต ๑ ขอเสนอนายชัยพร  เทียนทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลโคกกรวด   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   คนท่ี ๒ 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

(ท่ีประชุมมีผู้รับรองคือ  นายสุชาติ  จิตโคกกรวด ,นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์, 
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน)  

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นเพิ่มเติมไหมค่ะ  เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  รองประธานสภา                        
รองประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด  ขอเสนอนางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล         

โคกกรวด  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี  ๓   
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

(ท่ีประชุมมีผู้รับรองคือ นายจงจิต  ดุงโคกกรวด,นายเอี่ยม  มณีรุ่ง) 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นเพิ่มเติมไหมค่ะ  เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  

 
 

/นายสุชาติ ...  
 



 
 

- ๙ - 
 

นายสุชาติ  จิตโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายสุชาติ  จิตโคกกรวด   สมาชิกสภา       
สมาชิกสภาสภาเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด เขต  ๑  ขอเสนอนายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  รองประธานสภา 

เทศบาลต าบลโคกกรวด  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี  ๔ 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

(ท่ีประชุมมีผู้รับรองคือ นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์,นายทองดา  ภูตาเพิด,           
นายวิลาศ  พงษ์โคกกรวด) 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นเพิ่มเติมไหมค่ะ  เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายจงจิต  ดุงโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายชัยพร  เทียนทอง  สมาชิกสภา       
สมาชิกสภาสภาเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด เขต  ๑ ขอเสนอนายสุชาติ  จิตโคกกรวด  สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลโคกกรวด  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี  ๕   
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

(ท่ีประชุมมีผู้รับรองคือ นางภัสสร  บุญโคกกรวด,นายเอี่ยม  มณีรุ่ง,นางสาวศิริพร  
ประสงค์ทรัพย์) 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา มีสมาชิกท่านใดจะเสนออย่างอื่นเพิ่มเติมไหมค่ะ  เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
    (ท่ีประชุมไม่มีผู้ใดเสนออื่นใดเพิ่มเติม)  
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น  ต่อไปจะขอมติจากสภาเทศบาล            
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปร 

ญัตติฯ ตามท่ีได้เสนอมา   ซึ่งประกอบด้วย 
๑.  นายเอี่ยม  มณีรุ่ง   

    ๒.  นายชัยพร  เทียนทอง  
๓.  นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์ 
๔.  นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน 
๕.  นายสุชาติ  จิตโคกกรวด  

    ขอให้ยกมือด้วยค่ะ 
มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ออกเสียงลงมติ  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  
                                คือประธานสภาเทศบาล  
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา       ต่อไปขอหารือท่ีประชุม  กรณีการก าหนดระยะเวลาในการแปร 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔   ว่าควรก าหนดไว้กี่วัน  และเริ่ม 

ต้ังแต่เมื่อไหร่  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลมีความเห็นอย่างไรขอเชิญน าเสนอท่ี 
ประชุมค่ะ  

นายชัยพร  เทียนทอง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  กระผม  ขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลา 
สมาชิกสภาเทศบาล ในการแปรญัตติไว้คือต้ังแต่วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น.   ถึงวันท่ี             

๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๖.๓๐  น.  ในวันและเวลาราชการ  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. 
 

/นางสัญญลักษณ์... 



 
 
 

- ๑๐ - 
 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล (ท่ีประชุมมีผู้รับรองคือนางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์, นายจงจิต  ดุงโคกกรวด,นายเอี่ยม  มณีรุ่ง) 
    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ขอเชิญค่ะ   

(ท่ีประชุมไม่มีผู้น าเสนอ) 
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น  ต่อไปจะขอมติ 

จากสภาเทศบาลในการก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติและก าหนดวันของการแปรญัตติร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณต่อสภาเทศบาล  ท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาในการแปร
ญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔  ของเทศบาลต าบลโคกกรวด    คือต้ังแต่
วันท่ี ๑๗  สิงหาคม   ๒๕๖๓   เวลา   ๐๘.๓๐   น.  ถึงวันท่ี  ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
เวลา   ๑๖.๓๐  น.  ในวันและเวลาราชการ  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ขอให้ยกมือด้วยค่ะ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  ออกเสียงลงมติ  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  
                              คือประธานสภาเทศบาล   
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓               
ประธานสภาเทศบาล ของเทศบาลต าบลโคกกรวด    ในวาระท่ี ๒   ขั้นแปรญัตติ     หลังจากเลิกประชุม   

