
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2  ประจําปี  2556 
วันท่ี  21  สิงหาคม  2556  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  ช้ัน 3 
 ผู้มาประชุม  
1 นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย ประธานสภาเทศบาล 
2 นางศุภิสรา             ผาสุโพธิ์ รองประธานสภาเทศบาล 
3 นางเบญจวรรณ       วะลัยศรี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
4 นางอรัญญา            ประจิมนอก สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
5 นายวรวิทย์             คัมภิรานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
6 นายดํารงค์             หมอยา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
7 นายเดชนะ             ประเสริฐสังข์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
8 นางประภัสสร          ไชยมาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
9 นางไฉไล                จําลองนาค สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
10 นางอมรรัตน์            อมรวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
11 นางพรรณิกา           จอมงูเหลือม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
12 นางนงนุช               วันผักแว่น สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
13 นายสันติ                เกิดโมฬี ปลัดเทศบาล/เลขานุการ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล  
1 นายไพบูลย์            พฤกษ์พนาเวศ นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม 

2 นางบุญนํา             ชูสาย รองนายกเทศมนตรี 
3 น.ส.ดารารัตน์         ชาตะวราหะ รองปลัดเทศบาล 
4 นายพิทักษ์             สมบูรณ์ รองปลัดเทศบาล 
5 นายณัฐพงษ์           เสรีพาณิชย์การ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ 
6 ว่าท่ีร้อยตรีศุภกฤต   สําเนียงใหม่ ผู้อํานวยการกองช่าง 
7 นายนพดล             ไชยทองศรี ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
8 นางลักษณา            ประสีระเตสัง ผู้อํานวยการกองคลัง 
9 ว่าท่ีร้อยเอกชัยวัฒน์  มัฆวิมาลย์ ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
10 ดร.วฤต                 วิศรุตเวศม์ ผอ.สถ.รร.เทศบาล1โยธินนุกูล 
11 นายเดช                 วงศ์ไพบูลย์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
12 นายสมบัติ              สันคํา ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาล 
13 นางอรอนงค์           เพ็ญสุข จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน6ว 
14 น.ส.วธิาธรณ์           ทิศกลาง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
15 น.ส.สุรีย์พร             อันทรินทร์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน6ว 
16 น.ส.ธีราภรณ์           แท่งทอง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 5 
17 นายธีรพงศ์              ป่ินสันเทียะ พนักงานจ้างท่ัวไป 
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 ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา 
 

 

1 นายเทพรัฐ           ฉันทพจน์ ชุมชนบ้านบุ่ง 

2 น.ส.สวุิมล            สังข์น้อย ชุมชน มทบ.21 

3 นางสมบูรณ์         เกมกลาง ชุมชนบ้านบุ่ง 

4 นางรัศมี             เรืองศิริ ชุมชน ส.พัน.22 

5 นางสมัย              เอ่ียมสูงเนิน ชุมชนอากาศโยธิน 

6 นางคําพอง           บุตรกุล ชุมชน  ช.พัน.3 

   

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
 
 

เม่ือท่ีประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาล  ได้เชิญประธานสภา
เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมจุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย  พร้อมนําผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านไหว้พระสวดมนต์  และเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลดําเนินการ
เปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย   เรียนท่านรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  

ผู้อํานวยการกองทุกกอง  พนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  สื่อมวลชน  
และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมทุกท่าน 

 

    ขอเปิดการประชุมการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3   ครั้งท่ี  2  ประจําปี  พ.ศ.2556   

 

   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  อ่านประกาศนัดประชุมสภาเทศบาล 
    ตําบลหนองไผ่ล้อม  เชิญครับ 
    
นายสันติ   เกิดโมฬี          เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมทุกท่าน 

ผม  นายสันติ  เกิดโมฬี  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม ฉบับท่ี 19 เรื่อง  นัดประชุม
สภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2   ประจําปี  
พ.ศ. 2556 
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ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล

ตําบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําปี  พ.ศ.2556  ต้ังแต่วันท่ี  1  
สิงหาคม  2556  เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน  และได้ประกาศให้ทราบ
โดยท่ัวกันแล้ว  นั้น 

 

บัดนี้  สภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม   ได้กําหนดวันประชุม  และ 
นัดประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2  
ประจําปี  พ.ศ. 2556   ในวันท่ี  21  สิงหาคม  2556  เวลา 10.00 น.  ณ   
ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  ชั้น 3   สํานักงานเทศบาลตําบล
หนองไผ่ล้อมและเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  บทบาท  หน้าท่ีของสภา
เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  สภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมมีความยินดี ขอ
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม  และประชาชนในเขต
เทศบาลหรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  
ตามวัน เวลาและสถานท่ีดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ  ณ  วันท่ี  19  เดือน
สิงหาคม  พ.ศ. 2556 

