
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๕  /๒๕๖๓ 

วันที่   ๒๘   สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุม เทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ 

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

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

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

 

ระเบียบวาระที่ ๒      เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔   /๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่    ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

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

 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องกระทู้ถาม 

   -ไม่มี- 

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

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

   -ไม่มี 

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

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ 

๕.๑ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลต าบลหนอง

หญ้าไซ ในวาระที่ ๓ เพื่อลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบญัญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ หรอืไม่ ในวาระนี้ ไม่มีการอภิปราย  

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

ระเบียบวาระที่๖  เรื่องอ่ืนๆ  

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

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๕  /๒๕๖๓ 

วันที่  ๒๘    สิงหาคม  ๒๕๖๓ เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุม เทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ 

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

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

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  ก่องเวหา 

๗. นายไพรัตน์  ไพศาล สมาชิกสภาฯ ไพรัตน์  ไพศาล 

๘. นายจิรวัฒน์  ศรีสุข สมาชิกสภาฯ จิรวัฒน์  ศรีสุข 

๙. นายบุญถัน  กุลกั้ง สมาชิกสภาฯ บุญถัน  กุลกั้ง 

๑๐. นายประดิษฐ์   พรมมินทร ์ สมาชิกสภาฯ ประดิษฐ์   พรมมินทร ์

๑๑. นายบรรจง  ภูน้ าต้น สมาชิกสภาฯ บรรจง  ภูน้ าต้น 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

-นายวิเชียร  ยศทะแสน   

      

  

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



      -๒- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายอ าพร สมทิพย์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญา้ไซ อ าพร สมทิพย์ 

๒ นายประกอบ วุฒสิาร รองนายกเทศมนตรี ประกอบ วุฒสิาร 

๓ นายอ๊อด           พูนเทกอง รองนายกเทศมนตรี อ๊อด    พูนเทกอง 

๔ นายเปลื้อง         โสภาค า ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี เปลื้อง    โสภาค า 

๕ นายสัมฤทธิ์ ทาแก้ว ปลัดเทศบาล สัมฤทธิ ์ทาแก้ว 

๖ นายสานิตย์        ทองศรี ผู้อ านวยการกองช่าง สานิตย์  ทองศรี 

๗ นางพัสนีย์          สุราฤทธิ ์ หัวหน้าส านักปลัดฯ พัสนีย์    สุราฤทธิ์ 

๘ นางส ารวย         เจริญสุข นักวิชาการศึกษา ส ารวย  เจริญสุข 

๙ นายศักด์ิทิชัย    ค าเครอื นิติกร ศักด์ิทิชัย  ค าเครอื 

๑๐ นายไพรัตน์     จุลรัตน์พันธ์ นักวิเคราะห ์ ไพรัตน์   จุลรัตน์พันธ์ 

๑๑ นางสาวศิริกัญญา  วุฒสิาร นักวิชาการเงินและบัญชี ศิริกัญญา  วุฒสิาร 

๑๒ นายเชาวลติร์  วรรณพราหมณ์ เจ้าพนักงานพัสดุ เชาวลติร์  วรรณพราหมณ์ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

- ไมม่ี -  

ระเบียบวาระที่ ๒      เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ สมัยสามัญ สมัย

ที่ ๓ครั้งที ่ ๔   /๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๗   สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

ประธานสภา ฯ            ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล คร้ังที่แล้วว่า  มี 

                               ขอ้ความตอนใด  ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเตมิอีกหรอืไม ่  อย่างไร                                         

ที่ประชุม มีมติ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๔  /๒๕๖๓ 

          เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๓  ดว้ยมติเอกฉันท์ ๑๐เสียง งดออกเสียง 

๑   เสียง    

ระเบียบวาระที่ ๓       เรื่องกระทู้ถาม     

 -ไมม่ี- 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   

 -ไม่มี- 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 



 

 

 

 

-๓- 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ 

๕.๑ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลต าบล    

หนองหญ้าไซ ในวาระที่ ๓ เพื่อลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๖๔ ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ หรอืไม่ ในวาระนี้ ไม่มีการอภิปราย  

นายชัยสวาท  ค าภูษา ขอให้เลขานุการ ชีแ้จงระเบียบฯต่อที่ประชุมสภาฯ 

ประธานสภาฯ 

นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว ช้ีแจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เลขานุการสภาฯ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่๒พ.ศ. ๒๕๕๔) ดังนี ้ 

 ข้อ๕๒ การพิจารณารา่งข้อบัญญัติในวาระที่สามไมม่ีการอภิปรายเว้นแตท่ี่ประชุมสภา

ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มกีารอภิปราย ถ้ามเีหตุอันควร ในการพิจารณาวาระน้ี ให้ที่ประชุม

สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่ 

หมวด ๖ การลงมติ ข้อ ๗๔ การออกเสยีงลงคะแนนเปิดเผย มีวิธีปฏิบัติอยา่ง

ใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี ้ 

(๑) ยกมอืขึน้พ้นศรีษะ 

(๒) ยืนขึน้ 

(๓) เรียกช่ือสมาชิกตามล าดับอักษรให้ออกเสียงคะแนนเป็นรายบุคคล 

การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธยีกมอืขึน้พ้นศรีษะ แตถ่้าผู้บริหาร

ท้องถิ่นร้องขอหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไมน้่อยกว่า ๓ คน ร่วมกันเสนอญัตติต่อ

ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ออกเสียงตาม(๒) หรือ(๓) มีที่ประชุมสภาฯมีมติ

เห็นชอบแลว้ ก็ให้ใช้วิธอีอกเสยีงลงคะแนนตามน้ัน  

นายชัยสวาท  ค าภูษา วาระที่๕.๑ น้ี เป็นญัตติพิจารณารา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายว่า จะให้ 

ประธานสภาฯ ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  หรือไมใ่นวาระ

น้ีไมม่ีการอภิปราย  

 ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๖๔ หรือไม ่ 

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 



 

    -๔- 

มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ มีมติ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ ของเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ ดังนี้ 

 เห็นชอบ จ านวน    ๑๐ เสียง 

 ไม่เห็นชอบ จ านวน      ๐ เสียง 

 งดออกเสียง    จ านวน     ๑    เสียง  

   

นายชัยสวาท  ค าภูษา กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ ที่ได้มาร่วมประชุม 

ประธานสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง และกล่าวปิดประชุม 

  -ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.- 

ผู้จด/บันทึก                               เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ  

  นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว       

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้   

                   เมื่อวันที ่ ๒  กันยายน    ๒๕๖๓  เห็นว่าถูกต้องแลว้ 

(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 

 
 
 


