
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑/2564 

วันจันทร์ ที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 

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

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
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นายรักชาต ิ    ศรีโทมี 
นายอ าพร     พันธ์กกค้อ 
นายกามิน   แสงเพชร 
นายชัยทว ี  ศรีสุข 
นายชัยยา    แสนณรงค์ 
นายชัยสวาท    ค าภูษา 
นายณัฐพล  ฝ่ายชาวนา   
นายประดษิฐ ์    พรมมินทร์ 
นายเพ็งสินธ ์ โพธิ์ศร ี
นายไพเวียง   โพธิส์ัย 
นายวิลัย      บุราณเดช 
นายสงวน    สุปัญญาบุตร 
นางพัสนีย์  สุราฤทธิ์ 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

รักชาต ิ    ศรีโทมี 
อ าพร     พันธ์กกค้อ 
กามิน   แสงเพชร 
ชัยทวี   ศรีสุข 
ชัยยา    แสนณรงค์ 
ชัยสวาท    ค าภูษา 
ณัฐพล  ฝ่ายชาวนา   
ประดิษฐ ์   พรมมินทร์ 
เพ็งสินธ ์ โพธิ์ศร ี
ไพเวียง   โพธิ์สัย 
วิลัย      บุราณเดช 
สงวน    สุปัญญาบุตร 
พัสนีย์  สุราฤทธิ ์

ผู้ลาประชุม 
-ไม่มี- 
ผู้ขาดประชุม 
-ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายสมใจ    วจีสิงห์   นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าไซ 
๒. นายไพรัตน์  ไพศาล   รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าไซ 
๓. นายเดชา  ผาอาจ   รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าไซ  
๔.นายอ๊อด  พูนเทกอง  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าไซ 
๕.นายทองใส  ภูขาว   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าไซ  
๖.นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว   ปลัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 
๗.นายสานิตย ์  ทองศรี   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๘. นายไพรัตน์  จุลรัตน์พันธ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๙.นายศักดิ์ทิชัย  ค าเครือ   นิติกรช านาญการ 
๑๐.นายวส ุ  สายกองค า  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
๑๑.นายอุดมโชค  แสงเพชร  ลูกจ้างประจ า 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งต่อที่ประชุม 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๒      เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายรักชาต ิ ศรีโทมี  เรื่องรับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ ครั้งที่แล้ว การรับรอง 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีสมาชิกท่านใด จะแก้ไข หรอืเพิ่มเติมหรอืไม่  ถ้าไม่มี ขอมติ
ที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุม ครั้งทีแ่ล้ว  

มติที่ประชุมสภา ด้วยมติ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องกระทู้ถาม 
   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทอ้งถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี-  

ระเบียบวาระที่๕.  เรื่องที่เสนอใหม่ 
๕.๑  ๕.๑ การขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ กรณี การจัดท าบันทึก

ข้อตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะ เรื่องการร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะตาม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรเจริญ หมู่ ๘ ต าบลหนองหญ้าไซ ถึง
สายบ้านนาแก หมู่ ๒ ต าบลบะยาว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน ประกาศคณะกรรมการ
กระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท า
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายรักชาติ  ศรีโทมี เชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียด ให้ที่ประชุม ได้รับทราบ 
ประธานสภาฯ 
นายสมใจ  วจสีิงห์ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน  ตามที่เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ ได้หารือ

ร่วมกับเทศบาลต าบลบะยาว เกี่ยวกับการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการ
สาธารณะ เรื่องการร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านพรเจริญ หมู่ ๘ ต าบลหนองหญ้าไซ ถึงสายบ้านนาแก หมู่ ๒ ต าบลบะ
ยาว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยร่างบันทึกดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯที่
ได้รับแต่งต้ังในการจัดท าร่างบันทึกข้อตกลง ของทั้งสองเทศบาลและผ่านความเห็นชอบ 
จากผู้บรหิารของทัง้สองเทศบาลเรยีบรอ้ยแล้ว ในวันนี้ จึงน าร่างดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุม
สภาฯเพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบ ส าหรบัรายละเอียด มอบ นติิกร ชี้แจงต่อทีป่ระชุม  