ประธานสภาเทศบาลจะได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้น าเสนอ
ต่อสภาเทศบาล  ซึ่งได้ผ่านวาระท่ี  ๑  คือขั้นรับหลักการแล้ว ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ   
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามระเบียบฯ  ต่อไป  และเพื่อให้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบฯ 
ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบว่า  หากสมาชิกสภาเทศบาลมีความประสงค์
ท่ีจะแปรญัตติฯ  จะต้องด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ต้องยื่นค าแปรญัตติเป็น
หนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในระหว่างวันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ระหว่าง
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  และคณะกรรมการแปรญัตติจะได้มีเวลาในการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  ระหว่างวันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓  
เวลา ๐๘.๓๐ น   ถึงวันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓   เวลา ๑๖.๓๐ น.   ในวันและเวลา
ราชการ   คือเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐   น.  โดยให้เสนอยื่นค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ
ต่อประธาน คณะกรรมการแปรญัตติ  และในกรณีท่ีสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

(ท่ีประชุมไม่มีผู้ใดสอบถาม) 

และเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔   ของ 
เทศบาลต าบลโคกกรวดในวาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติ  และวาระ  ท่ี  ๓  คือขั้นอนุมัติหรือการ
ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  จึงขอนัดหมายท่ีประชุมเพื่อก าหนดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลโคกกรวดในครั้งต่อไป   คือวันท่ี  ๓๑  สิงหาคม   ๒๕๖๓  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ซึ่งการนัดหมายครั้งนี้    ถือเป็นการนัดหมาย
ในท่ีประชุมและสมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ก็มาร่วมประชุมครบทุกคน   จึงขอให้ทุกท่านได้
มาร่วมประชุม  ตามวัน  เวลาท่ีได้นัดหมาย  โดยพร้อมเพรียงกนั 
 

/มติท่ีประชุม… 



 
 
 

 - ๑๑ - 
 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมลงมติก าหนด ประชุมสภาเทศบาล  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  วาระท่ี  ๒ ขั้นแปรญัตติและวาระท่ี  ๓  ขั้นตราเทศ
บัญญัติ ในวันท่ี  ๓๑  สิงหาคม   ๒๕๖๓  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๔      เร่ือง  อื่น ๆ  
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๔  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลพิจารณาหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของ 

เทศบาลหรือไม่  ขอเชิญค่ะ  
นางภัสสร  บุญโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางภัสสร  บุญโคกกรวด 
สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๑  ขอเสนอให้มีการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้กับ

เจ้าหน้าท่ีกองการประปาเนื่องจากเดิมมีสภาพช ารุดไม่มีความสะดวกคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ขอให้กองการประปาช้ีแจงรายละเอียดเรื่องดังกล่าว 
นางสาวนิภา  ภูตาเพิด  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี การจัดซื้อรถจักรยานยนต์มีอยู่ในแผนงาน งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๓   
ช านาญการ แต่เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องรอรายรับเข้า จึงจะสามารถจัดซื้อได้ค่ะ 
นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ เรียนประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ สมาชิกสภา      
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๒  ขอเสนอให้แก้ไขซ่อมแซมฟุตบาททางเท้าเนื่องจากช ารุด 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี เทศบาลฯ  ขอให้กองช่างด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมภายในงบประมาณ  ๒๕๖๓  โดยให้

ด าเนินการไม่เกินเดือนกันยายน  ๒๕๖๓ 
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาลพิจารณา   
ประธานสภาเทศบาล หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของเทศบาลหรือไม่  

ขอเชิญค่ะ  

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี สืบเนื่องจากปัญหาการผลิตน้ าประปา  เนื่องจากน้ าดิบท่ีน ามาผลิตน้ าประปามีการปล่อยน้ า

มาไม่สม่ าเสมอ  รวมถึงการจัดเก็บค่าน้ าประปาท่ีอาจจะยังมีปัญหา  ซึ่งเป็นเรื่องท่ีจะต้อง
น ามาพิจารณาหาทางแก้ไขร่วมกันต่อไป 

  การจัดท าแผนชุมชน การลงชุมชน  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านลงพื้นท่ีซึ่งจะมีการ
ปรับปรุงงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  อาทิเช่น  เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง  ไฟฟ้าสาธารณะ
ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อไป 

 



/กล้องวงจรปิด...   
 

