
 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกกรวด 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  คร้ังที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๓  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓   เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด 
 

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

ผู้มาประชุม 
๑.  นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน   รองประธานสภาเทศบาล 
๓.  นายสุชาติ  จิตโคกกรวด   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นางภัสสร  บุญโคกกรวด   สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.  นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
๖.  นาย จงจิต  ดุงโคกกรวด   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. นายอ านาจ  พิศนอก    รองปลัดเทศบาล/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.  นายนาวา  สุขเจริญ    ท่ีปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 
๗.  นางสมมาตร  อินทรมงคล   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
๘.  นางสาวรัตนา  เตยโพธิ์   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙.  นางสาวสุดใจ  เปล่ียนพล   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๑๐.  นางสาวพิศมัย  โสมาบุตร   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑๑.  นายณัฐพล  พันธุ์มา    นักวิชาการศึกษาช านาญการ   
๑๒.นางสาววรรณวดี  ดีสวน   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๑๓.นางสาวประภาวรรณ  ศรีชุ่ม   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๑๔.นางสาวสุชาดา  ผิวหอม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๑๕.นางสาวนิภา  ภูตาเพิด   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
๑๖.นางสาวสุพรรษา  บาตรโพธิ์   คนงาน  
๑๗.นางสาวสมลักษณ์  จิตศรีพิทักษ์เลิศ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

/เร่ิมประชุม ...  
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 

     ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑   ครั้งท่ี  ๑    
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   มีสมาชิกสภาเทศบาล  ๑๒  คน  เลขานุการสภา
เทศบาล   ๑  คน  ผู้เข้าร่วมประชุม  ๑๗  คน   รวมทั้งส้ิน   ๓๐  คน 

 
 

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

สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ซึ่งการประชุมวันนี้มี     
๙  ระเบียบวาระด้วยกัน  ก่อนอื่นขอเรียนให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลทราบว่า  นายวุฒิชัย 
ไขกัณหา  ปลัดเทศบาลต าบลโคกกรวด  โอนย้ายไปด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลซ าสูง  
อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น ต้ังแต่วันท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒   เป็นต้นไป  จึงท าให้
ต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดว่างลง   จึงจ าเป็นต้องมีการเลือกเลขานุการ
สภาเทศบาลต าบลโคกกรวด แทนต าแหน่งท่ีว่าง  ในการนี้  นายอ านาจ  พิศนอก                 
รองปลัดเทศบาลต าบลโคกกรวด  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลโคกกรวด  ท าหน้าท่ี
เลขานุการสภาช่ัวคราวค่ะ ส าหรับระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  ขอเชิญ
เลขานุการสภาช่ัวคราว ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบค่ะ 

นายอ านาจ  พิศนอก          กราบเรียนประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  และสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลทุกท่าน     ส าหรับระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบมีดังนี้ 
ช่ัวคราว   ๑.  ขอเชิญร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 

โคกกรวด   ในวันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   ณ  สวนสัตว์นครราชสีมา 
๒.  ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี  ซึ่งจะ
เดินทางมาศึกษาดูงานและรับประทานอาหารกลางวัน  ในวันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  
เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลโคกกรวด 

ท่ีประชุม   รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  ๒    เร่ือง    การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด (แทนต าแหน่งที่ว่าง)   
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลประธานสภา
เทศบาล ต าบลโคกกรวด   เนื่องจากสภาเทศบาลได้รับค าส่ังเทศบาลต าบลโคกกรวด   

เรื่องให้โอน (ย้าย)  พนักงานเทศบาลสามัญ  รายของนายวุฒิชัย ไขกัณหา  ปลัดเทศบาล
ต าบลโคกกรวด  โอนย้ายไปด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัด
ขอนแก่น ต้ังแต่วันท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป  จึงท าให้ต าแหน่งเลขานุการสภา
เทศบาลต าบลโคกกรวดว่างลง     จึงจ าเป็นต้องมีการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบล 
โคกกรวด แทนต าแหน่งท่ีว่าง 

/ก่อนท่ีจะด าเนินการ 
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   ก่อนท่ีจะด าเนินการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด    ขอเชิญนาย
อ านาจ  พิศนอก   รองปลัดเทศบาลต าบลโคกกรวด  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล           
ตามค าส่ังเทศบาลต าบลโคกกรวด เรื่อง  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
หน้าท่ีเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว ได้ช้ีแจงระเบียบและขั้นตอนการเลือกเลขานุการสภา
เทศบาลให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

นายอ านาจ  พิศนอก          กราบเรียนประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  และสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลทุกท่าน  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด อาศัย 
ช่ัวคราว   อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  ดังนี้       
ข้อ  ๑๓  วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้ประธานสภาท้องถิ่น 

น าวิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นตาม ข้อ  ๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วให้เลขานุการสภา 

ท้องถิ่นช่ัวคราวพ้นจากต าแหน่ง 
ข้อ ๑๔   ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น  

หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึง่
คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
 ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ 
องค์กรปกครองนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง  เป็นเลขานุการสภา 
ท้องถิ่น  ท้ังนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อ              
สภาท้องถิ่น 
 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานหรือขา้ราชการท้องถิ่น 
ตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดเพื่อแต่งต้ัง  
ประธานสภาเทศบาล  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดหรือไม่   ขอเชิญค่ะ 
นายสุชาติ  จิตโคกกรวด        กราบเรียนประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  และสมาชิกสภา สมาชิกสภา
เทศบาล เทศบาลทุกท่าน  กระผมนายสุชาติ  จิตโคกกรวด   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด เขต ๑  ขอเสนอ  

นายอ านาจ  พิศนอก  รองปลัดเทศบาลต าบลโคกกรวด  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบล
โคกกรวด 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา   ขอผู้รับรอง  ๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล     
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ท่ีประชุม                          มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง  ๒  คน  คือ   
๑.  นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด     
๒.  นายชัยพร   เทียนทอง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา    มีผู้ใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่     
ประธานสภาเทศบาล  

  (ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 
     หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นให้ถือว่า 

นายอ านาจ  พิศนอก  รองปลัดเทศบาลต าบลโคกกรวด 
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติ
หน้าท่ีเลขานุการสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗   หมวด  ๑  ข้อ  ๑๔   และข้อ  
๑๙  ต่อไป 
  

ระเบียบวาระที่  ๓    เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
       รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมัยสามัญ สมัยที่  ๔  
             คร้ังที่  ๑   ประจ าปี  ๒๕๖๒   เม่ือวันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีแล้ว   สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔   ครั้งท่ี  ๑   ประจ าปี  ๒๕๖๒   เมื่อวันท่ี 

   ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ซึ่งเอกสารได้น าส่งให้ทุกท่านแล้ว  ในรายงาน  
   การประชุมมีท้ังหมด ๙  หน้า  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้  
   ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้การรับรองในล าดับต่อไป  หากท่านใดมีข้อสงสัย  
   ซักถามขอเชิญค่ะ 
   (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอเพิ่มเติม) 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา หากไม่มีท่านใดซักถามเพิ่มเติม  ต่อไปจะขอมติจากสภาเทศบาลค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรให้การรับรองเอกสารรายงานการประชุมสภา  
   เทศบาลต าบลโคกกรวด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๒    
   เมื่อวันท่ี  ๗  พฤศจิกายน   ๒๕๖๒   ขอให้ยกมือด้วยค่ะ 

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

/ระเบียบวาระที่  ๔ …    
 



 
 
 

- ๕ - 
 
ระเบียบวาระที่  ๔    เร่ือง    ปรึกษาหารือเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญประจ าปี   ๒๕๖๓                   
              และการประชุมสมัย   สามัญสมัยแรกของปีถัดไป      

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖๓  และการประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 
  เชิญเลขาฯ   ช้ีแจงระเบียบข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้สภาฯ   ทราบ   
นายอ านาจ  พิศนอก   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
เลขานุการสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด   รองนายกเทศมนตรี  
  ผู้อ านวยการกองและหัวหน้าฝ่ายทุกท่าน  

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
ข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗   

-  หมวด  ๑  ข้อ  ๑๑   (๒)  ส าหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลก 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. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป   
๕. ก าหนดระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 

ถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของของแต่ละปี    

 
 
 

/เพื่อให้เป็นไป… 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

- ๖ - 
 
 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวจึงขอเรียนเชิญให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลฯทราบ
และพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  โดยแบ่งออกเป็น  ๒  ส่วนคือ  

๑.  ปรึกษาหารือเกี่ยวกับก าหนดการประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี   
๒๕๖๓  และเนื่องจากการประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกของปี   ๒๕๖๓   
สภาเทศบาลได้มีมติก าหนดไว้แล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยแรก  ครั้งท่ี  ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๒   เมื่อท่ี  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๒   ดังนั้นสภาเทศบาลฯ
ต้องร่วมกันปรึกษาหารือว่า 

ข้อหนึ่ง  ควรมีกี่สมัย   
ข้อสอง  แต่ละสมัยเริ่มจากวันท่ีเท่าใด   
ข้อสาม  แต่ละสมัยมีก าหนดระยะเวลากี่วัน 
๒. ปรึกษาหารือว่าวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและ 

ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  ควรก าหนดไว้อย่างไร 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอรายละเอียดของก าหนดการ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาลขอเชิญค่ะ 
นายชัยพร เทียนทอง   เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายชัยพร  เทียนทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑   ขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๓             

เป็น  ๔  สมัย และเนื่องจากวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี  ๒๕๖๓             
ได้ก าหนดไปแล้วกระผมจึงขอเสนอวันประชุมสมัยสามัญประจ าปี  ๒๕๖๓   

  สมัยท่ี  ๒  สมัยท่ี  ๓ สมัยท่ี  ๔   ดังนี้  ครับ 
  สมัยท่ี  ๒ เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันท่ี ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
    สมัยท่ี  ๓ เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑๑    สิงหาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันท่ี   ๙  กันยายน  ๒๕๖๓ 

  สมัยท่ี   ๔ เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑๖   ธันวาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันท่ี  ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๔ 
  โดยแต่ละสมัยมีระยะเวลา  ๓๐  วัน 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีผู้รับรอง  ๓  คน  คือ 
    ๑. นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๒. นายเอี่ยม  มณีรุ่ง           สมาชิกสภาเทศบาล 

๓. นายจงจิต  ดุงโคกกรวด    สมาชิกสภาเทศบาล 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  ถือว่ามีผู้รับรองถูกต้องครบถ้วนมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด               
ประธานสภาเทศบาล  จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่คะ ขอเชิญค่ะ  

    (ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ)    
/นางสัญญลักษณ์ ...  



 
 

- ๗ - 
     
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นต่อไปจะขอมติ             
ประธานสภาเทศบาล จากสภาเทศบาลในการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนะคะ   

สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านใดเห็นควรก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี   
๒๕๖๓  เป็น  ๔  สมัย  และให้ 

  สมัยท่ี  ๒  สมัยท่ี  ๓ สมัยท่ี  ๔   ดังนี้  ครับ 
  สมัยท่ี  ๒ เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันท่ี ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
    สมัยท่ี  ๓ เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑๑    สิงหาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันท่ี   ๙  กันยายน  ๒๕๖๓ 

  สมัยท่ี   ๔ เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑๖   ธันวาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันท่ี  ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๔ 
  โดยแต่ละสมัยมีระยะเวลา  ๓๐  วัน    
                              ตามท่ีนายชัยพร  เทียนทอง   สมาชิกสภาเทศบาล    เสนอ  ขอให้ยกมือด้วยค่ะ             
   (ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง   ๑  เสียง) 
มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง   ๑  เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นการหารือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี   ๒๕๖๔ 
ประธานสภาเทศบาล สมัยท่ี  ๑  ว่าควรจะเริ่มเมื่อใด     
นายชัยพร  เทียนทอง  เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายชัยพร    เทียนทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอเป็นวันท่ี  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

โดยมีก าหนดระยะเวลา  ๓๐  วัน 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีผู้รับรอง  ๓    คน  คือ 

๑.  นายเอี่ยม  มณีรุ่ง           สมาชิกสภาเทศบาล 
๒.  นายจงจิต  ดุงโคกกรวด    สมาชิกสภาเทศบาล 
๓.  นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถือว่ามีผู้รับรองถูกต้องครบถ้วนมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด               
ประธานสภาเทศบาล จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่คะ ขอเชิญค่ะ  

    (ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติมต่อไปจะขอมติจากสภาเทศบาลในการ 
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี   

๒๕๖๔  สมัยท่ี  ๑  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรให้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
สมัยท่ี  ๑  เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   โดยมีก าหนดระยะเวลา  ๓๐  วัน     
ขอให้ยกมือด้วยค่ะ 

/(ท่ีประชุม... 



 
 

- ๘ - 
 
(ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง) 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระที่  ๕    เร่ือง    การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                               
                                   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องการรายงานผลการติดตามและ 
ประธานสภาเทศบาล     ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
   ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงค่ะ    
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติ
นายกเทศมนตรี  ต่อสภาเทศบาล เรื่อง   การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบหนึ่งปี (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖1 ถึง กันยายน 
๒๕๖2) 
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
2 รอบหนึ่งปี (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖1 ถึง กันยายน ๒๕๖2) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเพื่อ
เสนอรายงานผลต่อสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดทราบ โดยมีข้อมูลผลการด าเนินงาน
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รายละเอียดตาม
เอกสารท่ีการประชุม  โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

แยกตามยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา มีจ านวนโครงการท้ังหมด 16 โครงการ โค ร งก าร ท่ี
แล้วเสร็จ จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 โครงการท่ียังไม่ได้ด าเดินการ 2 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 25.00 โครงการท่ีมีการยกเลิก ไม่มี  จ านวนโครงการท่ีมีการ
เพิ่มเติม ไม่มี 
 

/ยุทธศาสตร์… 
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร มีจ านวนโครงการท้ังหมด 3 โครงการ โครงการท่ี
แล้วเสร็จ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 โครงการท่ียังไม่ได้ด าเดินการ 2 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 66.67 โครงการท่ีมีการยกเลิก ไม่มี จ านวนโครงการท่ีมีการ
เพิ่มเติม ไม่มี 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม มีจ านวนโครงการท้ังหมด 17 โครงการ โครงการท่ีแล้ว
เสร็จ จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.59 โครงการท่ียังไม่ได้ด าเดินการ 5 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 29.41 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 22 โครงการ 
โครงการท่ีแล้วเสร็จ จ านวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.45 โครงการท่ียังไม่ได้ด าเดิน
การ 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 4.55 โครงการท่ีมีการยกเลิก ไม่มี จ านวนโครงการท่ีมีการ
เพิ่มเติม ไม่มี 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนาวัฒนธรรม มีจ านวนโครงการท้ังหมด 14 
โครงการ โครงการท่ีแล้วเสร็จ จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71โครงการท่ียัง
ไม่ได้ด าเดินการ 2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 14.29 โครงการท่ีมีการยกเลิก ไม่มี จ านวน
โครงการท่ีมีการเพิ่มเติม ไม่มี 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีจ านวนโครงการท้ังหมด 11 โครงการ 
โครงการท่ีแล้วเสร็จ จ านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.82 โครงการท่ียังไม่ได้ด าเดิน
การ 2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 18.18 โครงการท่ีมีการยกเลิก ไม่มี จ านวนโครงการท่ีมี
การเพิ่มเติม ไม่มี 
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีจ านวนโครงการท้ังหมด 
6 โครงการโครงการท่ีแล้วเสร็จ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67โครงการท่ียัง
ไม่ได้ด าเดินการ 2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 33.33 โครงการท่ีมีการยกเลิก ไม่มี จ านวน
โครงการท่ีมีการเพิ่มเติม ไม่มี 
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   มีจ านวนโครงการ
ท้ังหมด 7 โครงการโครงการท่ีแล้วเสร็จ จ านวน 6 โครงการ  คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  8 5 .7 1 
โครงการท่ียังไม่ได้ด าเดินการ 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 14.29โครงการท่ีมีการยกเลิก ไม่
มี จ านวนโครงการท่ีมีการเพิ่มเติม ไม่มี 
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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 จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบหนึ่งปี (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖1 ถึง 
กันยายน ๒๕๖2) เพื่อทราบต่อไป 

 
       นายปรีชา มิตรสูงเนิน 
             นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม  เพิ่มเติมหรือไม่ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
    (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)   
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมใด ๆ  
ประธานสภาเทศบาล จึงถือว่าท่ีประชุมรับทราบการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ท่ีประชุม            รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖    เรื่อง   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า 
ครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ส านักปลัดเทศบาล) 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล      รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   ไปต้ังจ่ายรายการใหม่  ขอเชิญ 

เลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจง 
นายอ านาจ  พิศนอก    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร         
เลขานุการสภาเทศบาล ปกครอง  ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541   หมวด  4  การโอนและแก้ไข 

เปล่ียนแปลงงบประมาณ       
 
 

/ข้อ  27... 
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ข้อ  27  ความว่า   “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือ  โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”      

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดญัตติการโอนเงินฯ ให้สภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    ทราบต่อไป 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด ด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อ
นายกเทศมนตรี  สภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   

ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ของเทศบาลฯ  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 
หลักการ 
ขอรับการอนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27  ดังนี้ 
ขอโอนลด     รวมทั้งสิ้น   91.300.- บาท 
1. แผนงานบริหารท่ัวไป 
1.1 งานบริหารท่ัวไป 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 

   -  โครงการจัดงานวันปิยมหาราช   จ านวนเงิน  20,000.- บาท 
   -  โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ   

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    จ านวนเงิน  20,000.- บาท 
                

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบค่าวัสดุ 
หมวดค่าวัสดุ 

   -  ค่าวัสดุก่อสร้าง    จ านวนเงิน  51,300.- บาท 

ขอโอนเพิ่มไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  รวมทั้งสิ้น       91,300.- บาท 
1. แผนงานบริหารท่ัวไป 
1.1 งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
 
 

/๑. โครงการ… 
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     ๑. โครงการก่อสร้างป้ายแหล่งเรียนรู้งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลโคกกรวด ต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562   เทศบาลต าบลโคกกรวด  
จังหวัดนครราชสีมา  ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว 2.40 เมตร 
บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลโคกกรวด  หมู่ท่ี 6 ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา       จ านวนเงิน 91,300.- บาท    

เหตุผล 

ตามท่ี  กระทรวงมหาดไทย  แจ้งให้จังหวัดด าเนินการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก    ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการและขับเคล่ือนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในระดับจังหวัด  “โครงการ 1 จังหวัด 1 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”  ผลปรากฏว่าโครงการแหล่งเรียนรู้งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เทศบาลต าบลโคกกรวด ได้รับการคัดเลือกฯ และเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  จึงให้เทศบาลต าบลโคกกรวดจัดท าป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก  ตามแบบท่ีก าหนด และจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กุมภาพันธ์  2563  เพื่อรายงานจังหวัดต่อไป  ซึ่งการด าเนินการท่ีต้องใช้งบประมาณให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
และแก้ไขเพิ่มเติม  เพื่อให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
ตลอดจนสามารถบูรณาการโครงการ/กิจกรรม  และงบประมาณในพื้นท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ต้ังงบประมาณไว้และมีความจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงิน  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    

ระเบียบกฎหมาย 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2541   หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  ความว่า   
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ
ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น”  
 
 

/ด้วยเหตุผล... 
 



