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ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด 
 สมัยสำมัญประจ ำปี  2565  สมัยที่  1  ครั้งที่  3/2565 

เมื่อวันที่  25  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2565 
ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด 

***************** 
ผู้มำประชุม 

   1. นายเกรียติชัย  งาหอม  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
   2. นายเสวียน  อุทา  รองประธานสภาเทศต าบลหนองหญ้าลาด  

3. นางฉลวย  พายุพัด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   4. นายฟ้าไสว  เมืองคง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   5. นายเสรี  กลิ่นพิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   6. นายพรเทพ นิตอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1  
   7. นายประพัธพงษ์ วรวัตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   8. นางประภาพร  แสวง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
                     9. นายพรภิญโญ  พิมาทัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   10. นายทองพูน  ทาราศรี    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 

11. นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   12. นายวิชัย  ป้องประดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   13. นายวีระพล  คงศรี  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
 ผู้ไม่มำประชุม  -ไม่มี 

ผู้เข้ำร่วมประชุม  
  1. นางกันตพัชร์  ไชยนา  นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  2. นางท านอง ยอดอ่อน  รองนายกเทศมตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  3. นายสมพร บุตรมี  รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  4. นายประสงค์ ไมตรีพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  5. นายวิชา  อินทะพันธ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  6. นางวรินทร  คณะบูรณ์  รองปลัดเทศบาล 
  7. นางฉันท์ชนก นามลี  หัวหน้าส านักปลัด 

8. นางสุชัญญา  ตรองจิต  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายรังสี กังวาลย ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นายสมอ  บุญกัณหา  นายช่างโยธาช านาญงาน 
11. นางวันดี  เมืองคง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
12. จ.ส.อ.เชษฐา  จันทร์เขียว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
13. นางสาวกนกกร  หวนคะนึง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14. นางสาวมะลิ  ตีเงิน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

เริ่มประชุมเวลำ   09.00 น. 
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นำยวีระพล คงศรี -ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เข้าท่ีประชุมมีสมาชิกมาประชุม 
เลขำนุภำสภำฯ ครบองค์ประชุม และเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระ พร้อม

กัน และเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี 2565 สมัยที่ 1  ครั้งที่ 3/2565 วันที่  
25  กุมภาพันธ์  2565  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นำยเกรียติชัย งำหอม -เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ 
ประธำนสภำฯ ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด สมัยสามัญประจ าปี 2565 

สมัยที่ 1  ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2565  ซึ่งระเบียบวาระการประชุมที่
แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม แจ้งให้สมาชิกรับทราบแล้วและกล่าวเปิดการประชุมสภา 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
 -ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
-เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี 2565 สมัยที ่1 ครั้งที ่ 2/2565  
เมื่อวันที่  18  กุมภำพันธ์  2565  

มติที่ประชุม -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี  2565  
สมัยที่  1  ครั้งที่  2/2565 เมื่อวันที่  18  กุมภำพันธ์  2565   

ระเบียบวำระท่ี  3    เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
3.1 พิจำรณำร่ำงโครงกำรใช้จ่ำยทุนส ำรองเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
(อภิปรำยแก้ไขเพิ่มเติม)   

นำยเสวียน อุทำ -ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดตามที่ขอเสนอญัตติพิจารณาร่างโครงการใช้จ่ายทุน 
รองประธำนสภำฯ ส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้ท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงข้อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
นำยวีระพล  คงศรี -ได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
ปลัดเทศบำล  รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร   

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 “ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ   
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสม
ประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้  (1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่
ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่  1  ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด (2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
นั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะใน
ส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไข ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระท าได้เฉพาะ
กิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง เกี่ยวกับ ด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ ละประเภท ตามระเบียบแล้ว (3) ให้กันเงิน
สะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบ
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี     
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สาธารณภัยเกิดข้ึน  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลา ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้       
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” จากรายงานตามแบบรายละเอียด
ประกอบการขออนุมัติใช้เงินสะสม รายงานยอดเงินสะสมและทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถ
น าไปใช้จ่ายขาดได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกองคลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
2564 จ านวน 2,432,845.98 บาท งบประมาณรายละเอียดประกอบการขออนุมัติการ
ใช้จ่ายเงินสะสม รวมงบประมาณทั้งสิ้น  2,424,500 บาท                

นางกันตพัชร์  ไชยนา -ได้อ่านค าแถลงงบประมาณประกอบการใช้จ่ายทุนส ารองเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.  
นายกเทศมนตรี  2564 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล    