- ๑๒ - 
 
  กล้องวงจรปิด  เป็นเรื่องท่ีเป็นปัญหาท่ีจะต้องหาแนวทางแก้ไขต่อไป ซึ่งประเด็น

ปัญหาเกิดจากการใช้สายไฟฟ้าผูกพันกับเสาไฟฟ้า สายเคเบ้ิลต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีเราไม่
สามารถควบคุมได้  ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา จึงเป็นเรื่องท่ีจะต้องน ามาพิจารณาแก้ไข
ต่อไป 

  โครงการต่าง ๆ ท้ังหมดท่ีอยู่ในแผนตามท่ีชุมชนได้เสนอมา  จะมีการน ามาพิจารณา
ด าเนินการให้เร็วที่สุด เช่น  เรื่องถนนได้มีการขยายถนน ขยายระบบระบายน้ า บริเวณคลอง
วังโป่ง  งานประปาซึง่จะมีการต่อระบบน้ าจากภูมิภาค ก็ได้น าเข้าแผนชุมชนแล้วเช่นกัน  
ด้านเศรษฐกิจซึ่งต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเนื่องจากสถานการณ์ โควิด ๑๙  การด าเนินการ 
ต่าง ๆ ในพื้นท่ีต้องมีการรองรับ ทุกๆ ด้านและให้มีการน ามาอยู่ในแผนชุมชน  จึงขอให้
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ช่วยกันดูแล และรวมถึงพูดคุยปรึกษาหารือกันในการพัฒนา
ดูแลด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาลพิจารณา   
ประธานสภาเทศบาล หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของเทศบาลหรือไม่  

ขอเชิญค่ะ  

นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ เรียนประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ สมาชิกสภา      
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๒  ขอเสนอให้แก้ไขปัญหาเด็กวัยรุ่น เข้าไปมั่วสุมอยู่ใน

บริเวณศาลเจ้าไทยจีนโคกกรวด   ขอเสนอให้น าสแตนเชียร์หรืออัฒจรรย์ ย้ายออกมาจาก
ศาลเจ้า   และขอให้แก้ไขปัญหาเรื่องเด็กแว๊นซ์  เสียงรถจักรยานยนต์เสียงดัง และขับขี่ด้วย
ความรวดเร็ว และมีรถสัญจรไปมาจ านวนมากท าให้เกิดอันตรายในการข้ามถนน  เนื่องจาก
เป็นแหล่งชุมชนจึงขอให้ช่วยกันหาทางแก้ไข 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นและรวมถึงปัญหาอื่น ๆ จึงขอเชิญทุกท่านประชุมร่วมกับสถานี

ต ารวจภูธรโพธิ์กลาง ซึ่งได้มาจัดโครงการปักกลดอยู่ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลโคกกรวด             
โดยมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล เป็นผู้ประสานงานในการจัดประชุมครั้งนี้ ไม่ว่าจะ         
ปัญหาตู้ม้า  ตู้เกมส์ หมู่ท่ี ๖   จึงขอให้ทุกท่านเตรียมข้อมูลปัญหาต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บ้าน
และแต่ละชุมชน ซึ่งจะน ามาหาแนวทางแก้ไขป้ญหาร่วมกัน 

นายสุเทพ  ประพิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
เลขานุการนายกเทศมนตรี   กระผม นายสุเทพ ประพิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ขอเสนอให้มีการติดต้ังกล้องวงจร

ปิดเพิ่มเติมบริเวณตลาดสดและด้านในตลาดสดโคกกรวด และขอเสนอแนวทางให้น า
สายไฟฟ้ากล้องวงจรปิดลงใต้ดิน 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ขอให้น าปัญหาต่าง ๆ น าเข้าแผนชุมชน เพื่อหาแนวทางในการด าเนินการต่อไป 
 



/นางสัญญลักษณ์… 
 

- ๑๓ - 
 
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาลพิจารณา   
ประธานสภาเทศบาล หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของเทศบาลหรือไม่  

ขอเชิญค่ะ    
 

  - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนออีก - 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้องขอขอบคุณ               
ทุกท่าน อีกครั้ง  ขอปิดการประชุมค่ะ 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 
 
