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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายวีระพล คงศรี - ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เข้าห้องประชุม สมาชิกมาร่วม
เลขานุการสภาฯ  ประชุมครบองค์ประชุม และแจ้งระเบียบการประชุมในที่ประชุมทราบ และเรียนเชิญ 
                           ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
                           หนองหญ้าลาด ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
นายทัด เพชรดี  - เรียนท่านนายกเทศมนตรี ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  
ประธานสภาฯ  และผู้เข้าร่วมการประชุมที่เคารพ ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบล 

หนองหญ้าลาด สามัญประจำปี สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 
ซ่ึงได้ได้มีท่านสมาชิกมาร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดการประชุม  
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้                              

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายทัด  เพชรดี           - การประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุม สามัญประจำปี สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 
ประธานสภาฯ            เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ซึ่งสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้มีการประชุม 

ตามระเบียบการประชุมและได้สำเนาบันทึกรายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกได้ 
รับทราบแล้ว จะมีสมาชิกท่านใดบ้างมีข้อสงสัยหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี  
จะขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 เรื่องการพิจารณาขออนุมัติจัดตั้งวัดบ้านแก หมู่ที่ 6 

นายทัด  เพชรดี  - ไดก้ล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดได้รับเรื่อง การขอให้ 
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดพิจารนา การขอตั้งวัดบ้ านแก หมู่ที่ 6 ซึ่งทาง

หมู่บ้านได้จัดทำหนังสือและหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
                                  -บันทึกการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
                                  -หลักฐานที่ดิน (พื้นที่ต้ังวัด) 

โดยได้มีการตรวจสอบแล้ว เป็นการถูกต้องตามข้ันตอน จะมีสมาชิกท่านใด อภิปราย 
หรือชี้แจ้งเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติจากท่านสมาชิก โดยการยกมือ ถ้าท่าน 
สมาชิกพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ชาวบ้านแก หมู่ที่ 6 จัดตั้งวัด เพื่อนำเสนอหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องต่อไป โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม        -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้บ้านแก หมู่ที่ 6 ดำเนินการ ขอจัดตั้งวัด
เพื่อดำเนินการจัดตั้งวัดต่อไป 

                               3.2 เรื่องพิจารณาการขออนุญาตใช้ที่ดิน สปก. กรณี นางไข อนุพันธ์ ในเขตพื้นที่ 
      หมู่ที่ 17 ตำบลหนองหญ้าลาด เพื่อประกอบกิจการแปลงสาธิตปลูกพืช 
      ผสมผสาน ลานรับซื้อและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร 
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นายทัด เพชรดี  - ตามท่ีได้รับหนังสือจากหมู่บ้าน บ้านซำตะวัน หมู่ที่ 17 และสำเนาบันทึก 
ประธานสภาฯ  รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และหลักฐานที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อให้สภาเทศบาล 

ตำบลหนองหญ้าลาดพิจารณาอนุญาตการขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก. กรณี นางไข อนุพันธ์  
และนำเสนอประกอบการพิจารณาของ ส.ป.ก. ต่อไป ซึ่งสมาชิกสภาได้ดูรายละเอียด 
ตามแผนงานและโครงการแปลงสาธิตการปลูกพืชแบบผสมผสานและลานรับซื้อ 
จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่เสนอต่อสภาแล้วและจากการตรวจสอบพื้นที่ 
สถานทีต่ั้งตลอดจนเอกสารหลักฐานดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนใด ประกอบกับไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือต่อชุมชนหมู่บ้าน จะมีสมาชิก
สภาท่านใดจะอภิปรายหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

-ไม่มี 
-ผมขอมติที่ประชุมในระเบียบวาระนี้ ให้สมาชิกได้พิจารนาว่าเห็นควรอนุญาตใช้ที่ดิน 
 ส.ป.ก. กรณี นางไข อนุพันธ์ ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองหญ้าลาด เพ่ือ 
ประกอบกิจการแปลงสาธิตปลูกพืชแบบผสมผสาน ลานรับซื้อและจำหน่ายผลิตผล 
ทางการเกษตร เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของ ส.ป.ก. ต่อไป หรือไม่ 

