
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่  ๒ /๒๕๖๓ 

วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต 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. นายไพรัตน์  ไพศาล สมาชิกสภาฯ ไพรัตน์  ไพศาล 

๗. นายบรรจง  ภูน  าต้น สมาชิกสภาฯ บรรจง  ภูน  าต้น 

๘. นายวิเชียร  ยศทะแสน สมาชิกสภาฯ วิเชียร  ยศทะแสน 

๙. นายบุญถัน  กุลกั ง สมาชิกสภาฯ บุญถัน  กุลกั ง 

๑๐. นายประดิษฐ์   พรหมมินทร ์ สมาชิกสภาฯ ประดิษฐ์   พรหมมินทร ์

๑๑. นายจิรวัฒน์  ศรีสุข สมาชิกสภาฯ นายจิรวัฒน์  ศรีสุข 

๑๒. นายผงตา   ก้องเวหา สมาชิกสภาฯ ผิงตา  ก้องเวหา  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

 

      

  

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       สุราฤทธิ ์ หัวหน้าส านักปลัด พัสนีย์   สุราฤทธิ์  

๙ นายไพรัตน์     จุลรัตน์พันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพรัตน์  จุลรัตนืพันธ์  

๑๐ นางสาวเยาวนิด  เหลา่มาลา เจ้าพนักงาจัดเก็บ เยาวนิด  เหลา่มาลา 

๑๑ นายศักด์ิทิชัย    ค าเครอื นิติกร ศักด์ิทิชัย  ค าเครอื 

๑๒ นายเมทวิน   จันทนมูลตรี เจ้าพนักงานป้องกัน เมทวิน  จันทนมูลตรี 

๑๓  นายเชาวลติร์   วรรณ

พราหมณ์ 

เจ้าพนักงานพัสดุ เชาวลติร์  วรรณพราหมณ์  

๑๔ นางลัดดา   กุลพรหม ครูผู้ดูแลเด็ก ลัดดา  กุลพรหม 

๑๕ นางนิศาชล   สสีา ครูผู้ดูแลเด็ก นิศาชล  สสีา  

๑๖  นายวสุ    สายกองค า เจ้าพนักงานธุรการ วสุ   สายกองค า  

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

   ไมม่ ี

 

 

      

 

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

 
(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 

ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



      -๓- 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ สมัยสามัญ สมัย

สามัญสมัยที่ ๔ ครั งที่ ๑ / ๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   

นายชัยสวาท  ค าภูษา ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั งที่แลว้ว่า  มี 

ประธานสภาฯ  ข้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเตมิอีกหรือไม ่  อย่างไร                                         

ที่ประชุม มีมติ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่ ๑๗  พฤศจกิายน   ๒๕๖๓ ด้วยมต ิ๑๑ เสียงงดออกเสียง ๑ 

เสียง  

ระเบียบวาระที่ ๓เรื่องกระทู้ถาม 

   -ไมม่ี- 
ระเบียบวำระที่ ๔  เร่ืองที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี- 
ระเบียบวำระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอใหม่ 
   -ไมม่ี - 

 

ระเบียบวาระที่๖  เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี)  

๖.๑ โครงการปรับปรุงระบบบาดาลส าหรับเตรยีมความพร้อม แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  (งานกิจการ

ประปา)   

นายชัยสวาท  ค าภูษา  ส าหรับระเบียบวาระนี  เชิญเจ้าพนักงานประปา ชี แจงรายละเอียดต่อที่

ประธานสภาฯ   ประชุม  

นายจรัญ  ภูน  าต้น เรียนประธานสภาฯ ดว้ยในช่วงเดอืนหน้า จะเข้าสู่หน้าแลง้ ซึ่งปัญหาที 

เจ้าพนักงานประปา  ตามมาในทุกๆปี คือการขาดแคลนน  า เพ่ือการอุปโภค บรโิภค ดังนั น 

ในสว่นของงานกจิการประปา จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบในการ

เตรียมความพร้อมระบบบาดาล โดยให้ ท่านสมาชกิสภาฯทุกท่าน ได้

ร่วมกับคณะกรรมการประปาหมู่บ้านท าการส ารวจ ตรวจสอบ ความ

พร้อม ของระบบบ่อบาดาล หากพบว่า ช ารุด ให้รีบแจ้งงานประปาคับ 

ที่ประชุม -รับทราบ- 

  

  

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

 
(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 

ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 



      -๔- 

๖.๒ เสนอแผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

นายชัยสวาท  ค าภูษา  ส าหรับระเบียบวาระนี  เชิญนักวิเคราะห์ ชี แจงรายละเอียดต่อที่

ประธานสภาฯ   ประชุม  

นายไพรัตน์  จุลรัตน์พันธ์ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาฯทุกท่าน งานนโยบาย 