 

             นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
                  

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย     ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ประธานสภาเทศบาล  มีดังต่อไปนี้     

-ไม่มี- 
                                                                                                           

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย      ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล 

ประธานสภาเทศบาล  หนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1  วันท่ี 14 สิงหาคม 2556 
 

     มีสมาชิกท่านใด   จะขอแก้ไขคําพูดของท่านท่ีได้กล่าวไปแล้ว 
    ตามรายงานการประชุมท่ีได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ได้อ่านและ 
    พิจารณาล่วงหน้าแล้ว  หรือไม่   
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณดํารงค์  หมอยา   
ประธานสภาเทศบาล    
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นายดํารงค์  หมอยา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายดํารงค์  หมอยา  สมาชิกสภาเทศบาล 

ตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

       ขอแก้ไขหน้าท่ี 53  บรรทัดท่ี 19  “ หัวหน้า ” เป็น “ อาคาร ” 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย   มีสมาชิกท่านใด   จะขอแก้ไขคําพูดของท่านท่ีได้กล่าวไปแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  ตามรายงานการประชุมท่ีได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านได้อ่านล่วงหน้าอีกหรือไม่ 
 

     ถ้าไม่มี   เป็นอันว่ารับรองรายงานการประชุม   ขอมติท่ีประชุม 
ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    รับรองเป็นเอกฉันท์  จํานวน 11 เสียง  รับรองรายงานการประชุม 
    สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2556  
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย   ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  ตอบกระทู้ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณไฉไล  จําลองนาค 
ประธานสภาเทศบาล    
 

นางไฉไล  จําลองนาค   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน  นางไฉไล  จําลองนาค สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

     ดิฉันอยากให้การทํางานมีความโปร่งใส  บริสุทธิ์  ในการทํางาน  และ 
    รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากส่วนไหน  ก็จะต้องมีรายละเอียด  แต่ในการจัดงานท้ัง  2 
    โครงการนี้  ไม่มี  ถ้าท่านมีรายละเอียดจะชี้แจงก็ไม่เป็นไรดิฉันจะทําตามอํานาจ 
    อันทรงเกียรตินี้ต่อไปค่ะ 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   
ประธานสภาเทศบาล นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ   

 

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
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ท่านสมาชิกสภาเทศบาลควรทําหนังสือถึงท่านประธานสภาเทศบาล 

ล่วงหน้าก่อน 7 วัน  เพ่ือจะได้นําเข้าบรรจุในระเบียบวาระ  และกระทู้ถามนี้ 
เป็นกระทู้ถามท่ัวไป 

 

1. โครงการเทศกาลมหาสงกรานต์  “ วันไหลโคราช  มาดูถ่ัวะ  ”  
ปี 56   โครงการนี้มีรูปแบบการจัดงานท่ีให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มา 
ร่วมงานกันถ้าท่านมาร่วมงานวันดังกล่าวท่านจะเห็นว่า  ช่วงเช้าเทศบาลมีพิธี
ทําบุญเลี้ยงพระ  ต่อมาก็มีพิธีการรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ  และมีการประกวด
ผู้สูงอายุสุขภาพดี  ส่วนในภาคบ่ายก็มีการประกวดขบวนแห่สงกรานต์การแต่ง
กายย้อนยุค  และอ่ืนกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย  ผมก็ได้พยายามใช้อย่างมี
ประโยชน์สูงสุดและทําให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  และกองการศึกษา
ได้ทําการสํารวจผลการจัดงานโครงการนี้  ผลตอบรับก็สูงสุด 

 

2. โครงการ  รณรงค์เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม ร่วมพลังชาวโคราช 
เอาชนะยาเสพติด  เป็นโครงการท่ีเทศบาลจัดงานร่วมกันกับองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดนครราชสีมา  โรงพยาบาลค่ายสุรนารี  ชมรมเพ่ือนสุวัจน์  และค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงานโครงการนี้ก็มี  เช่น ค่าเช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าเก้าอ้ี  เครื่องป่ันไฟ 
และยังมีรายจ่ายอ่ืน ๆ อีกมากมาย  โดยการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ  จาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ชมรมเพ่ือนสุวัจน์  และได้ใช้จ่ายเงิน
งบประมาณจากเทศบาลเพียง  จํานวน 27,300.- บาท  เชน่  จ่ายค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย  ค่าบริการรถสุขา 2 คัน  ค่าบริการรถพยาบาล  
และค่าอาหาร  ค่าเครื่องด่ืมแขกวีไอพี  พนักงาน  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานนี้  ถ้า
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นดีเห็นงามอยากให้มีโครงการนี้อีกก็ต้องแจ้งล่วงหน้า  
เนื่องจากต้องมีการดําเนินการประสานงานตามลําดับอีกต่อไป  ในรายละเอียด
กระทู้ถามท่ีท่านได้กระทู้ถามมา  ผมก็ตอบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
เพ่ือทราบครับ 
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ระเบียบวาระท่ี  4   ญัตติร่างเทศบัญญัติท่ีค้างพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล          เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557    
  