 

(ลงช่ือ)       วิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์ ผู้จดรายงานการประชุม 

             (นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์)    
      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
         
 

(ลงช่ือ)        สุวโรจน์  คงสงวนวงษ์    เลขานุการสภาเทศบาล 

                (นายสุวโรจน์  คงสงวนวงษ์)    
 
 

(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 
 
 

- ๑๓ - 
 
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาลพิจารณา   
ประธานสภาเทศบาล หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของเทศบาลหรือไม่  

ขอเชิญค่ะ    
 

  - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนออีก - 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้องขอขอบคุณ               
ทุกท่าน อีกครั้ง  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... 
 
 
 

- ๑๔ - 
 
สภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ได้รับรองรายงานการประชุมนี้เรียบร้อย  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓   ครั้งท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๓    เมื่อวันท่ี   ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
(ลงช่ือ)             ประธานสภาเทศบาล 
          (นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้พิมพ์ 

นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์         ผู้จด/บันทึก 
 
 



 
 
 
 
 
 

- ๑๓ - 
 
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาลพิจารณา   
ประธานสภาเทศบาล หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของเทศบาลหรือไม่  

ขอเชิญค่ะ    
 

  - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนออีก - 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้องขอขอบคุณ               
ทุกท่าน อีกครั้ง  ขอปิดการประชุมค่ะ 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
  

(ลงช่ือ)           ผู้จดรายงานการประชุม 

             (นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์)    
      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
         

(ลงช่ือ)            เลขานุการสภาเทศบาล 

                   (นายสุวโรจน์  คงสงวนวงษ์)    
 
 

(ลงช่ือ)           กรรมการ 
   (นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์) 
 
 

 (ลงช่ือ)            กรรมการ 
      (นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์) 
 
 
 

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

 
ได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมแล้ว  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๒   ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 
 

 
(ลงช่ือ)           ประธานสภาเทศบาล 
        (นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา) 



 นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้พิมพ์ 

นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์         ผู้จด/บันทึก 
 
 

   
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๔      เร่ือง  อื่น ๆ  
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาลพิจารณา   
ประธานสภาเทศบาล หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของเทศบาลหรือไม่  

ขอเชิญค่ะ  
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ขอแจ้งเรื่องให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 

๑. ขอใหค้ณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ช่วยกันพิจารณาการ 
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ หากมีเรื่องใดเร่วด่วนให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีให้ทราบเพื่อพิจารณาหา
แนวทางด าเนินงานต่อไป  



   ๒.  ในเดือนกันยายน  ๒๕๖๑  จะมีการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะผู้บริหารท้องถิ่น/
ก านัน เพื่อน ารายได้สร้างตึกอุบัติเหตุมอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราช  
 ๓.  ขอให้เตรียมการศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ในช่วง
เดือนกันยายน  ๒๕๖๑ 
 ๔.  การรับรองแบบก่อสร้างในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงระบบจึงขอท าความเข้าใจ
ให้ทุกท่านได้ทราบถึงแนวทางการด าเนินงานและปัญหาท่ีทางเจ้าหน้าท่ีจะต้องหาแนวทาง
ด าเนินงานให้ถูกต้องต่อไป 
 ๕.  การประปาเทศบาล ได้มีการหาแนวทางในการปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับ
ผู้ใช้น้ าท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของโรงพยาบาล  หอพัก หมู่บ้าน 
บริษัท โรงงานต่าง ๆ  ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายการเก็บกักน้ าและขยายการผลิตซึ่งอาจมี
ความจ าเป็นต้องมีการปรับอัตราค่าน้ าประปา 
 ๖.  การติดต้ังกล้องวงจรปิด ในปัจจุบันมีระเบียบ ข้อบังคับและต้องผ่านความ
เห็นชอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ จากทางจังหวัด จึงขอให้ทุกท่านทราบแนวทางและศึกษา
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานต่อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาลพิจารณา   
ประธานสภาเทศบาล หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของเทศบาลหรือไม่  

ขอเชิญค่ะ 
 

/นายสมนึก...   
 