นักวิเคราะห ์ และแผน ขอเสนอแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อ

สภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ เพ่ือให้สภาฯไดรั้บทราบ และใช้เป็น

ข้อมูลในการพิจารณาด าเนนิการ ตามอ านาจหน้าที่ต่อไป รายละเอียด 

ตามเอกสาร ที่ไดแ้จกให้กับสมาชกิสภาฯทุกท่าน 

ที่ประชุม  - รับทราบ- 

๖.๓ รายงานเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

นายชัยสวาท  ค าภูษา  ส าหรับระเบียบวาระนี  เชิญนักวิเคราะห์ ชี แจงรายละเอียดต่อที่

ประธานสภาฯ   ประชุม  

นายไพรัตน์  จุลรัตน์พันธ์ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาฯทุกท่าน งานนโยบาย 

นักวิเคราะห ์ และแผน ขอเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งงานนโยบายและแผน ได้จัดท าเป็นรูปเลม่ 

เรียบรอ้ยแล้ว โดยในขั นตอนนี  จะน าเสนอสภา เพ่ือให้รับทราบ  

รายละเอียด ตามเอกสาร ที่ไดแ้จกให้กับสมาชกิสภาฯทุกท่าน 

ที่ประชุม  - รับทราบ- 

๖.๔ หารือ การเตรยีมการจัดงานสถาปนาอ าเภอวังสามหมอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึง่จะจัดขึ้น

ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔  

นายอ าพร  สมทิพย์ เรียนประธานสภาฯ ส าหรับระเบียบวาระนี  ผมจะขอหารอืที่ 

นายกเทศมนตรี ประชุมสภา เกี่ยวกับการจัดงานสถาปนาอ าเภอวังสามหมอ ซึ่ง ณ 

ขณะนี ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด- ๑๙ ศคบ. ก็ยังไมม่ี

มาตรการที่ชัดเจน เกี่ยวกับการจัดงาน แตท่างเทศบาลเราตอ้งเตรียม

ความพร้อมไว้ ซึ่งสัปดาห์หน้า ผมจะเข้าไปประชุมที่อ าเภอเกี่ยวกับ

เร่ืองนี  น่าจะมีความชัดเจนอีกครั ง ดังนั น หากพ่ีน้องประชาชน ซักถาม 

ก็ให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้อธิบายชี แจงรายละเอียด ให้

ประชาชนทราบครับ  

ที่ประชุม -รับทราบ- 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

 
(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 

ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

 



 

   -๕- 

๖.๕  หารือ โครงการจัดงาน สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี เปิดประตูเล้า ฯ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 

๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ (ขึ้นสามค่ า เดือนสาม) 

นายอ าพร  สมทิพย์ เรียนประธานสภาฯ ส าหรับระเบียบวาระนี  ผมจะขอหารอืที่ 

นายกเทศมนตรี ประชุมสภา เกี่ยวกับการจัดงานสบืสานวัฒนธรรมประเพณี เปิดประตู

เลา้ สูข่วัญขา้ว ซึ่ง ตรงกับวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ตอนนี ก็ยังต้องดู

ความชัดเจน ของการจัดงาน และมาตรการ ของศบค. เกี่ยวกับโรคโค

วิด ก่อน ซึ่งตอนนี  แนวโน้มคือ เรามีงบประมาณ เตรียมความพร้อมไว้

แล้ว แตยั่งต้องรอดูสถานการณ์  ดังนั น หากพ่ีน้องประชาชน ซักถาม 

ก็ให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้อธิบายชี แจงรายละเอียด ให้

ประชาชนทราบครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ- 

นายชัยสวาท  ค าภูษา กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ ที่ได้มาร่วมประชุม 

ประธานสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง และกล่าวปิดประชุม 

  -ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐น.- 

         ( ลงช่ือ) สัมฤทธิ์  ทาแก้ว          ผู้จด / บันทึกรายงานการประชุม 

( สัมฤทธิ์  ทาแกว้) 

 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ    

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้   

                   เมื่อวันที ่ ๔  ธันวาคม   ๒๕๖๓  เห็นว่าถูกต้องแลว้ 

(ลงช่ือ)       ทองสุข  วุฒสิาร    ประธานกรรมการ 

                                                      (นายทองสุข  วุฒสิาร) 

 

(ลงช่ือ)       บรรจง  ภูน  าต้น       กรรมการ 

(นายบรรจง  ภูน  าต้น) 

             

 (ลงช่ือ)         จิรวัฒน์  ศรีสุข     กรรมการ 

     (นายจิรวัฒน์  ศรีสุข)   

( ลงช่ือ)    ชัยสวาท  ค าภษูา 

( นายชัยสวาท  ค าภูษา) 

                                        ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

 
(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 

ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

 



       
 

 

 

 

 

 


