
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
 สมัยสามัญประจำปี  2564  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2564 

เมื่อวันที่   12   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

***************** 
ผู้มาประชุม 

   1. นายเกรียติชัย  งาหอม  ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  
2. นายเสวียน  อุทา  รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  
3. นางฉลวย  พายุพัด  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 

   4. นายฟ้าไสว  เมืองคง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   5. นายเสรี  กลิ่นพิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   6. นายพรเทพ นิตอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1  
   7. นายประพัธพงษ์ วรวัตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   8. นางประภาพร  แสวง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
                     9. นายพรภิญโญ  พิมาทัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   10.นายทองพูน  ทาราศร ี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
                     11. นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   12. นายวิชัย  ป้องประดา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   13. นายวีระพล  คงศรี  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
  1. นางกันตพัชร์  ไชยนา  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 

2. นางวรินทร  คณะบูรณ์  รองปลัดเทศบาล 
3. นางฉันท์ชนก นามลี  หัวหน้าสำนักปลัด 
4.นางสุชัญญา  ตรองจิต  ผู้อำนวยการกองคลัง 
5. นายรังสี กังวาลย ์  ผู้อำนวยการกองช่าง 
6. นายสมอ  บุญกัญหา  นายช่างโยธาชำนาญการ 
7. นางสาวดวงนภา จันทเขต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
8. นางวันดี  เมืองคง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
9. นางทัศนีย์  ยุวะบุตร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
10. จ.ส.อ.เชษฐา  จันทร์เขียว เจ้าพนกังานธุรการปฏิบัตงิาน 
11. นางสาวกนกกร   หวนคะนึง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
12. นางสาวมะลิ  ตีเงิน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายวีระพล คงศรี -ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เข้าที่ประชุมมีสมาชิกมาประชุมครบ 
ปลดัเทศบาล องค์ประชุม และเรียนเชิญประธาน วันนี้เป็นการประชุมสามัญ ประจำปี สมัยที่ 2 ครั้ง  

1/2564 วันที่ 12 พฤษภาคม  2564  บัดนี้มีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมครบองค์
ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระพร้อม
กันและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายเกรียติชัย งาหอม -กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด สามัญประจำปี  2564 สมัยที่  
ประธานสภาฯ 2 ครั้งที ่1/2564 วันที่  12 พฤษภาคม   2564   ไดแ้จ้งระเบียบวาระการประชุมต่อ

ทีป่ระชุม 
   -ที่ประชุมรับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายเกรยีตชิัย งาหอม - แจ้งเรื่องขั้นตอนและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลและการแต่งกาย 
ประธานสภาฯ              ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกำหนด 
    -แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
   -ทีป่ระชุมรบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายเกรยีตชิัย งาหอม -แจ้งตอ่ที่ประชุมเรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอยกไปในการประชุม 
ประธานสภาฯ สภาครั้งต่อไป เนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมครั้งแรก โดยผู้ว่าราชการ 
 จังหวัดศรีสะเกษเรียกประชุม 
 -ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 3.1 เรื่องนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

นายเกรยีตชิัย งาหอม -ไดก้ล่าวต่อที่ประชุมเรื่องนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาฯ หนองหญ้าลาด  
 -ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง) (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
 มาตรา  48 ทศ ก่อนนายกเทศมนตรี เข้ารับ หน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียก

ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภา โดยไม่มีการลงมติ 
ทัง้นี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

 -ขอเรียนเชิญ   นางกันตพัชร์  ไชยนา  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด         
แถลงนโยบายต่อไป 

นางกันตพัชร์  ไชยนา -คำแถลงนโยบาย นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด ต่อสภา 
นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  วันพุธที่  12  พฤษภาคม  2564    ณ  ห้องประชุม

สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด   
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คำแถลงนโยบาย 
นางกันตพัชร์  ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 

ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
วันพุธที่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
************************** 

  ตามที่ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล      และนายกเทศมนตรีตำบล
หนองหญ้าลาด   เมื่อวันที่   28   มีนาคม   2564  ดิฉัน  นางกันตพัชร์   ไชยนา  
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  เลือกตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 แล้วนั้น 
      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล 
พุทธศักราช   2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  14) พุทธศักราช 2562   ดิฉัน      
นางกันตพัชร์ ไชยนา   นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด   ในนามของหัวหน้า   
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดขอแถลงนโยบายการบริหารและการพัฒนา
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด อันทรงเกียรติแห่งนี้ 
ดังนี้ 
1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 

1.1  บริหารงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล     
และนำการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มาใช้ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  มีคุณภาพ  อีกทั้งพัฒนาระบบการ
บริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว สามารถสนอง    
ต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุด            
ต่อประชาชน  และชุมชนให้มากที่สุด 