วาระท่ีสอง   การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
      รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 
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     เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  เป็นอันว่าสภา 
    เห็นชอบรับหลักการแห่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ.2557  เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม เรียบร้อยแล้ว 
ต่อไปการพิจารณาวาระท่ีสอง    

 

ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

นางเบญจวรรณ  วะลัยศรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผู้ทรงเกียรติ   และคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมทุกท่าน   

ข้าพเจ้า   นางเบญจวรรณ  วะลัยศรี  กรรมการและเลขานุการแปรญัตติ    
ขอรายงานต่อประธานสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 

 

เรื่อง สรุปผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี พ.ศ. 2557 

 

ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
สมัยท่ี  3  ประจําปี  2556  เม่ือวันท่ี  14  สิงหาคม  2556  เรื่อง  การพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ซ่ึงสภาเทศบาล
ตําบลหนองไผ่ล้อม   ได้มีมติรับร่างหลักการไปแล้ว  ในวาระท่ี  1  ส่วนวาระท่ี  2 
การแปรญัตติ  สภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ 3 
ท่าน   ประกอบด้วย  นางไฉไล  จําลองนาค  นายเดชนะ  ประเสริฐสังข์   และ นาง 
เบญจวรรณ  วะลัยศรี   และท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม   ได้กําหนด 
เวลาการแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน  ต้ังแต่วันท่ี 15 – 17  สิงหาคม  2556  นั้น 

   
บัดนี้   คณะกรรมการแปรญัตติได้ดําเนินการรับคําขอแปรญัตติ   และ 

ตรวจร่างเทศบัญญัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและขอสรุปผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557   ของเทศบาลตําบล 
หนองไผ่ล้อม  ดังนี้  

 

1. คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ 
2. ประมาณการรายรับ   ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ 
3. รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน  ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ 
4. รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย  ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ 
5. ประมาณการรายรับและรายจ่าย  ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ 
6. บันทึกหลักการและเหตุผลเทศบัญญัติ ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ 

                     งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2557 
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7. ประมาณรายจ่ายงบกลาง   ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ 
8. ประมาณการรายจ่ายสํานักปลัด  ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ 
9. ประมาณการรายจ่ายกองคลัง  ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ 
10. ประมาณการรายจ่ายกองช่าง  ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ 
11. ประมาณการรายจ่ายกองสาธารณสุข ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ 
12. ประมาณการรายจ่ายกองการศึกษา ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ 
13. ประมาณการรายจ่ายกองสวัสดิการสังคม ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ 
14. ประมาณการรายจ่ายโรงเรียนโยธินนุกูล ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ 
15. ประมาณการรายจ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม   ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ 
16. ประมาณการรายจ่ายสถานธนานุบาล ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม   ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมทราบและ
พิจารณาในวาระต่อไป    ขอแสดงความนับถือ 
นางเบญจวรรณ  วะลัยศรี  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   และคณะผู้บริหาร
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมทุกท่าน   ตามมติท่ีประธานคณะกรรมการ 

แปรญัตติ     รายงานต่อประธานสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
เรื่อง  การพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ของเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
ว่าไม่มีสมาชิกท่านใด    ยื่นคําเสนอขอแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติ 
ดังกล่าว 

 

ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานต่อท่ีประชุม 
สภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  เรื่อง  การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณ  รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  
 

ขอมติท่ีประชุม  ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบ   ให้คงร่างเดิม 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2557 
ในวาระท่ีสอง    โปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านในวาระสอง  จํานวน 11  สียง 
    
นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    และคณะ 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมทุกท่าน 
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ต่อไปเป็นวาระท่ีสาม  ข้ันลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 
   

ตามมติท่ีประชุมการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ของเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม     
ไม่มีสมาชิกท่านใด  ยื่นคําขอแปรญัตติ 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
สภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547 
 

ข้อ  52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการ 
อภิปราย    เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย 
ถ้ามีเหตุอันสมควร 
 