หนอง หญ้าลาดทุกท่าน ตามที่สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดได้พิจารณาอนุมัติเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น ขณะนี้ ได้รับแจ้ง
ปัญหาความเดือดร้อนที่ส าคัญจากประชาชนในพ้ืนที่ คือ เส้นทางคมนาคมมีจ านวนไม่เพียง 
กับความต้องการของประชาชน อีกทั้งถนนลาดยางเดิมมีสภาพช ารุดทรุดโทรม ในช่วงฤดู
ฝนที่ผ่านมาน้ ากัดเซาะท าให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต      
ของประชาชน อีกทั้งล าห้วยตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ าเพ่ือใช้การอุปโภคและการ
เพาะปลูกของประชาชน หลักกำรและเหตุผลประกอบใช้จ่ำยทุนส ำรองเงินสะสม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  หลักกำร   แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา   
2,424,500 บาท  เหตุผล เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เพียงพอแก่การ
ด าเนินการโครงการ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งจ่ายขึ้นใหม่ ผู้บริหาร จึงขอให้สภาเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าลาด ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป โดยที่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ได้รับอนุมัติ
ไม่พอแก่การใช้จ่ายและมีความจ าเป็นที่จะต้องจ่ายเงินเกินกว่าหรือนอกเหนือจากที่ก าหนด
ไว้ในงบประมาณรายจ่าย จึงขอใช้จ่ายทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ฉบับนี้ขึ้น โดยความเห็นชอบของนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาดและโดยการ
ขออนุมัติของสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ดังต่อไปนี้   ข้อ 1 เอกสำรนี้เรียกว่ำ “ใช้
จ่ำยทุนส ำรองเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565” ข้อ 2 ให้ใช้จ่ำยทุนส ำรอง
เงินสะสม นี้ ภำยหลังที่ได้รับอนุมัติเห็นชอบพร้อมประกำศใช้ทันที   ข้อ 3 ใช้จ่ำยทุน
ส ำรองเงินสะสมที่สำมำรถน ำไปจ่ำยขำดได้ เป็นจ ำนวน  2,432,845.98  บำท ข้อ 4 
งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  2,424,500 บาท ข้อ 6 ให้
นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายทุนส ารองเงินสะสม ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
ค าสั่งของกระทรวงมหาดไทย โดยเคร่งครัดระมัดระวัง ประหยัด รอบคอบและระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามรายละเอียดนี้   รายละเอียดประกอบการใช้จ่ายทุนส ารอง
เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  2,424,500 บาท ค ำชี้แจง เทศบาลต าบลหนองหญ้า
ลาด มียอดทุนส ารองเงินสะสม 2,432,845.98  บาท ณ วันที่ 1 ตุลาตม  2564 รวม
ยอดทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ จ านวน  2,432,845.98  บาท ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และได้กันเงินสะสมไว้เพียงพอ ที่จะน ามา
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จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด, เงินส ารอง
จ่ายกรณีที่ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน เงินเดือน ค่าตอบแทนอ่ืนๆ อาทิ เบี้ยยังชีพฯ , เงิน
ส ารองกรณีสาธารณภัย เพื่อส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื่นๆ แล้ว เนื่องจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  มีไม่เพียงพอแก่การด าเนินการโครงการ เทศบาล ต าบลหนองหญ้าลาด จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องตั้งจ่ายขึ้นใหม่ และขอใช้จ่ำยทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 7  
โครงกำร งบประมำณ  2,424,500  บำท เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  
พิจารณาใช้จ่ายทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

นำยเสวียน อุทำ -ขอให้ที่ประชุมไดพิ้จารณาขอใช้จ่ายทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  2  โครงการ งบประมาณ 
รองประธำนสภำฯ 2,424,500 บาท เพ่ิมเติม และถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใด ที่จะอภิปราย

รายละเอียดเพิ่มเติม โดยเรียงล าดับดังนี้  
โครงกำรปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สำยบ้ำนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 (ป้ำยซุ้มประตูหมู่บ้ำน - บ้ำนนำยชวน เกษมสันต์) จ ำนวน 
500,000 บำท  

นำยเสวียน อุทำ -ถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายโครงการนี้อีกหรือไม ่หากไม่มีท่านใด 
รองประธำนสภำฯ อภิปรายผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยทุนส ำรองเงินสะสม 