 
 
 

- ๑๓ - 

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวฯ  ข้างต้น  และเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2541  หมวด 4  ข้อ  27  นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด  จึงขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  2563   ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   เพื่อสภา
เทศบาลต าบลโคกกรวดพิจารณาอนุมัติต่อไป                       
                    
                               นายปรีชา   มิตรสูงเนิน 

        นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่  เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   

-  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย - 
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามหรืออภิปราย ก็จะด าเนินการขอมติท่ี

ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ไปต้ังจ่ายรายการใหม่ในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือข้ึนค่ะ 

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

ระเบียบวาระที่  ๗    เรื่อง   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า 
ครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ส านักปลัดเทศบาล) 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล      รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   ไปต้ังจ่ายรายการใหม่  ขอเชิญ 

เลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจง 
นายอ านาจ  พิศนอก    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร         
เลขานุการสภาเทศบาล ปกครอง  ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541   หมวด  4  การโอนและแก้ไข 

เปล่ียนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  ความว่า   “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือ  โอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”    

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดญัตติการโอนเงินฯ ให้สภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลทราบต่อไป 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด ด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อ
นายกเทศมนตรี  สภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   

ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ของเทศบาลฯ  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 
 

/หลักการ... 
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หลักการ 
ขอรับการอนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27  ดังนี้ 
ขอโอนลด    รวมทั้งสิ้น   314,500.- บาท 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบค่าวัสดุ 
หมวดค่าวัสดุ 

   -  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จ านวนเงิน  114,500.- บาท 
   -  ค่าวัสดุก่อสร้าง    จ านวนเงิน  200,000.- บาท 
 

ขอโอนเพิ่มไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รวมทั้งสิ้น  314,500.- บาท 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1. โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ         

     ขนาดกว้าง 1.70 เมตร  ยาว 5.00 เมตร  บริเวณสวนสาธารณะ 
     สระมโนรา  หมู่ท่ี 6  ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  

จังหวัดนครราชสีมา    จ านวนเงิน 314,500.- บาท 

เหตุผล 

ตามท่ี  กระทรวงมหาดไทย  แจ้งให้จังหวัดด าเนินการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ด าเนินการโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน (โครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)  ซึ่งจังหวัด 
นครราชสีมาได้รับแจ้งจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการจิต
อาสาเฉพาะกิจ  กลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี  16  พฤษภาคม  2562  และในคราวประชุมคณะกรรมการกล่ันกรอง
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ของกระทรวงมหาดไทย  ครั้งท่ี 2/2562    เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  23  พฤษภาคม  2562  
กระทรวงมหาดไทยได้น ารายช่ือพื้นท่ีเป้าหมายตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ าเภอ
รายงานผ่านส านักงานจังหวัดนครราชสีมา  จ านวน  32  อ าเภอ  32  สวน  รายงาน    
ราชเลขานุการในพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อโปรดทราบ จึงถือว่าทุก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานได้เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งเทศบาลต าบลโคกกรวด  ได้รับ 

/คัดเลือก… 
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คัดเลือกให้เป็น 1 ในจ านวน  32  อ าเภอ  32  สวน  และต้องด าเนินการต่อให้สวยงาม  
เหมาะสม  และสมพระเกียรติ  และติดต้ังป้ายโครงการสวนหย่อม/สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ  ซึ่งการด าเนินการท่ีต้องใช้งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548   และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิ่มเติม  เพื่อให้
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศตลอดจนสามารถบูรณา
การโครงการ/กิจกรรม  และงบประมาณในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ    จึงมีความ
จ าเป็นต้อง   ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลในการขออนุมั ติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  เพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  
ขนาดกว้าง 1.70 เมตร ยาว 5  เมตร  บริเวณสวนสาธารณะสระมโนรา  หมู่ท่ี 6  ต าบล
โคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา จ านวนเงิน 314,500.- บาท 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    

ระเบียบกฎหมาย 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2541   หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  ความว่า  
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ
ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น”   

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวฯ  ข้างต้น  และเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541  หมวด 4  ข้อ  27  นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด  จึงขอเสนอญัตติเรื่องขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  2563   ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   เพื่อ
สภาเทศบาลต าบลโคกกรวดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

                                   (นายปรีชา   มิตรสูงเนิน) 
        นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่  เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   

-  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย - 
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามหรืออภิปราย ก็จะด าเนินการขอมติท่ี

ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ไปต้ังจ่ายรายการใหม่ในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือข้ึนค่ะ 

 

/(ท่ีประชุม... 
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(ท่ีประชุมมีมติรับรอง ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง)  
มติท่ีประชุม             ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระที่  ๘    เร่ือง   ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด เร่ืองการใช้น้ าประปา               
                                  จากการประปาภูมิภาค  ของการประปาเทศบาลต าบลโคกกรวด 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๘  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลโคกกรวด  เรื่องการใช้น้ าประปาจากการประปาภูมิภาค  ของการประปาเทศบาล

ต าบลโคกกรวด  ซึ่งแจ้งว่ามีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขอความ
เห็นชอบดังกล่าวขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดให้สภาฯ  ทราบ 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดด้วยมีความจ าเป็นต้อง 
นายกเทศมนตรี เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขอจากสภาเทศบาลในการขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  

ในการใช้น้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อการอุปโภค-บริโภคให้แก่ประชาชนผู้ใช้
น้ า  จ านวน  4,160  ราย  ตามหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 
หลักการ 

กองการประปาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ไม่มีน้ าดิบเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ าประปา   
เนื่องจากน้ าจากล าตะคองแห้ง ซึ่งเป็นน้ าท่ีส่งมาจากแหล่งกักเก็บน้ าล าตะคอง  ท่ีมีการ
ระบายผ่านประตูเข่ือน   เพียงวันละ 0.50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  หรือประมาณ  43,200  
ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ช่วงระยะทางจากเข่ือน ล าตะคองมาถึงอาคารแบ่งน้ าบ้านละลมหม้อ 
นั้น  มีการใช้น้ าในภาคการเกษตร  ภาคอุตสาหกรรมท าให้น้ าดิบจากล าตะคองมีปริมาณ
น้อย  ท าให้ไม่สามารถสูบน้ าดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ าประปาได้ 
เหตุผล 
การประปาเทศบาลต าบลโคกกรวด  มีความจ าเป็นต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล          
เพื่อด าเนินการเปิดใช้น้ าท่อธารของการประปาส่วนภูมิภาค  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนผู้ใช้น้ าประปาในเขตเทศบาลต าบลโคกกรวด ประกอบกับการใช้น้ าประปาจากการ
ประปาส่วนภูมิภาคนั้น มีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
ระเบียบกฎหมาย 
การประปาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ได้ท าสัญญาการใช้น้ ากับการประปาส่วนภูมิภาค  เมื่อ
วันท่ี  2  มีนาคม  2548  แต่อัตราค่าน้ าประปามีการเปล่ียนแปลงท่ีสูงขึ้น  จึงจ าเป็นต้อง
ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  เพื่อเปิดน้ าจากท่อธารการประปาส่วนภูมิภาค ประกอบ
กับมติท่ีประชุมประชาคมต าบล (6 หมู่บ้าน)มีมติเห็นชอบท่ีจะให้เทศบาลเช่ือมประสานท่อ
น้ าประปาส่วนภูมิภาค โดยคิดอัตราค่าน้ าประปาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการประปาส่วน
ภูมิภาค 
 
 

/ด้วยเหตุผล… 



 
- ๑๗ - 

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวฯ  ข้างต้น นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด จึง
ขอเสนอญัตติเรื่องขอความเห็นชอบในการใช้น้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค  ของการ
ประปาเทศบาลต าบลโคกกรวดต่อสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด เพื่อขอรับการอนุมัติจากสภา
เทศบาลต าบลโคกกรวดและพิจารณาตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป 

        นายปรีชา   มิตรสูงเนิน 
               นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
    (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)   
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นการ 
ประธานสภาเทศบาล ขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบเรื่องการใช้น้ าประปาจากการประปา 

ส่วนภูมิภาคของการประปาเทศบาลต าบลโคกกรวดของญัตติท่ีท่านนายกได้น าเสนอต่อสภา
เทศบาลขอให้ยกมือด้วยค่ะ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล    
 

ระเบียบวาระที่  ๙      เร่ือง  อื่น ๆ  
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๙  เรื่องอื่น ๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาลพิจารณา  หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด 

ท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญค่ะ  
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี เทศบาลฯ  เนื่องจากน้ าท่ีใช้ในการผลิตน้ าประปาลดลงซึ่งเกิดสภาวะน้ าแห้งขาดแคลนน้ า    

โดยได้มีการด าเนินการแก้ไขช่วยเหลือน าน้ ามาเพื่อให้มีเพียงพอต่อการผลิตน้ าประปาโดยมี
การปั๊มน้ าสลับกับการปล่อยน้ าท่ี  ๒๐ เปอร์เซ็นต์  โดยจะเห็นว่ามีการหยุดและปล่อยน้ าบาง
ช่วง  ได้มีการขอความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ ามาจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
ศาลาและน ารถแบคโฮมาขุดร่องน้ า  ซึ่งการปล่อยน้ าจากชลประทาน อยู่ท่ี ๕ ลูกบาศก์เมตร
ต่อช่ัวโมง  ซึ่งปัจจุบันอัตราการใช้น้ าประปาของเราอยู่ท่ี ๖ – ๗ หมื่นลูกบาศก์เมตรต่อเดือน 
และในการด าเนินการในระยะต่อไปเราได้ด าเนินการจัดท าหนังสือส่งไปท่ีการประปาส่วน
ภูมิภาค โดยจัดส่งเอกสารไปท่ีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระบุรีเพื่อจัดส่งต่อไปยังการ
ประปาส่วนภูมิภาคส่วนกลาง เพื่อพิจารณาอนุมัติการด าเนินการและพิจารณาก าหนดอัตรา
ค่าน้ าประปาต่อไป  ในช่วงนี้จึงขอความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล     
ทุกท่านช่วยกันพูดคุยส่ือสารท าความเข้าใจกับชาวบ้านเพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง
และเพื่อให้เข้าใจถึงการจัดเก็บอัตราค่าน้ าท่ีจะต้องมีการปรับเพิ่มข้ึนและรวมถึงการช าระค่า
น้ าประปาท่ีจะต้องช าระให้ตรงเวลา 

/นางสัญลักษณ์... 
 



 
 

- ๑๘ - 
 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาฯเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาล              
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญค่ะ   
(ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้อง 
ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง  ขอปิดการประชุมค่ะ      

     

เลิกประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐  น. 
 
 
 

(ลงช่ือ)       นางสาววรรณวดี  ดีสวน ผู้จดรายงานการประชุม 

                            (นางสาววรรณวดี  ดีสวน)    
                     หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
         

(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) 
 

 
 
 
 

   นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล  ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์ ผู้พิมพ์ 

นางสาววรรณวดี  ดีสวน  ผู้จด/บันทึก 

 



 
- ๑๘ - 

 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาฯเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาล              
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญค่ะ   
(ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้อง 
ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง  ขอปิดการประชุมค่ะ      

     

เลิกประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐  น. 
 

(ลงช่ือ)       ผู้จดรายงานการประชุม 

                            (นางสาววรรณวดี  ดีสวน)    
                     หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
         

(ลงช่ือ)            เลขานุการสภาเทศบาล 

                   (นายอ านาจ  พิศนอก)    
 
 

(ลงช่ือ)          กรรมการ 
   (นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์) 
 
 
 

 (ลงช่ือ)            กรรมการ 
      (นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์) 
 

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

 
ได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมแล้ว  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด 
สมัยสามัญ  สมัยแรก   ครั้งท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๓    เมื่อวันท่ี ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๓   
 
 
(ลงช่ือ)             ประธานสภาเทศบาล 
          (นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา) 

   นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล  ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์ ผู้พิมพ์ 

นางสาววรรณวดี  ดีสวน  ผู้จด/บันทึก 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๒    เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
       รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมัยสามัญ สมัยที่  ๔  
        คร้ังที ่ ๑   ประจ าปี  ๒๕๖๑   เม่ือวันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  



นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีแล้ว   สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔   ครั้งท่ี  ๑   ประจ าปี  ๒๕๖๑   เมื่อวันท่ี 

   ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ซึ่งเอกสารได้น าส่งให้ทุกท่านแล้ว  ในรายงาน  
   การประชุมมีท้ังหมด ๑๐  หน้า  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้  
   ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้การรับรองในล าดับต่อไป  หากท่านใดมีข้อสงสัย  
   ซักถามขอเชิญค่ะ 
   (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอเพิ่มเติม) 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา หากไม่มีท่านใดซักถามเพิ่มเติม  ต่อไปจะขอมติจากสภาเทศบาลค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรให้การรับรองเอกสารรายงานการประชุมสภา  
   เทศบาลต าบลโคกกรวด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๑    
   เมื่อวันท่ี  ๗  พฤศจิกายน   ๒๕๖๑   ขอให้ยกมือด้วยค่ะ 

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

ระเบียบวาระที่  ๓    เร่ือง    ปรึกษาหารือเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญประจ าปี   ๒๕๖๒                   
              และการประชุมสมัย   สามัญสมัยแรกของปีถัดไป      

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖๒  และการประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 
  เชิญเลขาฯ   ช้ีแจงระเบียบข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้สภาฯ   ทราบ   
นายวุฒิชัย  ไขกัณหา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
เลขานุการสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด   รองนายกเทศมนตรี  
  ผู้อ านวยการกองและหัวหน้าฝ่ายทุกท่าน     

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
ข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗   

 
/-  หมวด  ๑  ข้อ...   

 
 

- ๔ - 
 
-  หมวด  ๑  ข้อ  ๑๑   (๒)  ส าหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลก าหนด 

ว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้น 
๔. จะเริ่มเมื่อใด    



๕. แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน   
๖. ให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 

ถัดไป  และมีก าหนดกี่วัน 
- หมวด  ๒  ข้อ  ๒๑   
๖.  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมประจ าปี   
๗. การก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมประจ าปี 
๘. การก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละ 

สมัยในปีนั้น    
๙. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป   
๑๐. ก าหนดระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 

ถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของของแต่ละปี   

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวจึงขอเรียนเชิญให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลฯทราบ
และพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  โดยแบ่งออกเป็น  ๒  ส่วนคือ  

๑.  ปรึกษาหารือเกี่ยวกับก าหนดการประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี   
๒๕๖๒  และเนื่องจากการประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกของปี   ๒๕๖๒   
สภาเทศบาลได้มีมติก าหนดไว้แล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมสภาเทศบาล
ครั้งท่ี  ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๑   เมื่อท่ี  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๑   ดังนั้นสภาเทศบาลฯต้อง
ร่วมกันปรึกษาหารือว่า 

ข้อหนึ่ง  ควรมีกี่สมัย   
ข้อสอง  แต่ละสมัยเริ่มจากวันท่ีเท่าใด   
ข้อสาม  แต่ละสมัยมีก าหนดระยะเวลากี่วัน 
๓. ปรึกษาหารือว่าวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและ 

ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  ควรก าหนดไว้อย่างไร 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอรายละเอียดของก าหนดการ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาลขอเชิญค่ะ 
นายชัยพร เทียนทอง   เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายชัยพร  เทียนทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑   ขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี ๒๕๖๒   
  เป็น  ๔  สมัย และเนื่องจากวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี  ๒๕๖๒   
  ได้ก าหนดไปแล้วกระผมจึงขอเสนอวันประชุมสมัยสามัญประจ าปี  ๒๕๖๒   

 /สมัยท่ี  ๒  สมัยท่ี...   
 
 

- ๕ - 
 
  สมัยท่ี  ๒  สมัยท่ี  ๓ สมัยท่ี  ๔   ดังนี้  ครับ 

  สมัยท่ี  ๒ เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒   ถึงวันท่ี ๕ มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
  สมัยท่ี  ๓ เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ถึงวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ 



  สมัยท่ี  ๔ เริม่ต้ังแต่วันท่ี   ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
  โดยแต่ละสมัยมีระยะเวลา  ๓๐  วัน 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีผู้รับรอง  ๒  คน  คือ 
    ๑. นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๒. นายจงจิต  ดุงโคกกรวด   สมาชิกสภาเทศบาล 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  ถือว่ามีผู้รับรองถูกต้องครบถ้วนมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด               
ประธานสภาเทศบาล  จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่คะ ขอเชิญค่ะ  

    (ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ)      
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นต่อไปจะขอมติ             
ประธานสภาเทศบาล จากสภาเทศบาลในการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนะคะ   

สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านใดเห็นควรก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี   
๒๕๖๒  เป็น  ๔  สมัย  และให้ 

  สมัยท่ี  ๒ เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒   ถึงวันท่ี ๕ มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
  สมัยท่ี  ๓ เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ถึงวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ 
  สมัยท่ี  ๔ เริม่ต้ังแต่วันท่ี   ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
  โดยแต่ละสมัยมีระยะเวลา  ๓๐  วัน     
                               ตามท่ีนายชัยพร  เทียนทอง   สมาชิกสภาเทศบาล   เสนอ  ขอให้ยกมือด้วยค่ะ      
  (ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง   ๑  เสียง) 
มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง   ๑  เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นการหารือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี   ๒๕๖๓ 
ประธานสภาเทศบาล สมัยท่ี  ๑  ว่าควรจะเริ่มเมื่อใด     
นายชัยพร  เทียนทอง  เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายชัยพร    เทียนทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอเป็นวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   

โดยมีก าหนดระยะเวลา  ๓๐  วัน 
 
 

/นางสัญญลักษณ์...   
 
 
 

- ๖ - 
 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 



ท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีผู้รับรอง  ๓    คน  คือ 
๑. นายวิลาศ  พงษ์โคกกรวด   สมาชิกสภาเทศบาล 
๒. นายสุชาติ  จิตโคกกรวด    สมาชิกสภาเทศบาล 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถือว่ามีผู้รับรองถูกต้องครบถ้วนมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด               
ประธานสภาเทศบาล จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่คะ ขอเชิญค่ะ  

    (ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติมต่อไปจะขอมติจากสภาเทศบาลในการ 
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี   

๒๕๖๓  สมัยท่ี  ๑  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรให้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
สมัยท่ี  ๑  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   โดยมีก าหนดระยะเวลา  ๓๐  วัน  
ขอให้ยกมือด้วยค่ะ 
(ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง) 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล  
 

ระเบียบวาระที่  ๔    เร่ือง    ขอความเห็นชอบในการจัดต้ังสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวด 
 นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบในการ 
ประธานสภาเทศบาล จัดต้ังสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวด  ซึ่งแจ้งว่ามีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อ

สภาเทศบาลเพื่อขอความเห็นชอบดังกล่าวขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดให้สภาฯ  
ทราบ 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดด้วยมีความจ าเป็นต้อง 
นายกเทศมนตรี  ขอรับความเห็นชอบในการจัดต้ังสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวด 

 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้    
ด้วยเทศบาลต าบลโคกกรวดมีความประสงค์จะจัดต้ังสถานธนานุบาลเทศบาลต าบล

โคกกรวด เพื่อให้บริการสินเช่ือแก่ประชาชนและพัฒนารายได้ประเภทค่าสาธารณูปโภคและ
เทศพาณิชย์ให้แก่เทศบาลต าบลโคกกรวด นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวดจึงเสนอญัตตินี้ มา
เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด โดยมีหลักการและเหตุผล ดังกล่าว
ต่อไปนี้ 

 
 

/หลักการ… 
 
 
 

- ๗ - 
 

หลักการ 
    ขอรับความเห็นชอบในการจัดต้ังสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวดจากสภา 

เทศบาลต าบลโคกกรวด 
เหตุผล 



    กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งนโยบายของกระทรวงท่ีให้การสนับสนุนให้หน่วยการ 
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดต้ังสถานธนานุบาล 
เนื่องจากหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ได้จัดต้ังสถานธนานุบาลในบริเวณชุมชน
ขนาดใหญ่ ส่งผลให้เอกชนประกอบกิจการด้านการรับจ าน าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายสร้าง
ความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างยิ่งต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราท่ีสูงกว่าอัตราท่ี
กฎหมายก าหนด และไม่สามารถควบคุมการรับซื้อของโจร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ท่ี มท ๐๓๐๓/ว ๒๔๕๔ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๕ และหนังสือกรมการปกครอง 
ท่ี สท ๐๓๑๔/ว ๗๗๙๓๓ ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๖ การด าเนินกิจการสถานธนานุบาล
หรือโรงรับจ าน าของรัฐ เป็นการประกอบกิจการเทศพาณิชย์ เป็นกิจการของเทศบาลท่ีอาจ
ด าเนินการในเขตเทศบาลได้ตามความในมาตรา ๕๑ (๙) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และเป็นหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาลตาม
กฎหมายอื่น ตามความในมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงรับจ าน า พ.ศ.๒๕๐๕ 
ในกรณีเทศบาลต้ังโรงรับจ าน า เทศบาลอาจใช้ค าอื่นแทนค าว่าโรงรับจ าน าก็ได้ แต่ต้องเป็น
ค าท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรงรับจ าน าให้ใช้ได้ ก าหนดให้กิจการโรง
รับจ าน าของเทศบาลให้ใช้ช่ือว่า “สถานธนานุบาล” ต่อด้วยชื่อหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ตามความในข้อ ๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการควบคุมและ
ด าเนินงานสถานธนานุบาลของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๑๖ การเสนอ
ขออนุญาตจัดต้ังสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวดในคราวนี้ เทศบาลต าบลโคกกรวด 
ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นไปได้ ท้ังในเรื่องประโยชน์ท่ีจะได้รับและข้อจ ากัด 
เทศบาลจึงน าเสนอข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุญาตให้เทศบาลด าเนินการจัดต้ังสถานธนานุบาลเทศบาล
ต าบลโคกกรวด ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตจัดต้ังสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๑.๕ / ว ๖๗๕ 
ลงวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยมีประเด็นท่ีจะต้องพิจารณาอันเป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

   1.  ความพร้อมของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และประชากร 
   การจัดต้ังสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวดในครั้งนี้  เทศบาลต าบลโคกกรวดได้ 

ท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล  ความเป็นไปได้อย่างรอบด้าน  ท้ังในเรื่องประโยชน์ท่ีจะได้รับ
และข้อจ ากัดจึงน าเสนอข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้  เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลโคก
กรวด  เพื่อพิจารณาตัดสินใจ  ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ  ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติในการขออนุญาตจัดต้ังสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  ๐๘๐๑.๕/ว.๖๗๕  ลงวันท่ี  ๗  มีนาคม  ๒๕๔๘  โดยมีกรอบ
แนวทางสาระส าคัญดังนี้ 
 
 

/(๑)ความพร้อมของ... 
 
