
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
สามัญประจำปี สมัยท่ี 3/2562 ครั้งที่ 4 
วันที่  21  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.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
10. จ.ส.อ.เชษฐา  จันทร์เขียว เจ้าพนักงานธุรการ  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายวีระพล คงศรี - ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เข้าห้องประชุมสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ  เทศบาลมาร่วมประชุมครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียน 
   บูชาพระรัตนตรัยไหว้พระพร้อมกันและเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล 

หนองหญ้าลาดตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
นายทัด  เพชรดี  - เรียนท่านนายกเทศมนตรี ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ 
ประธานสภาฯ ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด สามัญ สมัยที่ 3/2562 

ครั้ง 4 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เมื่อสมาชิกสภามาครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   

ระเบียบวาระท่ี 1        เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายทัด  เพชรดี          - ไม่มี 
ประธานสภาฯ              
 

ระเบียบวาระท่ี 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายทัด  เพชรดี       - การประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 3  
ประธานสภาฯ            เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562  สมาชิกสภาได้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                               แล้ว จะมีสมาชิกท่านใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมขอมติรับรอง 
                               รายงานการประชุม โดยการยกมือ                           
ที่ประชุม               - มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3       เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
                           พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด (วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ)                                       
นายทัด  เพชรดี         - ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภาฯ           รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านมาแล้ว คือ วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
                             และวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวันนี้เป็นการพิจารณา วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ โดยใน 
                             วาระท่ี 3 นี้จะไม่มีการอภิปราย จะเป็นการลงมติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ผมขอมติจาก 

        ที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดว่าเห็นควรลงมติเห็นชอบร่าง          
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือเสนอผู้ว่าราชการ 

        จังหวัดศรีสะเกษลงนามอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
        งบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เพ่ือประกาศใช้ต่อไป 
        หรือไม่ 

มติที่ประชุม         -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เพื่อเสนอผู้ว่า 
ราชการจังหวัดศรีสะเกษลงนามอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  
เพื่อประกาศใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4         เรื่องขออนุมัติโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
งบลงทุน 
-โอนเพิ่ม งบประมาณ 3,000 บาท 
-งบประมาณอนุมัติเดิม 
-จัดซื้อเครื่อง GPS วัดพ้ืนที่ งบประมาณ 17,000 บาท 
 1.ขนาดหน้าจอ 4 นิ้ว 
 2.พ้ืนที่ความจุ 4 GB 
 3.Sereen resolution 800 × 480 
 4.แบตเตอรี่เครื่องวัดพื้นที่ 2,500 mah 
 -งบประมาณขออนุมัติโอนเพิ่ม 3,000 บาท โดยโอนงบประมาณลดจากหมวด 
  ค่าตอบแทน แผนงานเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษา 
   เป็น 
 -จัดซื้อเครื่อง GPS วัดพ้ืนที่ งบประมาณ 20,000 บาท 
 1.จอแสดงผลเป็นหน้าจอสีไม่น้อยกว่า 65,000 สี ที่มีความคมชัด แบบ TFT  
    ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 240 × 320 pixels ความกว้างหน้าจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 
    1.4 × 1.7 นิ้ว  
 2.มีหน่วยความจำภายในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 3.7 GB 
 3.สามารถรองรับหน่วยความจำภายนอก (External Memory) ได้แบบ microSD card 
 4.มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port ได้ 

นายทัด  เพชรดี         - กลา่วต่อที่ประชุมเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในรายละเอียด เชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจง  
ประธานสภาฯ            

นายวีระพล คงศรี       - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปลัดเทศบาล  พ.ศ.2541 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
              ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจ 
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ทีด่ินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายทัด  เพชรดี         - ตามที่เจ้าหน้าทีง่บประมาณ ได้ชี้แจงแล้วมีสมาชิกสงสัยหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี)  
ประธานสภาฯ             หากไม่มีผมขอมติต่อสภาว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

คำชี้แจงตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นหรือไม่ 
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มติที่ประชุม               ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
                              รายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามรายการที่ขออนุมัติ 

ระเบียบวาระท่ี 5        เรื่องอ่ืนๆ 

นายทัด  เพชรดี          - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่  
ประธานสภาฯ            - (ไม่มี) ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้เข้า 
                              ร่วมประชุมซึ่งการประชุมได้ประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุม 

- ที่ประชุมรับทราบ 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.           
 

(ลงชื่อ)        วีระพล  คงศรี        ผู้บันทึกรายงานการประชุม                 
                                                     (นายวีระพล   คงศรี) 
                       เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่  21  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  21  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

(ลงชื่อ)      ทัด  เพชรดี        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                        (นายทัด เพชรดี) 
                    ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
                              วันที ่ 21  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 



 
 


