
  



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๑ /๒๕๖๓ 

วันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓  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. นายวิเชียร  ยศทะแสน สมาชิกสภาฯ วิเชียร  ยศทะแสน 

๑๐. นายบุญถัน  กุลกั ง สมาชิกสภาฯ บุญถัน  กุลกั ง 

๑๑. นายประดิษฐ์   พรหมมินทร ์ สมาชิกสภาฯ ประดิษฐ์   พรหมมินทร ์

 

ผู้ไม่มาประชุม 

- นายจิรวัฒน์  ศรีสุข  (ลา)  

 

 

      

  

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 นายสัมฤทธิ์      ทาแก้ว ปลัดเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ สัมฤทธิ์  ทาแก้ว 

๗ นายสานิตย์     ทองศรี ผู้อ านวยการกองช่าง สานิตย์  ทองศรี 

๘ นางพัสนีย์        สุราฤทธิ์ หัวหน้าส านักปลัด พัสนีย์   สุราฤทธิ์ 

๙ นายศักด์ิทิชัย    ค าเครอื นิติกร ศักด์ิทิชัย  ค าเครอื 

๑๐ นายไพรัตน์      จุลรัตน์พันธ์ นักวิเคราะห์ฯ ไพรัตน์    จุลรัตน์พันธ์ 

๑๑ นางส ารวย       เจริญสุข นักวิชาการสึกษา ส ารวย  เจริญสุข 

๑๒ นางสาวเยาวภา  พันกกค้อ นักพัฒนาชุมชน เยาวภา   พันกกค้อ 

๑๓ นายจรัญ        ภูน  าต้น เจ้าพนักงานประปา จรัญ     ภูน  าต้น 

๑๔ นายเมทวิน     จันทนมูลตรี เจ้าพนักงานประปา  เมทวิน  จันทนมูลตรี 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

นายชัยสวาท  ค าภูษา  ส าหรับในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ จะเป็นการจัดท าร่างเทศบัญญัติ 

ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนั น จึงให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุก

ท่านไดเ้ตรียมความพร้อมการจัดท าร่างเทศบัญญัติ โดยให้ศึกษา ระเบียกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง  

ที่ประชุม -รับทราบ- 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



      -๓- 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ สมัยสามัญ สมัย

สามัญสมัยที่๒ ครั งที่ ๒  / ๒๕๖๓ เมือ่วันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓   

นายชัยสวาท  ค าภูษา ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั งที่แลว้ว่า  มี 

ประธานสภาฯ  ข้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเตมิอีกหรือไม ่  อย่างไร                                         

ที่ประชุม มีมติ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่ ๒๘  พฤษภาคม   ๒๕๖๓ ดว้ยมติ ๑๑ เสียงงดออกเสียง ๑ 

เสียง  

ระเบียบวาระที่ ๓เรื่องกระทู้ถาม 

   -ไมม่ี- 
ระเบียบวำระที่ ๔เร่ืองที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี- 
ระเบียบวำระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอใหม่ 
๕.๑  รายงานสถานะการเงินการคลังของเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ   ประจ าไตรมาสที่ ๔  

นายชัยสวาท  ค าภูษา ส าหรับระเบียบวาระนี เชิญเจ้าหน้าที่กองคลัง ไดชี้ แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ     

นางสาวศิริกัญญา  วุฒสิารเรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บรหิาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

นักวิชาการการเงินและบัญชี  ส าหรับรายละเอียด สถานะการเงินการคลัง ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ  

เป็นไปตามเอกสารที่ไดแ้จกให้กับสมาชกิสภาฯทุกท่าน  โดยมีรายละเอียด ดังนี  

 (นางสาวศิริกัญญา  วุฒสิาร ชี แจงรายละเอียด สถานะการเงิน การคลัง ต่อสภาเทศบาล

ต าบลหนองหญา้ไซ)   

ที่ประชุม - รับทราบ-  

๕.๒ ๕.๒ ความคืบหน้าโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง  แบบเอนกประสงค์ ของเทศบาลต าบล

หนองหญ้าไซ 

นายชัยสวาท  ค าภูษา ส าหรับระเบียบวาระนี เชิญนิติกร  ได้ ชี แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ     

นายศักด์ิทิชัย  ค าเครอื เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บรหิาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

นิติกร ตามที่เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ ได้ด าเนินการประกาศจัดซื อรถยนต์บรรทุกน  า

ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ งบประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้ด าเนินการจัดซื อจัด

จ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งปรากฏตามข้อเท็จจริงว่า เทศบาลฯได้ประกาศคัดเลือกผู้ชนะการ

ประกวดราคา และได้มีผู้ย่ืนข้อเสนอราคา ได้ย่ืนอุทธรณ์  โดยเทศบาลฯได้ด าเนินการ



จัดส่ง ความเห็น ตามแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์ซึ่งมี

ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้าง 

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเทศบาลฯ ได้จัดสง่ ไปเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ ผม

ได้โทรประสานความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ว่า คณะกรรมการฯ ได้มีการ

ประชุม เร่ืองของเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และ

อยู่ระหว่างการท าหนังสือ ตอบกลับ  โดยในส่วนนี  ผมจะได้โทรประสาน ความคืบหน้า 

ทุกสัปดาห์ หากมีความคืบหน้า จะแจ้งให้ทราบอีกครั ง     

ที่ประชุม -รับทราบ- 

  

นายชัยสวาท  ค าภูษา ผมจะขอมติที่ประชุม ในการให้ความเห็นชอบ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพ่ือตั งจ่าย 

ประธานสภาฯ เป็นรายการใหม่  รายละเอียดตามที่ ท่านปลัดไดเ้สนอ  

ที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบ ๑๑ เสยีง งดออกเสียง ๑ เสยีง 

ระเบียบวาระที่๖  เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี)  

นายชัยสวาทค าภูษา เน่ืองจากเทศบาลไดรั้บเร่ืองรอ้งเรียนกรณีพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตทางสาธารณประโยชน์  

ประธานสภาฯ ในวันนี หลังจากเลกิประชุมสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่าน ร่วมกับคณะผู้บริหาร 

แก้ไข ข้องร้องเรียนดังกล่าว 

นายชัยสวาท  ค าภูษา กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ ที่ได้มาร่วมประชุม 

ประธานสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง และกล่าวปิดประชุม 

  -ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐น.- 

         ( ลงช่ือ) สัมฤทธิ์  ทาแก้ว          ผู้จด / บันทึกรายงานการประชุม 

( สัมฤทธิ์  ทาแกว้) 

 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ    

 

      

 

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



      -๖- 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้   

                   เมื่อวันที ่ ๑๑ มถิุนายน   ๒๕๖๓  เห็นว่าถูกต้องแลว้ 

      

 (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 

 
 
 