 

- ๘ - 
 
 
(๑)  ความพร้อมของสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  จ านวนประชากร  ประชากรจริง 
ประชากรแฝงแนวโน้มความเจริญก้าวหน้าของชุมชนในอนาคต และประโยชน์ท่ีประชาชนจะ
ได้รับ  



เทศบาลต าบลโคกกรวด  สภาพสังคมในปัจจุบันเป็นชุมชนเมือง  ต้ังอยู่ในย่าน
การค้า    การอุตสาหกรรม  ต าบลโคกกรวดมีเขตการปกครองอาณาเขตติดต่อต าบลบ้าน
ใหม่ ต าบลสุรนารี  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  ซึ่งเป็นท่ีต้ังย่านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน   
อุตสาหกรรมและการบริการกระจายตามแนวถนนมิตรภาพ – ถนนโคกกรวด - ด่านขุนทด - 
โนนไทย  ถนนโคกกรวด – หนองปลิง - ปักธงชัย  เทศบาลต าบลโคกกรวดมีพื้นท่ีปกครอง  
๖  หมู่บ้าน  แบ่งออกเป็น  ๑๘  ชุมชน  มีประชากร  ๗,๒๗๑  คน  จ านวนครัวเรือน  
๔,๑๙๐   ครัวเรือน  (ข้อมูลวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)  ประชากรแฝง  จ านวน ๑๐,๐๐๐  
คน  ใกล้เคียงท่ีมีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้  เทศบาลต าบลเมืองใหม่โคกกรวด มีประชากร  
๑๔,๖๔๐  คน จ านวนครัวเรือน ๖,๗๕๒  ครัวเรือน  ต าบลสุรนารี  มีจ านวนประชากร  
๑๖,๖๖๓  คน  จ านวนครัวเรือน  ๖,๓๓๗  ครัวเรือน  ต าบลบ้านใหม่   มีประชากร   
๑๗,๘๗๓  คน  จ านวนครัวเรือน  ๖,๓๓๗  ครัวเรือน  ต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน  เขต
เศรษฐกิจนวนคร  มีประชากร ๖,๒๑๔  คน ประชากรแฝงประมาณ  ๕,๐๐๐  คน ต าบล
ขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ  มีประชากร ๗,๑๕๖ คน   ประชากรแฝง จ านวน ๕,๐๐๐  
คน  แนวโน้มการเจริญเติบโตของเมืองกระจายไปตามถนนมิตรภาพสองข้างทาง  จากต าบล
นากลาง อ าเภอสูงเนิน ไปถึงเทศบาลนครนครราชสีมาและถนนมิตรภาพแยกโคกกรวด ถึง
อ าเภอขามทะเลสอและกระจายไปตามแนวถนนเทศบาล ๒๓ (โคกกรวด – บ้านใหม่- 
บายพาสมิตรภาพ) ซึ่งมีการพัฒนาเป็นย่านท่ีดินจัดสรรเพื่อท าท่ีอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังเป็นย่านศูนย์ราชการท่ีส าคัญได้แก่ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 
  เป็นย่านโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย  บริษัท  ซีพีเอฟ  ประเทศไทย  จ ากัด  
(มหาชน)  บริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จ ากัด  บริษัท แอ็ดวานซ์ คอนแทค เซ็นเตอร์   ดังนั้น
แนวโน้มสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมต าบลโคกกรวดมีแนวโน้มท่ีจะจริญเติบโตยิ่งขึ้น   
ปัจจุบันประชาชนจะไปใช้บริการโรงรับจ าน าเอกชน  หรือสถานธนานุบาล  เทศบาลนคร
นครราชสีมา  ซึ่งอยู่ห่างจากเทศบาลต าบลโคกกรวด  ประมาณ  ๒๐  กิโลเมตร  เป็นภาระ
แก่ประชาชนในการเดินทางไปใช้บริการมากพอสมควร  ซึ่งหากเทศบาลต าบลโคกกรวด
จัดต้ังสถานธนานุบาลของเทศบาลขึ้น  ประชาชนได้รับประโยชน์  ดังนี้ 
(๑) ประชากรมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียน  บรรเทาปัญหาทางการเงินเฉพาะหน้า  ในช่วงท่ีขาด 
แคลนเงินทุนหมุนเวียนท่ีจะน าไปใช้ในการด ารงชีพ  หรือประกอบอาชีพ  โดยการบริการรับ
จ าน าทรัพย์สินในอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่า  การกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่น หรือเงินกู้นอกระบบท่ีมี
อัตราดอกเบ้ียสูง 
(๒) ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้  น าไปสู่ความ 
มั่นคงในชีวิต  และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  
 
 

/(3) ส่งเสริมการพัฒนา… 
 
 
 
 

- ๙ - 
     
(3) ส่งเสริมการพัฒนารายได้ท้องถิ่นด้วยการจัดสรรรายได้ของสถานธนานุบาล  ให้แก่
เทศบาลน าไปพัฒนาเทศบาล  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

(๒)  ฐานะทางด้านการคลังของเทศบาลจะต้องม่ันคง  



(๑)  ค่าก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลเทศบาล  จัดสรรงบประมาณ  โดยการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖0 ไปต้ังจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
อาคารสถานธนานุบาล   จ านวน  ๔,950,๐๐๐  บาท  โดยใช้แบบแปลนมาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลมีลักษณะเป็นอาคาร คสล.  ๒  
ช้ัน ขนาดอาคาร  กว้าง 11 เมตร ยาว 18 เมตร  โดยก่อสร้างบริเวณทิศ
ตะวันออกอาคารโอทอปเทศบาลต าบลโคกกรวด  ซึ่งถือว่าเป็นสถานท่ีท่ีมีความ
เหมาะสม  ต้ังอยู่ในแหล่งชุมชน  ใกล้สถานท่ีราชการ เช่น โรงพยาบาลเทพรัตน์
นครราชสีมา  สถานีต ารวจภูธรย่อยโคกกรวด ซึ่งถือว่ามีความปลอดภัยและการ
เดินทางไปมาสะดวก 

(๒)  เงินทุนหมุนเวียนในระยะเริ่มแรก  โดยขออนุมัติจากการจ่ายขาดเงินสะสม  
จ านวน  ๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท โดยใช้ส าหรับเป็น 

- เงินทุนส าหรับด าเนินกิจการสถานธนานุบาล   (รับจ าน าทรัพย์สิน)  
จ านวน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

- เงินทุนส ารองส าหรับการด าเนินกิจการสถานธนานุบาล   หากเงินทุนหมุนเวียน 
ไม่เพียงพอ      จ านวน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

    ซึ่งเทศบาลเทศบาลต าบลโคกกรวดมีเงินสะสมเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการด าเนิน 
กิจการสถานธนานุบาล 
๑.เงินสะสม ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒  จ านวน  ๘๖,๓๖๔,๙๑๑.๔๖  บาท 
หัก  (๑) เงินฝาก กสท. จ านวน   ๑๑,๐๒๕,๖๔๔.๔๘  บาท 

     (๒) ผลต่างจากการช าระหนี้เงินกู้ระหว่างทรัพย์สิน  
       เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้  จ านวน            ๖,๒๒๓,๕๖๑.๔๘ บาท 
     (๓) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจ านวน            -   บาท 
     (๔) ลูกหนี้ภาษี  จ านวน    ๒๖๒,๗๖๐.๐๐    บาท 
     (๕) ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ จ านวน   ๑๖๗,๓๖๐.๐๐    บาท 
         คงเหลือยอดเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ จ านวน ๖๘,๖๘๕,๕๘๕.๒๐  บาท 
    ๒. เงินส ารองจ่ายเงินสะสมท่ีมีภารผูกพันแล้วยังไม่ได้จ่าย 
        ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่เบิกจ่าย     

จ านวน        -    บาท 
    ๓. คงเหลือเงินสะสมท่ีน าไปใช้จ่ายได้ ณ ปัจจุบัน (๑-๒) 

จ านวน ๖๘,๖๘๕,๕๘๕.๒๐ บาท 
 
 
 

/๔. ส ารองงบ… 
 
 
 
 

- ๑๐ - 
 

    ๔. ส ารองงบบุคลากร (จ านวน ๖ เดือน) จ าแนกเป็น 
      (๑) เงินเดือน (๒๕๖,๐๐๐ x ๖)  จ านวน  ๑,๕๓๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
      (๒) เงินเดือนฝ่ายประจ า (๑,๓๕๔,๑๖๕ x ๖)จ านวน ๘,๑๒๔,๙๙๐.๐๐   บาท 



    รวมเป็นจ านวนเงิน   จ านวน ๙,๖๖๐,๙๙๐.๐๐  บาท 
    ๕. ส ารองจ่ายเงินประกันรายได้(เบี้ยยังชีพ) บ าเหน็จ 
        รายเดือนและบ านาญปกติ จ านวน ๓ เดือน 
      (๑) เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ (๗๔๗,๒๐๐ x ๓) จ านวน ๒,๒๔๑,๖๐๐.๐๐  บาท 
      (๒) เบ้ียยังชีพคนพิการ (160,000 x 3) จ านวน   480,000.00  บาท 
      (๓) เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (1,000 x 3) จ านวน       3,000.00  บาท 
      (๔) บ าเหน็จรายเดือน (9,030 x 3) จ านวน     27,090.00  บาท 
      (๕) เงินบ านาญปกติ (10,386 x 3) จ านวน     31,159.80  บาท 
    รวมเป็นเงิน  จ านวน    ๒,๗๘๒,๘๔๙.๘๐ บาท 
    ๖. เงินสะสมสมคงเหลือท่ีเทศบาลจะน าไปใช้จ่ายได้ (๓-๔-๕) 

จ านวน  ๕๖,๒๔๑,๘๔๙.๘๐ บาท 
    7. ส าหรับกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 10 %    

จ านวน   5,624,174.54  บาท 
    8. ดังนั้น : คงเหลือเงินสะสมท่ีน าไปใช้จ่ายได้ (6 – 7)  

จ านวน  50,617,570.86  บาท 
    เทศบาลต าบลโคกกรวดมีฐานะการคลังมั่นคงเพียงพอท่ีจะด าเนินกิจการสถาน         

ธนานุบาลได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อฐานะการคลังเทศบาล เทศบาลสามารถใช้
จ่ายเงินเพื่อการจัดต้ังสถานธนานุบาลในทุกด้านท่ีจ าเป็นในการด าเนินกิจการ
สถานธนานุบาล ได้แก่ ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น ดังนี้ 
๑. เงินทุนหมุนเวียนในการเริ่มด าเนินกิจการ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทโดยขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล 
๒. เงินทุนส ารองใช้ส าหรับการด าเนินกิจการสถานธนานุบาลโดยขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมของเทศบาล             จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

    ๓. ค่าติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการกิจการสถานธนานุบาล  
จ านวน 500,000  บาท 

    ๔. ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   จ านวน 200,000  บาท 
    ๕. ค่าจ้าง ค่าตอบแทนบุคลากร 
     (๑) ผู้จัดการสถานธนานุบาล เดือนละ  28,000  บาท 
     (๒) พนักงานบัญชี  เดือนละ  11,620  บาท 
     (๓) พนักงานรักษาของ  เดือนละ  9,700    บาท 
     (๔) พนักงานเขียนต๋ัว  เดือนละ  9,140    บาท 
     (๕) พนักงานรักษาสถานท่ีและความสะอาด เดือนละ  8,800 บาท 
      รวมค่าใช้จ่ายเดือนละ  67,260  บาท 
 

/๓. ความพร้อมของ... 
 
 
 

- ๑๑ - 
 
    ๓. ความพร้อมของอาคารและสถานที่และงบประมาณ 
    เทศบาลต าบลโคกกรวดต้ังงบประมาณรายจ่ายเพื่อค่าก่อสร้างอาคารสถานธนานุ 



บาลเทศบาลต าบลโคกกรวด จ านวนเงิน ๔,950,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช้ัน ขนาดอาคาร ความกว้า 11 เมตร 
ความยาว 18 เมตร ความสูง  2  ช้ัน  ฐานรากมีความมั่นคงแข็งแรงรองรับการต่อ
เติมอาคาร ๓ ช้ัน โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของสถานธนานุบาล 

    ๔. แหล่งเงินทุนที่จะจัดหาส าหรับด าเนินกิจการ 
    กรณีเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินทุนส ารองจากเทศบาลต าบลโคกกรวดไม่เพียงพอ  

สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวดสามารถกู้เงินเบิกเกินบัญชีเงินกู้กระแส
รายวันจากธนาคารของรัฐ ได้แก่ 
(๑) ธนาคารออมสิน สาขาโคกกรวด 
(๒) ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขานครราชสีมา ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของ
รัฐ และเทศบาล  มีเงินฝากในธนาคารดังกล่าว และใช้วงเงินฝากเงินสะสมของ
เทศบาลต าบลโคกกรวดเป็นหลักประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงินดังกล่าวได้ 

 
   ระเบียบกฎหมาย 

ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตจัดต้ังสถานธนานุบาลของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  ๐๘๐๑.๕/ว 
๖๗๕  ลงวันท่ี  ๗  มีนาคม  ๒๕๔๘   

    การจัดต้ังใหม่   
     เทศบาลจะต้องด าเนินการน าเรื่องเสนอต่อสภาเทศบาล  เพื่อขอความ 

เห็นชอบในการ   จัดต้ังก่อน  เสร็จแล้วเสนอจังหวัด  เพื่อรายงานขออนุมัติสถาน   
ธนานุบาล ไปยังส านักงาน  จ.ส.ท. กรมการปกครอง  (ปัจจุบันกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวฯ  ข้างต้น    นายกเทศมนตรีต าบล          
โคกกรวดจึงขอเสนอญัตติเรื่องขอรับความเห็นชอบในการจัดต้ังสถานธนานุบาล
เทศบาลต าบลโคกกรวด   มาเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล   เพื่อขอ
อนุมัติจัดต้ังสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวดต่อไป 

                    ปรีชา   มิตรสูงเนิน       
                  (นายปรีชา   มิตรสูงเนิน) 
               นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 
 
 
 

/นางสัญญลักษณ์ ...  
 
 
 
 
 

- ๑๒ - 
 
 
 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ขอเชิญค่ะ 



ประธานสภาเทศบาล 
    (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)   
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นการ 
ประธานสภาเทศบาล ขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในการจัดต้ังสถานธนานุบาล 

เทศบาลต าบลโคกกรวดของญัตติท่ีท่านนายกได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลขอให้ยกมือด้วยค่ะ 

(ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง) 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล   
 

ระเบียบวาระที่  ๕    เร่ือง    การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนส ารองในการด าเนิน   
                                   กิจการของสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวด  
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา เนื่องจากได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด  ซึ่งแจ้งว่า 
ประธานสภาเทศบาล มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาล 

ต าบลโคกกรวดในการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส ารองในการด าเนิน
กิจการของสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวด    ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจง
รายละเอียดให้สภาฯ  ทราบ 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล            
นายกเทศมนตรี  โคกกรวด  ด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาล 

ต าบลโคกกรวดในการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านการเงินแก่ประชาชนและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดตามหลักการและ
เหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
เสนอขออนุมัติจากสภาเทศบาลในการจ่ายขาดเงินสะสม     ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน   การฝากเงิน   การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี 2)   พ.ศ.2548  จ านวน   1  
รายการ   เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนส ารองในการด าเนินการกิจการของสถานธ
นานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวด 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… 
 
 
 

- ๑๓ - 
 

เหตุผล 



เนื่องจากเทศบาลต าบลโคกกรวด  ได้ขอรับความเห็นชอบจัดต้ังสถานธนานุบาลเทศบาล
ต าบลโคกกรวด    ซึ่งปัจจุบันเทศบาลต าบลโคกกรวดมีการขยายตัวในด้านต่าง ๆ อาทิ 
จ านวนประชากร  บ้านท่ีอยู่อาศัย  บริษัทห้างร้าน  ส่วนราชการ ในพื้นท่ีและบริเวณ
ใกล้เคียง   เทศบาลต าบลโคกกรวดจึงขออนุญาตจัดต้ังสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคก
กรวดเพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจ  สังคม ท้ังนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินแก่ประชาชนท่ีมีรายได้น้อย  หรือผู้มีปัญหาด้านการเงิน  
ในด้านเงินทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ า   อีกท้ังยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่ากับชุมชนเมือง 

 

ฉะนั้นเพื่อเป็นการให้การจัดต้ังสถานธนานุบาลด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินแก่
ประชาชน   เพื่อพัฒนาและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนเพื่อ
สนองตอบความต้องการของประชาชนตามความจ าเป็นเร่งด่วน และเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลในการจ่ายขาดเงินสะสม         
ของเทศบาล  เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงนิทุนส ารองในการด าเนินกิจการของสถาน 
ธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวด       จ านวน  7,000,000.- บาท  (-เจ็ดล้านบาทถ้วน-)  

   
ท้ังนี้   เทศบาลฯ  ได้ตรวจสอบแล้วมียอดเงินสะสม  เพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ า  และ
กรณีฉุกเฉินท่ีมี      สาธารณภัยเกิดขึ้น  ดังนี้ 

   1.   เงินสะสม  ณ  วันที่  31  มกราคม  2562 จ านวน 86,364,911.46บาท 
           หัก 1.1 เงินฝาก  กสท.     จ านวน 11,025,644.48บาท 

1.2 ผลต่างจากการช าระหนี้เงินกู้ระหว่างทรัพย์สิน 
     เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้   จ านวน    6,223,561.48 บาท 

   1.3 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   จ านวน                 -    บาท 
   1.4 ลูกหนี้ภาษี     จ านวน       262,760.00 บาท 
   1.5 ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ   จ านวน      167,360,00 บาท 
          คงเหลือยอดเงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้   จ านวน  68,685,585.20 บาท 
 

2.  ส ารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย  ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่
ระหว่าง  ด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย       -  บาท 

 

3.  คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (1 – 2)  
จ านวน  68,685,585.20  บาท 

เพื่อเป็นการรักษาฐานะทางการคลังให้ม่ันคงและเสถียรภาพในระยะยาว จึงกันเงิน
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  ดังนี ้

 
/4.  ส ารองงบ… 

 
 
 
 

- ๑๔ - 
 

   4.  ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ 6 เดือน) 
      4.1  เงินเดือน      ( 256,000 x 6 )   เป็นเงิน      1,536,000.00 บาท 



      4.2  เงินเดือนฝ่ายประจ า (1,354,165 x 6) เป็นเงิน      8,124,990.00 บาท 
                                                       1,610,165.00 บาท รวมเป็นเงิน           9,660,990.00 บาท 

5.  ส ารองจ่ายประจ าท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (ประมาณ 3 เดือน) 
      5.1  เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ (747,200 x 3)  เป็นเงิน     2,241,600.00 บาท 
      5.2  เบ้ียยังชีพคนพิการ   (160,000 x 3) เป็นเงิน        480,000.00 บาท 
      5.3  เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์(  1,000 x 3 )  เป็นเงิน           3,000.00 บาท 
      5.4  บ าเหน็จรายเดือน (  9,030 x 3)  เป็นเงิน          27,090.00 บาท 
      5.5  เงินบ านาญปกติ (10,386.60  x 3)  เป็นเงิน          31,159.80 บาท 

927,616.60   บาท รวมเป็นเงิน          2,782,849.80 บาท 
6.  เงินสะสมคงเหลือ   (3 – 4 – 5)   

     (68,685,585.20  -  9,660,990.00 - 2,782,849.80)     
=   56,241,745.40   บาท 

7.  ส าหรับกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 10% =   56,241,745.40 x 10%    
=     5,624,174.54 บาท 

8.  ดังนั้น : คงเหลือเงินสะสมท่ีน าไปใช้จ่ายได้  ( 6 – 7)  
          (56,241,745.40 –  5,624,174.54 )  =    50,617,570.86  บาท     

  

ระเบียบกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.
2548  หมวด  8  ข้อ  89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี ้
(1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนถิ่น  หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ท้ังนี้  ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 
(3)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึง่ปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจ า  และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึง
สถานะการคลัง  และเสถียรภาพในระยะยาว  
 
 

/ด้วยหลักการ...    
 
 

- ๑๕- 
   

ด้วยหลักการ   เหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวฯข้างต้น    นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด           



จึงขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุน
ส ารองในการด าเนิน    การกิจการของสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวด  เพื่อ 
สภาเทศบาลต าบลโคกกรวดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

                                        ปรีชา   มิตรสูงเนิน 
                  (นายปรีชา   มิตรสูงเนิน) 

        นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 
 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
    (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)  
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นการ 
ประธานสภาเทศบาล ขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติการจ่ายขาดเงิน 

   สะสมเพื่อก่อสร้างสถานธนานุบาลเทศบาล ตามรายละเอียดของญัตติท่ีท่าน 
นายกได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลขอให้ยกมือด้วยค่ะ 

(ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง) 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล  
 

ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ือง    ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  กิจการสถานธนานุบาลเทศบาล   
     ต าบลโคกกรวด  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา เนื่องจากได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด  ซึ่งแจ้งว่า 
ประธานสภาเทศบาล มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเรื่อง กิจการสถานธนานุบาล   

   พ.ศ. ๒๕๖๒  ขอเชิญเลขานุการสภาช้ีแจงรายละเอียดให้สภาฯ  ทราบ 
นายวุฒิชัย  ไขกัณหา  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล            
นายกเทศมนตรี  โคกกรวด คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วยเทศบาลต าบลโคกกรวด            

จะด าเนินการจัดต้ังสถานธนานุบาล  หรือโรงรับจ าน า  ณ บริเวณส านักงานเทศบาลต าบล
โคกกรวด  หมู่ท่ี 6 ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา๕๑ 
(๙) มาตรา ๖๐ และ ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๑๓)   พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงเห็นควรจัดท าญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง อนุญาตให้เทศบาล
ต าบลโคกกรวด ท าการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดต้ังสถานธนานุบาล  (โรงรับจ าน า) พ.ศ. 
๒๕๖๒    เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  

 

/นางสัญญลักษณ์...   

