
       

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๓ /๒๕๖๓ 

วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมคณะผู้บรหิาร เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 

........................................ 

****************************************** 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายชัยสวาท  ค าภูษา ประธานสภาฯ ชัยสวาท  ค าภูษา 

๒. นายอ าพร  พันธ์กกค้อ รองประธานสภาฯ อ าพร  พันธ์กกค้อ 

๓. นายรักชาติ  ศรีโทมี สมาชิกสภาฯ รักชาต ิ ศรีโทมี 

๔. นายทองสุข  วุฒสิาร สมาชิกสภาฯ ทองสุข  วุฒสิาร 

๕. นายกามิน  แสงเพชร สมาชิกสภาฯ กามิน  แสงเพชร 

๖. นายผิงตา  ก้องเวหา สมาชิกสภาฯ ผิงตา  ก้องเวหา 

๗. นายไพรัตน์  ไพศาล สมาชิกสภาฯ ไพรัตน์  ไพศาล 

๘. นายบรรจง  ภูน  าต้น สมาชิกสภาฯ บรรจง  ภูน  าต้น 

๙. นายจิรวัฒน์  ศรีสุข สมาชิกสภาฯ จิรวัฒน์  ศรีสุข 

๑๐. นายวิเชียร  ยศทะแสน สมาชิกสภาฯ วิเชียร  ยศทะแสน 

๑๑. นายบุญถัน  กุลกั ง สมาชิกสภาฯ บุญถัน  กุลกั ง 

๑๒ นายประดิษฐ์   พรหมมินทร ์ สมาชิกสภาฯ ประดิษฐ์   พรหมมินทร ์

 

ผู้ไม่มาประชุม 

- ไมม่ี 

 

 

      

  

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



      -๒- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายอ าพร   สมทิพย์ นายกเทศมนตรี อ าพร  สมทิพย์ 

๒ นายประกอบ วุฒสิาร รองนายกเทศมนตรี ประกอบ วุฒสิาร 

๓ นายอ๊อด        พูนเทกอง รองนายกเทศมนตรี อ๊อด      พูนเทกอง 

๔ นายช านาญ แสงงามซึ ง เลขานุการนายกเทศมนตรี ช านาญ แสงงามซึ ง 

๕ นายเปล ือง         โสภาค า ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี เปล ือง    โสภาค า 

๖ นายสานิตย์     ทองศรี ผู้อ านวยการกองช่าง สานิตย์  ทองศรี 

๗ นายศักด์ิทิชัย    ค าเครอื นิติกร ศักด์ิทิชัย  ค าเครอื 

๘ นายไพรัตน์      จุลรัตน์พันธ์ นักวิเคราะห์ฯ ไพรัตน์    จุลรัตน์พันธ์ 

๙ นางส ารวย       เจริญสุข นักวิชาการสึกษา ส ารวย  เจริญสุข 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

นายชัยสวาท  ค าภูษา  เน่ืองดว้ย ช่วงนี  โรคCOVID -19 ก าลังระบาด ดังนั น จึงให้ ทางสมาชกิสภาฯ คณะ

ผู้บริหาร รักษา สุขภาพ และช่วยกันเผยแพร่ความรู้ ดา้นการป้องกันโรค COVID-19 

ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลด้วย  

ที่ประชุม -รับทราบ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



      -๓- 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ สมัยสามัญ สมัย

ที่ ๑ ครั้งที่  ๒ /๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  

นายชัยสวาท  ค าภูษา ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั งที่แลว้ว่า  มี 

ประธานสภาฯ  ข้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเตมิอีกหรือไม ่  อย่างไร                                         

ที่ประชุม มีมติ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่ ๑๗  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓ ด้วยมต ิ๑๑ เสียงงดออกเสียง ๑ เสียง  

ระเบียบวาระที่ ๓เรื่องกระทู้ถาม 

   -ไมม่ี- 
ระเบียบวำระที่ ๔เร่ืองที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี- 
ระเบียบวำระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอใหม่ 
๕.๑  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ตู้เย็น 

ส านักงาน ส าหรับบรกิารประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  

นายชัยสวาท  ค าภูษา ส าหรับระเบียบวาระนี เชิญท่านปลัด ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ     

นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บรหิาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

เลขานุการสภาฯ เน่ืองจาก ตู้เย็นของเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ มีอายุการใช้งานมานานหลายสิบปี 