มติที่ประชุม            -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุญาตใช้ที่ดิน ส.ป.ก. กรณี นางไข อนุพันธ์ 
เพื่อตำเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 13 โครงการ 
    งบประมาณ  1,410,000 บาท 
นายทัด เพชรดี  - ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาด 
ประธานสภาฯ           เงินสะสม ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 13 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
                          1,410,000 บาท ซึ่งตามโครงการที่ท่านสมาชิกได้เสนอมาทางผู้บริหารได้นำเสนอ 
   ต่อสภา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ 
   เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้แจกเอกสารโครงการให้ท่านสมาชิกได้รับทราบแล้ว 
   ทุกท่าน ซึ่งก่อนที่จะมีการพิจารณาจะให้ท่านเลขา ฯ และเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจง 

ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติและดำเนินการเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
ชี้แจง 

นายวีระพล คงศรี - เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดและผู้เข้าร่วม  
ปลัดเทศบาล  ประชุมที่เคารพทุกท่าน 
   -การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมมีระเบียบและเงื่อนไขกำหนดดังต่อไปนี้ 
   -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 8 เงินสะสม 

ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณเม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชี
รายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปีเพ่ือเป็นทุน
สำรองเงินสะสมโดยที่ทุนสำรองเงินสะสมนี้ให้เพ่ิมข้ึนร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี 

การจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจะกระทำได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่
เหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหารให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและขออนุมัติผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
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  ในกรณีที่ปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกิน 

ร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นหากมีความจำเป็นองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอาจนำยอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) 
 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติ 
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน 
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อน 
ของประชาชนทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ี 
กฎหมายกำหนด 
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ 
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย 
ค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ 
คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
 -สำหรับเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดมียอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 
 2563 (ปิดบัญชีแล้ว) เงินสะสม 5,305,585.64 บาท 
 -หักกันเงินค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์สำหรับงบบุคลากร (3 เดือน)  
  เป็นเงิน  2,921,845 บาท 
 -หักกันเงินค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์กรณีสำรองสาธารณภัย (ร้อยละ 10) 
  เป็นเงิน  530,558.56 บาท 
 -คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ เป็นเงิน 1,853,182.08 บาท 

จึงเรียนต่อสภาฯ รับทราบเพ่ือดำเนินการต่อไป 
ที่ประชุม  -รับทราบ 

นายทัด เพชรดี  - กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่งบประมาณที่ชี้แจงรายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาฯ            และข้อมูลฐานะทางการคลังให้ได้รับทราบ และต่อไปขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 
    รายละเอียดของโครงการที่เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ต่อสภาฯ 

นายวีระพล คงศรี - เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดและผู้เข้าร่วม  
ปลัดเทศบาล  ประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ปฏิบัติหน้าที่  - ตามท่ีท่านสมาชิกได้รวบรวมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
นายกเทศมนตรี  รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดนำเสนอเพ่ือให้มีการดำเนินการแก้ไข 
   ปัญหาช่วยเหลือและเสนอของบประมาณเพ่ือดำเนินการ โดยเฉพาะปัญหาถนนชำรุด 
   และเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวกและได้จัดทำเป็นโครงการทั้งสิ้นรวม
   13 โครงการ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564  
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เป็นงบประมาณ จำนวน 1,410,000 บาท ซึ่งแต่ละโครงการท่านประธานสภาและ 
สมาชิกจะได้พิจารณาเพ่ือดำเนินการต่อไป 

นายทัด เพชรดี  - กล่าวต่อที่ประชุมว่า ต่อไปนี้จะเป็นการพิจารณาโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงิน 
ประธานสภาฯ            สะสม ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะพิจารณาตามลำดับต่อไปนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 4  
    (เชื่อมเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์)  จำนวน   170,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมบูรณ์  
หมู่ที่ 4 (เชื่อมเขตเทศบาล เมืองกันทรลักษ์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 
ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.40 ม. หรือมีปริมาณพ้ืนที่ไม ่
น้อยกว่า  300.00 ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เลขที่ สส.4-1/2563) 

