
    ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดี ที ่๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุม เทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ 

........................................ 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 

ระเบียบวาระที่ ๒      เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ ครั้งที่แลว้ 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซสมัยสามัญสมัยที่๒ ครัง้ที่ ๑  / ๒๕๖๓ เมื่อวันที่  

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓  อยู่ระหว่างการจัดท าเอกสาร จะน าเสนอที่ประชุมสภาฯเพ่ือ รับรองรายงานการ

ประชุม ในการประชุมคร้ังหน้า  

ระเบียบวาระที่ ๓        เรื่องกระทู้ถาม  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่ ๔        เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพจิารณาเสร็จแล้ว 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอใหม่ 

๕.๑  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพ่ือตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 

ครุภัณฑ์ส านักงาน  โครงการจัดซือ้ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ งบประมาณ ๖๔,๐๐๐ บาท 
๕.๒ การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการติดต้ัง
กล้องวงจรปิด CCTV  งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
 ระเบียบวาระที่๖  เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี)  

๖.๑ ขอเชิญคณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซทุกท่าน  เข้าร่วมแก้ไขปญัหา กรณี

ร้องเรียน พิพาท แนวเขตที่ดินของประชาชน และแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ หลังจากประชุมสภา

เทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ แล้วเสร็จ ในวันน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๒ /๒๕๖๓ 

วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  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  ภูน้ าต้น สมาชิกสภาฯ บรรจง  ภูน้ าต้น 

๙. นายจิรวัฒน์  ศรีสุข สมาชิกสภาฯ จิรวัฒน์  ศรีสุข 

๑๐. นายวิเชียร  ยศทะแสน สมาชิกสภาฯ วิเชียร  ยศทะแสน 

๑๑. นายบุญถัน  กุลกั้ง สมาชิกสภาฯ บุญถัน  กุลกั้ง 

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 แสงงามซึง้ เลขานุการนายกเทศมนตรี ช านาญ แสงงามซึง้ 

๕ นายเปลื้อง         โสภาค า ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี เปลื้อง    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 ช่วงน้ี โรคCOVID -19 ก าลังระบาด ดังน้ัน 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

สามัญสมัยที่๒ ครัง้ที่ ๑  / ๒๕๖๓ เมื่อวันที ่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓   

นายชัยสวาท  ค าภูษา ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล คร้ังที่แลว้ว่า  มี 

ประธานสภาฯ  ข้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเตมิอีกหรือไม ่  อย่างไร                                         

ที่ประชุม มีมติ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่ ๔  พฤษภาคม   ๒๕๖๓ ดว้ยมติ ๑๑ เสียงงดออกเสียง ๑ เสียง  

ระเบียบวาระที่ ๓เรื่องกระทู้ถาม 

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

ครุภัณฑ์ส านักงาน  โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลมิพระเกยีรต ิงบประมาณ ๖๔,๐๐๐ 

บาท 

นายชัยสวาท  ค าภูษา ส าหรับระเบียบวาระน้ีเชิญท่านปลัด ได้ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ     

นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บรหิาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

เลขานุการสภาฯ เน่ืองจาก ซุ้มเฉลิมพระเกียรติของเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ ซึ่งต้ังอยู่ทางด้านหน้า 

ส านักงาน มีสภาพเก่า และบริเวณ เหล็กฐานของซุ้มช ารุดจากระยะเวลาใช้งาน ซึ่งอาจ

ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ และ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม วันคล้ายวันพระราชสมภาพ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัส รัชกาลที่๑๐ จึงต้องด าเนินการจัดซือ้ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

ใหม่  ให้สมพระเกียรติ    

แหล่งที่มางบประมาณ  

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริการสาธารณสุข งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซึ่งบรกิาร รายการค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

ต าแหน่งพนักงานรักษาความสะอาดชุมชน    งบประมาณ  อนุมัติ ๔๘๐,๐๐๐ บาท    

งบประมาณ ก่อนโอน ๒๔๑,๘๐๐  บาท โอนลด ๖๔,๐๐๐ บาท งบประมาณ หลังโอน 

๑๗๗,๘๐๐ บาท   

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 



    -๔- 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

แผนงานงานบริหารทั่วไป งบบรหิารทั่วไป  งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน

งานครัว  โครงการจัดซือ้ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ  งบประมาณ ๖๔,๐๐๐ บาท  