 

- ๑๒ - 
 
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผม  นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล        รองประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ขอเสนอให้ติดต้ังระบบเสียงตามสาย หมู่ท่ี  ๒ 

บ้านโคกกรวด ใหม่แทนตัวเก่าท่ีช ารุด  
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี เทศบาลฯ  เรื่องระบบเสียงตามสายมีแนวทางจะด าเนินการติดต้ังเสียงตามสายท่ีมีศูนย์กลาง

การกระจายเสียงจากเทศบาลฯ  กระจายข้อมูลข่าวสารไปทุกหมู่บ้าน 
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาลพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของเทศบาลหรือไม่  

ขอเชิญค่ะ  
นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ เรียนประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๒  ขอเสนอให้แก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์ขับขี่

เร็ว  ท่อไอเสียเสียงดังส่งเสียงรบกวน และมีควันด าสร้างมลพิษ และทางเดินเท้าบางจุดพื้น
ยุบลงอาจท าให้เกิดอันตรายได้    

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 



นายกเทศมนตรี เทศบาลฯ  จากปัญหาดังกล่าว ขอให้ท าสถิติข้อมูลและหาแนวทางด าเนินการ และเรื่อง
ทางเดินเท้าให้ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไข 

นายสุชาติ  จิตโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายสุชาติ  จิตโคกกรวด  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล        ต าบลโคกกรวด  เขต  ๑  ขอเสนอให้ด าเนินการแก้ไขจัดเก็บฝาท่อท่ียกไว้ บริเวณหน้าบ้าน

ยายสุ่น และขอให้ด าเนินการซ่อมแซมฝาปิดท่อซึ่งเป็นหลุมบริเวณเส้นบ้านนายแมนนางไสว  
และรวมถึงด าเนินการแก้ไขฝาท่อบ้านนายบุญส่ง อาจารย์วันเพ็ญ ดุงโคกกรวด หมู่ท่ี ๔  
บ้านละลมหม้อ และบริเวณบ้านนายไชยรัตน์  นางสาวิตรี ชุมชนมิตรภาพ 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี เทศบาลฯ  จากปัญหาดังกล่าว ขอให้กองช่างด าเนินการส ารวจฝาท่อท้ังหมดและด าเนินการ

แก้ไขท้ังเขต  ส่วนฝาเหล็กหล่อท่ียุบให้ยกข้ึนส่วนฝาตะแกรงช ารุด ผุพังให้ด าเนินการแก้ไข
จัดท าใหม่ท้ังหมด 

นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ เรียนประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๒  รับแจ้งข่าวจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโคกกรวด  เรื่องผู้ป่วยไข้เลือดออกอยู่บริเวณหลังอาคารโคกกรวดการแพทย์  ซึ่งทีม
แพทย์และอสม. จะด าเนินการตรวจสอบวันนี้  

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี เทศบาลฯ  จากปัญหาดังกล่าวมีแนวทางให้ด าเนินการโดยเด็ดขาดในพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุโรค

ระบาดหรือพบผู้ติดเช้ือโรคไข้เลือดออก  
นายเอี่ยม  มณีรุ่ง   เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายเอี่ยม  มณีรุ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล        ต าบลโคกกรวด  เขต  ๒  ขอเสนอให้ด าเนินการแก้ไขต้นไม้ท่ีพันสายไฟฟ้า  โดยแจ้งการ

ไฟฟ้าหรือหาแนวทางแก้ไขเนื่องจากว่าอาจท าให้เกิดอันตราย  
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี เทศบาลฯ  ขอให้ปลัดเทศบาลฯพิจารณาหาแนวทางด าเนินการ 
 

/นางสัญญลักษณ์… 
 
 
 

- ๑๓ - 
 
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาลพิจารณา   
ประธานสภาเทศบาล หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของเทศบาลหรือไม่  

ขอเชิญค่ะ    

- ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนออีก – 

 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 



ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้องขอขอบคุณทุกท่าน 
อีกครั้ง  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 
 

 
- ๑๓ - 

 
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาลพิจารณา   
ประธานสภาเทศบาล หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของเทศบาลหรือไม่  

ขอเชิญค่ะ    

- ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนออีก – 

 



นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้องขอขอบคุณทุกท่าน 
อีกครั้ง  ขอปิดการประชุมค่ะ    
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๔.๐๐  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  ๒   ประจ าปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๓  กันยายน  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 านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  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 ทวิ  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  

 
 
 
 
                                         