-ผู้เสนอโครงการ  นายสุพร สายชมพู สท.เขต 1 
-ผู้รับรอง  นายศุภโชค  วงศ์ชาลี       สท.เขต 1  
-ผู้รับรอง  นายอ่อนสี   ศรีสวัสดิ์       สท.เขต 1 

นายทัด เพชรดี  - ได้ขอมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดจะเห็นชอบอนุมัติ 
ประธานสภาฯ            งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณปี 
     2564 เพื่อดำเนินการตามโครงการต่อไป 

2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 4  
    (ซอยนายสุพรสาย  ชมภู) จำนวน   20,000.- บาท 

                   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 4   
(ซอยนายสุพร  สายชมภู)ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว  160 ม.  
หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  160 ลบ.ม. (พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ)  
(ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เลขที่ สส.4-2/2563)   

-ผู้เสนอโครงการ  นายสุพร สายชมพู สท.เขต 1 
-ผู้รับรอง  นายศุภโชค  วงศ์ชาลี       สท.เขต 1  
-ผู้รับรอง  นายอ่อนสี   ศรีสวัสดิ์       สท.เขต 1 

นายทัด เพชรดี  - ได้ขอมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดจะเห็นชอบอนุมัติ 
ประธานสภาฯ            งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณปี 
     2564 เพื่อดำเนินการตามโครงการต่อไป 
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3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และวาง 
   ท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านแก หมู่ที่ 6 (สายทางหน้าบ้าน 
   นางอ่อนศรี  เพชรดี) จำนวน   320,000.- บาท 

                   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดตะแกรง 
เหล็ก ภายในหมู่บ้านแก หมู่ที่ 6 (สายทางหน้าบ้านนางอ่อนศรี  เพชรดี) ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 ม.ลึก 0.30 – 0.50 ม. ความยาว 109 ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จำนวน 64ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 
1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เลขท่ี สส.6-1/2563)  

-ผู้เสนอโครงการ  นายเสวียน อุทา    สท.เขต 2 
-ผู้รับรอง  นายเดช  กลิ่นพิกุล          สท.เขต 2  
-ผู้รับรอง  นายสะบัน  เพ็ญสะเนาะ   สท.เขต 2 

นายทัด เพชรดี  - ได้ขอมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดจะเห็นชอบอนุมัติ 
ประธานสภาฯ            งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณปี 
     2564 เพื่อดำเนินการตามโครงการต่อไป 

4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านแก หมู่ที่ 6 (ซอยเลยร้านตัดผม)  
   จำนวน   10,000.- บาท 

                   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านแก หมู่ที่ 6 (ซอยเลยร้าน 
ตัดผม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว  350.00 ม. หรือมีปริมาณ 
ลูกรังไม่น้อยกว่า  85.00 ลบ.ม. (พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ) (ตามแบบเทศบาลตำบล 
หนองหญ้าลาด เลขที่ สส.6-2/2563)   

-ผู้เสนอโครงการ  นายเสวียน อุทา    สท.เขต 2 
-ผู้รับรอง  นายเดช  กลิ่นพิกุล          สท.เขต 2  
-ผู้รับรอง  นายสะบัน  เพ็ญสะเนาะ   สท.เขต 2 

นายทัด เพชรดี  - ได้ขอมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดจะเห็นชอบอนุมัติ 
ประธานสภาฯ            งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณปี 
     2564 เพื่อดำเนินการตามโครงการต่อไป 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7 
    (หน้าบ้านนางประยูร  สายโท) จำนวน   50,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ที่ 7 (หน้าบ้าน นางประยูร  สายโท) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.  
ระยะทางยาว  22.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.40 ม. 
หรือมีปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  88.00 ตร.ม (ตามแบบเทศบาลตำบล 
หนองหญ้าลาด เลขที่   สส.7-1/2563) 
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-ผู้เสนอโครงการ  นางประยูร  สายโท   สท.เขต 1 
-ผู้รับรอง  นายประสงค ์ ไมตรีพันธ์      สท.เขต 1  
-ผู้รับรอง  นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์           สท.เขต 1 