 รายละเอียด ตามเอกสาร ที่ไดแ้จกให้กับสมาชกิสภาฯทุกท่านเพ่ือใช้

ประกอบการพิจารณา   

นายชัยสวาท  ค าภูษา ผมจะขอมติที่ประชุม ในการให้ความเห็นชอบ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพ่ือตัง้จ่าย 

ประธานสภาฯ เป็นรายการใหม่  โครงการจัดซือ้ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ  งบประมาณ ๖๔,๐๐๐ บาท  

รายละเอียดตามที่ ท่านปลัด ได้เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ ๑๑ เสยีง งดออกเสียง ๑ เสยีง  

๕.๒ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการ

ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV  งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

นายชัยสวาท  ค าภูษา ส าหรับระเบียบวาระน้ีเชิญท่านปลัดได ้ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ     

นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บรหิาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

เลขานุการสภาฯ เน่ืองจาก เทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ ซึ่งต้ังอยูติ่ดกับถนนหมายเลข ๒๐๒๓ ซึ่งถนนเสน้

ดังกล่าว มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง ประกอบกับ ภายในส านักงานเทศบาลต าบลหนอง

หญ้าไซ ยังไม่มีกล้องวงจรปิด ดังน้ันจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหา กล้องวงจรปิด 

ส าหรับใช้รักษา ความปลอดภัย ภายในบรเิวณ ส านักงาน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้ 

  

ระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV พร้อมตดิต้ังจนระบบท างานไดส้มบูรณ์  

ประกอบไปด้วย 

  - อุปกรณ์บันทึกภาพ แบบ ๘ ช่องสัญญาณ 

  - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมุมมองคงที่ อินฟราเรด ความละเอียด ๒M pixel Full 

Color  ๒ ตัว 

  - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมุมมองคงที่ อินฟราเรด ความละเอียด ๒M pixel Lens 

๓.๘   ๒ ตัว 

  - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมุมมองคงที่ อินฟราเรด ความละเอียด ๒M pixel Color  

๓.๖  ๔ ตัว 

  - Harddisk ๒ TB 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 



-๕- 

  - ระบบไฟส าหรับกลอ้งวงจรปิด  Switching Power Supply ๒๐  A                  

- เครื่องส ารองไฟ ขนาด ๑๐๐๐VA (๖๓๐Watt) 

  - สาย Cable RG6  จ านวน ๔๐๐ เมตร 

  - ตู้เก็บอุปกรณ์แบบแขวน ขนาด ๖U (Rack๑๙") 

  - ค่าตดิต้ังพร้อมค่าแรงจนระบบท างานไดส้มบูรณ์ 

  - Free Set กล้องดูผ่านมือถือ 

แหล่งที่มางบประมาณ  

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริการสาธารณสุข งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซึ่งบรกิาร รายการค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

ต าแหน่งพนักงานรักษาความสะอาดชุมชน    งบประมาณ  อนุมัติ๔๘๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณ ก่อนโอน ๑๗๗,๘๐๐ บาท จ านวนเงินที่ โอน ๓๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ หลังโอน ๑๔๗,๘๐๐ บาท 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบ

ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการติดต้ังกลอ้งวงจรปิด CCTV   

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท  

นายชัยสวาท  ค าภูษา ผมจะขอมติที่ประชุม ในการให้ความเห็นชอบ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพ่ือตัง้จ่าย 

ประธานสภาฯ เป็นรายการใหม่  รายละเอียดตามที่ ท่านปลัดไดเ้สนอ  

ที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบ ๑๑ เสยีง งดออกเสียง ๑ เสยีง 

ระเบียบวาระที่๖  เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี)  

นายชัยสวาทค าภูษา เน่ืองจากเทศบาลไดรั้บเร่ืองรอ้งเรียนกรณีพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตทางสาธารณประโยชน์  

ประธานสภาฯ ในวันน้ีหลังจากเลกิประชุมสภาฯ 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 

 

 

                      ผู้จด/บันทึก                        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ  

  นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว       

 (ลงช่ือ)         ประธานกรรมการ 

                                                      (นายทองสุข  วุฒสิาร)      

(ลงช่ือ)          กรรมการ 

   (นายบรรจง  ภูน้ าต้น) 

 

          (ลงช่ือ)            กรรมการ 

   

   (นายจิรวัฒน์  ศรีสุข) 

( ลงช่ือ )       

  ( นายชัยสวาท  ค าภูษา ) 

            ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ 
 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 