ในการพิจารณาวาระนี้    ให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินลงมติว่า 
จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ 

    

จึงขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  ให้ตราข้ึน 
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557   
ของเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  หรือไม่    
 

 ขอมติท่ีประชุม    ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ 
ให้ตราเป็น   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2557  ของเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม ได้   โปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จํานวน  11  เสียง ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ของเทศบาลตําบล 
หนองไผ่ล้อม   

    

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ  พ.ศ.2496  ในการนําร่าง 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบัญญัติเสนอต่อสภาเทศบาล หากสภาเทศบาลเห็นชอบรับหลักการ   

จะมีการแปรญัตติในร่างเทศบัญญัตินั้น  เม่ือสภาเทศบาลเห็นชอบให้ตรา 
เป็นเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว  ซ่ึงจะได้ส่งต่อไปให้นายอําเภอเมืองนครราชสีมา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป  และนายอําเภอให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้เทศบาล 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 
โดยให้ติดประกาศอย่างเปิดเผย  ณ  ท่ีทําการสํานักงานนั้น  
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ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติการคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครอง 

 ส่วนท้องถ่ินเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโยธินนุกูล 
หน่วยงาน  โรงเรียนโยธินนุกูล 

          

     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   
นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   

 

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

เรื่อง  ญัตติการคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนโยธินนุกูล  หน่วยงาน  โรงเรียน
โยธินนุกูล 

 

ข้าพเจ้าขอเสนออญัตติพิจารณา  เรื่อง  การดําเนินการสรรหาผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาพ้ืนฐาน  โรงเรียน
โยธินนุกูล 

 

ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  ได้ดําเนินการสรรหาผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียน
โยธินนุกูล  ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  กําหนดจํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  การเลือก  ประธานกรรมการ  และกรรมการ วาระ
การดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  พ.ศ.๒๕๔๖ จํานวน ๑ คนไปแล้วนั้น  เนื่องจาก ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีสรรหาโดยสภาเทศบาลได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี  และ
พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 

 

ดังนั้น  โรงเรียนโยธินนุกูล  จงึมีความจําเป็นต้องขออนุมัติสภาเทศบาล
ตําบลหนองไผ่ล้อมและขอความเห็นชอบสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  เพ่ือ 
ให้สภาพิจารณาสรรหาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนโยธินนุกูล  จํานวน ๑ คน ตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ  กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการ และกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก
ตําแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ 2 (๕) และ 
ข้อ ๕ (๓) 
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จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  และขอความเห็นชอบสภา

เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  เพ่ือให้สภาพิจารณาต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 
ไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 

     นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย     ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   เสนอชื่อผู้ท่ีตนเห็นว่า 
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว ควรดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนโยธินนุกูล  

และคําเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
 

 เชิญท่านสมาชิก  คุณประภัสสร  ไชยมาตย์   
 

นางประภัสสร  ไชยมาตย์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   ท่านสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และคณะผู้บริหารเทศบาลตําบล 
    หนองไผ่ล้อม  ดิฉัน  นางประภัสสร  ไชยมาตย์  สมาชิกสภาเทศบาล 

 

ขอเสนอชื่อ  นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  เป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนโยธินนุกูล  ค่ะ 

 

นางอมรรัตน์  อมรวงศ์     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม   

ดิฉัน  นางอมรรัตน์  อมรวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 

ขอรับรองการเสนอชื่อนาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  เป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนโยธินนุกูล  ตามท่ีคุณประภัสสร  ไชยมาตย์  
เสนอค่ะ 
 

นางศุภิสรา  ผาสุโพธิ์           เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมทุกท่าน   
    ดิฉัน  นางศุภิสรา  ผาสุโพธิ์  รองประธานสภาเทศบาล 
 

ขอรับรองการเสนอชื่อนาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  เป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนโยธินนุกูล  ตามท่ีคุณประภัสสร  ไชยมาตย์  
เสนอค่ะ 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย     มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อ  สมาชิกท่านอ่ืน 
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนโยธินนุกูล   อีกหรือไม่ 
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     เม่ือไม่มีผู้เสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืน  ขอมติท่ีประชุม 
    สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการเสนอชื่อ นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย   

เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนโยธินนุกูล  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จํานวน  11  เสียง  ให้  นาวาอากาศตรีโยธิน 
ชูสาย  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนโยธินนุกูล  

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย    ขอขอบคุณ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมผู้ทรงเกียรติ 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่าน  ท่ีไว้วางใจเลือกผมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียน

