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สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
 สมัยสามัญประจำปี  2564  สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2564 

เมื่อวันที่   13  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

***************** 
ผู้มาประชุม 

   1. นายเกรียติชัย  งาหอม  ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
   2. นายเสวียน  อุทา  รองประธานสภาเทศตำบลหนองหญ้าลาด  

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 
 ผู้ไม่มาประชมุ 

  -ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
  1. นางกันตพัชร์  ไชยนา  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
  2. นางทำนอง ยอดอ่อน  รองนายกเทศมตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
  3. นายสมพร บุตรม ี  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
  4. นายประสงค์ ไมตรีพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
  5. นายวิชา  อินทะพันธ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
  6. นางวรินทร  คณะบูรณ์  รองปลัดเทศบาล 
  7. นางฉันท์ชนก นามลี  หัวหน้าสำนักปลัด 

8. นางสุชัญญา  ตรองจิต  ผู้อำนวยการกองคลัง 
9. นายรังสี กังวาลย ์  ผู้อำนวยการกองช่าง 
10. นายสมอ  บุญกัณหา  นายช่างโยธาชำนาญงาน 
11. นางวันดี  เมืองคง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
12. จ.ส.อ.เชษฐา  จนัทร์เขียว เจ้าพนกังานธุรการปฏิบัติงาน 
13. นางสาวกนกกร   หวนคะนึง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14. นางสาวมะลิ  ตีเงิน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายวีระพล คงศรี -ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เข้าที่ประชุมมีสมาชิกมาประชุมครบ 
เลขานุภาสภาฯ องค์ประชุม และเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระ    

พร้อมกัน และเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้ง 2/2564 
วันที่  13  สิงหาคม  2564  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายเกรียติชัย งาหอม -เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้า 
ประธานสภาฯ รว่มประชุมที่เคารพทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่  3 ครั้งที่ 2/2564 วันที่  13  สิงหาคม  2564    
ซึ่งระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และแจ้งให้สมาชิก
รับทราบแล้วนั้น และกล่าวเปิดการประชุมสภา 

   -ที่ประชุมรับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเกรียติชัย งาหอม -เชิญท่านนายกกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด ได้แจ้งเรื่องที่ 
ประธานสภาฯ   จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นางกันตพัชร์  ไชยนา -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด และผู้ร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ ที่เคารพทุกท่าน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศก 0318/ว 4982 ลงวันที่ 5 สิงหาคม  
   2564  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติภารกิจสถานที่พักคอยสำหรับผู้ปว่ย 
   ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ระหว่างรอเข้ารักษาในสถานพยาบาลหรือ 

  โรงพยาบาลสนาม ลงวันที่  5 สิงหาคม 2564  และตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษ    
 เรื่อง จัดตั้งสถานที่พักคอยสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)      

ระหว่างรอเข้ารับการรกัษาใน 
   สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม ลงวันที่  12 กรกฎาคม 2564 ได้จัดตั้งโรงยิม 

อเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  และทางคณะผู้บริหาร  
ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมมือกัน
จัดเตรียมศูนย์พักคอย สถานที่ ณ โรงยิมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
รวมระยะเวลา 20 วัน และได้ทำการเปิดศูนย์พักคอย ในวันที่  12  สิงหาคม  25642 
และขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือในการจัดเตรียมศูนย์พักคอยในครั้งนี้ 

นายเกรียติชัย งาหอม -เรียนนายกกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด ขอทราบหลักเกณฑ์ 
ประธานสภาฯ   และรายะเอียดในการเข้าพักสถานที่พักคอย แจ้งในที่ประชุมได้รับทราบ 
นางกันตพัชร์  ไชยนา -สำหรับรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการเข้าสถานที่พักคอย ต้องเป็นไปตามลำดับ 
นายกเทศมนตรีฯ ขั้นตอน ต้องแจ้งผู้รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ของท่านก่อนเช่น แจ้ง อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

หรือ รพ.สต.  และนำผลการติดเชื้อแจ้งต่อศูนย์พักคอยต่อไป หากต้องการประสานการ 
เข้าพักที่ศูนย์พัก ขอให้ประสาน นายกกันตพัชร์ ไชยนา จะได้ประสาน รพ.สต.
ตามลำดับขัน้ตอนตอ่ไป 
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นางทำนอง ยอดอ่อน -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก และท่านผู้เขา้ร่วมประชุมที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ขอชี้แจงขั้นตอนการเข้าพักศูนย์พักคอย ต้องแจ้งผู้รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ของท่านก่อน 