 

 

- ๑๖ - 
 



นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  กิจการ 
ประธานสภาเทศบาล สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวด พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล            
นายกเทศมนตรี  โคกกรวด  ด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ   

เรื่อง  กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวด  พ.ศ. ๒๕๖๒  ด้วยเหตุผลและความ
จ าเป็นดังกล่าวฯ  ข้างต้น  นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด   จึงขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ  
เรื่อง  กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวด  พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อสภาเทศบาลต าบล
โคกกรวดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

หลักการ 
   เพื่อจัดท ากิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวด 

เหตุผล 
เทศบาลต าบลโคกกรวด ด าเนินการจัดต้ังสถานธนานุบาล (โรงรับจ าน า) ขึ้นในเขตเทศบาล
ต าบลโคกกรวด เพื่อสงเคราะห์ประชาชนผู้ท่ีขัดข้องในทางการเงินให้ได้รับการช่วยเหลือตาม
สมควร โดยมิต้องไปกู้ยืมเงินจากเอกชน ซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราท่ีสูง และยังเป็น
ประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจรประการหนึ่ ง และเพื่ อสร้างรายได้ จาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์อีกประการหนึ่ง  ดังนั้น เทศบาลต าบลโคกกรวด จึงได้ตรา
เทศบัญญัตินี้ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ตลอดจนท้องถิ่นเทศบาลโดยส่วนรวม 

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวฯ  ข้างต้น  นายกเทศมนตรีต าบล            
โคกกรวด   จึงขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  กิจการสถานธนานุบาล    
เทศบาลต าบลโคกกรวด  พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ) 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

(ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)  
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นการ 
ประธานสภาเทศบาล ขอมติการพิจารณารับร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง กิจการสถานธนานุบาลเทศบาล 

ต าบลโคกกรวด  พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวาระท่ี  ๑ หากท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือด้วยค่ะ 

(ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง) 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง กิจการสถาน            
ธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวด  พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวาระท่ี  ๑ 
ท่ีประชุมออกเสียงลงมติ  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  

                               คือประธานสภาเทศบาล   
/นางสัญญลักษณ์...   

 
- ๑๗ - 

 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ตามมติท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับ  



ประธานสภาเทศบาล รับหลักการเทศบัญญัติ  เรื่อง กิจการสถานธนานบุาลเทศบาลต าบลโคกกรวด  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว  เพื่อให้การพิจารณาวาระท่ี ๒ และ ๓ ด าเนินต่อไป 
ดิฉันขอพักการประชุมเป็นเวลา ๓๐  นาที เพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณาการแปรญัตติร่าง 
เทศบัญญัติเรื่อง กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวด  พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

-  พักการประชุม  ๓๐ นาที  - 
 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระท่ี  ๒   
ประธานสภาเทศบาล ท่ีประชุมสภาแห่งนี้เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยมีประธานท่ีประชุมเป็นประธาน 

กรรมการแปรญัตติ  ขอให้มีการแปรญัตติ เรื่อง กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบล           
โคกกรวด พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด ในคราวการประชุมสภา
เทศบาลต าบลโคกกรวด สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี ๑/๒๕62  วันท่ี 25 กุมภาพันธ์          
๒๕62 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวด พ.ศ. ๒๕62 ด้วยคะแนนเสียง ๑๑  ต่อ ๐ 
เสียง และเมื่อถึงเวลาขอแปรญัตติในวาระท่ี 2  ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดยื่นค าขอแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวด  พ.ศ. ๒๕62  แต่อย่างใด จึง
รายงานการเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวด  
พ.ศ.2562  เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

   1.บนัทึกหลักการและเหตุผลแห่งร่างเทศบัญญัติ 
   -ไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ  
   2.ชื่อร่างเทศบัญญัติกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกกรวด พ.ศ. 2562 
   -ไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ 
   2.ร่างเทศบัญญัติกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกกรวด พ.ศ. 2562  

ข้อ ๑ – ข้อ 6 
   - ไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ- 

ในวันนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติกิจการสถาน            
ธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวด  พ.ศ. ๒๕62  โดยละเอียดแล้ว มีความเห็นว่าร่าง           
เทศบัญญัติกิจการสถานธนานุบาลฯดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  เดิม โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม    

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผู้บริหารและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน  
ประธานสภาเทศบาล ไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นขอแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติ เรื่องกิจการสถานธนานุบาล  พ.ศ. 

๒๕๖๒  จึงเป็นอันว่าท่ีประชุมผ่านการพิจารณาวาระท่ี  ๒  คณะกรรมการจึงคงร่างเดิมไว้
เพื่อน าเสนอให้สภาเทศบาลต าบลโคกกรวด ทราบและลงมติเห็นชอบให้ตราขึ้นเป็น          
เทศบัญญัติ เรื่องกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวด พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หากท่านใดเห็นชอบให้ตราโปรดยกมือข้ึนด้วยค่ะ 

 

/(ท่ีประชุม... 
 
 
 
 
 

- ๑๘- 
 



(ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง) 

มติท่ีประชุม   ออกเสียงลงมติ  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล   

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผู้บริหารและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน  
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระ  ๓  คือขั้นอนุมัติหรือการลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

หรือไม่  ส าหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี  ๓  ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ท่ี
ประชุมสภาฯ ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่ โปรดยกมือขึ้นด้วยค่ะ 

(ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง) 

มติท่ีประชุม   ออกเสียงลงมติ  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล   

 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา มติท่ีประชุมเห็นชอบให้ตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติ  เรื่อง กิจการสถาน 
ประธานสภาเทศบาล ธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกกรวด    พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้ผ่านการพิจารณาจาก 

สภาเทศบาลเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งจะได้ด าเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๗    เร่ือง    ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย   ในหมวดค่า 
     ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง           
ประธานสภาเทศบาล      ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียด 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล            
นายกเทศมนตรี  ด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง 

งบประมาณ   ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  เพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

 

หลักการ 
ขอรับการอนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ในการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง

งบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ  29  
และข้อ  31  ดังนี้ 

ตามมติสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  2560  วันที่ 25 กันยายน  
2560 การกันเงินงบประมาณรายจ่าย  (กรณีโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ  2560) กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน 

/แผนงานบริหารท่ัวไป...  

 

 
- ๑๙- 

 



แผนงานบริหารท่ัวไป  
งานบริหารท่ัวไป (111) 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทอาคารต่าง ๆ 

   -  โครงการก่อสร้างอาคารสถานนุบาล 3  ช้ัน  ขนาดกว้าง 8 ม.  
ยาว 12 ม. และปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพแม่บ้านต าบลโคกกรวด 
บริเวณ  หมู่ท่ี 6 ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  จ านวนเงิน    4,950,000.- บาท 

  

แก้ไขเป็น 
-  โครงการก่อสร้างอาคารสถานนุบาล 2  ช้ัน  ขนาดกว้าง 11 ม. ยาว 18 ม. บริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบลโคกกรวด  หมู่ท่ี 6 ต.โคกกรวด 
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา    จ านวนเงิน    4,950,000.- บาท 

เหตุผล 

เนื่องจากตามท่ีส านักงาน จสท.  ได้ลงตรวจพื้นท่ีของเทศบาลต าบลโคกกรวดและให้
ค าแนะน า    ในการด าเนินการจัดต้ังสถานธนานุบาล  ซึ่งในเรื่องของอาคารสถานธนานุบาล
ทางเทศบาลต าบลโคกกรวดได้ด าเนินการแก้ไขปรับเปล่ียนให้ตรงและเป็นไปตามแบบของ 
จสท.  ซึ่งของเดิมนั้นได้มีการปรับปรุงอาค ศูนย์ส่งเสริมอาชีพแม่บ้านต าบลโคกกรวด  ตามท่ี
เทศบาลต าบลโคกกรวด  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย  จากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ การก่อสร้างอาคาร สถานธ
นานุบาล  จ านวน  4,950,000.- บาท  ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอ
อนุญาตจัดต้ัง สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก าหนดให้อาคารส านักงาน 

สถานธนานุบาล  ต้องมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  300  ตารางเมตร  และต้องก่อสร้างอาคารรองรับ
การต่อเติมอาคาร  รองรับการเจริญเติบโตกิจการสถานธนานุบาลในอนาคต  เทศบาลรังวัด
พื้นท่ีว่างด้านหน้าอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพแม่บ้านต าบลโคกกรวด  มีพื้นท่ีเพียงพอท่ีจะท า
การก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทาง  อาคารท่ีสร้างใหม่จะมีความ
มั่นคง  แข็งแรงมากกว่าการปรับปรุงอาคารเดิม  มีพื้นท่ีใช้สอยอาคารมากกว่าเดิม  มี
ห้องพักผู้จัดการ  บริการส่วนหน้า  ห้องมั่นคง  ห้องเก็บของ  ห้องพักพนักงานรักษาสถานท่ี  
ห้องเอนกประสงค์ ห้องโถงพักคอย    เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลง
ปริมาณอาคารดังกล่าว  เทศบาลจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาล  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2541   

ระเบียบกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ.  2541  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ   

/ข้อ 29 การแก้ไข… 

 

 
- ๒๐ - 



ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ข้อ  31  การโอน  การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายการท่ีได้เบิกตัดปีหรือ
ขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านานให้เบิกตัดปีได้  หรือ
ขยายเวลาเบิกตัดปี 

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวฯ  ข้างต้น  นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด   จึงขอ
เสนอญัตติเรื่องขอขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

                   
                  นายปรีชา   มิตรสูงเนิน 

        นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวฯ  ข้างต้น  นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด   
จึงขอเสนอญัตติเรื่องขอขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดพิจารณาอนุมัติต่อไป                
         

                  (นายปรีชา   มิตรสูงเนิน) 
       นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 
 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
    (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)   
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นการ  
ประธานสภาเทศบาล ขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในการขออนุมัติแก้ไข 

เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ตาม
รายละเอียดของญัตติท่ีท่านนายกได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลขอให้ยกมือด้วยค่ะ  

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๘    เร่ือง    การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑       

 
 

/นางสัญญลักษณ์ ... 
  

 
- ๒๑ - 

 



นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา เนื่องจากได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด  ซึ่งแจ้งว่า 
ประธานสภาเทศบาล มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาล 

ต าบลโคกกรวดในการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดให้สภาฯ  ทราบ 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล            
นายกเทศมนตรี  โคกกรวด  ด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลฯ   

ในการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑  ตามหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

 

หลักการ 
ขอรับอนุมัติจากสภาเทศบาลในการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 

สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส าหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ จ านวน  10 ราย เป็นเงิน 56,800 บาท  (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน )  ตาม 
หนังสืออ าเภอเมืองนครราชสีมา  ด่วนท่ีสุด ท่ี นม 0023.6/ว 6285 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 
2561  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2559 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 

 

เหตุผล 
            ตามท่ีงานสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล  ได้ด าเนินการตามแนว 
   ทางการจ่ายเงินเบ้ียความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ 
   จ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบับท่ี๒) 
  พ.ศ.๒๕๕๙  ส าหรับคนพิการท่ีได้ลงทะเบียนไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อรับเงินเบ้ีย

ความพิการของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้จัดท าประกาศเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และ ข้อ ๗ ก าหนดให้คนพิการท่ีได้ยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพ
ความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิได้รับเบ้ียความพิการในเดือนถัดไป  ซึ่งกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน การ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ เพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน 56,800 บาท ( ห้าหมื่นหกพันแปด
ร้อยบาทถ้วน) ให้กับเทศบาลต าบลโคกกรวด เพื่อจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ  

 
/ปีงบประมาณ ๒๕๕๙… 

 
 
 

- ๒๒ - 



 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ท่ียังค้างจ่าย ตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท๐๘๑๐.๖/ว๓๐๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๑ แต่เนื่องจากเป็นการจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป ซึ่งเทศบาลต าบล
โคกกรวดจะต้องรับเป็นรายได้ปีงบประมาณปัจจุบัน ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ  
ประกอบกับเบี้ยความพิการค้างจ่ายเป็นรายจ่ายปีเก่า ไม่ได้ประมาณการรายรับไว้และไม่
สามารถตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ทันเมื่อส้ินปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เงินท่ี
ได้รับการจัดสรรจึงตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไม่สามารถเบิกจ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันได้ จึงต้องขอท าความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ เพื่อ
ใช้จ่ายเงินสะสมไปจ่ายเบี้ยความพิการตามท่ีได้รับจัดสรร 

ระเบียบกฎหมาย 
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔ วรรคสอง 
ก าหนดว่า “ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอ
ท าความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบั ติ” วรรคสาม ก าหนดว่า 
“ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอ านาจตามวรรคสองให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้”      
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๑๐.๖/ว๓๐๖๔ ลงวัน ท่ี ๒๘ 

กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
เงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้
พิการ หรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการ
เบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ประมาณการ
รายรับ และไม่สามารถตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ทัน ท าให้งบประมาณตก
เป็นเงินสะสม และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความ
พิการ อาจขอท าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อใช้ จ่ายเงินสะสมไปจ่ายเบ้ีย
ความพิการตามท่ีได้รับจัดสรร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ ประกอบค าส่ังกระทรวงมหาดไทยท่ี ๑๘๑/๒๕๔๘ ลงวันท่ี 
๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
อนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  

 
 

/ด้วยเหตุผล… 
 
 
 
 
 

- ๒๓ - 



 

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวฯ  ข้างต้น  จึงขอเสนอญัตติฯ  ต่อสภาเทศบาล                
เพื่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติในจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 เพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  เพื่อสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

                           ปรีชา   มิตรสูงเนิน    
       นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
    (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)   
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นการประธานสภา
เทศบาล ขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติการจ่ายขาดเงิน 

   สะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม 
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑      ตามรายละเอียดของญัตติท่ีท่านนายกได้น าเสนอต่อสภา
เทศบาลขอให้ยกมือด้วยค่ะ 

(ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง) 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล  

 

ระเบียบวาระที่  ๙      เร่ือง  อื่น ๆ  
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๙  เรื่องอื่น ๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาลพิจารณา  หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด 

ท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญค่ะ 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี กระผมขอเพิ่มเติมจากแจ้งเรื่องให้ท่ีประชุมทราบและแจ้งข่าวเรื่องอื่น ๆ   ให้ทุกท่านได้

รับทราบดังนี้ 
 ๑. ขอให้ทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้มีการตื่นตัวและเฝ้าระวังเรื่องการลักโขมยและโจร

ลักโขมยทรัพย์สินซึ่งในช่วงนี้เกิดเหตุในพื้นท่ีค่อนข้างบ่อย ซึ่งจะมีมาตรการการดูแลเผฝ้า
ระวังต่าง ๆ ตามมา เช่น มอบหมายให้ออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวัง รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร โดยเริ่มการประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้านต้ังแต่เย็นนี้เป็นต้นไป และมอบหมายให้
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกตรวจตราความเรียบร้อยทุก ๒ ช่ัวโมง 

/๒. ช่วงนี้อากาศ… 
 
 

- ๒๔ - 
 



 ๒. ช่วงนี้อากาศร้อนขอให้ระมัดระวังเหตุเพลิงไหม้  ไฟไหม้ต้นไม้ ป่าไม้ โดยเฉพาะ
ระมัดระวงัจุดล่อแหลมต่าง ๆ และขอให้มีการตรวจสอบถังเคมี ตรวจสอบท่อธาร และหัวฉีด
ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ตลอดเวลา 

 ๓ .เรื่องการก่อสร้างบ้านนางหน่อย  ฉิมใหม่  ได้มีการเจรจาพูดคุยกับเจ้าของท่ีและนาง
หน่อยเป็นการเบ้ืองต้นและจะมีการด าเนินการให้เรียบร้อยต่อไป 

 ๔.การพิจารณาช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของแต่ละหน่วยงานท่ีให้การ
ช่วยเหลือ ขอเชิญปลัดเทศบาล เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดการพิจารณาเรื่องดังกล่าว 

นายวุฒิชัย  ไขกัณหา  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล  การพิจารณาช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของแต่ละหน่วยงานท่ีให้การ

ช่วยเหลือ มี ๒ หน่วยงานด้วยกัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและ
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจั์งหวัดนครราชสีมา  ซึ่งได้ประสานขอ
ความร่วมมือให้เทศบาลฯมอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องน าลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจและพิจารณา
การขอรับความช่วยเหลือซึ่งการตัดสินใจและการพิจารณาขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของแต่ละ
หน่วยงาน  โดยเจ้าหน้าท่ีเทศบาลฯมีหน้าท่ีเพียงน าลงพื้นท่ีส ารวจภายในหมู่บ้านเท่านั้น   
ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้พิจารณาช่วยเหลือ  ดังนี้ 

 ๑.การปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยส าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ท่ีอยู่ในระยะจ าเป็น 
ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจ าปี ๒๕๖๒  งบประมาณจาก กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว            
จ านวน   ๔๐,๐๐๐  บาท  ผู้ได้รับการอนุมัติ   ได้แก ่

  ๑.  นางสมควร  สกัดกลาง   หมู่ท่ี  ๒  บ้านโคกกรวด 
  ๒.  นายทวีศักดิ์  เบาสูงเนิน  หมู่ท่ี ๔   บ้านละลมหม้อ 
 ๒.การรับงบเงินอุดหนุนเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความ

สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย  จากงบประมาณเบิกจ่ายแทนกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งส านักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนครราชสีมา  ได้อนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิง
อ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ผู้ได้รับการอนุมัติ  ได้แก่ 

  ๑.  นางฉลวย  อนุกูล   หมู่ท่ี  ๖  บ้านสระมโนรา 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาฯเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาล              
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญค่ะ   
 

/นางสาวศิริพร...   
 
 

- ๒๕ - 
 



นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ เรียนประธานสภาเทศบาล  นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๒  การส ารวจผู้ยากไร้เพื่อให้ความช่วยเหลือ หรือ 

การให้สวัสดิการใดๆ ขอให้เทศบาลฯแจ้งให้ทราบด้วยเนื่องจากบางครั้งมีประชาชนสอบถาม
แล้วไม่ทราบข้อมูลและการพิจารณาขอให้มีส่วนในการตัดสินใจและพิจารณาอนุมัติต่าง ๆ 
 ขอให้หาแนวทางแก้ไขเรื่องการขับขี่รถมอเตอร์ไซด์บริเวณหน้าบ้านดิฉันมีการขับ
ด้วยความเร็วและแรงมาก รวมถึงการจราจรเส้นถนนเทศบาล ๕ มีรถเยอะมาก 

นายวุฒิชัย  ไขกัณหา  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล  การพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานดังกล่าวที่ได้น าเรียนให้ทราบในเบ้ืองต้น   

หน่วยงานจะส่งหนงัสือมาเพื่อขอให้เทศบาลฯส่งเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้น าลงพื้นท่ีเท่านั้น โดยจะมี
เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้สอบถามรายละเอียดและเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในล าดับ
ต่อไป 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ในกรณีการมอบเงินสงเคราะห์ต่าง ๆ แต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการเองโดยจะ 

ผ่านทางเทศบาลในกระบวนการของการแจ้งให้ทราบถึงแนวทางและวัตถุประสงค์และขอให้
เจ้าหน้าท่ีน าลงพื้นท่ีซึ่งการช่วยเหลือครั้งนี้จะเป็นการมอบครั้งเดียว  ส่วนการมอบเงิน
สงเคราะห์เป็นรายเดือน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นการช่วยเหลือมอบเงินสงเคราะห์ของบริษัท 
ซีพีเอฟ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งหากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นว่ามีผู้ยากไร้คน
ไหนท่ีสมควรได้รับการช่วยเหลือก็สามารถแจ้งรายละเอียดให้กับเจ้าหน้าท่ีของทางเทศบาล
ทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป 

นายวุฒิชัย  ไขกัณหา  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล  เรื่องการออกตรวจตราความเรียบร้อยในชุมชนเพื่อลดปัญหาลักขโมยฉกชิงวิ่งราวต่าง ๆ         

ผมขออนุญาตให้งานป้องกันเทศบาลต าบลโคกกรวด น ารถกระเช้าซึ่งอยู่ในการดูแลของกอง
ช่างออกตรวจตราร่วมด้วย 

นางภัสสร  บุญโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล  นางภัสสร  บุญโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
สมาชิกสภาเทศบาล        โคกกรวด เขต  ๑  ขอเรียนว่า 

๑.ระบบเสียงตามสายของหมู่ท่ี  ๓  บ้านดอนแต้ว ช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้มา ๓ เดือน
แล้ว ขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขด้วย 
๒.ขอให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด หมู่ท่ี ๓ และหมู่ท่ี ๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เพื่อช่วยสอดส่องดูแลและป้องกันหากเกิดปัญหาต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน  
๓.ฝาท่อบริเวณบ้านนางถนอม ชาญสูงเนิน แตกช ารุดเนื่องจากมีรถบรรทุกเข้ามาจอดและ
เหยียบฝาท่อบริเวณดังกล่าวท าให้ช ารุด 
 

/นายปรีชา...   
 