โยธินนุกูล  ผมจะปฏิบัติหน้าท่ีในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนโยธิน  อย่างเต็มท่ีและจะคํานึงถึงประโยชน์สูงสุด  หากมีเรื่องอะไรของ
เก่ียวกับโรงเรียนยินนุกูล  ผมจะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบครับ 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย      ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ  หน่วยงาน   กองช่าง 
 

     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   
นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   

 

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2556   

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายจ่าย
งบประมาณ  หน่วยงาน  กองช่าง   ในงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างจํานวน  2  โครงการ  ดังนี้ 

1.  โครงการก่อสร้างทางระบายน้ํา ค.ส.ล.พร้อมถมดิน (ประตู 3) 
บริเวณหน้าบ้านพักทหารหน้าโรงพยาบาลค่ายสุรนารี  งบประมาณต้ังไว้  
780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) เนื่องจากสภาพปัจจุบันมีการ 
ปรับระดับท่ีด้วยการถมดินไปบางส่วน  เพ่ือป้องกันน้ําท่วมขังและไหลเข้า 
อาคารบ้านเรือน  ทําให้ปริมาณวัสดุท่ีต้องใช้ในโครงการลดลง  จึงต้องปรับ 
ลดวงเงินงบประมาณเป็นเงิน  365,700  บาท  (สามแสนหกหม่ืนห้าพัน 
เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  ดังนี้ 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน้ํา  ค.ส.ล.พร้อม
ถมดิน(ประตู  3)  บริเวณหน้าบ้านพักทหาร
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี  หมู่ท่ี  1  ตําบลหนองไผ่ล้อม  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ความยาวประมาณ  
150.00  เมตร 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน้ําค.ส.ล.พร้อมถม
ดิน(ประตู  3)  บริเวณหน้าบ้านพักทหารโรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี  หมู่ท่ี  1  ตําบลหนองไผ่ล้อม  อําเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา  งานทางระบายน้ํารูปตัววี  ค.ส.ล.  
ปากกว้าง  1.60  เมตร  และขนาดปากกว้าง  1.90  
เมตร  ความลึกเฉลี่ย  0.40 - 0.60  เมตร  งานท่อ
ระบายน้ํา       ค.ส.ล.  ขนาด  Ø 0.60  เมตร  ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า  30.00  เมตร  พร้อมบ่อพักจํานวน  
3  บ่อ  ขนาดความยาวรวมท้ังโครงการ  150.00  เมตร 
   

 
 

3. โครงการก่อสร้างเสาธงและพ้ืนคอนกรีตโรงเรียนโยธินนุกูล 
งบประมาณต้ังไว้  800,000  บาท(แปดแสนบาทถ้วน)  เนื่องจากเทศบาลได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดในปีงบประมาณ  
2556  ทําให้ปริมาณงานเทพ้ืนคอนกรีตตามโครงการลดลง  จึงต้องปรับลดวงเงิน
งบประมาณเป็นเงิน  145,000  บาท  (หนึ่งแสนสี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  และขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายจ่ายงบประมาณ  ดังนี้ 

 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงและเทพ้ืนคอนกรีตของ
โรงเรียนเทศบาล  1  (โรงเรียนโยธินนุกูล) 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงและเทพ้ืนคอนกรีต
ขนาดความสูงเสาธงสูง  9.00  เมตร  ฐานเสาธงรัศมี  
6.00  เมตร  สูง  1.05  เมตร  มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
28.26  ตารางเมตร  จํานวน  1  จุด  ของโรงเรียน
โรงเรียนโยธินนุกูล 

 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2541  ข้อ  29   
“การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้างท่ีทําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ท่ีก่อสร้าง  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอ
สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ   
   นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม 
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นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย   มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่ีประชุมหรือไม่ 
    
     เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี 
    ได้เสนอญัตติดังกล่าว    เพ่ือพิจารณาร่วมกัน    ขอมติท่ีประชุม 
    ถ้าสมาชิกท่านใดอนุมัติโปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม   อนุมัติเป็นเอกฉันท์  จํานวน  11  เสียง  อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง 
คําช้ีแจงงบประมาณ  

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย      ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณและโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หน่วยงาน   กองสวัสดิการสังคม 
 

     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   
นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ 
   

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 

เรื่อง   ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณและโอนเงิน 

งบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
และโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เนื่องจากเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.2556  ของหน่วยงาน  กองสวัสดิการสังคมใน
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง  พร้อม
ติดต้ังเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งงบประมาณต้ังไว้ 1,500,000.-บาท  