นายทัด เพชรดี  - ได้ขอมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดจะเห็นชอบอนุมัติ 
ประธานสภาฯ            งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณปี 
     2564 เพื่อดำเนินการตามโครงการต่อไป 

6. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 - (บ้านตระกาจ)  
   จำนวน   100,000.- บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านดงก่อ หมู่ที่ 9  
(บ้านตระกาจ) (ช่วงที่ 1) ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทางยาว 
 300.00 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  216.00 ลบ.ม. (พร้อมเกลี่ยปรับ 
แต่งเรียบ) (ช่วงที่ 2) ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 
300.00 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  564.00 ลบ.ม. (พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง 
เรียบ) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบล 
หนองหญ้าลาด เลขที่ สส.9-1/2563)  

-ผู้เสนอโครงการ  นายเสวียน  อุทา      สท.เขต 2 
-ผู้รับรอง  นายสมชาย  บุสบัน            สท.เขต 2  
-ผู้รับรอง  นายสะบัน  เพ็ญสะเนาะ      สท.เขต 2 

นายทัด เพชรดี  - ได้ขอมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดจะเห็นชอบอนุมัติ 
ประธานสภาฯ            งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณปี 
     2564 เพื่อดำเนินการตามโครงการต่อไป 

7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านดงก่อ หมู่ที่ 9  
    (ซอยหน้าวัดบ้านดงก่อ) จำนวน   50,000.- บาท 

                   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านดงก่อ หมู่ที่ 9  
(ซอยหน้าวัดบ้านดงก่อ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว  550 ม.  
หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  390.00 ลบ.ม. (พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ)  
(ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เลขที่ สส.9-2/2563)   

-ผู้เสนอโครงการ  นายเสวียน  อุทา      สท.เขต 2 
-ผู้รับรอง  นายสมชาย  บุสบัน            สท.เขต 2  
-ผู้รับรอง  นายสะบัน  เพ็ญสะเนาะ      สท.เขต 2 

นายทัด เพชรดี  - ได้ขอมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดจะเห็นชอบอนุมัติ 
ประธานสภาฯ            งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณปี 
     2564 เพื่อดำเนินการตามโครงการต่อไป 
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8. โครงการปรับปรุงไหล่ทางลูกรังถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยพอก 
    หมู่ที่ 11 (ซอยจังเกิ้ลบาร์) จำนวน   50,000.- บาท 

                   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงไหล่ทางลูกรังถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง 
บ้านห้วยพอก หมู่ที่ 11 (ซอยจังเกิ้ลบาร์) ปริมาณงานไหล่ทางกว้าง 0.50-1.50 ม. 
ระยะทางยาว 600.00 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 324.00 ลบ.ม.  
(พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ) (ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เลขที่ สส.11- 
1/2563)  

-ผู้เสนอโครงการ  นายอ่อนสี   ศรีสวัสดิ์    สท.เขต 1 
-ผู้รับรอง  นายเกียรติชัย  งาหอม            สท.เขต 1  
-ผู้รับรอง  นายประสงค์  ไมตรีพันธ์          สท.เขต 1 

นายทัด เพชรดี  - ได้ขอมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดจะเห็นชอบอนุมัติ 
ประธานสภาฯ            งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณปี 
     2564 เพื่อดำเนินการตามโครงการต่อไป 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 
    (สายท่ี 1 คุ้มวัดโนนม่วง)  จำนวน   228,000.- บาท  
           เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนม่วงใต้ 
หมู่ที่ 13 (สายที่ 1 คุ้มวัดโนนม่วง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 
81.50 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.40 ม. หรือมีปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อย 
กว่า  407.50 ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาล 
ตำบลหนองหญ้าลาด เลขที่ สส.13-1/2563)  

-ผู้เสนอโครงการ  นายประสงค์  ไมตรีพันธ์  สท.เขต 1 
-ผู้รับรอง  นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์                สท.เขต 1  
-ผู้รับรอง  นายเกียรติชัย  งาหอม              สท.เขต 1  

