
 
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

สามัญประจำปี สมัยท่ี 4/2563 ครั้งท่ี 1  
วันที่  23  เดือน ธันวาคม  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  สายชมพู 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. นางฉันท์ชนก นามลี   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

                              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. นางสาวปณิฐา  กำจัด เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
11. นายภาณุวัฒน์  บุญส่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
12. นางสาวกนกกร   หวนคะนึง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
13. นางสาวมะลิ   ตีเงิน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายวีระพล คงศรี - ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เข้าห้องประชุม สมาชิกมาร่วม
เลขานุการสภาฯ  ประชุมครบองค์ประชุม เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

ไหว้พระพร้อมกัน และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดตามระเบียบ 
วาระการประชุมต่อไป 

นายทัด เพชรดี  - เรียนนายกเทศมนตรีตำบล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุมที่เคารพ  
ประธานสภาฯ              ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด สามัญประจำปี  
    สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เมื่อสมาชิกมาร่วมประชุมครบ 
   องค์ประชุมแล้ว ขอเปิดการประชุม                                

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   -เชิญสมาชิกไปร่วมงานฌาปนกิจคุณแม่กำนันตำบลหนองหญ้าลาด ร่วมฟังสวด 
    อภิธรรม 

นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์ -แจ้งต่อที่ประชุมทราบ ผู้กำกับการสถานีตำรวจอำเภอกันทรลักษ์ย้ายมารับตำแหน่ง
สท.เขต 1                    ใหม่ ชื่อ พันตำรวจเอก นรินทร  บุญตา 

ที่ประชุม  - รับทราบ                               

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี  
                              สมัยท่ี 3/2563 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 เรื่องการพิจารณาขออนุมัติจัดตั้งวัดบ้านแก หมู่ที่ 6 

นายทัด  เพชรดี  - ไดก้ลา่วต่อที่ประชุม เรื่อง การขออนุมัติจัดตั้งวัดบ้านแก ด้วยมีหนังสือจาก  
ประธานสภาฯ              ชาวบ้านแก หมู่ที่ 6 ขออนุมัติจัดตั้งวัดบ้านแก เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 

หนองหญ้าลาดให้ความเห็นชอบอนุมัติให้จัดตั้งวัดบ้านแก ซึ่งเดิมเป็นสำนักสงฆ์ 
บ้านแก และปัจจุบันได้มีการจัดซื้อท่ีดินเพ่ิมให้ถูกต้องตามระเบียบของการจัดตั้งวัด 
ประกอบกับได้ผ่านการประชุมประชาคมชาวบ้านแกแล้ว แต่วันนี้สภาเทศบาลตำบล 
หนองหญ้าลาดได้ตรวจสอบเอกสารบางประการยังขาดความชัดเจน เช่นหลักฐาน 
โฉนดที่มี ที่ตั้ง จึงให้เลื่อนการพิจารณาไปประชุมในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ต่อไป  

 ที่ประชุม  - รับทราบ                               

   3.2 เรื่องการพิจารณาขออนุญาตใช้ท่ีดิน สปก. กรณี นางไข อนุพันธ์ ในเขตพื้นที่ 
      หมู่ที่ 17 ตำบลหนองหญ้าลาด เพื่อประกอบกิจการแปลงสาธิตปลูกพืช 
      ผสมผสาน ลานรับซื้อและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร 
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นายทัด เพชรดี  - ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาฯ   

นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์ - ได้เสนอต่อที่ประชุมให้เลื่อนนำไปพิจารณาในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ในการ 
สท.เขต 1                      ประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากต้องการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจน  

นายทัด เพชรดี  - ได้พิจารณาแล้วว่าเห็นควรยกเรื่องไปพิจารณาในวันที่ 28 ธันวาคม 2563   
ประธานสภาฯ                 อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง และไม่มี 
   สมาชิกเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม 

ที่ประชุม - รับทราบ                                     

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณาการสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ 
   รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
นายเสวียน อุทา - เสนอควรดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเชื่อมตำบลหนองหญ้าลาดไปตำบล 
สท.เขต 2               ตระกาจ ซึ่งปัจจุบันมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนสัญจรไปมาได้รับ 

  ความเดือดร้อนและอันตราย 
นายศุภโชค  วงศ์ชาลี - เสนอให้ดำเนินการซ่อมแซมถนนเชื่อมบ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 กับเขตเทศบาลเมือง 
สท.เขต 1    กันทรลักษ์ชำรุดประชาชนสัญจรไม่สะดวกและอาจเป็นเหตุเกิดอุบัติเหตุได้ 

นางสาวประยูร สายโท - เสนอให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7  
สท.เขต 1 

นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์ - เสนอให้ที่ประชุมว่าควรสำรวจให้ครบทุกหมู่บ้านในเขตตำบลหนองหญ้าลาด  
สท.เขต 1   เขตเทศบาลเพื่อแก้ไขต่อไป 

ที่ประชุม -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายทัด เพชรดี -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกเสนอเรื่องต่อ 
ประธานสภาฯ ทีป่ระชุมหรือไม ่

นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์ - เสนอเรื่องการขุดดินถมดิน และปัญหารถบรรทุกดินสร้างความเดือดร้อนให้  
สท.เขต 1  ประชาชน ควรให้มีการจัดระเบียบหรือมาตรการตามกฎหมายกำหนดบังคับใช้ 
   -นายศุภโชค วงศ์ชาลี สท.เขต 1 และนายเกียรติชัย งาหอม รองประธานสภาฯ 

 กล่าวสนับสนุนและเห็นด้วยกับการมีมาตรการบังคับใช้ ในการขุดดินถมดิน  
 เพราะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันเหตุอันตรายจากรถบรรทุกดิน 

ที่ประชุม -รับทราบ 
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นายทัด  เพชรดี -ตามท่ีสมาชิกได้นำเสนอเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล 
ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมรับทราบและให้ผู้บริหารรับทราบ เพ่ือนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 

และกล่าวขอปิดประชุมสามัญประจำปี สมัยที่  4/2563 ครั้งที่  2 ในวันที่  28 
ธันวาคม 2563 อีกครั้ง ซึ่งการประชุมวันนี้ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระการ
ประชุมแล้ว จึงขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม  เวลา 15.30 น. 
 
              (ลงชื่อ)        วีระพล  คงศรี        ผู้บันทึกรายงานการประชุม                 
                                             (นายวีระพล   คงศรี) 
               เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่  23  เดือน ธันวาคม 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  สายชมพู         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ                  
              (นายสุพร สายชมพู) 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่  28  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

(ลงชื่อ)      ทัด  เพชรดี        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                        (นายทัด เพชรดี) 
                    ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
                              วันที ่ 28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 