คณะผู้บริหารพิจารณาแล้วว่า  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการออกกําลังกาย 
ของประชาชนในชุมชน  และเพ่ือให้กลุ่มเด็กเล็กในชุมชนมีพัฒนาการท้ังทาง
ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  จึงขออนุมัติดําเนินการตามราย 

ละเอียดดังกล่าว  ดังนี้ 
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1. แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง  พร้อมติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง                    
ต้ังไว้  1,500,000.-บาท      

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง  
พร้อมติดต้ังเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 
เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้ท่ัวถึง  และได้รับ
ประโยชน์อย่างสูงสุด เช่น  จักรยานเอนป่ันออกกําลังขา
,เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบก้าวเดิน,เครื่องยก
น้ําหนักแบบนอน ใช้ออกกําลังกล้ามเนื้อแขนและ
หน้าอก  และเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งอ่ืนฯลฯ  จึง
ยึดราคาครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาดท่ัวไป  ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน) 
 

(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง  พร้อมติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง                    
ต้ังไว้  345,000.-บาท      

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง  
พร้อมติดต้ังเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 
เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้ท่ัวถึง  และได้รับ
ประโยชน์อย่างสูงสุด เช่น  จักรยานเอนป่ันออกกําลังขา
,เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบก้าวเดิน,เครื่องยก
น้ําหนักแบบนอน ใช้ออกกําลังกล้ามเนื้อแขนและ
หน้าอก  และเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งอ่ืนฯลฯ   
จํานวน  1  ชุด    ราคา  345,000.-บาท  ติดต้ังท่ีชุมชน
อากาศโยธิน  จึงยึดราคาครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาด
ท่ัวไป  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

 
2. โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   

             งบลงทุน 

                   หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

                   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

-  ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซ้ืออุปกรณ์สนามเด็กเล่น  พร้อมติดต้ัง  
ต้ังไว้  1,155,000.-บาท 

       -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์สนามเด็กเล่น  เช่น  บ้านสายรุ้ง ฯลฯ    

จํานวน  2  ชุด ๆ  ละ577,500.-บาท  รวมเป็นเงิน  1,155,000.-บาท     ติดต้ังท่ี
ชุมชนอากาศโยธินและชุมชนครองฟ้า   ใช้ราคาครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาด  
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)  รายละเอียดตามเอกสารบัญชี
การโอนเงินงบประมาณ  ท่ีจัดส่งมาพร้อม 
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ดังนั้น  เพ่ือเป็นการถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วย
การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543   หมวด  4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข้อ  27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างท่ีทําให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ินและ  ข้อ  29  การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ท่ีทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้าง  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ   

   นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย   มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่ีประชุมหรือไม่ 
    
     เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี 
    ได้เสนอญัตติดังกล่าว    เพ่ือพิจารณาร่วมกัน    ขอมติท่ีประชุม 
    ถ้าสมาชิกท่านใดอนุมัติโปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม   อนุมัติเป็นเอกฉันท์  จํานวน 11 เสียง  อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง 

คําช้ีแจงงบประมาณ และโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย      ระเบียบวาระท่ี  8  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาเทศบาล   มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อ 

ประชุมหรือไม่ 
 

     ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณอรัญญา  ประจิมนอก 
    

นางอรัญญา  ประจิมนอก  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน  นางอรัญญา  ประจิมนอก  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

ขอให้เชิญประธานชุมชนเข้าร่วมประชุมด้วย  เขาขอมาค่ะ 
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นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  รับทราบครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณประภัสสร  ไชยมาตย์ 
    

นางประภัสสร  ไชยมาตย์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน  นางประภัสสร  ไชยมาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

ขอเสนอแนะ  เนื่องจากมีขโมย  ขอให้สํารวจตรวจสอบภายในอาคาร
สํานักงานเทศบาล  มีผู้ไม่หวังดีขีดรถยนต์ท่ีจอดไว้ด้านหน้าสํานักงานใกล้บริเวณ
เสาธง  และพอไปเปิดดูกล้องวงจรปิดดูแล้วก็ไม่พบ  เนื่องจากกล้องวงจรปิดชํารุด
เสียหาย 

   

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   
ประธานสภาเทศบาล นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   
 