นายทัด เพชรดี  - ได้ขอมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดจะเห็นชอบอนุมัติ 
ประธานสภาฯ            งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณปี 
     2564 เพื่อดำเนินการตามโครงการต่อไป 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 
     (สายที่ 2 คุ้มอินนารีสอร์ท) จำนวน   272,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนม่วงใต้   
หมู่ที่ 13 (สายที่ 2 คุ้มอินนารีสอร์ท) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว  
97.50 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.40 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
487.50 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบล
หนองหญ้าลาด เลขที่ ส.13-2/2563)  

-ผู้เสนอโครงการ  นายประสงค์  ไมตรีพันธ์  สท.เขต 1 
-ผู้รับรอง  นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์                สท.เขต 1  
-ผู้รับรอง  นายเกียรติชัย  งาหอม              สท.เขต 1  
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นายทัด เพชรดี  - ได้ขอมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดจะเห็นชอบอนุมัติ 
ประธานสภาฯ            งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณปี 
     2564 เพื่อดำเนินการตามโครงการต่อไป 

11. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13  
                             (ซอยอินนารีสอร์ทเชื่อมเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์) จำนวน   30,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 
(ซอยอินนารีสอร์ทเชื่อมเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.80 
ม. ระยะทางยาว  220 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  216 .00 ลบ.ม.        
(พ ร้ อ ม เก ลี่ ย ป รั บ แ ต่ ง เรี ย บ )  (ต าม แ บ บ เท ศ บ าล ต ำบ ล ห น อ งห ญ้ าล าด                 
เลขที ่สส.13-3/2563) 

-ผู้เสนอโครงการ  นายประสงค์  ไมตรีพันธ์  สท.เขต 1 
-ผู้รับรอง  นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์                สท.เขต 1  
-ผู้รับรอง  นายเกียรติชัย  งาหอม              สท.เขต 1  

นายทัด เพชรดี  - ได้ขอมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดจะเห็นชอบอนุมัติ 
ประธานสภาฯ            งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณปี 
     2564 เพื่อดำเนินการตามโครงการต่อไป 

12. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านดงสูง หมู่ที่ 15  
(ซอยไร่ผู้ใหญ่ประเทศ) จำนวน   10,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านดงสูง หมู่ที่ 15 (ซอยไร่
ผู้ใหญ่ประเทศ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว  110 ม. หรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า  80.00 ลบ.ม. (พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ) (ตามแบบเทศบาลตำบล
หนองหญ้าลาด เลขที่ สส.15-1/2563) 

-ผู้เสนอโครงการ นายศุภโชค วงศ์ชาลี  สท.เขต 1 
-ผู้รับรอง  นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์          สท.เขต 1  
-ผู้รับรอง  นายเกียรติชัย  งาหอม        สท.เขต 1  

นายทัด เพชรดี  - ได้ขอมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดจะเห็นชอบอนุมัติ 
ประธานสภาฯ            งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณปี 
     2564 เพื่อดำเนินการตามโครงการต่อไป 
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13. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านซำตาวัน หมู่ที่ 17  
(ซอยสวนปาล์มไปบ้านเขวา) จำนวน   100,000.- บาท 

                   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านซำตาวัน หมู่ที่ 17  
    (ซอยสวนปาล์มไปบ้านเขวา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว  600 ม.  

หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  650.00 ลบ.ม. (พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ)  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
เลขที่   สส.17-1/2563 

-ผู้เสนอโครงการ นายชมพู  ไมตรีพันธ์  สท.เขต 2 
-ผู้รับรอง  นายเสวียน  อุทา               สท.เขต 2  
-ผู้รับรอง  นายสมชาย  บุสบัน            สท.เขต 2 

นายทัด เพชรดี  - ได้ขอมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดจะเห็นชอบอนุมัติ 
ประธานสภาฯ            งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณปี 
     2564 เพื่อดำเนินการตามโครงการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายทัด เพชรดี  - ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องต่อสภาอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ           -ไม่มี และประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกทั้ง 2 เขต ที่ได้เข้าร่วมประชุม 

จนครบทุกระเบียบวาระการประชุม และได้นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
มาแก้ไขและอนุมัติงบประมาณเพ่ือดำเนินการต่อไป จึงกล่าวปิดการประชุม 

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

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่  28  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) 
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สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่  28  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

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