 

- ๒๖ - 
 



นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ได้มีการมอบหมายให้กองช่างเทศบาลต าบลโคกกรวดเข้าไปดูแลซ่อมแซมแล้ว  

ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจง 
นางสาวพิสมัย  โสมาบุตร  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง ตามท่ีได้รับแจ้งจากผู้น าชุมชนว่าเสียงตามสายไม่สามารถใช้งานได้นั้น เมื่อประมาณสัปดาห์

ท่ีผ่านมากองช่างได้ด าเนินการเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  เรื่องกล้องวงจรปิดได้มีการปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการด าเนินงาน เนื่องจากปัจจุบัน            

มีข้อจ ากัดเรื่องการก าหนดคุณลักษณะจากคณะกรรมการไอซีทีจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็น
ข้อจ ากัดท่ีท าให้การด าเนินการค่อนข้างเกิดปัญหา ซึ่งจะหาแนวทางพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป และเรื่องฝาท่อช ารุด มอบหมายให้กองช่างน าฝาท่อเก่าไปปิดไว้ก่อนและด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหมู่ท่ี ๓ มอบหมายให้ด าเนินการออกประชาสัมพันธ์
ในวันนี ้

นายสุชาติ  จิตโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายสุชาติ จิตโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล       ต าบลโคกกรวด เขต  ๑  ขอเรียนว่า  

๑.ไฟกระพริบบริเวณริมรั้ววัดดอนแต้ว ไม่มไีฟกระพริบคาดว่าน่าจะเป็นเพราะไม่ได้รับแสง
จากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จึงขอให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง 
๒.ขอให้มีการติดต้ังเสียงตามสายของหมู่ท่ี  ๔  บ้านละลมหม้อ  เพิ่มเติมบริเวณซอย ๔          
และซอย ๕  

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  เรื่องไฟกระพริบขอมอบหมายให้กองช่างด าเนินการแก้ไข ส่วนเรื่องเสียงตามสาย หมู่ท่ี ๔  

เทศบาลฯมีโครงการปรับปรุงระบบซึ่งจะพิจารณาด าเนินการต่อไป 
นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ เรียนประธานสภาเทศบาล  นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๒ ขอเสนอว่าให้มีการท าความสะอาดคลองวังโป่ง 

โดยเทศบาลฯร่วมกันจิตอาสาช่วยกันก าจัดวัชพืช ตัดหญ้า ท าความสะอาดให้สวยงาม 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  มอบหมายให้ปลัดเทศบาลพิจารณาด าเนินงาน 
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาฯเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาล              
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญค่ะ    
 (ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 

 
 

/นางสัญญลักษณ์... 
 
 
 
 
 

- ๒๗ - 
 
 



นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้อง 
ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง  ขอปิดการประชุมค่ะ    

เลิกประชุม  เวลา  ๑๗.๓๐  น. 
 

(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 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒   ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๒    เมื่อวันท่ี   ๕   มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
 
 
(ลงช่ือ)             ประธานสภาเทศบาล 
          (นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา) 

 
   นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล  ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์ ผู้พิมพ์ 

นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์   ผู้จด/บันทึก 

 
 
 
 



 
 
 
 

(ลงช่ือ)        วิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์ ผู้จดรายงานการประชุม 

                         (นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์)    
                 เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
         
 

(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 

 
 
 
 

- ๒๗ - 
 
 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้อง 



ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง  ขอปิดการประชุมค่ะ    
เลิกประชุม  เวลา  ๑๗.๓๐  น. 
 
 

(ลงช่ือ)        วิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์ ผู้จดรายงานการประชุม 

                         (นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์)    
                 เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
         
 

(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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒    เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
       รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๓ 
           คร้ังที่  ๑   ประจ าปี  ๒๕๖๐   เม่ือวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีแล้ว   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๓   ครั้งท่ี  ๑   ประจ าปี  ๒๕๖๐   เมื่อวันท่ี 

   ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ซึ่งเอกสารได้น าส่งให้ทุกท่านแล้ว  ในรายงาน  
   การประชุมมีท้ังหมด ๖  หน้า  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้  
   ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้การรับรองในล าดับต่อไป  หากท่านใดมีข้อสงสัย  
   ซักถามขอเชิญค่ะ 
   (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอเพิ่มเติม) 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา หากไม่มีท่านใดซักถามเพิ่มเติม  ต่อไปจะขอมติจากสภาเทศบาลค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรให้การรับรองเอกสารรายงานการประชุมสภา  
   เทศบาลต าบลโคกกรวด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๐    
   เมื่อวันท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน   ๒๕๖๐   ขอให้ยกมือด้วยค่ะ 

/(ท่ีประชุม… 
 
 



 
- ๓ - 

 

(ท่ีประชุมมีมติรับรอง ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง)  
มติท่ีประชุม             ท่ีประชุมมีมติรับรอง   ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล   
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา เมื่อท่ีประชุมสภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล      ให้เลขานุการสภาเทศบาลปิดประกาศรายงานการประชุมท่ีรับรองแล้วในท่ี 

เปิดเผย  ณ  ส านักงานเทศบาล  เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปทราบตามระเบียบ       
ข้อ ๓๓ วรรค ๔ 
 

ระเบียบวาระที่  ๓     เร่ือง    ปรึกษาหารือเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญประจ าปี   ๒๕๖๑                   
                  และการประชุมสมัย   สามัญสมัยแรกของปีถัดไป      

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖๑  และการประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 
  เชิญเลขาฯ   ช้ีแจงระเบียบข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้สภาฯ   ทราบ   
นายวุฒิชัย  ไขกัณหา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
เลขานุการสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด   รองนายกเทศมนตรี  
  ผู้อ านวยการกองและหัวหน้าฝ่ายทุกท่าน     

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
ข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗   

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

๗. จะเริ่มเมื่อใด    
๘. แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน   
๙. ให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 

ถัดไป  และมีก าหนดกี่วัน 
- หมวด  ๒  ข้อ  ๒๑   
๑๑.  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมประจ าปี   
๑๒. การก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมประจ าปี 
๑๓. การก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละ 

สมัยในปีนั้น    
๑๔. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป   
๑๕. ก าหนดระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 



ถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของของแต่ละปี  
 

/เพื่อให้เป็นไป… 
 
 

             - ๔ - 
 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวจึงขอเรียนเชิญให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลฯทราบและ
พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  โดยแบ่งออกเป็น  ๒  ส่วนคือ  

๑.  ปรึกษาหารือเกี่ยวกับก าหนดการประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี   
๒๕๖๑  และเนื่องจากการประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกของปี   ๒๕๖๑   
สภาเทศบาลได้มีมติก าหนดไว้แล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมสภาเทศบาล
ครั้งแรก ประจ าปี  ๒๕๖๐   เมื่อท่ี  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๐   ดังนั้นสภาเทศบาลฯต้องร่วมกัน
ปรึกษาหารือว่า 

ข้อหนึ่ง  ควรมีกี่สมัย   
ข้อสอง  แต่ละสมัยเริ่มจากวันท่ีเท่าใด   
ข้อสาม  แต่ละสมัยมีก าหนดระยะเวลากี่วัน 
๔. ปรึกษาหารือว่าวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและ 

ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  ควรก าหนดไว้อย่างไร 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอรายละเอียดของก าหนดการ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาลขอเชิญค่ะ 
นายชัยพร เทียนทอง   เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายชัยพร  เทียนทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑   ขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี ๒๕๖๑   

เป็น  ๔  สมัย และเนื่องจากวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรกประจ าปี  ๒๕๖๑  ได้
ก าหนดไปแล้วกระผมจึงขอเสนอวันประชุม  สมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๑ สมัยท่ี  ๒            
สมัยท่ี  ๓  สมัยท่ี  ๔  โดยแต่ละสมัยมีระยะเวลา  ๓๐  วัน  ดังนี้  ครับ 

  สมัยท่ี  ๒ เริ่มต้ังแต่วันจันทร์ท่ี ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  
  ถึงวันอังคารท่ี ๕ มิถุนายน  ๒๕๖๑     
  สมัยท่ี  ๓ เริ่มต้ังแต่วันอังคารท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑   
   ถึงวันพุธที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๑    
  สมัยท่ี  ๔ เริม่ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑       
          ถึงวันพุธที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีผู้รับรอง ๒  คน  คือ 
   ๑. นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๒. นายจงจิต  ดุงโคกกรวด   สมาชิกสภาเทศบาล 



นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  ถือว่ามีผู้รับรองถูกต้องครบถ้วนมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด               
ประธานสภาเทศบาล  จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่คะ ขอเชิญค่ะ  

    (ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ)    
 
 

/นางสัญญลักษณ์...   
 
 
 
 
 

                - ๕ -    
     
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นต่อไปจะขอมติ             
ประธานสภาเทศบาล จากสภาเทศบาลในการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนะคะ   

สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านใดเห็นควรก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี   
๒๕๖๒  เป็น  ๔  สมัย  และให้ 

  สมัยท่ี  ๒ เริ่มต้ังแต่วันจันทร์ท่ี ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  
  ถึงวันอังคารท่ี ๕ มิถุนายน  ๒๕๖๑     
  สมัยท่ี  ๓ เริ่มต้ังแต่วันอังคารท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑   
   ถึงวันพุธที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๑    
  สมัยท่ี  ๔ เริม่ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑       
          ถึงวันพุธที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  
  โดยแต่ละสมัยมีระยะเวลา  ๓๐  วัน ตามท่ีนายชัยพร  เทียนทอง  สมาชิกสภา 
  เทศบาล  เสนอ  ขอให้ยกมือด้วยค่ะ      

 (ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง   ๑  เสียง) 
มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง   ๑  เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นการหารือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี   ๒๕๖๒ 
ประธานสภาเทศบาล สมัยแรกว่าควรจะเริ่มเมื่อใด    
นายชัยพร  เทียนทอง เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายชัยพร   เทียนทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  ขอเสนอเป็นวันจันทร์ท่ี  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

โดยมีก าหนดระยะเวลา  ๓๐  วัน 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีผู้รับรอง  ๓    คน  คือ 

๑. นายสุชาติ  จิตโคกกรวด    สมาชิกสภาเทศบาล 



    ๒  นายเอี่ยม  มณีรุ่ง           สมาชิกสภาเทศบาล 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถือว่ามีผู้รับรองถูกต้องครบถ้วนมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด               
ประธานสภาเทศบาล จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่คะ ขอเชิญค่ะ  

    (ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติมต่อไปจะขอมติจากสภาเทศบาลในการ 
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี   

๒๕๖๒  สมัยแรก  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรให้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก  เริ่มต้ังแต่วันจันทร์ท่ี  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
โดยมีก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ขอให้ยกมือด้วยค่ะ 
(ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง) 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล 
 

/ระเบียบวาระที่  ๔ ...    
 
 
 

                - ๖ -    
 
ระเบียบวาระที่  ๔    เร่ือง    ขอความเห็นชอบในการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการเข้าร่วมการบริหารจัดการมูล

ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบในการ 
ประธานสภาเทศบาล จัดท าบันทึกข้อตกลงในการเข้าร่วมการบริหารจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ซึ่งแจ้งว่ามีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขอความเห็นชอบ
ดังกล่าวขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดให้สภาฯ  ทราบ 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดด้วยมีความจ าเป็นต้อง 
นายกเทศมนตรี  ขอความเห็นชอบในการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการเข้าร่วมการบริหารจัดการ 

มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้    

ด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขอความเห็นชอบในการจัดท า
บันทึกข้อตกลงในการเข้าร่วม การบริหารจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
หลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

 

หลักการ 
     ขอรับความเห็นชอบเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการจัดท าบริการสาธารณะ 

ด้านบริการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท างานร่วมกันอย่างบูรณา
การในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของท้องถิ่นแต่ละแห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแปร
รูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา ใน



เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง ในรูปแบบศูนย์แปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็น
พลังงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง จังหวัดนครราชสีมา  

 

เหตุผล 
เทศบาลต าบลโคกกรวด ไม่มีพื้นท่ีส าหรับใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง 

เพื่อให้การก าจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน ได้แก่ กล่ินเหม็น น้ าเสียจากขยะ การปนเปื้อนน้ าเสียลงสู่
แหล่งน้ าผิวดิน การเป็นแหล่งเพาะพันธ์เช้ือโรค และการก่อมลพิษทางอากาศ  ปัจจุบัน
เทศบาลต าบลโคกกรวดส่งขยะมูลฝอยไปก าจัดท่ีเทศบาลต าบลสูงเนิน โดยช าระค่าก าจัด
ขยะในอัตราตันละ ๓๕๐ บาท มีระยะทางขนส่งขยะไปกลับ ๔๕ กิโลเมตร  ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลนากลาง  ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงาน 
โดยร่วมมือกับภาคเอกชน เป็นผู้ลงทุน จัดต้ังศูนย์แปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงาน ใน
พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราตันละ ๔๐๐ บาท 
และอาจมีการทบทวนปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทุกปี 
เทศบาลต าบลโคกกรวดพิจารณาว่า พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  มีอาณาเขต
ติดต่อกับต าบลโคกกรวด  โดยมีระยะทางห่างกันประมาณ ๑๐ กิโลเมตร หากเทศบาลต าบล
โคกกรวดร่วมบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง ตามโครงการ
นี้  เทศบาลต าบลโคกกรวดจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งขยะมูลฝอย เนื่องจากมีอาณา
เขตติดต่อใกล้เคียงกัน  โดยมีรูปแบบการก าจัดขยะด้วยการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน  โดย 

 
/วิธีการเผา… 

 
 

                - ๗ -    
 

วิธีการเผาด้วยเตาเผาแบบตะกรับเคล่ือนตัวได้ (Stoker Type หรือ Grate Type) ซึ่งจะท า
ให้ขยะหมดไป และสามารถเป็นพลังงานเช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ท้องถิ่นและประชาชนในภาพรวม  แต่เทศบาลต าบลโคกกรวดจะท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
ได้ ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล   โคกกรวดเสียก่อน ตามประกาศ
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง การท า
ความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระเบียบกฎหมาย 
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง 

การท าความ ตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒ 
(๒) เป็นภารกิจหรือโครงการท่ีเกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ด าเนินการเอง หรือเป็นภารกิจหรือโครงการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพื่อเกิด
ประโยชน์ แก่ประชาชนในท้องถิ่น 



ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกัน โดยจัดท าบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ และน าเสนอสภาท้องถิ่นของแต่
ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น ท้ังนี้ ให้รายงานและจัดส่งส าเนาบันทึก ข้อตกลงให้ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบด้วย   

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวฯ ข้างต้น และเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ประกาศคณ ะกรรมการการกระจายอ าน าจให้ แก่ อ งค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่ น  
นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท า
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดพิจารณา
อนุมัติต่อไป            

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
    (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)   
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นการ 
ประธานสภาเทศบาล ขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในการจัดท าบันทึก 

ข้อตกลงในการเข้าร่วมการบริหารจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่    
ของญัตติท่ีท่านนายกได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลขอให้ยกมือด้วยค่ะ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล       

 

ระเบียบวาระที่  ๕    เร่ือง    ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนนิงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

 นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงิน 
ประธานสภาเทศบาล อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ซึ่งแจ้งว่ามี

ความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขอความเห็นชอบดังกล่าวขอเชิญ
นายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดให้สภาฯ  ทราบ 

/นายปรีชา...   
 
 

                - ๘ -    
 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดด้วยมีความจ าเป็นต้อง 
นายกเทศมนตรี  ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ 

พระราชด าริด้านสาธารณสุข โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้     

ด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ  ในการ
จ่ายเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  ตาม
หลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 



ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  ในการจ่ายเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม 
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขถึงฉบับท่ี 13  พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ทวิ (8)   

เหตุผล 
ตามหนังสืออ าเภอเมืองนครราชสีมา  ด่วนท่ีสุด   ท่ี  นม  0023.6/8289   ลงวันท่ี                
8  พฤศจิกายน  2560 แจ้งเรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ซึ่ง 
เทศบาลต าบลโคกกรวดได้รับการจัดสรรงบประมาณท้ังส้ิน  360,000.- บาท  (สามแสน
หกหมื่นบาทถ้วน)  โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน จัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุขอย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชนละ 3 โครงการ   ท้ังนี้ต้องผ่านการ
ประชาคมของชุมชน/หมู่บ้าน    ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นท่ีชุมชน/
หมู่บ้าน  ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน  ได้จัดท าโครงการเสนอมายังเทศบาลต าบลโคก
กรวดเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากทางเทศบาลต าบลโคกกรวด  ไม่ได้ต้ังรายจ่ายเพื่อการนี้ไว้
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2561  เทศบาลฯ  จึงได้โอนเงิน
งบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงิน
อุดหนุนเอกชน  เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข   งบประมาณ  360,000.- บาท  (-สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2541  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  พ.ศ. 2543  ข้อ  26  การโอนเงินงบประมาณ
เงินอุดหนุนเป็นอ านาจอนุมัติของฝ่ายคณะผู้บริหาร (นายกเทศมนตรี)  แต่จะเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดและผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติแล้ว  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขถึงฉบับท่ี  13  พ.ศ.  
2552   

ระเบียบกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขถึงฉบับท่ี  13  พ.ศ.  2552  มาตรา  
67  ทวิ  การจ่ายเงินตามมาตรา  67 (8)  เงินอุดหนุน  จะกระท าได้เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ   
 

/ด้วยเหตุผล… 
 
 
 

                - ๙ -    
            

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวฯ  ข้างต้น  นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด   
จึงขอเสนอญัตติเรื่องความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  ในการจ่ายเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ต่อสภาเทศบาล  เพื่อสภา
เทศบาลพิจารณาเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว  และด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขถึง
ฉบับท่ี 13  พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ทวิ (8)  ต่อไป 



นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
    (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)  
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นการ 
ประธานสภาเทศบาล ขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุน 

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข     
ของญัตติท่ีท่านนายกได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลขอให้ยกมือด้วยค่ะ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล  
ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ือง    ขอความเห็นชอบใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์  เพือ่ใช้ในกิจการของเทศบาล     

หมู่ที่  ๔  บ้านละลมหม้อ ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา   
 จังหวัดนครราชสีมา 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง  ขอความเห็นชอบใช้ประโยชน์ 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีดินสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล  หมู่ท่ี  ๔  บ้านละลมหม้อ  ต าบล       

โคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งแจ้งว่ามีความจ าเป็นต้องเสนอ
ญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขอความเห็นชอบดังกล่าวขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียด
ให้สภาฯ  ทราบ 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดด้วยมีความจ าเป็นต้อง 
นายกเทศมนตรี  ขอความเห็นชอบใช้ประโยชน์ท่ีดินสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ในกิจการ 

ของเทศบาล  หมู่ท่ี  ๔  บ้านละลมหม้อ  ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา   
จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  

ด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ            
ในการขอความเห็นชอบใช้ประโยชน์ท่ีดินสาธารณประโยชน์ เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล  
หมู่ท่ี 4  บ้านละลมหม้อ  ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  
มีขนาดพื้นท่ี  9  ไร่  2  งาน  59  ตารางวา    ตามหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการใช้ประโยชน์ท่ีดินสาธารณประโยชน์ 

เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล หมู่ท่ี 4  บ้านละลมหม้อต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  มีขนาดพื้นท่ี  9  ไร่  2  งาน  59  ตารางวา  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ  การจัดขึ้นทะเบียน
และการจัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2550 

 
/เหตุผล… 
 

 
                - ๑๐ -    

 

เหตุผล 
เทศบาลได้ด าเนินการขอครอบครองท่ีดินสาธารณประโยชน์ หมู่ ท่ี 4  เพื่อใช้

ประโยชน์เป็นสถานท่ีก่อสร้างโรงแก๊สชีวภาพ  และสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบให้เทศบาล



ใช้ประโยชน์ท่ีดินดังกล่าวในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจ าปี 
2551 เมื่อวันท่ี  27  พฤศจิกายน  2551   และได้ขอการอนุญาตใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็น
การช่ัวคราวเป็นเวลา 5 ปี  ตามหนังสือเทศบาลต าบลโคกกรวดท่ี นม 52104/282  ลง
วันท่ี  28  กุมภาพันธ์  2554  บัดนี้ได้มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ในกิจการเทศบาล สอด
คล้อมกับนโยบายรัฐบาล เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ประกอบกับ  เทศบาลต าบลโคกกรวด  
 เป็นหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจ และเห็นความส าคัญของทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อนุรักษ์ ปรับปรุง 
พัฒนา เรียนรู้  และรักษาไว้ให้คงอยู่  จนถึงรุ่นหลัง  บนฐานทรัพยากร 3 ฐาน  ได้แก่  
ทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ฐานทรัพยากรท้องถิ่น  วิถีชุมชนและภูมิปัญญา   ให้อนุชนรุ่นต่อไปได้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ต่อไป 

เพื่อให้การด าเนินงานในกิจการของเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  จึงขอใช้ประโยชน์ท่ีดินดังกล่าว  เพื่อด าเนินการกิจการของเทศบาล  
ดังต่อไปนี้ 

   1.  การก่อสร้างสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เรือนโคราช แบบด้ังเดิม เป็นแหล่งเรียนรู้ วิถึชุมชน 
   2.  การปลูกรักษาฐานทรัพยากรท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง,พืชสมุนไพร,ต้นไม้หายากใกล้           

    สูญพันธ์  
   3.  บ่อหมักขยะตามโครงการพระราชด าริแหลมผักเบ้ีย  
   4.  การปศุสัตว์ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
   5.  โรงเล้ียงไก่ และโรงเห็ด ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี 
   6.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่ ถนน,รางระบายน้ า 
   7.  บ่อพักตะกอน เพื่อใช้ในกิจการประปาเทศบาล และเป็นแหล่งน้ าส ารองในการเกษตร 
   8.  โรงแก๊สชีวภาพ ตามโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะชุมชน 
   9.  กิจกรรมอื่น ๆ อาทิ  ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ  
 

ระเบียบกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ  การจัดขึ้น

ทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ  ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2550  
ข้อ 11  ทบวงการเมืองใดประสงค์น าท่ีดินของรัฐดังกล่าวไปข้ึนทะเบียน  จัดหาผลประโยชน์
หรือน าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ให้ทบวงการเมืองนั้น ๆ ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ขอ
ถอนสภาพต่ออธิบดี  ส าหรับท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานคร  ในเขตจังหวัดอื่น   ให้ยื่นต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด   

ด้วยเทศบาลมีความจ าเป็นดังกล่าวฯ  ข้างต้น  นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด จึง
ขอเสนอญัตติฯ ต่อสภาเทศบาล เพื่อสภาเทศบาลพิจารณาเพื่อให้เห็นชอบจากสภาเทศบาล
ในขอใช้ประโยชน์ท่ีดินสาธารณประโยชน์   เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล  ต้ังอยู่ในหมู่บ้าน 

 
/ละลมหม้อ...   