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   
     ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่ีได้ให้ความสําคัญกล้องวงจรปิด 
    กล้องก็มีส่วนท่ีดีและข้อบกพร่อง  มีการทําลายสัญญาณกล้องวงจรปิด  ก็ขอให้ 
    กองช่างดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยครับ  ส่วนผู้กระทําความผิดผมก็จะพยายาม 
    เร่งรัดหาบุคคลผู้กระทําผิดมา  เพราะหากสมาชิกไม่มีความปลอดภัยผมก็ต้องหา 
    มาตรการมาเพ่ือดําเนินการให้มีความปลอดภัยมากข้ึนครับ 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณดํารงค์  หมอยา   
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายดํารงค์  หมอยา         เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายดํารงค์  หมอยา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
      

     เก่ียวเนื่องกับเรื่อง  อาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล   
มีเด็กนักเรียนในความปกครองของประชาชน  ไม่ได้รับประทานอาหารกลางวัน 
ของโรงเรียน  แต่เด็กนักเรียนไปซ้ืออาหารกินเอง  เพ่ือประโยชน์แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนโยธินนุกูลและเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองเด็กนักเรียน  
ผมหวังว่า  คงได้รับการปรับปรุงแก้ไขเรื่องนี้ให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองครับ 
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นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   
ประธานสภาเทศบาล นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   
 

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม 
   

ผมก็จะได้ปรึกษาหารือกับท่านผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินนุกูล  เรื่อง
อาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูลให้ทําให้อร่อยสะอาดถูกสุขลักษณะ
ต่อไป  เช่น  ก๋วยเต๋ียว  ข้าวราดแกง 

 

เนื่องจากท่ีประกอบอาหารก็ยังก่อสร้างไม่เรียบร้อย  และต้องแจ้ง
ผู้รับเหมาให้รีบดําเนินการก่อสร้างให้เรียบร้อย  ก็คงจะได้ประสานงานและให้
ได้รับความร่วมมือต่อไป 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณไฉไล  จําลองนาค 
ประธานสภาเทศบาล    
 

นางไฉไล  จําลองนาค   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน  นางไฉไล  จําลองนาค สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

 ขอให้ท่านจัดหาอุปกรณ์ในการบันทึกการประชุมสภาเทศบาลให้มี
คุณภาพดีท่ีสุด  ดิฉันขอตําหนิเลขานุการสภาค่ะ  เพราะดูจากรายงานการประชุม
แล้ว  บางถ้อยคําขาดหายไปก็ขอให้ดําเนินการจัดหามาให้ด้วย 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   
ประธานสภาเทศบาล นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   
 

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม  
  

ก็จะได้ให้ดําเนินการจัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียงต่อไปครับ 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณศุภิสรา  ผาสุโพธิ์   
ประธานสภาเทศบาล    
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นางศุภิสรา  ผาสุโพธิ์           เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมทุกท่าน   
    ดิฉัน  นางศุภิสรา  ผาสุโพธิ์  รองประธานสภาเทศบาล 
 

ขอสอบถามเรื่องถังขยะ 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   
ประธานสภาเทศบาล นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   
 

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม  
  

ขอเชิญผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ชี้แจง 
 

นายณัฐพงษ์  เสรีพาณิชย์การ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายณัฐพงษ์  เสรีพาณิชย์การ 
    ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  

เป็นเรื่องงบประมาณการจัดซ้ือจัดจ้าง  ผมจะต้องดําเนินการสํารวจก่อน
ประมาณเดือนพฤศจิกายน  และจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างได้ตามระเบียบต่อไป 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณเบญจวรรณ  วะลัยศรี   
ประธานสภาเทศบาล    
 

นางเบญจวรรณ  วะลัยศรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   และคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมทุกท่าน   

ดิฉัน   นางเบญจวรรณ  วะลัยศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
หนองไผ่ล้อม 
 

เวลาชุมชนต่าง ๆ มายืมของของเทศบาล  ขอให้จัดหาสถานท่ีใหม่ 
ในการเก็บของต่าง ๆ ให้เรียบร้อย  เพ่ือความปลอดภัยของเด็กนักเรียน 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   
ประธานสภาเทศบาล นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   
 

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม 
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เห็นด้วยกับท่านสมาชิก  แต่ทางเทศบาลไม่มีสถานท่ีท่ีจะจัดเก็บ  

เทศบาลก็ไปใช้พ้ืนท่ีโรงเรียนโยธินนุกูลเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อน  ทําให้ถนน
ทางเข้าเป็นหลุมเป็นบ่อ  ก็อยากให้ท่านสมาชิกเสนอแนะพ้ืนท่ีในการจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ของเทศบาลด้วยครับ 