ตั งแต่เป็นสมัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าไซ และปัจจุบัน สภาพภายนอกมี

สภาพช ารุดทรุดโทรม มีการซ่อมหลายครั ง ดังนั น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหา

ครุภัณฑ์ตู้เย็น ประจ าส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ ใหม่  

แหล่งที่มางบประมาณ  

แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย

เพ่ือให้ไดม้าซึ่งบรกิาร   โครงการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินงบประมาณ  อนุมัติ 

๑๕,๐๐๐ บาท    งบประมาณ ก่อนโอน ๑๕,๐๐๐  บาท โอนลด ๖,๗๐๐ บาท 

งบประมาณ หลังโอน ๘,๓๐๐ บาท  (เทศบัญญัติงบประมาณราจา่ยประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๓ หน้า ๖/๖๖)     

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

แผนงานงานบริหารทั่วไป งบบรหิารทั่วไป  งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว  รายการตู้เย็นขนาด ๕ คิวบิกฟุต งบประมาณ ๖,๗๐๐ บาท (เป็นไปตามบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ฉบับ เดอืนธันวาคม ๒๕๖๒)   

   

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 



 

          -๕- 
นายชัยสวาท  ค าภูษา ผมจะขอมติที่ประชุม ในการให้ความเห็นชอบ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพ่ือตั งจ่าย 

ประธานสภาฯ เป็นรายการใหม่  รายละเอียดตามที่ ท่านปลัด ได้เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ ๑๑ เสยีง งดออกเสียง ๑ เสยีง  

๕.๒ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   หมวดคา่ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ตู้ท าน้ า

เย็น   ประจ าส านักงาน ส าหรับบรกิารประชาชนผู้มาติดต่อราชการ    

นายชัยสวาท  ค าภูษา ส าหรับระเบียบวาระนี เชิญท่านปลัดได ้ชี แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ     

นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บรหิาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

เลขานุการสภาฯ เน่ืองจาก เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ ไม่มีเคร่ืองท าน  าเย็น ประจ าส านักงานเพ่ือไว้

บรกิารประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี   

แหล่งที่มางบประมาณ  

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย

เพ่ือให้ไดม้าซึ่งบรกิาร   การจัดท าประกันภัยทรัพย์สินงบประมาณ  อนุมัติ ๑๕,๐๐๐ 

บาท    งบประมาณ ก่อนโอน ๘,๓๐๐  บาท โอนลด ๕,Q๐๐ บาท งบประมาณ หลังโอน 

๓,๓๐๐ บาท (เทศบัญญัติงบประมาณราจา่ยประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน้า ๖/๖๖)     

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

แผนงานงานบริหารทั่วไป งบบรหิารทั่วไป  งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว  รายการตู้ท าน  าเย็น (ราคาตามท้องตลาด)     
นายชัยสวาท  ค าภูษา ผมจะขอมติท่ีประชุม ในการให้ความเห็นชอบ โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ เพื่อตั้งจ่าย 
ประธานสภาฯ เป็นรายการใหม่  รายละเอียดตามท่ี ท่านปลัดได้เสนอ  
ท่ีประชุม  มีมติ เห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
ระเบียบวำระที่๖  เร่ืองอื่นๆ(ถ้ำมี)  
ท่ีประชุม  -รับทราบ-   
 
นายชัยสวาท  ค าภูษา กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ ที่ได้มาร่วมประชุม 

ประธานสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง และกล่าวปิดประชุม 

  -ปิดประชุมเวลา ๑๓.๑๕น.- 

         ( ลงช่ือ) สัมฤทธิ์  ทาแก้ว          ผู้จด / บันทึกรายงานการประชุม 

( สัมฤทธิ์  ทาแกว้) 

 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ    

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 



 

 

      -๖- 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้   

                   เมื่อวันที ่ ๒ มีนาคม   ๒๕๖๓  เห็นว่าถูกต้องแลว้ 

 

 

                      ผู้จด/บันทึก                        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ  

  นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว       

 (ลงช่ือ)         ประธานกรรมการ 

                                                      (นายทองสุข  วุฒสิาร)      

(ลงช่ือ)         กรรมการ 

   (นายบรรจง  ภูน  าต้น) 

 

          (ลงช่ือ)            กรรมการ 

   

   (นายจิรวัฒน์  ศรีสุข) 

( ลงช่ือ )       

  ( นายชัยสวาท  ค าภูษา ) 

            ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ 
 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 