1.2  ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้าสู่  กระบวนการมีส่วนร่วม ทางการบริหาร  
และการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.3  ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สนับสนุนให้มีกิจกรรม  
และโครงการต่าง ๆ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการชุมชน ประชาชน
ในชุมชน และเทศบาล ทำงานอย่างสมานฉันท์ไมแ่ตกแยก เพ่ือร่วมกันพัฒนา 
และยกระดับชุมชนให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชน เพ่ือ
สนับสนุนการทำงานของคณะทำงานของคณะกรรมชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
เครือข่ายการเฝ้าระวังเกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็นโทษกับเยาวชนและประชาชนในชุมชน 
รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านอ่ืน ๆ โดยสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกับเทศบาลตำบล
หนองหญ้าลาด ภาครัฐ  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง    ภาคเอกชน  เปิดโอกาสให้มีบทบาท
ในการทำงาน เช่น ตรวจสอบการดำเนินงาน และการบริหารงานของเทศบาล รวมไปถึง
การติดตามประเมินผลในทุกส่วนตามโครงสร้างการทำงานของพนักงานเทศบาล 

1.5 สนับสนุนและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความทันสมัย 
                               และตอบสนองต่อการให้บริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  2.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การเสียสละ ในการร่วมคิด  
ร่วมทำกิจกรรมของชุมชนทุกชุมชน สร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน 

  2.2 ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐานและต่อเนื่อง ส่งเสริม
ให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ  ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็น  มีทิศทางในการพัฒนาชุมชน  สร้างชุมชนให้เป็นเมือง
น่าอยู่ อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจ และสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชน
ในชุมชน 

  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก   สาธารณะ 
ต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน 

    3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
      3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก    เยาวชนและประชาชน    ให้เป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม  มีความรู้  มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง  สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และมุ่งเน้นพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 
      3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสาน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และประเพณีอ่ืน ๆ ของท้องถิน่ 
      3.3 สนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน    
เพ่ือแสดงถึงพลังความสามัคคีของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชุมชน 
4. นโยบายด้านการสาธารณสุข 
      4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน        
ทีเ่หมาะสมรู้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม  
     4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน (อสม.) ในการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน และการ
บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือเป็นการคัดกรองการเจ็บป่วยของประชาชนเบื้องต้น
เน้นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  และโรคไม่ติดต่อที่ เป็นอันตราย          
ต่อประชาชนและชุมชน และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุมทุกวัย เพ่ือสุขภาพอนามัยทีดี่ของประชาชน 
5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
       5.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะท้องถิ่นปัจจุบันตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง  สนับสนุนให้มีการรวมกลุม่ 
ของประชาชนในชุมชน เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและชุมชน อีกทั้งยังเป็น
การสร้างความอบอุ่นและสร้างรั้วเพ่ือป้องกันภัยให้กับครอบครัวของประชาชนในชุมชน
อีกทางหนึ่ง 
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6. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     6.1 ปรับปรุงถนน ทางเท้า ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึงทกุหมู่บ้าน 
     6.2 พัฒนาระบบประปาให้เพียงพอในการอุปโภคบริโภค 

        6.3 จัดระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพในการรับและระบายน้ำตลอดจนการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชน 
      6.4 ติดตั้ง ซ่อมแซมและขยายการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทั้งเขต
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
7. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       7.1 รณรงค์สร้างจิตสำนักให้กับประชาชน ทางด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ หรือนำขยะมาใช้ใหม่ 
      7.2 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้รู้คุณค่าของพลังงานใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างถูกวิธี    เพ่ือลดปัญหาสภาวะโลกร้อน    สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับชุมชน
ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการจัดทำโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเด็กและเยาวชน  รู้วิธีการช่วยประหยัดพลังงาน และใช้
ประโยชน์ จากพลังงานให้คุ้มค่ามากที่สุด ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการ และการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มุง่ไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน 
     7.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล สวนสาธารณะในเขตเทศบาลให้มีความ
ร่มรื่นเหมาะแก่การออกกำลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจ 

      ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นโยบายที่ดิฉันได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลหนอง
หญ้าลาด ครั้งนี้ จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและทันที ให้เกิดรูปธรรมมากที่สุด     
มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ชุมชนมีความสุขและอบอุ่น สังคมมีคุณธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยังยืน เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลของเรา     
มีความสุขอย่างถ้วนหน้า ดิฉันและทีมผู้บริหารทุกท่าน จะร่วมกันผลักดันนโยบาย
ทั้งหมดนี้ ให้มีความสำเร็จให้มากที่สุด เพ่ือเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ของเราเติบโต
อย่างแข็งแรง และม่ันคงอย่างยั่งยืนต่อไป” 

นายเกรยีติชยั งาหอม -ได้กล่าวขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาดที่ได้แถลงนโยบายต่อสภา 
ประธานสภาฯ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมสภาฯและแสดงความยินดีที่สมาชิกทกุทา่นได้รับเลือกเข้ามาเป็น 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด และเพ่ือให้เกิดความสามัคคีในเพ่ือนสมาชิก

