
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
สมัยสามัญ สมัยท่ี   2  ประจำปี พ.ศ. 2563  
วันที่   29   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  

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. นางสุชัญญา  ตรองจิต  ผู้อำนวยการกองคลัง 
                              3. นายรังสี  กังวาลย์  ผู้อำนวยการกองช่าง 
   4. นายสมอ      บุญกัณหา นายช่างโยธาชำนาญงาน 

5. นางสาวจารุณี โคตรประทุม  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
6. นางสาวดวงนภา จันทเขต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
7. นางทัศนีย์  ยุวะบุตร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
8. นายธราดล  อร่าม  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
9. จ.ส.อ.เชษฐา  จันทร์เขียว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

   10. นายทรงชัย รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ 
11. นายสุทัศ  อาวะริ  กำนันตำบลหนองหญ้าลาด 
12. นายกิติพงษ์  โคดา  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
13. นายศรายุทธ  แก้วกลม สถาปนิกปฏิบัติการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายวีระพล คงศรี - กล่าวรายงานต่อประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด และสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ  เทศบาลวันนี้เป็นการประชุม สามัญประจำปี สมัยที่ 2/2563 วันที่  29 พฤษภาคม 
                               2563 บัดนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา 
                               จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระพร้อมกัน และเปิดการประชุม ตามระเบียบ 
                               วาระการประชุมต่อไป 

นายทัด เพชรดี  - กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด สามัญประจำปี  
ประธานสภาฯ              สมัยที่ 2/2563 วันที่  29 พฤษภาคม  2563 และแจ้งระเบียบวาระการประชุม 
                               ต่อที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายวีระพล  คงศรี - แจ้งเรื่อง ผู้อำนวยการกีฬาลงพ้ืนที่สำรวจสนามกีฬาของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
เลขานุการสภาฯ  เพ่ือสำรวจและปรับปรุงลู่วิ่งและการติดตั้งไฟฟ้าภายในสนาม 
 -แจ้งมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (Covic-19) 
ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายทัด  เพชรดี  - ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าการประชุมครั้งที่ แล้ว เป็นการประชุมสามัญประจำปี      
ประธานสภาฯ    สมัยที่ 1/2563  เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์  2563 เมื่อสมาชิกทุกท่านได้รบัสำเนา 

รายงานการประชุมแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
                               - ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง และประธานสภาฯ ได้ขอมติต่อที่ประชุม 

ให้รับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี สมัยท่ี1/2563  
                              เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2563  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 เรื่องเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2563 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น  งบดำเนินงาน  ค่าใช้สอย 
โอนลด 
-โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ งบประมาณตั้งไว้  150,000 บาท โอน
เพิ่มไป หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกันทรลักษ์ 
เป็นเงิน 29,000 บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 121,000 บาท 
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โอนเพิ่มและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
-แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอกันทรลักษ์  จำนวนเงิน 315,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์  รายละเอียดดังนี้ 
 1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9   จำนวน  7  จุด 
 2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10  จำนวน  4  จุด 
 3.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านห้วยพอก หมู่ที่ 11  จำนวน  4 จุด 
 4.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านแกใต้พัฒนา หมู่ที่16จำนวน  6 จุด 
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เป็น 
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์    จำนวนเงิน   344,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ รายละเอียด
ดังนี้ 
 1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9   จำนวน  9  จุด 
 2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10  จำนวน  5  ชุด 
 3.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านห้วยพอก หมู่ที่ 11 จำนวน  9  จุด 
 4.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  บ้านแก  หมู่ที่ 6  จำนวน  4 จุด 

นายวีระพล  คงศรี  -ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนแก้ไขเปลี่ยนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เรื่อง มีไฟฟ้าใช้ไม่ท่ัว
นายกเทศมนตรีฯ ถึงและเพียงพอต่อความต้องการ  ตามรายละเอียดท่ีเสนอต่อท่ีประชุม 
นายทัด  เพชรดี - ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   
นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์ - อภิปรายเสนอเห็นด้วยให้ดำเนินการ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
สท.เขต 1  
นายสุพร  สายชมภู -อภิปรายเห็นด้วยให้ดำเนินการและควรพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมให้ทุกหมู่บ้านด้วย 
สท.เขต 1 
นายเสวียน  อุทา -อภิปรายเห็นด้วยให้ดำเนินการโอนงบประมาณและแก้ไขให้ถูกต้อง 
สท.เขต 2  
นายทัด เพชรดี -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ -ไม่มีและกล่าวขอมติต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมเห็นควรอนุมัติ ให้โอนแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอขออนุมัติ
หรือไม ่

มติที่ประชุม -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
 4.1 เรื่อง นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ เสนอโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณฝายน้ำล้น

หนองหญ้าลาด ร่วมกัน 
นายทัด เพชรดี  -ได้กล่าวเชิญ นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมตรีเมืองกันทรลักษ์ เสนอ 
ประธานสภาฯ รายละเอียดและโครงการพัฒนาฝายน้ำล้นหนองหญ้าลาด   ร่วมกันกับเทศบาลตำบล 

หนองหญ้าลาด 
นายทรงชัย รุจิรารังสรรค์-ได้กล่าวถึง ข้อดีข้อเสียของการพัฒนาและปรับปรุงฝายหนองหญ้าลาด เพ่ือให้ประชาชน
นายกเทศบาลเมือง ทั้งอำเภอกันทรลักษ์ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม โดย    
กันทรลักษ ์  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จะมีงบประมาณเข้าดำเนินการ 
นายอ่อนสี ศรีสวัสดิ์ -ได้อภิปรายว่าเป็นโครงการที่ดี มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม   
สท.เขต 1  แต่การเข้าดำเนินการเองของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหญ้า  

ลาด อาจจะมีปัญหาหรือผลกระทบด้านอ่ืน ๆ เห็นควรให้มีการประชาคมหมู่บ้านและ 
ตำบล รับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนก่อน 

นายทัด  เพชดี -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ -ไม่มีและได้กล่าวเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายน้ำล้นหนอง

หญ้าลาดเป็นสิ่งที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ขอรับไว้พิจารณาตามขั้นตอนประชาคม
หมู่บ้านและตำบลต่อไป เพ่ือเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและไม่มีผลกระทบในด้านอ่ืน ๆ 
หรือข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและขอขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีเมือง
กันทรลักษ์ เป็นอย่างสูงที่เสนอโครงการที่ดีและกล่าวปิดการประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
            (ลงชื่อ)        วีระพล  คงศรี        ผู้บันทึกรายงานการประชุม                 
                                           (นายวีระพล   คงศรี) 
             เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่    7    เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 

(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  สายชมภู         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ                  
              (นายสุพร สายชมภู) 



สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่    14   เดือน   สิงหาคม    พ.ศ.  2563 

(ลงชื่อ)      ทัด  เพชรดี        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                        (นายทัด เพชรดี) 
                    ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
                              วันที ่  14  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.   2563 
 
 