เช่น แจ้ง อสม. กำนัน  ผู้ ใหญ่บ้าน โดยการนำผลการตรวจที่ได้รับจากห้องตรวจ
ปฏิบัติการ แจ้งทีร่พ.สต. เพ่ือ รพ.สต.ประสานงาน เพ่ือนำผู้ป่วยเข้าท่ีพักคอยต่อไป   

นายเกรียติชัย งาหอม -ตามท่ี คณะผู้บริหาร ให้แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมให้รับทราบแล้วนั้น สมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ   ได้รับทราบรายะเอียดในการเข้าพักสถานที่พักคอย แล้วขอให้แจ้งต่อประชาชนในเขต

พ้ืนที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป และขอเชิญให้ปลัดเทศบาลแจ้งเกี่ยวกับหนังสือ  
สั่งการของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น  

นายวีระพล  คงศรี -เรยีนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ ขอแจ้ง 
ปลดัเทศบาล ได้รับหนังสือแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ได้รับ

ประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้ 
 1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยากแอสฟัลท์ติก(งานโอเวอร์เลย์) บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 - ทาง

เชื่อม (บ.บก-บ.สิ) ระยะทาง 1,300 เมตร เป็นเงิน 2,260,000 บาท 
 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 - บ้านดงก่อ 

หมู่ที่ 9 ระยะทาง 1,200 เมตร เป็นเงิน 3,330,000 บาท 
   -ทีป่ระชุมรบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ล้ว 
-เรื่องรับรองรายงานการประชมุสมัยสามัญประจำปี   2564   สมัยที่   3          
ครั้งที1่/2564  เมื่อวันที่   3   สิงหาคม   2564  

มติที่ประชุม -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์รบัรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจำปี  2564   
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่   3  สิงหาคม  2564   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 3.1 ญัตติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2565 (วาระท่ี 1) 
 3.2 ญัตติพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
 3.3 ญัตติพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 
นายเกรียติชัย งาหอม -ไดก้ลา่วต่อที่ประชุมว่าให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่อง ร่างเทศบญัญัติ 
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
นายวีระพล  คงศรี -ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
ปลดัเทศบาลฯ  พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณา
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น    
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ 
ประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย
เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม นั้น เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ขอเรียนว่าร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
พิจารณางบประมาณรายรับและประมาณการรายจ่ายเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและ
เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่น เกิดประโยชน์
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สูงสุด  แก่ประชาชนจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้าน
รายรับและรายจ่ายตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ประกอบกับเป็นช่วงระยะเวลา
เตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (โค
วิด-19) ซึ่งผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถเสนอ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ต่อสภาเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าลาด ทันภายในวันที่ 15  สิงหาคม 2564 ได้  ดังนั้น  เทศบาลตำบล
หนองหญ้าลาด จึงรายงานการกำหนดระยะเวลาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ในวันที่  20 
สิงหาคม  2564  ตามเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  ข้อ  24  ต่อไป 

นายเกรียติชัย  งาหอม -ตามที่ เจ้าที่งบประมาณ ได้ชี้แจงเก่ียวกับการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด นำร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  เสนอต่อสภาเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าลาด ไม่ทันภายในวันที่  15  สิงหาคม  2564 จึงรายงานการกำหนด
ระยะเวลาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อ
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ในวันที่  20 สิงหาคม  2564  เพ่ือที่
สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด พิจารณาต่อไป  และให้นำระเบียบวาระที่ 3     
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   3.1 ญัตติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2565 (วาระที่  1 ) 3 .2 ญั ตติพิ จารณาเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ  3.3 ญัตติพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 
นำเข้าที่ประชุมในสมัยประชุมถัดไป 

มติที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดระยะเวลาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ในวันที่   20 
สิงหาคม  2564   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 -ไม่มี 

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

 

 

 

 



5 

 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  ได้ประชุมสภาสมัยสามญัประจำปี   2564  สมัยที ่ 3  ครั้งที่  
2/2564  เมื่อวันที่  13   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕6๔  เลขานุการสภาเทศบาล ได้จัดทำรายงานการประชุม    
ให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอต่อสภาเทศบาลเพ่ือรับรองในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
ครั้งต่อไป และเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (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  3  ครั้งที่ 
2/2564   สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  ในการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าลาด  สมัยสามัญประจำปี  2564  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2/2564  เมือ่วันที่  13  เดือน สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕64 

 
     ลงชื่อ         เกรียติชัย  งาหอม 
                        (นายเกรียติชัย  งาหอม) 
            ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

                วันที่    20  เดือน    สิงหาคม  พ.ศ.  2564   
 
 
 
 
 

 