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านสมบูรณ์หมู่ที่ 4(ป้ายซุ้มประตูหมู่บ้าน) จ านวน  500,000 บาท 

                                           
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ   12  เสียง  

ไม่เห็นชอบ     -  เสียง  
งดออกเสียง    -  เสียง 
-อนุมัติกำรใช้จ่ำยทุนส ำรองเงินสะสมโครงกำรโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านสมบูรณ์หมู่ที่ 4(ป้ายซุ้มประตู
หมู่บ้าน) จ านวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 4  ขนาดผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต กว้าง  5  ม. ระยะทางยาว  323 ม. หนา  4 ซม. หรือมีปริมาณพื้นที่ ไม่น้อย
กว่า  1,615 ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจรบนผิวทางและติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1  ป้าย  
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เลขที่  4- 2/2565) ตั้งจ่ายจากทุนส ารองเงิน
สะสม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ .ศ. 2561 – 2565 เพิ่ ม เติม ครั้งที่   5  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 3  ล าดับที่  2 (พิกัดจุดเริ่มต้น N14.66306 E104.63004 , 
พิกัดจุดสิ้นสุด N14.66128 E104.63287) 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายบ้านซ าตาวัน หมู่ที่ 17 (ซอยพ่อใหญ่สา – บ้านพ่อ   
ใหญ่เสริม) จ านวน  180,000 บาท 

นำยเสวียน อุทำ -ถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายโครงการนี้อีกหรือไม ่หากไม่มีท่านใด 
รองประธำนสภำฯ อภิปรายผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยทุนส ำรองเงินสะสม 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายบ้านซ าตาวัน หมู่ที่ 17 (ซอยพ่อใหญ่สา – บ้านพ่อ   
ใหญ่เสริม) จ านวน  180,000 บาท 

 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ   12  เสียง  

ไม่เห็นชอบ     -  เสียง  
งดออกเสียง    -  เสียง 
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-อนุมัติกำรใช้จ่ำยทุนส ำรองเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายบ้านซ าตาวัน   
หมู่ที่ 17 (ซอยพ่อใหญ่สา – บ้านพ่อใหญ่เสริม) จ านวน  180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านซ าตาวัน  หมู่ที่ 17 (ซอยพ่อใหญ่สา – บ้านพ่อใหญ่
เสริม)  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทางยาว 1,500 ม. หรือปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 570 ลบ.ม.(พร้อมเกรดบดอัด) (ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เลขที่ 17-
2/2565)  ตั้งจ่ายจากทุนส ารองเงินสะสม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่  1 หน้าที่ 11 ล าดับที่  19  (พิกัดจุดเริ่มต้น 
N14.62744 E104.61852 , พิกัดจุดสิ้นสุด N14.63253 E104.60747) 

ระเบียบวำระท่ี 5        เรื่องอ่ืนๆ 

 -ไม่มี 

นำยเกรียติชัย  งำหอม  - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ 
ประธำนสภำฯ            และผู้บริหารท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้เข้าร่วมประชุมซึ่งการประชุมได้ประชุมครบตาม 

ระเบียบวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุม 
- ที่ประชุมรับทรำบ 

เลิกประชุมเวลำ   15.00 น. 
            (ลงชื่อ)        วีระพล  คงศรี ผู้จดรายงานการประชุม                 
                                           (นายวีระพล   คงศรี) 
             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
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เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด 

ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้ประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี  2564  สมัยที่ 3 ครั้งที่  
2/2565 เมื่อวันที่  18  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕65  เลขานุการสภาเทศบาล ได้จัดท ารายงานการประชุม           
ให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าเสนอต่อสภาเทศบาลเพ่ือรับรองในการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด    
ครั้งต่อไป และเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุ มสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
(แก้ไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)  ข้อ 33  นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว 
เรียบร้อยแล้ว  เห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด  มีควำมถูกต้องครบถ้วน   

 

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 
 

บันทึกกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด   สมัยสามัญประจ าปี  2565  สมัยที่  1  ครั้งที่ 
1/2565   สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  ในการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าลาด  สมัยสำมัญประจ ำปี  2565  สมัยที่ 1 ครั้งที ่ 2/2565  เมื่อวันที่  18  เดือน กุมภำพันธ์  
พ.ศ. ๒๕65 

 
     ลงชื่อ         
                        (นายเกรียติชัย  งาหอม) 
            ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

                วันที่          เดอืน                       พ.ศ.             -           