นายศักด์ิทิชัย  ค าเครอื  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นิติกร ส าหรับร่างบันทึกข้อตกลงฯ ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้พิจารณา 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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                       บันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะ 
เรื่อง การร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านพรเจริญ หมู่ ๘ ต าบลหนองหญ้าไซ ถึงสายบ้านนาแก หมู่ ๒ ต าบลบะยาว   

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ท าขึ้น ณ เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ  อ าเภอวังสามหมอ  
จังหวัดอุดรธานี  
เมื่อวันที่  ........ เดือน ...............  ๒๕๖๔ 
ระหว่าง  เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ  โดย นายสมใจ วจีสิงห์นายกเทศมนตรีต าบลหนอง
หญ้าไซและ  เทศบาลต าบลบะยาวโดย นายแสงชัย  เกษโสภา นายกเทศมนตรีต าบลบะยาว  
๑.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จัดท าขึ้นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรายชื่อ
ดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑. เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ        อ.วังสามหมอ  จ.อุดรธานี 
 ๑.๒  เทศบาลต าบลบะยาว      อ.วังสามหมอ  จ.อุดรธานี 
 ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีรายชื่อตามข้อ ๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เครือข่าย”  ตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะในเรื่องการร่วมมือกันจัดท า
บริการสาธารณะตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรเจริญ หมู่ที่ ๘
ต าบลหนองหญ้าไซ ถึง สายบ้านนาแก หมู่ที่ ๒ ต าบลบะยาว   โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ เพื่อให้ประชาชนของทั้งสองต าบลได้รับความสะดวก ในการใช้ถนนสาธารณะสัญจร
เชื่อมต่อระหว่างสองต าบล  
๒.๒ เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านการใช้พื้นที่ งบประมาณ ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับเป็นหลัก  
๒.๓ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย ได้รับบริการ
สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด   

 ๓. บันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดบริการสาธารณะ เรื่องการร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะ
ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรเจริญ หมู่ที่ ๘ต าบลหนองหญ้าไซ 
ถึง สายบ้านนาแก หมู่ที่ ๒ ต าบลบะยาว   มีผลผูกพัน เมื่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งสองตามข้อ ๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยให้ถือวันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
สุดท้ายได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นวันบังคับผูกพันตาม
บันทึกฯ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสองแห่ง ได้ลงนาม
ในบันทึกฯ      
๔.ในการด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรเจริญ หมู่ที่ 
๘ต าบลหนองหญ้าไซ ถึง สายบ้านนาแก หมู่ที่ ๒ ต าบลบะยาว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เครือข่าย จะร่วมด าเนินการ ในการใช้พื้นที่ถนนสาธารณะซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง บ้านพรเจริญ 
หมู่ที่ ๘ ต าบลหนองหญ้าไซ ถึง บ้านนาแก หมู่ที่ ๒ ต าบลบะยาว โดยใช้งบประมาณที่ได้รับ
การอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงิน ๘,๑๔๐,๐๐๐ บาท  ( 
แปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)     ซึ่งถนนสายดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าไซ  ๑,๓๐๐ เมตร ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบะยาว ๑,๖๐๐ เมตร รวมระยะทาง 
๒,๙๐๐ เมตร    
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย มอบหมายให้ เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ  เป็น
ผู้ด าเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าว  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก าหนด  และ
มอบหมายให้เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  กรณีที่มีเหตุแห่ง
การฟ้องคดี ที่เก่ียวกับการด าเนินการตาม โครงการดังกล่าว ด้วย  
๕.ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินที่เก่ียวกับโครงการ 
เมื่อด าเนินการก่อสร้างโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อประโยชน์ในการบริหารสัญญา ภายใน
ระยะเวลาประกันความเสียหายตามสัญญาจ้างก่อสร้าง  ให้ทรัพย์สินในโครงการดังกล่าว 
เป็นของเทศบาลต าบล              หนองหญ้าไซ     
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาประกันความเสียหายตามสัญญาจ้างก่อสร้างแล้ว    ให้งานพัสดุของ        
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าย ประสานกันเพื่อ แบ่งแยกทรัพย์สิน และโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ตามพื้นที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เครือข่ายแต่ละแห่ง กล่าวคือ ถนนคอนกรีต       เสริมเหล็กสายบ้านพรเจริญ หมู่ ๘ต าบล
หนองหญ้าไซ ถึง สายบ้านนาแก หมู่ ๒ ต าบลบะยาว              เป็นทรัพย์สินของเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าไซ ๑,๓๐๐ เมตร  เป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบลบะยาว ๑,๖๐๐ เมตร  
โดยให้ด าเนินการตาม ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด    และให้ถือเป็นหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายแต่ละแห่ง       ที่จะต้อง บ ารุงรักษา ทางสาธารณะ
ประโยชน์สายดังกล่าว กรณีที่มีการช ารุดเกิดข้ึนในเขตพื้นที่ของตน     
๖. ขอบเขตความรับผิดชอบในโครงการ ของการจัดบริการสาธารณะ 
 ๖.๑ ตามบันทึกข้อตกลงนี้ เขตพื้นที่การจัดท าบริการสาธารณะ คือเขตพื้นที่ก่อสร้างถนน
ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรเจริญ หมู่ที่ ๘ ต าบลหนองหญ้าไซ 
ถึงสายบ้านนาแก หมู่ที่ ๒ ต าบลบะยาว  ระยะทาง ๒,๙๐๐ เมตร ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย ทั้งสองแห่ง       
๖.๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  งานด้านการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เครือข่ายแต่ละแห่ง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท ากิจกรรม/โครงการ  ,การประสานงาน 
ตลอดจนการด าเนินการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้  โดยมี
เจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย เป็นผู้ช่วยเหลือ  
สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ ได้ให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการ
สาธารณะฯ ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ สมัยวิสามัญ สมัยที่...... ครั้งที่ 
...... มื่อวันที่........ เดือน..........  พ.ศ. ๒๕๖๔   
สภาเทศบาลต าบลบะยาว  ได้ให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการ
สาธารณะฯ ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลบะยาว  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ........ครั้งที่ ....... 
เมื่อวันที่.......... เดือน........... พ.ศ. ๒๕๖๔  
๗. เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ จะเป็นผู้ด าเนินการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ ตาม ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องก าหนด   
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๘. ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีท าความตกลงร่วมมือกันจัดบริการสาธารณะไม่ได้
ตกลงกันไว้ในบันทึกข้อตกลง ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก าหนดไว้ตาม
ประกาศ คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง การท า
ความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่  ๒๒ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 

 ๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย ตกลง ร่วมมือกันจัดบริการสาธารณะ   เรื่องการ
รว่มมือกันจัดท าบริการสาธารณะตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพร
เจริญ หมู่ ๘    ถึง สายบ้านนาแก หมู่ ๒    โดย เข้าใจและมีเจตนารมณ์ร่วมกันแล้ว จึงได้
ลงลายมือชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพยานที่เกี่ยวข้อง ในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือไว้เป็นส าคัญ และต่างถือไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ 

นายรักชาติ  ศรีโทมี  มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมหรอืไม่   ...ถ้าไม่มีผมจะขอมติทีป่ระชุม สภา 
ประธานสภาฯ เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ บันทึกข้อตกลงร่วมมือกัน

จัดท าบริการสาธารณะตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรเจริญ หมู่ 
๘ ต าบลหนองหญ้าไซ ถึงสายบ้านนาแก หมู่ ๒ ต าบลบะยาว   รายละเอียดตามเอกสารที่
อยู่ในมือของทุกท่าน  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
นายรกัชาติ  ศรโีทมี มอบหมายให้งานนิติการ ด าเนินการตามแนวทางประกาศ คณะกรรมการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่  ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
   -ไม่มี- 
 
ปิดประชุม เวลา 1๒.๓0 น.  
     

(ลงชื่อ)     ผู้จดบันทึกการประชุมสภา 

         (นางพัสนีย์   สุราฤทธิ)์ 

      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 

( ลงชื่อ)  

      ( นายรักชาติ  ศรีโทมี) 

      ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ สมัย
วิสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1/2564 แล้วเมื่อวันที่๒๔  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือ
ชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน  

( ลงชื่อ)  

      ( นายประดษิฐ์  พรมมินทร์)  
    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

 
 

( ลงชื่อ)  

         ( นายไพเวียง    โพธิส์ยั)  
         กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

 
 

( ลงชื่อ)  

         ( นายเพ็งสินธ์   โพธิ์ศรี)  
         กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
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