การจอดรถขยะข้างบุ่ง  ก็ทําให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียง  และรถดับเพลิงเทศบาลทําสีใหม่มาก็จอดตากแดดไว้  ก็จะเกิดความ
เสียหายอีกเหมือนเดิม  หากท่ีดินพ้ืนท่ีใดมีความเหมาะสมก็ให้ท่านสมาชิกเสนอ
เข้ามาจะได้ดําเนินการหาทางแก้ไขเรื่องนี้ต่อไป 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณเดชนะ  ประเสริฐสังข์  
ประธานสภาเทศบาล    
 

นายเดชนะ  ประเสริฐสังข์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่าน  ผม  นายเดชนะ  ประเสริฐสังข์  สมาชิกสภาเทศบาล 

ตําบลหนองไผ่ล้อม 
ผมอยากให้พนักงานล้างรถขยะ  ไม่ใช่ขับเสร็จกลับมาจอดไว้  อยากให้

ล้างรถขยะบ้างครับ 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   
ประธานสภาเทศบาล นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   
 

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม  

เห็นด้วยกับท่านสมาชิก  แต่ถ้าล้างรถขยะจะไปล้างตรงไหน  ถ้าล้าง
บริเวณนั้นแล้วน้ําจะไหลลงไปบ่ออาบน้ําม้าหรือไม่  ก็จะมีปัญหาอีก  และรถดูด
อีกคันจอดตากแดดไว้  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขพิจารณาดําเนินการด้วย 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณดํารงค์  หมอยา   
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายดํารงค์  หมอยา         เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายดํารงค์  หมอยา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
ผมเห็นด้วยกับท่ีคุณเบญจวรรณเสนอ  ผมไม่มีลูกหรอกแต่เป็นห่วงลูก

ชาวบ้านคนอ่ืนเค้าครับ 
 
 



 
- 20 - 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณวรวิทย์  คัมภิรานนท์  
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวรวิทย์  คัมภิรานนท์         เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายวรวิทย์  คัมภิรานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
หน้าโรงเรียนโยธินนุกูล  ผมอยากให้มีจราจรหรือพนักงานป้องกันของ

เทศบาลมาดูแลด้านจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนทุกวัน  เพราะท่ีโรงเรียนอ่ืน ๆ  
เขามีธงแดงหรือกรวยวางหน้าโรงเรียน  และมีเจ้าหน้าท่ีหรือตํารวจดูแลด้าน
จราจรให้เป็นประจําทุกวันครับ   

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   
ประธานสภาเทศบาล นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   
 

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม  

ฝากหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  ให้เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันไปอํานวยความ
สะดวกให้ท่ีโรงเรียนโยธินนุกูลด้วยครับ 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ผมขอฝากหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  ให้งานป้องกัน  เรื่องรถยนต์ขอให้ 
ประธานสภาเทศบาล   ช่วยดูแลเป็นหูเป็นตาให้  และตรงท่ีจอดรถท่านนายกควรจะเป็นรถยนต์คันเล็กๆ 

เพราะถ้าเป็นรถป๊ิคอัพคันใหญ่ๆ ทําให้รถเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกไม่ได้ 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณไฉไล  จําลองนาค 
ประธานสภาเทศบาล    
 

นางไฉไล  จําลองนาค   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน  นางไฉไล  จําลองนาค สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
ขอเสนอแนะให้ด้านข้างห้องท่านนายกเป็นท่ีจอดรถเพ่ิมเติมอีกค่ะ  

เพราะสวนหย่อมไม่ต้องมีมากหรอกค่ะ 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   
ประธานสภาเทศบาล นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   
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นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม  
 

     รับไปพิจารณาครับ 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย     ครบระเบียบวาระการประชุมแล้ว ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  

ผู้อํานวยการกองทุกกอง  พนักงานเทศบาลเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  สื่อมวลชน  
และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมทุกท่าน    
ขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา   12.20   น. 
   (ลงชื่อ)     อรอนงค์   เพ็ญสุข    ผู้จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 

   (นางอรอนงค์   เพ็ญสุข) 
           เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว 
 

 (ลงชื่อ)       สันติ   เกิดโมฬี    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสันติ   เกิดโมฬี) 
   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เม่ือวันท่ี  27  สิงหาคม  2556 
 

(ลงชื่อ)       ประภัสสร   ไชยมาตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นางประภัสสร   ไชยมาตย์) 
    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

(ลงชื่อ)       วรวิทย์   คัมภิรานนท์    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายวรวิทย์   คัมภิรานนท์) 
    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

 (ลงชื่อ)         ดํารงค์   หมอยา  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายดํารงค์   หมอยา) 

     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

(ลงชื่อ) นาวาอากาศตรี       โยธิน   ชูสาย       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (โยธิน  ชูสาย) 

              ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 