สภาให้รู้จักตัวแทนทั้ง  2 เขต ไดเ้ชิญ สท.เขต 1 และ สท.เขต 2 แนะนำตัวทั้ง 2 เขต 
  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1   

1. นางฉลวย   พายุพัด   
    2. นายฟ้าไสว   เมืองคง   
    3. นายเสรี  กลิ่นพิกุล   
    4. นายเสวียน   อุทา  
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    5. นายพรเทพ   นิตอนิทร์   
    6. นายประพัธพงษ์ วรวัตร 
    สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
    1. นางประภาพร  แสวง   
                      2. นายพรภิญโญ  พิมาทัย  
                      3. นายเกรียติชัย  งาหอม   
    4. นายทองพูน   ทาราศร ี    
                      5. นายอ่อนสี   ศรีสวัสดิ์   
    6. นายวิชัย ป้องประดา 
   -ที่ประชุมรับทราบ 
นายทองพูล ทาราศรี -ได้เสนอเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนใหท้ีป่ระชุมรับทราบเพื่อเสนอ 
สท.เขต 2   พิจารณาช่วยเหลือและแก้ไข ดังนี้ 
 1. ปัญหาเรื่องประปา หมู่ที ่13 ชำรุด 
 2. ไฟฟ้าแสงสว่างชำรุด หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 17 
 3. ควรให้มีการขยายจุดไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิม 
 4. ท่อระบายน้ำข้ามถนน หมู่ที่ 17 ชำรุด ควรให้มีการซ่อมแซม 
 -ที่ประชุมรับทราบ 
นายฟ้าไสว  เมืองคง  - ได้เสนอเรื่องต่อทีป่ระชุม 
สท.เขต 2  1. เสนอให้มีการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม หมู่ที่ 10  
 บ้านดงสูง หมู่ที ่15  
 2. เสนอให้มีการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10   

และบ้านกระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา 
 3. เสนอให้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือขยายถนนเข้าวัดบ้านศรีเจริญ ให้

สะดวกและกว้างข้ึน และมีผู้บริจาคท่ีดินให้วัดบ้านศรีเจริญ เพ่ือดำเนินการต่อไป 
 - ที่ประชุมรับทราบ  
นายพรภิญโญ พิมาทัย -ได้เสนอต่อที่ประชุม ให้มีเครื่องออกกำลังกายติดตั้งที่ศาลากลางหมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ 
สท.เชต 2   รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ทั้ง 12 หมู่บ้าน 
   -ที่ประชุมรับทราบ 
นายพรเทพ นิตอินทร์ - ได้เสนอเรื่องที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดดำเนินการแก้ไขปัญหา 
สท.เขต 1  1. เสนอให้ดำเนินการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทั้งตำบล 
 2.เสนอให้มีมาตรการออกกฎระเบียบเรื่องการขุดดินถมดินให้ชัดเจน เพราะประชาชน

ได้รับความเดือดร้อนจากรถขนดินและผู้ประกอบการ 
 - ที่ประชุมรับทราบ 
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นายเกรียติชัย  งาหอม - ไดก้ล่าวสอบถามว่าจะมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอต่อสภาเพ่ิมอีกหรือไม่ ถา้ไม่มี  
ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาดและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

หนองหญ้าลาด ที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและการประชุมสามัญประจำปี 
2564  สมัยที่  2  ครั้งที่  1 ได้มีการประชุมจนครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
จึงกล่าวปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
            (ลงชื่อ)        วีระพล  คงศรี        ผู้จดรายงานการประชุม                 
                                           (นายวีระพล   คงศรี) 
             เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญา้ลาด 

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  ไดป้ระชุมสภาสมัยสามัญประจำปี   2564  สมัยที ่ 2  ครั้งที่  
1/2564  เมื่อวันที่  12  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕6๔  เลขานุการสภาเทศบาล ได้จัดทำรายงานการประชุม 
ให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอต่อสภาเทศบาลเพ่ือรับรองในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
ครั้งต่อไป และเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 33 นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว 
เรียบร้อยแล้ว  เห็นว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  มีความถูกต้องครบถ้วน   

ลงชื่อ    พรภิญโญ  พิมาทัย ประธานคณะกรรมการฯ 
                       (นายพรภิญโญ  พิมาทัย) 
                          สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
                                                               ลงชื่อ       ฟ้าไสว  เมืองคง         กรรมการ  
                        (นายฟ้าไสว   เมืองคง) 
                                                                         สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑  
                                                               ลงชื่อ      พรเทพ  นิตอินทร์  กรรมการ/เลขานุการ  
                                                                          (นายพรเทพ นิตอินทร์) 
                             สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

บันทึกการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด   สมัยสามัญประจำปี  2564  สมัยที่  2  ครั้งที่ 
1/2564   สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด    ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  ในการประชุมสภา
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  สามัญประจำปี  2564  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564  เม่ือวันที่  12  เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
     ลงชื่อ     
                        
                        (นายเกรียติชัย  งาหอม) 
            ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

                วันที่   4    เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.  2564 


