
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
สามัญประจำป ีสมัยท่ี 3/2562 ครั้งที่ 1 

วันที่  1  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

***************** 
ผู้มาประชุม 

   1. นายทัด เพชรดี  ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
   2. นายเกียรติชัย งามหอม รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

3. นายวีระพล  คงศรี  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
   4. นายประสงค์  ไมตรีพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   5. นายอ่อนสี   ศรีสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   6. นายสุพร  สายชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   7. นางสาวประยูร สายโท  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   8. นายศุภโชค วงศ์ชาลี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   9. นายสมชาย บุสบัน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   10. นายเดช   กลิ่นพิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
                     11. นายชมภ ู ไมตรีพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
                     12. นายสะบัน เพ็ญสะเนาะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
                     13. นายเสวียน อุทา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางวรินทร  คณะบูรณ์  รองปลัดเทศบาล 
2. นางธัญทิพย์  เรืองวุฒิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

                              3. นางสุชัญญา  ตรองจิต  ผู้อำนวยการกองคลัง 
                              4. นายรังสี  กังวาลย์  ผู้อำนวยการกองช่าง 

5. นางสาวจารุณี โคตรประทุม  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
6. นางสาวดวงนภา   จันทเขต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
7. นางทัศนีย์  ยุวะบุตร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
8. นางวันดี    เมืองคง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
9. นายธราดล  อร่าม  จพง.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
10. จ.ส.อ.เชษฐา  จันทร์เขียว เจ้าพนักงานธุรการ  
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

นายวีระพล  คงศรี - กล่าวรายงานต่อประธานสภาและท่ีประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบล    
เลขานุการสภาฯ  หนองหญ้าลาด วันนี้เป็นการประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 

สมาชิกสภาเทศบาลมาร่วมประชุมครบองค์ประชุม เรียนเชิญประธานสภาฯ       
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระพร้อมกัน และเปิดการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป 

นายทัด  เพชรดี  - กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1   
ประธานสภาฯ  วันที่ 1 สิงหาคม 2562 และแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายทัด  เพชรดี  - แจ้งต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดว่าในระเบียบวาระนี้ จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมหรือไม่  

นายวีระพล คงศรี - แ จ้ ง เรื่ อ งก าร ไป ร่ ว ม งาน พิ ธี  วั น เฉลิ ม พ ระช น พ รรษ า  รั ช ก าลที่  1 0                  
เลขานุการสภาฯ           วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ มีพนักงาน เจ้าหน้าที่                  

และฝ่ายนิติบัญญัติเข้าร่วม มีภาคเช้าและภาคบ่าย ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัย 
มงคล 
-แจ้งเรื่องการดำเนินการแก้ไขป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณีได้รับแจ้งจากหมู่บ้าน 
 คือ บ้านกระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 และบ้านห้วยพอก หมู่ที่ 11 โดยการออกพ่นหมอก 
ควัน กำจัดยุงลาย ในพ้ืนที่ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย  
-แจ้งเรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบล
หนองหญ้าลาด ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แล้ว วันที่ 14 มิถุนายน 
2562 (รายละเอียดตามที่แจกให้ทุกท่าน)    

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายทดั  เพชรดี  - กล่าวต่อที่ประชุม เรื่องการประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 
ประธานสภาฯ  24 เดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมามีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะแก้ไข 

เพ่ิมเติม ประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี และประธานสภาฯ ได้ขอมติรับรอง 
รายงานการประชุม สามัญประจำปี สมัยที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 
 2562 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                  
3.1 เรื่อง พิจารณาแนวทางการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2563 ตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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นายทัด  เพชรดี  - กล่าวต่อที่ประชุม เชิญปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงแนวทางการ 
ประธานสภาฯ  จัดทำงบประมาณ ปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ 
นายวีระพล  คงศรี       – ได้ชี้แจงขั้นตอนวิธีการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
ปลัดเทศบาล               พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และตาม 
หนังสือสั่งการให้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 และเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
-แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
1.การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  -ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณจัดทำร่างงบประมาณ จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
   (e-LAAS) เสนอผู้บริหารและเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายใน  15 สิงหาคม 
   2562 เพ่ือให้ประกาศใช้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม  
2.แนวทางการตั้งงบประมาณรายรับ 
  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 17 
  -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 
   1332 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 
  -ตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไป ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 
   พฤษภาคม 2562 
  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ 
   ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 
   พ.ศ.2562 
  -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0830.6/ว 
   684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4)  
   พ.ศ.2562 
  -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  -ตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  
   ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
   ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  
   พ.ศ.2561 
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3. แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย 
   -จ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจ 
    ถ่ายโอน นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การ 
    ปฏิบัติ เน้นการบูรณาการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับพื้นท่ีจังหวัด อำเภอ 
    และแผนชุมชน เช่น 
    3.1 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนา 
          คุณภาพของประชาชน 
    3.2 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ 
          ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 
    3.3 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
          และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
    3.4 การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
    3.5 การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วน 
          ท้องถิ่น 
    3.6 การตั้งรายจ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง 
    3.7 การตั้งรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรท้องถิ่น 
    3.8 การตั้งรายจ่ายเพื่อเป็นการผูกพัน 

นายทัด  เพชรดี - กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่งบประมาณที่ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการจัดทำงบ 
ประธานสภาฯ ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 

นายศุภโชค วงศ์ชาลี -เสนอให้มีการปรับปรุงและพัฒนาภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลและจัดหา 
สท.เขต 1 รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เพ่ือบริการประชาชน เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 

นายอ่อนสี ศรีสวัสดิ์ -แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับแนวความคิดและการพัฒนาควรมีการพัฒนาให้ครบ 
สท.เขต 1 ทุกด้าน ดูแลประชาชนชนทุกฝ่ายทุกส่วน และให้ดำเนินการจัดทำงบประมาณให้

เป็นตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแผนพัฒนา 

นายทัด  เพชรดี -กล่าวต่อที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ              -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

นางสาวประยูร  สายโท -เสนอเรื่องถนนคอนกรีตบ้านป่าไม้พัฒนาชำรุดให้เทศบาลช่วยซ่อมบำรุงด้วย     
สท.เขต 1   เพราะอาจเกิดอันตรายต่อการสัญจรไปมา 

นายทัด  เพชรดี -กล่าวต่อที่ประชุมว่าในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ นี้จะมีสมาชิกเสนอเรื่องต่อที่ 
ประธานสภาฯ              ประชุมอีกหรือไม่ 

 -ไม่มี และประธานกล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมและขอปิดการประชุม สามัญ
ประจำปี สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 และวันที่ 20 
และ 21 สิงหาคม 2562 อีกครั้งและกล่าวปิดการประชุม 
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ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

            (ลงชื่อ)        วีระพล  คงศรี        ผู้บันทึกรายงานการประชุม                 
                                           (นายวีระพล   คงศรี) 
             เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่  1  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

(ลงชื่อ)        เกียรติชัย  งาหอม       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
             (นายเกียรติชัย งาหอม) 
 
(ลงชื่อ)        ประยูร  สายโท          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         
            (นางสาวประยูร สายโท) 

(ลงชื่อ)        สมชาย  บุสบัน          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                   
             (นายสมชาย บุสบัน) 

 (ลงชื่อ)        ชมภู  ไมตรีพันธ์         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                 
              (นายชมภู ไมตรีพันธ์) 

 (ลงชื่อ)        สุพร  สายชมภ ู        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ                  
              (นายสุพร สายชมภู) 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่  1  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

(ลงชื่อ)      ทัด  เพชรดี        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                        (นายทัด เพชรดี) 
                    ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
                              วันที ่ 1   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
 