 
 

                - ๑๑ -    
 



ละลมหม้อต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  มีขนาดพื้นท่ี  9  
ไร่  2  งาน  59  ตารางวา เพื่อสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
รายงานอ าเภอเมืองนครราชสีมา  และส านักงานท่ีดินจังหวัดนครราชสีมาทราบต่อไป  

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
    (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)   
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นการประธานสภา
เทศบาล ขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

สาธารณประโยชน์เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล  หมู่ท่ี  ๔  บ้านละลมหม้อ  ต าบลโคกกรวด  
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
ของญัตติท่ีท่านนายกได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลขอให้ยกมือด้วยค่ะ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล  

“ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นควรให้ด าเนินการขอใช้และขอถอนสภาพท่ีดิน
สาธารณประโยชน์แปลง “ป่าช้าละลมหม้อสาธารณประโยชน์” เนื่องจากพลเมืองได้เลิกใช้
ประโยชน์ร่วมกันท้ังแปลงแล้ว  ตามหลักฐานหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง  เลขท่ี  ๗๗๔๗  
ซึ่งต้ังอยู่บ้านละลมหม้อ   หมู่ท่ี  ๔  ต าบลโคกกรวด   อ าเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัด
นครราชสีมา  เนื้อที่ประมาณ ๙-๒-๕๙ ไร่  เพื่อด าเนินการกิจการของเทศบาลตามเหตุผล
ข้างต้น  โดยไม่มีก าหนดระยะเวลาการใช้ประโยชน์  และในกรณีท่ีเทศบาลต าบลโคกกรวด  
มีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในท่ีดินก่อนการถอนสภาพจะแล้วเสร็จ               
ก็ยินยอมให้เทศบาลต าบลโคกกรวด  เข้าใช้ประโยชน์ในท่ีดินเป็นการช่ัวคราวตามมาตรา ๙  
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน  ได้”   

 

ระเบียบวาระที่  ๗    เร่ือง    ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑                       
    ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่อง  ญัตติการขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑   ไปต้ังจ่ายรายการใหม่ 

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจง 
นายวุฒิชัย  ไขกัณหา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง          
เลขานุการสภาเทศบาล ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541   หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลง 

งบประมาณ ข้อ  27  ความว่า   “การโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือ  โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”    

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดญัตติการโอนเงินฯให้สภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลทราบต่อไป 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด ด้วยมีความจ าเป็นต้อง  
นายกเทศมนตรี  เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ  25๖๑  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้  

/ด้วยมีความจ าเป็น... 



 
 

- ๑๒ -    
 

ด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2561 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง  เพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังต่อไปนี ้

 
หลักการ 
ขอรับการอนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ในการโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27  ดังนี้ 
ขอโอนลด     รวมทั้งสิ้น   2,000000.- บาท   
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน (121) 
1.1 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (121) 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

   1. รถยนต์พยาบาล  (รถตู้) 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400 ซีซี  หรือ 

ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  90  กิโลวัตต์  จ านวน  1  คัน  มีรายละเอียดดังนี้ 
- เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ  ปริมาตกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  2,400 ซีซี  พร้อมอุปกรณ์ตาม
มาตรฐาน 

       - ประตูด้านหลัง  ปิด – เปิด  ส าหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า – ออก 
       - มีตู้เก็บท่อ  บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ  พร้อมท่ีแขวนน้ าเกลือ 
       - ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 
      - มีวิทยุคมนาคม VHF/FM  25  วัตต์พร้อมอุปกรณ ์
       - เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง 
 

ขอโอนเพิ่มไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  รวมทั้งสิ้น   2,000000.- บาท   
1. แผนงานสาธารณสุข (220) 
1.1 งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (223) 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

   1. รถยนต์พยาบาล  (รถตู้) 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400 ซีซี  หรือ 

ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  90  กิโลวัตต์  จ านวน  1  คัน  มีรายละเอียดดังนี้ 
       - เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ  ปริมาตกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  2,400 ซีซี  พร้อมอุปกรณ์ตาม 

มาตรฐาน 
/- ประตูด้านหลัง...   



 
 

- ๑๓ -    
 

       - ประตูด้านหลัง  ปิด – เปิด  ส าหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า – ออก 
       - มีตู้เก็บท่อ  บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ  พร้อมท่ีแขวนน้ าเกลือ 
       - ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 
       - มีวิทยุคมนาคม VHF/FM  25  วัตต์พร้อมอุปกรณ ์
       - เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง 

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลต าบลโคกกรวด  ได้จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2561  และได้ ต้ังงบประมาณ  เพื่ อจัดซื้อรถพยาบาล  (รถตู้)  
งบประมาณ  2,000,000.-  บาท    ในแผนงานรักษาความสงบภายใน   งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   แต่จากการตรวจสอบและพิจารณาพบว่าเพื่อให้ตรงกับ
การบริหารงาน  และเพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามวิธีการงบประมาณ  จึงแก้ไขงบประมาณ
ดังกล่าวให้อยู่ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ระเบียบกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  2541   หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ     ข้อ  27  
ความว่า   “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้
ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือ  โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น”   

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวฯ  ข้างต้น  และเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541  หมวด 4  ข้อ  27  นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด  จึงขอเสนอญัตติเรื่องขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2561   ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    เพื่อสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่  เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   

-  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย - 
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามหรืออภิปราย ก็จะด าเนินการขอมติท่ี 

ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ   ๒๕๖๑  ไปต้ังจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ใน
ญัตตินี้ขอได้โปรดยกมือข้ึนค่ะ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล 
 

 



/ระเบียบวาระที่  ๘…     
 
 
 

- ๑๔ -    
 

ระเบียบวาระที่  ๘    เร่ือง    ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย   ในหมวดค่า 
     ครุภัณฑ์ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ปี  ๒๕๖๑ 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๘  เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค า            
ประธานสภาเทศบาล  ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง            

 ปี  ๒๕๖๑   ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียด   
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน              เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล         
นายกเทศมนตรี   และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน  ด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 

เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดในการขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง 
งบประมาณรายจ่าย   ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและ    ส่ิงก่อสร้าง  ตามหลักการและ
เหตุผลดังต่อไปนี้ 

ด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด ใน
การขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ตามหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 

เสนอขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนและการแก้ไขเปล่ียนแปลงค า
ช้ีแจงงบประมาณ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

แผนงานเคหะและชุมชน(๒๔๐) 
งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)  
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หนาเฉล่ีย  ๐.๐๔  เมตร  หรือพื้นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๑๓๕  ตารางเมตร  บริเวณถนนเทศบาล ๒๒  หมู่ท่ี  ๒ ต าบล         
โคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ ๕๘๑,๔๐๐  บาท   
๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หนาเฉล่ีย  ๐.๐๔  เมตร  หรือพื้นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔๕  ตารางเมตร  บริเวณซอยบ้านนางสมพร   คุ้มไข่น้ า  หมู่ท่ี  ๒ 
ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ ๖๖,๗๐๐  
บาท   
๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หนาเฉล่ีย  ๐.๐๔  เมตร  หรือพื้นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๑๘  ตารางเมตร  บริเวณซอยบ้านนางวรลักษณ์  ผิวหอม  หมู่ท่ี  ๓  



ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐  
บาท   
 

/๔. โครงการปรับปรุง… 
 
 

- ๑๕ -    
 

๔. โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. หนาเฉล่ีย ๐.๑๕  เมตร  พื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๑,๔๓๐  ตารางเมตร  พร้อมปรับปรุงบ่อพักน้ า   จ านวน  ๒๖  บ่อ  บริเวณถนนเทศบาล   
๒๓    หมู่ท่ี  ๑,๖    ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  
งบประมาณ  ๑,๒๔๙,๘๐๐  บาท   
แก้ไขเป็น 
งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)  
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉล่ีย 0.04 เมตร  
ช่วงท่ี 1 กว้างเฉล่ีย 4.20 - 4.40 เมตร  ยาว 93  เมตร จากบ้านนายไพโรจน์             
พรโคกกรวด ถึงแยกไปบุ่งเด่ือ  
ช่วงท่ี 2 กว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร  ยาว 85  เมตร จากแยกถนนเทศบาล 22  ไปบุ่งเด่ือ  
ช่วงท่ี 3 กว้างเฉล่ีย 3.60 - 5.80 เมตร  ยาว 134  เมตร จากหน้าบ้านนายบุญฤทธิ์   

 ทุมพงษ์ ถึงสามแยกหน้าบ้าน  นางสงวน  มิตรสูงเนิน  
ช่วงท่ี 4 กว้างเฉล่ีย 3.40 - 4.50 เมตร  ยาว 171 เมตร จากหน้าบ้านนางสงวน             
มิตรสูงเนิน ถึงสามแยกศาลปู่อินทร์   
หรือรวมพื้นท่ีก่อสร้างไมน่้อยกว่า  2,135  ตารางเมตร บริเวณถนนเทศบาล  22  หมู่ท่ี 2  
ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ ๕๘๑,๔๐๐  
บาท   
๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉล่ีย 0.04 เมตร กว้างเฉล่ีย 2.40 
- 3.30 เมตร  ความยาว  88  เมตร  หรือพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  245  ตารางเมตร  
บริเวณซอยบ้านนางสมพร  คุ้มไข่น้ า   หมู่ท่ี  2    ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา   
จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ ๖๖,๗๐๐  บาท  
๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉล่ีย 0.04 เมตร   กว้างเฉล่ีย  
4.5 - 5.3  เมตร   ความยาว   200 เมตร   หรือพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า   918   ตาราง
เมตร    บริเวณซอยบ้านนางวรลักษณ์  ผิวหอม  หมู่ท่ี  3  ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐  บาท  
๔. โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร  
ช่วงท่ี 1 กว้างเฉล่ีย  1.90  เมตร  ยาว  155  เมตร   จากแยกถนนเทศบาล 8  ถึงแยก
ถนนเทศบาล 6  ถนนเทศบาล 23    หมู่ท่ี ๖ 
ช่วงท่ี 2 กว้างเฉล่ีย   2.10 - 2.90  เมตร   ยาว  316   เมตร   จากแยกถนนเทศบาล  6  
ถึงคลองวังโป่ง  ถนนเทศบาล 23    หมู่ท่ี 1, ๖ 
ช่วงท่ี 3 กว้างเฉล่ีย 2.00 - 3.00 เมตร  ยาว 130  เมตร   จากคลองวังโป่ง  ถึง อาคาร
นางฐิติรัตน์  รวยทรัพย์ ถนนเทศบาล 23    หมู่ท่ี ๑ หรือรวมพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 



1,430  ตารางเมตร  พร้อมปรับปรุงบ่อพักน้ าจ านวน 26  บ่อ บริเวณถนนเทศบาล 23    
หมู่ท่ี  ๑,๖    ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ  
๑,๒๔๙,๘๐๐  บาท   

/2.ตามมติสภา… 
 
 

- ๑๖ -    

2.ตามมติสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๕๘ การกันเงินงบประมาณรายจ่าย (กรณีโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๐) กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน 
แผนงานเคหะและชุมชน(๒๔๐)  
งานไฟฟ้าและถนน(๒๔๒) 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
๑. โครงการก่อสร้างลาน  คสล. หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร   
พื้นท่ีท่ี 1 ขนาดกว้างเฉล่ีย 12 เมตร  ความยาวราม 11.70 เมตร    
พื้นท่ีท่ี 2 ขนาดกว้างเฉล่ีย 7.20 เมตร  ความยาวราม 11.70 เมตร    
พื้นท่ีท่ี 3 ขนาดกว้างเฉล่ีย 8 เมตร  ความยาวราม 14.20 เมตร   
พื้นท่ีท่ี 4 ขนาดกว้างเฉล่ีย 6 เมตร  ความยาวราม 11.80 เมตร   
หรือรวมพื้นท่ีก่อสร้างไมน่้อยกว่า  282  ตารางเมตร   บริเวณพื้นท่ีศาลาประชาคมบ้าน
ดอนแต้ว  หมู่ท่ี 3  ต าบลโคกกรวด   อ าเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา   
งบประมาณ  ๑๔๔,๑๐๐.- บาท 
แก้ไขเป็น 
งานเคหะและชุมชน(๒๔๐)  
งานไฟฟ้าและถนน(๒๔๒) 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
๑. โครงการก่อสร้าง ลาน คสล. หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  รวมพื้นท่ีก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า  
282 ตารางเมตร ประกอบด้วย   
พื้นท่ี 1 พื้นท่ีสามเหล่ียม กว้าง 11.50  เมตร  ยาว 12 เมตร ด้านทิศตะวันตกศาลา
ประชาคม 
พื้นท่ี 2 พื้นท่ีส่ีเหล่ียม กว้าง 4  เมตร  ยาว 6.30 เมตร ด้านทิศตะวันตกศาลาประชาคม 
พื้นท่ี 3 พื้นท่ีสามเหล่ียม กว้าง 10  เมตร  ยาว 14 เมตร ด้านเหนือศาลาประชาคม 
พื้นท่ี 4 พื้นท่ีส่ีเหล่ียม กว้าง 6 เมตร  ยาว 10.80 เมตร  ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ศาลา
ประชาคม 
บริเวณพื้นท่ีศาลาประชาคมบ้านดอนแต้ว  หมู่ท่ี 3  ต าบลโคกกรวด    อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ  ๑๔๔,๑๐๐.- บาท 
 
 



/เหตุผล… 
 
 
 
 
 

- ๑๗ -    
เหตุผล 
เนื่องจาก  ตามหนังสืออ าเภอเมืองนครราชสีมา  ลับ  ท่ี  นม. ๐๐๒๓.๖/๙๖  ลงวันท่ี  ๒๔  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ซักซ้อมแนวทางในการด าเนินการจัดท ารายละเอียดงบประมาณใน
การจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุรายละเอียดมิติขนาดกว้าง/ความยาว  และข้อมูลจุดพิกัดเริ่มต้น
โครงการและจุดส้ินสุดโครงการ  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการท่ีก าหนดอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการ   จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลในการแก้ไขเปล่ียนแปลงค า
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างประเภทค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  

                     ระเบียบกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ หมวด ๔  ข้อ ๒๗ การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 
 

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวฯ ข้างต้น นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด จึง
ขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างตามโครงการฯดังกล่าว เพื่อเทศบาลต าบลโคกกรวดพิจารณา
อนุมัติต่อไป  

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
    (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)  
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นการ  
ประธานสภาเทศบาล ขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในการขออนุมัติแก้ไข 

เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   ปี  
๒๕๖๑    ตามรายละเอียดของญัตติท่ีท่านนายกได้น าเสนอ ต่อสภาเทศบาลขอให้ยกมือด้วย
ค่ะ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระที่  ๙      เร่ือง  อื่น ๆ  
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๙  เรื่องอื่น ๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาลพิจารณา  หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด 

ท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญค่ะ  



นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี กระผมขอเพิ่มเติมจากแจ้งเรื่องให้ท่ีประชุมทราบดังนี ้
 
          /๑.  ขอเชิญทุกท่าน… 
 
 
 
 

- ๑๘ -    
 

๑.  ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันท้องถิน่ไทย  ในวันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  หน้า               
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การแต่งกาย ชุดปฏิบัติ
ราชการสีกากีแขนยาวคอพับ พร้อมหมวก  ซึ่งจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๗ ท้องถิ่น
และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมงานในครัง้นี้ ประมาณ  ๓๐  หน่วยงาน   ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้
จะมีการจัดนิทรรศการเพื่อเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้มาร่วมงานแต่งกายชุดไทยย้อนยุค
เพื่อร่วมงานและร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี ้
๒.  เทศบาลต าบลโคกกรวดจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี  ๒๕๖๑  
ซึ่งจะมีการก าหนดวันแข่งขนัและรายละเอียดต่างๆ แจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดยขอให้
ผู้รับผิดชอบจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ และก าหนดประเภท รุ่น การแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วย 
การแข่งขันฟุตซอล การแข่งขันเปตอง  ซึ่งพิธีเปิดจะก าหนดให้มีการเดินขบวนจากปากทาง
ตลาดโคกกรวด ร่วมเดินขบวนมายังสนามกีฬาวัดหนองหว้า จึงขอให้ทุกท่านจัดเตรียมส่วน
ต่าง ๆ ท่ีต้องรับผิดชอบให้เรียบร้อย 
๓.  ขอเชิญทุกท่านร่วมต้อนรับขบวนวิ่งคบไฟในพธิีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าว 
สุรนารี  ประจ าปี  ๒๕๖๑  ในวันท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  บริเวณ
จุดรับคบไฟ หน้าปั๊มน้ ามันประเสริฐสิน  ซึ่ง ณ  จุดรับคบไฟเป็นจุดรอยต่ออ าเภอเมือง 
นครราชสีมา  โดยก าหนดจัดให้เตรียมคนถือธงชาติ ธงจังหวัด พร้อมด้วยสตรีแต่งกาย         
ชุดตะเบงมาน พร้อมด้วยมวลชนเพื่อมารอรับขบวนคบไฟท่ีวิ่งมาจากอ าเภอสูงเนิน 
จึงขอให้ทุกท่านร่วมต้อนรับขวบนคบไฟและร่วมวิง่คบไฟในวันเวลาดังกล่าว 
๔.  การด าเนินงานโครงการไทยนิยม  ยั่งยืน  ซึง่จะเข้าสู่การด าเนินงานในระยะท่ี  ๒  
การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบท่ีทางคณะท างานได้วางแผนไว้ ขอให้ทุกท่านเข้าร่วม
ประชาคมเพื่อรับฟังข้อมูลจากประชาชนในพื้นท่ี 
๕.  ขอเชิญทุกท่านประชาสัมพันธ์รณรงค์เข้าร่วมสมัครสมาชิกชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย  
ค่าสมัครตลอดชีพ  ๕๐๐  บาท  ค่าสมัครรายปี  ปีละ  ๑๐๐  บาท   
๖. ขอเชิญทุกท่านประชาสัมพันธ์  รณรงค์และร่วมสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาฯเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาล              
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน 



ของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญค่ะ   
นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ เรียนประธานสภาเทศบาล  ดิฉัน  นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๒  ดิฉันขอเสนอให้เร่งด าเนินการเรื่องการฉีด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจถึงอันตราย
ของโรคพิษสุนัขบ้า 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการ 
 
 

/นายเอี่ยม...   
 
 
 
 

- ๑๙ -    
 
นายเอี่ยม  มณีรุ่ง   เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผม  นายเอี่ยม  มณีรุ่ง 
สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๒  ขอเสนอให้ด าเนินการเรื่องท่อระบายน้ า 

บริเวณหน้าบ้านนางสมใจ  แสนใหม่  และขอทราบถึงแนวทางในการด าเนินการจัดท าราว
บันไดภายในวัดหนองหว้าว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ และให้เร่งด าเนินการซ่อมฝาท่อ
ระบายน้ าบริเวณท่ีช ารุดให้เรียบร้อย 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านช่วยกันพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องต่าง ๆ  
   ซึ่งกระบวนการด าเนินงานในบางครั้งมีข้ันตอนและปัญหาอุปสรรคใดบ้าง  ซึ่งการด าเนินงาน 

ในส่วนท่ีสามารถด าเนินการได้จะเร่งรัดให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการอย่างเร็วที่สุด 
นายสุชาติ  จิตโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผม  นายสุชาติ  จิตโคกกรวด 
สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๑  ขอเสนอให้หาแนวทางบริหารจัดการ 

ทางเข้าออกบริเวณบ้านยายบุญมา ซอยหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี ๔ บ้านละลมหม้อ 
และขอเสนอให้จัดเก็บฝาท่อระบายน้ าเดิม   

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาลเข้าไปพิจารณาหาแนวทางด าเนินการต่อไปและมอบหมายให้ 

กองช่างด าเนินการน าฝาท่อระบายน้ าเดิมไปเก็บไว้ที่พื้นท่ี  ๙  ไร่ 
นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ เรียนประธานสภาเทศบาล  ดิฉัน  นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๒  ขอเสนอให้ด าเนินการจัดการเรื่องท่ีมีการน า 

กรวยหรือน าส่ิงของมาวางบริเวณหน้าบ้าน ซึ่งท่ีผ่านมาการจัดการจราจรต่าง ๆ ดีขึ้น แต่
อยากให้มีการแก้ไขตรงจุดนี้ 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 



นายกเทศมนตรี  ขอให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
ขอให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณาหาแนวทางถึงการรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน 

ซึ่งเทศบาลจะต้องหาแนวทางเพื่อรองรับไม่ว่าจะเรื่องน้ าประปา  การจัดการขยะ ให้เพียงพอ
ต่อจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้นมาในท้องถิ่นของเราในอนาคต 

ฝากคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หากได้รับเรื่องร้องเรียนใด ๆ จาก
ประชาชน  ขอให้น าเรื่องร้องเรียนเข้าท่ีประชาคมไทยนิยม ยั่งยืน  

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาฯเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาล              
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญค่ะ   
(ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 
 
 

/ส าหรับการ… 
 
 
 
 
 

- ๒๐ -    
 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้อง 
ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง  ขอปิดการประชุมค่ะ    

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 

(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  สมัยแรก  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๑    เมื่อวันท่ี   ๑๕   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 
 
(ลงช่ือ)             ประธานสภาเทศบาล 
          (นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา) 
 
 
 

   นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล  ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์ ผู้พิมพ์ 

นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์   ผู้จด/บันทึก 

 
 
 
 
 
 
 

- ๒๐ -    
 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้อง 
ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง  ขอปิดการประชุมค่ะ    

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 
 

(ลงช่ือ)        วิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์ ผู้จดรายงานการประชุม 

                         (นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์)    
                 เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
         
 



(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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ือง    ขอความเห็นชอบใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์  เพือ่ใช้ในกิจการของเทศบาล      
หมู่ที่  ๔  บ้านละลมหม้อ ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา   
 จังหวัดนครราชสีมา 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง  ขอความเห็นชอบใช้ประโยชน์ 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีดินสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล  หมู่ท่ี  ๔  บ้านละลมหม้อ  ต าบลโคก

กรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งแจ้งว่ามีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาลเพื่อขอความเห็นชอบดังกล่าวขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดให้
สภาฯ  ทราบ 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดด้วยมีความจ าเป็นต้องนายกเทศมนตรี
  ขอความเห็นชอบใช้ประโยชน์ท่ีดินสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ในกิจการ 

ของเทศบาล  หมู่ท่ี  ๔  บ้านละลมหม้อ  ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้     
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
          

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
    (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)   
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นการประธานสภา
เทศบาล ขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

สาธารณประโยชน์เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล  หมู่ท่ี  ๔  บ้านละลมหม้อ  ต าบลโคกกรวด  
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
ของญัตติท่ีท่านนายกได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลขอให้ยกมือด้วยค่ะ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล  



 
 - ๗ - 

 
ระเบียบวาระที่  ๗    เร่ือง    ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑                       

    ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่อง  ญัตติการขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑   ไปต้ังจ่ายรายการใหม่ 

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจง 
นายวุฒิชัย  ไขกัณหา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง          
เลขานุการสภาเทศบาล ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541   หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลง 

งบประมาณ ข้อ  27  ความว่า   “การโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือ  โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”     

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดญัตติการโอนเงินฯให้สภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลทราบต่อไป 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด ด้วยมีความจ าเป็นต้อง นายกเทศมนตรี
  เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ  25๖๑  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่  เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   

-  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย - 
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามหรืออภิปราย ก็จะด าเนินการขอมติท่ี 

ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ   ๒๕๖๑  ไปต้ังจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ใน
ญัตตินี้ขอได้โปรดยกมือข้ึนค่ะ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระที่  ๘    เร่ือง    ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย   ในหมวดค่า 

     ครุภัณฑ์ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ปี  ๒๕๖๑ 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๘  เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค า            
ประธานสภาเทศบาล  ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง            

 ปี  ๒๕๖๑   ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียด 
 
 
 



   - ๘ - 
 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน              เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล         
นายกเทศมนตรี   และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน  ด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 

เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดในการขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง 
งบประมาณรายจ่าย   ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและ    ส่ิงก่อสร้าง  ตามหลักการและ
เหตุผลดังต่อไปนี้ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
    (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)   
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นการ  
ประธานสภาเทศบาล ขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในการขออนุมัติแก้ไข 

เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   ปี  
๒๕๖๑    ตามรายละเอียดของญัตติท่ีท่านนายกได้น าเสนอ ต่อสภาเทศบาลขอให้ยกมือด้วย
ค่ะ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระที่  ๙      เร่ือง  อื่น ๆ  
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๙  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  ๔      เร่ือง  อื่น ๆ  
นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอื่น ๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาลพิจารณา  หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด 

ท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญค่ะ  
นายสมบูรณ์  บัวบูชา  ตามท่ีจังหวัดนครราชสีมา  ได้ก าหนดให้มีการวิ่งคบไฟเพื่อน าไปประกอบพธิี 
รองนายกเทศมนตรี เปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี  ประจ าปี  ๒๕๖๐  ในวันท่ี  ๒๓  มีนาคม   
   ๒๕๖๐  โดยก าหนดเส้นทางการวิ่งคบไฟ  รวม  ๔ ขบวน  โดยเทศบาลต าบลโคกกรวด       

จะเป็นจุดรอยต่ออ าเภอเมืองนครราชสีมา  บริเวณปั๊มน้ ามันประเสริฐสิน ซึ่งในวันท่ี            
๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๐  จะเข้าร่วมประชุมการจัดงานวิ่งคบไฟอีกครั้ง  ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ 
จะน าเรียนให้ท่ีประชุมทราบอีกครั้ง  

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  ตามท่ีกองสาธารณสุขฯได้จัดท าโครงการเมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา 
นายกเทศมนตรี  และจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่เมืองส่ิงแวดล้อม 

อย่างยั่งยืนให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีเทศบาลต าบลโคกกรวด  ในวันพุธที่  ๑๕  มีนาคม  
๒๕๖๐  ณ  ศาลปู่อินทร์ หมู่ท่ี  ๒  บ้านโคกกรวด  จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านเพื่อด าเนินงานเป็นหมู่บ้านต้นแบบ ซึ่งจะมีการคัดแยกขยะ การจัดการ
ขยะ  เพื่อต่อยอดน าไปสู่โครงการต่อไปโดยจะใช้ในส่วนของพื้นท่ี  ๙  ไร ่เป็นพื้นท่ีในการ
ด าเนินการโครงการให้เกิดความต่อเนื่องซึ่งมีแนวทางด าเนินงานในเรื่องหาช่องทางจ าหน่าย
ปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป 



 ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการอบรมจัดท าแผนชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชน
มาร่วมกันคิด  ร่วมกันท าแผนชุมชนของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุด  เพื่อก าหนด
อนาคตและทิศทางการพัฒนาตนเองในลักษณะชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนซึ่งเป็นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง  ซึ่งจัดโครงการอบรมในวันท่ี  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา    
๐๘.๓๐  น. – ๑๖.๓๐  น.  ณ  อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลโคกกรวด 

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันท้องถิ่นไทย  ในวันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๐                    
เวลา  ๐๖.๐๐  น.  ณ  สนามกีฬากลางเทศบาลนครนครราชสีมา  การแต่งกายชุดสีกากี 
ซึ่งในวันนั้นจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นประชาชนอ าเภอเมืองนครราชสีมาสัมพันธ์  
ครั้งท่ี  ๑๓  ประจ าปี  ๒๕๖๐  “ท้องถิ่นโคราชเกมส์”  ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องกัน 
โดยเริ่มเดินขบวนเปิดงานกีฬาในเวลา  ๐๗.๐๐  น.  ณ  สนามกีฬากลางเทศบาลนคร
นครราชสีมา     
 เนื่องจากสถานการณ์น้ าในเข่ือนในปัจจุบันมีภาวะน้ าน้อยกว่าท่ีผ่านมา  โดยวัดได้
ไม่ถึง  ๓๐  เปอร์เซ็นต์  ซึ่งอาจท าให้เกิดวิกฤตการณ์ขาดน้ า  เกิดภัยแล้งตามมา  จึงขอให้
ทุกท่านร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ า การด าเนินงานต่าง ๆ ให้มีการจัดท า
แผนด าเนินงานรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ  
 ในช่วงนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้ง จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เกิด
ความระมัดระวังและช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าว 
 

/นางสัญญลักษณ์… 
 
 
 
 

- ๗ - 
 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาฯเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาล              
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลหรือไม่  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)    
                 เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
         
 

(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 มีสมาชิกสภาฯเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาล              
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลหรือไม่  ขอเชิญค่ะ   
(ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม 

ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย   
ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง  ขอปิดการประชุมค่ะ    

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 



 
(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 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๐    เมื่อวันท่ี   ๕   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 
 
(ลงช่ือ)             ประธานสภาเทศบาล 
          (นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา) 

    
   นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล  ผู้ตรวจ 

นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์ ผู้พิมพ ์
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์   ผู้จด/บันทึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒    เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
       รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  
               คร้ังที่  ๑   ประจ าปี  ๒๕๕๙   เม่ือวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้ง           
ประธานสภาเทศบาล ท่ีแล้ว   สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔   ครั้งท่ี  ๑   ประจ าปี  ๒๕๕๘   เมื่อวันท่ี 

   ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ซึ่งเอกสารได้น าส่งให้ทุกท่านแล้ว  ในรายงานการ  
   ประชุมมีท้ังหมด  ๘    หน้า  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้   
   ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้การรับรองในล าดับต่อไป  หากท่านใดมีข้อสงสัย  
   ซักถามขอเชิญค่ะ 
   (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอเพิ่มเติม) 



 
/นางสัญญลักษณ์ ...  

 
 
 
 

 - ๓ - 
 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา หากไม่มีท่านใดซักถามเพิ่มเติม  ต่อไปจะขอมติจากสภาเทศบาลค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรให้การรับรองเอกสารรายงานการประชุมสภา  
   เทศบาลต าบลโคกกรวด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๘    
   เมื่อวันท่ี  ๒๘  ธันวาคม   ๒๕๕๘   ขอให้ยกมือด้วยค่ะ 

(ท่ีประชุมมีมติรับรอง ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง)  
มติท่ีประชุม             ท่ีประชุมมีมติรับรอง   ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล    
    ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๔ 
   ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๘   ด้วยคะแนนเสียง  ๑๑ : ๐ เสียง   

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา เมือ่ท่ีประชุมสภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล      ให้เลขานุการสภาเทศบาลปิดประกาศรายงานการประชุมท่ีรับรองแล้วในท่ีเปิดเผย 

ณ  ส านักงานเทศบาล  เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปทราบตามระเบียบ  ข้อ  ๓๓ วรรค ๔ 
 

ระเบียบวาระที่  ๓    เร่ือง    ปรึกษาหารือเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญประจ าปี   ๒๕๕๙                    
              และการประชุมสมัย   สามัญสมัยแรกของปีถัดไป      

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประชุม           
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๕๙  และการประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 
  เชิญเลขาฯ   ช้ีแจงระเบียบข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้สภาฯ   ทราบ    
นายวุฒิชัย  ไขกัณหา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
เลขานุการสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด   รองนายกเทศมนตรี  
  ผู้อ านวยการกองและหัวหน้าฝ่ายทุกท่าน     

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
ข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗   

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



๑๐. จะเริ่มเมื่อใด    
๑๑. แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน   
๑๒. ให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 

ถัดไป  และมีก าหนดกี่วัน 
- หมวด  ๒  ข้อ  ๒๑   
๑๖.  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมประจ าปี   
๑๗. การก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมประจ าปี 
๑๘. การก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละ 

สมัยในปีนั้น    
/๔.  วันเริ่มสมัย... 

 
 

 - ๔ - 
 

๑๙. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป   
๒๐. ก าหนดระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 

ถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของของแต่ละปี   
    

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวจึงขอเรียนเชิญให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลฯทราบ
และพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  โดยแบ่งออกเป็น  ๒  ส่วนคือ  

๑.  ปรึกษาหารือเกี่ยวกับก าหนดการประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี   
๒๕๕๙  และเนื่องจากการประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกของปี   ๒๕๕๙   
สภาเทศบาลได้มีมติก าหนดไว้แล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมสภาเทศบาล
ครั้งแรก ประจ าปี  ๒๕๕๘   เมื่อท่ี  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๘   ดังนั้นสภาเทศบาลฯต้องร่วมกัน
ปรึกษาหารือว่า 

ข้อหนึ่ง  ควรมีกี่สมัย   
ข้อสอง  แต่ละสมัยเริ่มจากวันท่ีเท่าใด   
ข้อสาม  แต่ละสมัยมีก าหนดระยะเวลากี่วัน 
๕. ปรึกษาหารือว่าวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและ 

ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  ควรก าหนดไว้อย่างไร 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอรายละเอียดของก าหนดการ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาลขอเชิญค่ะ 
นายชัยพร  เทียนทอง   เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายชัยพร  เทียนทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ต าบลโคกกรวด  เขต  ๑  ขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี ๒๕๕๙   
  เป็น  ๔  สมัย และเนื่องจากวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี  ๒๕๕๙   
  ได้ก าหนดไปแล้วกระผมจึงขอเสนอวันประชุมสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๕๙   
  สมัยท่ี  ๒  สมัยท่ี  ๓ สมัยท่ี  ๔   ดังนี้  ครับ 

  สมัยท่ี  ๒ เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันท่ี  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙    



  สมัยท่ี  ๓ เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑๐  สิงหาคม     ๒๕๕๙   ถึงวันท่ี ๘  กันยายน  ๒๕๕๙ 
  สมัยท่ี  ๔ เริม่ต้ังแต่วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   ถึงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
  โดยแต่ละสมัยมีระยะเวลา  ๓๐  วัน 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีผู้รับรอง  ๓  คน  คือ 
    ๑. นายจงจิต  ดุงโคกกรวด    รองประธานสภาเทศบาล   
    ๒. นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๓. นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน    สมาชิกสภาเทศบาล   
 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  ถือว่ามีผู้รับรองถูกต้องครบถ้วนมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด               
ประธานสภาเทศบาล  จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่คะ ขอเชิญค่ะ  

    (ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ)   
 

/นางสัญญลักษณ์...   
 
 
 
       - ๕ - 
       
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นต่อไปจะขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล จากสภาเทศบาลในการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนะคะ   

สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านใดเห็นควรก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี   
๒๕๕๙  เป็น  ๔  สมัย  และให้ 

   สมัยท่ี  ๒ เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙    ถึงวันท่ี  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙    
  สมัยท่ี  ๓ เริม่ต้ังแต่วันท่ี ๑๐  สิงหาคม     ๒๕๕๙   ถึงวันท่ี  ๘  กันยายน  ๒๕๕๙ 
  สมัยท่ี  ๔ เริม่ต้ังแต่วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   ถึงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
  โดยแต่ละสมัยมีระยะเวลา  ๓๐  วัน ตามท่ีนายชัยพร  เทียนทอง   

  ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ  ขอให้ยกมือด้วยค่ะ     
 (ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง   ๑  เสียง) 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง   ๑  เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นการหารือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี   ๒๕๖๐ 
ประธานสภาเทศบาล สมัยแรกว่าควรจะเริ่มเมื่อใด     
นายชัยพร  เทียนทอง  เรียนประธานสภาเทศบาล  ผมนายชัยพร  เทียนทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  ขอเสนอเป็นวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐             

โดยมีก าหนดระยะเวลา  ๓๐  วัน 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 



ประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีผู้รับรอง  ๓  คน  คือ 

๑.  นายสุชาติ  จิตโคกกรวด  สมาชิกสภาเทศบาล 
๒.  นายวิลาศ  พงษ์โคกกรวด   สมาชิกสภาเทศบาล 
๓.  ด.ต.เนาว์  เวกสูงเนิน     สมาชิกสภาเทศบาล     

สัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถือว่ามีผู้รับรองถูกต้องครบถ้วนมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด               
ประธานสภาเทศบาล จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่คะ ขอเชิญค่ะ  

    (ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติมต่อไปจะขอมติจากสภาเทศบาลในการ 
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี   

๒๕๖๐  สมัยแรก  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรให้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  โดยมีก าหนดระยะเวลา  ๓๐  วัน  
ขอให้ยกมือด้วยค่ะ 
(ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง) 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล  

 
/ระเบียบวาระที่  ๔ ...    

 
 
 
 
 

 - ๖ - 
 

ระเบียบวาระที่  ๔    เร่ือง    ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า 
     ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค า               
ประธานสภาเทศบาล      ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง            

     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    ประจ าปี  255๙  ขอเชิญ 
     นายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียด 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน              เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี       และผู้ร่วมประชุมทุกท่านด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติ 

จากสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดในการขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและ    ส่ิงก่อสร้าง  ตามหลักการและเหตุผล
ดังต่อไปนี ้

หลักการ 



เสนอขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  หมวด 4   การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลง
งบประมาณ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ตามมติสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่  5/2558  วันที่  29  
กันยายน  2558  การกันเงินงบประมาณรายจ่าย (กรณีโอนเงินงบประมาณไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ 
2558)  กรณียังมิได้ก่อนี้ผูกพัน  
งานบริหารท่ัวไป (111) 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

        -  เครื่องส ารองไฟ  ขนาด  1 kVA  จ านวน  2 เครื่องจ านวนเงิน     12,200.- บาท 
     งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) 
     งบลงทุน 

 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

       -  เครื่องส ารองไฟ  ขนาด  1 kVA  จ านวน  2 เครื่องจ านวนเงิน    12,200.- บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
         - ๗ - 
 
 

    งานบริหารงานคลัง (113) 
    งบลงทุน 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

       -  เครื่องส ารองไฟ  ขนาด  1 kVA  จ านวน  2 เครื่อง จ านวนเงิน   12,200.- บาท
  

   แผนงานสาธารณสุข (220) 
   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (221) 

                                 งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 



      -  เครื่องส ารองไฟ  ขนาด  1 kVA  จ านวน  2 เครื่อง จ านวนเงิน    12,200.- บาท  
   แก้ไขเป็น 
   งานบริหารท่ัวไป (111) 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

     -  เครื่องส ารองไฟ  ขนาด  800  VA  จ านวน  2 เครื่อง จ านวนเงิน   6,200.- บาท 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   -  เครื่องส ารองไฟ  ขนาด  800  VA  จ านวน  2 เครื่อง  จ านวนเงิน     6,200.- บาท 
งานบริหารงานคลัง (113) 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   -  เครื่องส ารองไฟ  ขนาด  800  VA  จ านวน  2 เครื่อง จ านวนเงิน     6,200.- บาท 
แผนงานสาธารณสุข (220) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (221) 
 

/งบลงทุน… 
 
 
 
 
    - ๘ - 
 
 
งบลงทุน 
หมวดคา่ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   -  เครื่องส ารองไฟ  ขนาด  800  VA  จ านวน  2 เครื่อง จ านวนเงิน      6,200.- บาท 
    

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
แผนงานบริหารท่ัวไป (110) 
งานบริหารท่ัวไป (111) 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 



   -  เครื่องส ารองไฟ  ขนาด  1 kVA  จ านวน  1 เครื่อง จ านวนเงิน     6,100.- บาท 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   -  เครื่องส ารองไฟ  ขนาด  1 kVA  จ านวน  1 เครื่อง จ านวนเงิน      6,100.- บาท 
แผนงานการพาณิชย์  (330) 
งานกิจการประปา (332) 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   -  เครื่องส ารองไฟ  ขนาด  1 kVA  จ านวน  1 เครื่อง จ านวนเงิน     6,100.- บาท 
แก้ไขเป็น 
แผนงานบริหารท่ัวไป (110) 
งานบริหารท่ัวไป (111) 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   -  เครื่องส ารองไฟ  ขนาด  800 VA  จ านวน  1 เครื่อง  จ านวนเงิน     3,100.- บาท 
 
 
 
 
 

 - ๙ - 
 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   -  เครื่องส ารองไฟ  ขนาด  800  VA  จ านวน  1 เครื่อง จ านวนเงิน      3,100.- บาท 
แผนงานการพาณิชย์  (330) 
งานกิจการประปา (332) 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   -  เครื่องส ารองไฟ  ขนาด  800  VA  จ านวน  1 เครื่อง  จ านวนเงิน     3,100.- บาท 



เหตุผล 
เนื่องจากทางเทศบาลต าบลโคกกรวด   ได้เสนอขอพิจารณาการอนุมัติการซื้อคอมพิวเตอร์
จากคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด  ซึ่งทางคณะกรรมการได้ประชุมกันเมื่อ
เดือนมกราคม  2559  มีมติไม่อนุมัติเครื่องส ารองไฟฟ้า  จ านวน   11  รายการ  เป็น
จ านวนเงิน  67,100  บาท   โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วให้เหตุผลว่าการใช้งานเกิน
ความจ าเป็น  ให้ลดขนาดจ านวน  VA ลง  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โดยทางเทศบาลต าบลโคกกรวดมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องส ารอง
ไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นไฟส ารอง ให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ส ารองข้อมูลเมื่อกระแสไฟฟ้าตก
หรือดับ และเพื่อเป็นการรักษาอายุการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์   โดยลดวงเงินลง   
33,000  บาท  เหลือจ านวนเงิน  34,100  บาท 

ระเบียบกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ.  2541  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29 การแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวฯ  ข้างต้น  นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด   
จึงขอเสนอญัตติเรื่องขอขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตามโครงการฯ ดังกล่าว  เพื่อสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด
พิจารณาอนุมัติต่อไป                          

       
                  นายปรีชา   มิตรสูงเนิน 

       นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 
/นางสัญญลักษณ์ ...  

 
 
 
 - ๑๐ - 
 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
    (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)   
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นการ  
ประธานสภาเทศบาล ขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในการขออนุมัติแก้ไข 

เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง               
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  255๙  ตามรายละเอียดของญัตติท่ี                
ท่านนายกได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลขอให้ยกมือด้วยค่ะ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล 



 
ระเบียบวาระที่  ๕    เร่ือง    ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า 

     ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ          
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย     

ประจ าปี  255๙  ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียด 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน              เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   และผู้ร่วมประชุมทุกท่านด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติ 

จากสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดในการขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและ    ส่ิงก่อสร้าง  ตามหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 

เสนอขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ โดย
มีรายละเอียดดังนี้  

ตามมติสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
การกันเงินงบประมาณรายจ่าย (กรณีโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๘) กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

กองช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน(๒๔๐)  
งานไฟฟ้าและถนน(๒๔๒) 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

/ค่าที่ดิน… 
 
 
 
 
 

- ๑๑ - 
 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
๑. โครงการปรับปรุงพื้นลานกีฬา ค.สล. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๙๔๐ ตารางเมตร บริเวณลานกีฬาวัดหนองหว้า  หมู่ท่ี ๑ ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมางบประมาณ ๓๘๖,๒๐๐  บาท 
แก้ไขเป็น 



แผนงานเคหะและชุมชน(๒๔๐)  
งานไฟฟ้าและถนน(๒๔๒) 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

๑. โครงการปรับปรุงพื้นลานกีฬา ค.สล. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๙๔๐ ตารางเมตร บริเวณลานกีฬาวัดหนองหว้า หมู่ท่ี ๑ ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมางบประมาณ ๓๘๖,๒๐๐  บาท 

ตามมติสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
การกันเงินในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) 

กองช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน(๒๔๐)  
งานไฟฟ้าและถนน(๒๔๒) 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ขนาด Ø ๐.๖๐  เมตร พร้อมบ่อพัก จ านวน ๗ บ่อ ความ
ยาวรวม ๗๒ เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดกว้าง ๐.๔๐  เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๔๐ 
เมตร ความยาวรวม ๓๓  เมตร และขยายผิวจราจร ค.สล. หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร พื้นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ตรม.  บริเวณถนนเทศบาล ๑๘ (จากบ้านนางประนอม สุวรรณ 
เช่ือมต่อท่อระบายน้ าเดิม) หมู่ ๓,๔ ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา         
จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ ๓๓๔,๕๐๐  บาท 
แก้ไขเป็น 
แผนงานเคหะและชุมชน(๒๔๐)  
งานไฟฟ้าและถนน(๒๔๒) 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง… 
 
 
 
 
       - ๑๒ - 
 



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร  ลึกเฉล่ีย ๐.๔๐ เมตร ช่วงท่ี ๑ 
ยาว ๗๔ เมตร ช่วงท่ี ๒ ยาว ๓๓ เมตร ช่วงท่ี ๓  ยาว ๗๐ เมตร  รวมความยาวทั้งสามช่วง 
๑๗๗ เมตร และขยายผิวจราจร ค.สล. หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๑๙๐ ตารางเมตร บริเวณถนนเทศบาล ๑๘, ซอยละลมหม้อ ๕ เช่ือมต่อระบบระบายน้ าเดิม 
หมู่ท่ี ๓ ,๔ ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ 
๓๒๗,๐๐๐  บาท 
เหตุผล 
เพื่อให้ถูกต้องและสามารถด าเนินการได้ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลใน
การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภทค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
๑. โครงการปรับปรุงพื้นลานกีฬา ค.สล. บริเวณลานกีฬาวัดหนองหว้า หมู่ท่ี ๑                   
ต.โคกกรวด หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร แก้ไขเป็น หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร เนื่องจากผิดพลาด
ทางธุรการ งบประมาณเท่าเดิมคือ ๓๘๖,๒๐๐  บาท          
๒. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บริเวณถนนเทศบาล ๑๘  (จากบ้านนางประนอม สุวรรณ 
เช่ือมต่อ    ท่อระบายน้ าเดิม) หมู่ ๓,๔  ต.โคกกรวด งบประมาณ ๓๓๔,๕๐๐  บาท  แก้ไข
เปล่ียนแปลงเป็น  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  บริเวณถนนเทศบาล ๑๘  (จากบ้านนาง
ประนอม สุวรรณ เช่ือมต่อท่อระบายน้ าเดิม) หมู่ ๓,๔     ต.โคกกรวด  งบประมาณ 
๓๒๗,๐๐๐ บาท เนื่องจากผู้รับจ้างได้ท าการขุดร่องระบายน้ าแล้วพบว่าพื้นล่างเป็นแผ่นหิน
ขนาดใหญ่ตลอดแนววางท่อท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการได้จึงขอเปล่ียนแปลง
โครงการ   
ระเบียบกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ หมวด ๔  ข้อ ๒๗ การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น  

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวฯ ข้างต้น นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด จึง
ขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างตามโครงการฯดังกล่าว เพื่อเทศบาลต าบลโคกกรวดพิจารณา
อนุมัติต่อไป                                              

                                          
                                                             นายปรีชา  มิตรสูงเนิน 
                                                            นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
    (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)  



 
/นางสัญญลักษณ์...   

 
 
 

 - ๑๓ - 
  
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นการ  
ประธานสภาเทศบาล ขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในการขออนุมัติแก้ไข 

เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง               
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  255๙  ตามรายละเอียดของญัตติท่ี                
ท่านนายกได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลขอให้ยกมือด้วยค่ะ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ือง    การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (กองการประปา) 
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล เนื่องจากได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด  ซึ่งแจ้งว่า 
   มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาล 

ต าบลโคกกรวดในการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล    ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจง
รายละเอียดให้สภาฯ  ทราบ 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดด้วยมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติ 
นายกเทศมนตรี  ต่อสภาเทศบาลเพื่อขอจากสภาเทศบาลในการจ่ายขาดเงินสะสมในแผนงานเทศพาณิชย์   

กองการประปา  เพื่อให้การบริการประชาชนเกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ            
ตามหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 

เสนอขออนุมัติจากสภาเทศบาลในการจ่ายขาดเงินสะสม  ในแผนงานเทศพาณิชย์ 
กองการประปาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2548   จ านวน  302,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนจ่ายน้ าประปาลอด
ถนนมิตรภาพบริเวณหมู่ท่ี  6  หน้าบ้านนายวิษณุกร  รามวินิช  เช่ือมต่อกับท่อเมนบริเวณ
หน้า บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) โคกกรวด    

เหตุผล 

ด้วยในปัจจุบันในเขตต าบลโคกกรวด  ได้มีการเจริญเติบโตและการขยายตัวในด้าน
ของเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  มีโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานของรัฐ
รวมถึงโครงการบ้านจัดสรรเข้ามา  ต้ังอยู่ในพื้นท่ีเขตต าบลโคกกรวดเป็นจ านวนมาก  
โดยเฉพาะพื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลโคกกรวด ด้านถนนมิตรภาพ    ฝ่ังขาเข้ากรุงเทพฯ  มี
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต้ังอยู่จ านวนหลายโรงงาน  อาทิเช่น  บริษัทเอสดับบลิว



แอนด์ซันส์ จ ากัด ,บริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย จ ากัด กลุ่มบริษัทพีซีเอส เอสเตท จ ากัด และ
บริษัทศิริวิทย์สแตนเลย์   จ ากัด ฯลฯ รวมถึงเป็นท่ีต้ังของหน่วยงานราชการขนาดใหญ่ คือ  

 

/โรงพยาบาลเทพรัตน์… 

 

 

 - ๑๔ - 

 

โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีจ านวนเตียงคนไข้ 400 
เตียง  และหน่วยงานราชการขนาดใหญ่เหล่านี้  มีปริมาณ  การใช้น้ าประปาในปริมาณ
ค่อนข้างสูง  จึงส่งผลกระทบให้ปริมาณการใช้น้ าประปาท่ีจ่ายมายังพื้น ท่ีดังกล่าว            
ไม่เพียงพอ  ประกอบกับกิจการประปาเทศบาลต าบลโคกกรวดยังไม่มีเงินเหลือจ่ายและยังไม่
มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  มาต้ังจ่ายก่อน
เป็นอันดับแรก  จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม 

ฉะนั้น  เพื่อให้การบริการประชาชนเกิดความรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จ่ายน้ าประปา รวมถึงเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  จากปริมาณ
น้ าประปาไม่พอเพียง  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลในการจ่ายขาดเงินสะสม  แผนงานการ
พาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง  จ านวน 302,000.- บาท  
เพื่อเป็นการวางท่อเมนจ่ายน้ าประปาลอดถนนมิตรภาพ บริเวณหมู่ท่ี 6 หน้าบ้านนายวิษณุ
กร  รามวินิช  เช่ือมต่อกับท่อเมนบริเวณหน้า บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) โคกกรวด เป็นท่อ 
HDPE Ø 160  มม.    PN 10 พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมระยะทาง  70  เมตร  ท้ังนี้  
เทศบาลฯ (งานเทศพาณิชย์  กองการประปา)  ได้ตรวจสอบแล้วมียอดเงินสะสมเพียง
พอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ า  และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  ดังนี้   

 ๑.   เงินสะสม  ณ  วันท่ี  29  มกราคม  2559 จ านวน 5,905,392.85  บาท 
 หัก  ลูกหนี้ (บัญชีกรมสรรพากร)   จ านวน    120,244.33  บาท 
คงเหลือยอดเงินสะสมท่ีจ าน ามาค านวณจ่ายขาด จ านวน 5,785,148.52 บาท 

          ๒.  กันเงินสะสมไว้ส ารองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าระยะเวลาท่ีเหลือ 
แต่ท้ังนี้ต้องไม่น้อยกว่า  3  เดือน 
2.1  เงินเดือน (34,050x3)  เป็นเงิน  102,150.-  บาท 
2.2  ค่าจ้างประจ า (55,140x3)  เป็นเงิน  165,420.-  บาท 
2.3  ค่าจ้างช่ัวคราว (32,840x3)  เป็นเงิน    98,520.-  บาท 
2.4  ค่าตอบแทน    เป็นเงิน    30,000.-  บาท 

      รวม  396,090.-  บาท 
๑.  หัก 25% ส าหรับกรณีฉุกเฉิน = 5,785,148.52 - 396,090                         

        = 5,389,058.52  บาท 
= 5,389,058.52  x  25%     = 1,347,264.63  บาท 

๒. เงินสะสมท่ีสามารถจะน ามาจ่ายขาดได้ จ านวน  
= 5,785,148.52-396,090-1,347,264.63 

=  4,041,793.89  บาท 



 

/ระเบียบกฎหมาย… 

 

 

 

 - ๑๕ - 

ระเบียบกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้   โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น  ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการ       ท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม 

ระเบียบเรียบร้อยแล้ว 
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อ

หนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดให้การใช้จ่ายเงินนั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงสถานการณ์คลังและเสถียรภาพ    ในระยะยาว 

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวฯ  ข้างต้น จึงขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม  ต่อสภาเทศบาล  เพื่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป     

                         (นายปรีชา   มิตรสูงเนิน) 
       นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 

นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
    (ท่ีประชุมไม่มีผู้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม)   
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามและเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นการประธานสภา
เทศบาล ขอมติท่ีประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติการจ่ายขาดเงิน 

   สะสมตามรายละเอียดของญัตติท่ีท่านนายกได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลขอให้  
   ยกมือด้วยค่ะ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง  
                               คือประธานสภาเทศบาล 



 
 
 

/ระเบียบวาระที่  ๗ ...      
 
 
 
 
 
 

 - ๑๖ - 
 

ระเบียบวาระที่  ๗      เร่ือง  อื่น ๆ  
 

นางสัญญลักษณ์ กาญจนวัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อสภาเทศบาลพิจารณา   
ประธานสภาเทศบาล หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดท่ีจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของเทศบาลหรือไม่  

ขอเชิญค่ะ  
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ๑.  เนื่องจากเกิดสภาวะภัยแล้งรุนแรง  ท าให้เกิดสภาวะขาดแคลนน้ า  เกิดปริมาณ

น้ าน้อย จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดน้ า  ในส่วนกระบวนการ
ผลิตน้ าประปาได้มีการวางแผนรองรับการด าเนินการไว้แล้วทั้งในด้านการผลิตให้เพียงพอกับ
ความต้องการและการเพิ่มปริมาณความจุการกักเก็บน้ า  ประเด็นส าคัญในตอนนี้คือขอให้ทุก
คนช่วยกันประหยัดน้ าและช่วยกันรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการประหยัดน้ าเพื่อเป็นการ
เตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต 

  ๒.  ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)   ในระหว่างวันท่ี  ๒๓ – ๒๙  
มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และมีแนวคิดให้เชิญประธานคณะกรรมการ
ชุมชนและชุมชนในเขตเทศบาลไปร่วมชมนิทรรศการดังกล่าว 

  ๓.  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริ  ในระยะนี้มีความพยายามให้ทุก
พื้นท่ีทุกภาคส่วนในหมู่บ้านมีความสามารถในการพึ่งตนเอง  ดูแลตนเอง  สร้างภูมคุ้มกัน
ให้กับตนเองให้ได้มากท่ีสุด 

    ๔.  ขอเชิญร่วมโครงการประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
   ๒๕๖๒  ระหว่างวันท่ี  ๒๔ -๒๖, ๒๙ กุมภาพันธ์  และวันท่ี  ๑ – ๒  มีนาคม  ๒๕๕๙    

เวลา  ๑๘.๐๐  -  ๒๒.๐๐  น.  เพื่อทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
เพื่อน ามาจัดท าเป็นแผนปี  เพื่อน ามาสู่แนวทางปฏิบัติต่อไป 
 ๕.  ในช่วงนี้จะเทศบาลฯจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ต่อเนื่องกันหลายกิจกรรม  จึงขอ 
ความร่วมมือทุกท่านร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทุกกิจกรรม 

๖.  ขอเชิญทุกท่านร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์และร่วม
โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี  ประจ าเดือนมีนาคม  ๒๕๕๙  ในวันท่ี  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๙ 



นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอแนะหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล  
นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์   เรียนประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์  สมาชิก              
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาลต าบลโคกกรวด  เขต  ๒   ขอเสนอให้หาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะบริเวณบ้าน 

นายต้อมของเก่าเนื่องจากมีปริมาณมากขึ้นซึ่งท าให้มีปัญหาต่าง ๆ ตามมา 
และขอเสนอให้ท าเนินลูกระนาดเพื่อแก้ไขปัญหาการขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วในเขต
ชุมชน 
 

/นายปรีชา...   
 
 
 
 

 - ๑๗ - 
 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี    เรื่องการแก้ไขปัญหาปริมาณขยะบริเวณบ้านต้อมของเก่า มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 

เข้าไปตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 และในส่วนของการแก้ไขปัญหาการขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็ว  ผมขอให้ผู้ท่ี
ได้รับความเดือดร้อนเข้ามายื่นค าร้องเกี่ยวกับปัญหาความเดือนร้อนดังกล่าว 

นางภัสสร  บุญโคกกรวด   เรียนประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางภัสสร  บุญโคกกรวด   สมาชิกสภาเทศบาล             
สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลโคกกรวด  เขต  ๑  ขอเสนอให้ติดตามการขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณชุมชนดอนแต้ว 

สามัคคี  และขอเสนอให้ตรวจสอบและแก้ไขพื้นผิวอาคารอเนกประสงค์บ้านดอนแต้ว 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี    เรื่องขอขยายเขตไฟฟ้า  มอบหมายให้คุณสุเทพ  ประพิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
   เป็นผู้ดูแลตรวจสอบ และเรื่องพื้นผิวอาคารอเนกประสงค์บ้านดอนแต้ว  ได้มีแผนด าเนินการ 

เรียบร้อยแล้ว 
นายอาธร  โพธิกนิษฐ์    เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายอาธร  โพธิกนิษฐ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี          
ท่ีปรึกษานายก            กระผมขอทราบแนวทางและรูปแบบการจัดท าทางจักรยานซึ่งในระยะเวลาต่อจากนี้จะมีการ 

ด าเนินการในส่วนต่าง ๆ  
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี    ผมขอมอบหมายให้กองช่างด าเนินการ 
นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน   เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายสมนึก  ศิลปะสูงเนิน   สมาชิกสภาเทศบาล             
สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลโคกกรวด  เขต  ๑  ขอเสนอให้ตรวจสอบเรื่องบ่อน้ าบาดาล  บริเวณศาลปู่อินทร์ 
นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี    ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ 



นายสุชาติ  จิตโคกกรวด    เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายสุชาติ  จิตโคกกรวด  สมาชิกสภาเทศบาล             
สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลโคกกรวด  เขต  ๑  ขอเสนอให้มีการตรวจสอบรถบรรทุกดินท่ีวิ่งขนดินภายในหมู่ท่ี  ๔   

บ้านละลมหม้อ  ท าให้เกิดฝุ่นและเศษดินหล่นภายในถนนบริเวณหมู่บ้าน 
 ขอให้ติดตาข่ายบริเวณสนามฟุตซอล อาคารอเนกประสงค์หมู่ท่ี  ๔  บ้านละลมหม้อ 

นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี    มอบหมายให้ปลัดเทศบาลและกองช่างไปตรวจสอบและให้ด าเนินการให้ถูกต้อง 
นายวิลาศ  พงษ์โคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายวิลาศ  พงษ์โคกกรวด  สมาชิกสภาเทศบาล             
สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลโคกกรวด  เขต  ๒  ขอเสนอให้ด าเนินการราดยางถนนให้ตลอดเส้นทุกเส้น 
 นายปรีชา  มิตรสูงเนิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี    การราดยางถนนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จทุกสายจะพิจารณาด าเนินการ 
    และขอเพิ่มเติมให้ด าเนินการส ารวจท่อระบายน้ าแต่ละหมู่บ้าน  
นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอแนะหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล  

(ท่ีประชุมไม่มีผู้เสนอ) 

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน 
ท่ีมาร่วมประชุม 

 

/ส าหรับการ... 
 
 
 
 
 
 

- ๑๘ - 
 

ส าหรับการประชุมวันนี้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้องขอขอบคุณ 
ทุกท่านอีกครั้ง  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ๑๘ - 
 

ส าหรับการประชุมวันนี้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้องขอขอบคุณ 
ทุกท่านอีกครั้ง  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 
สมัยวสิามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๙    เมื่อวันท่ี  ๑๘  มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 
 
 
(ลงช่ือ)             ประธานสภาเทศบาล 
          (นางสัญญลักษณ์  กาญจนวัฒนา) 

   นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล  ผู้ตรวจ 
นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์  ผู้พิมพ์ 

นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุวงษ์         ผู้จด/บันทึก 

 
- ๘ - 

 
 
ส าหรับการประชุมวันนี้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ต้องขอขอบคุณ 

ทุกท่านอีกครั้ง  ขอปิดการประชุมค่ะ  
 
เลิกประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  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 

๑๓. จะเริ่มเมื่อใด    
๑๔. แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน   
๑๕. ให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 

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

สมัยในปีนั้น    
/๔. วันเริ่มสมัย... 

 
 
 

 - ๔ - 
 

๒๔. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป   
๒๕. 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 



๖. 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  และเสนอให้มกีารติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นแนวทางป้องกัน
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  

 
 
 
 
                                         


