
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
สามัญประจำปี สมัยท่ี 3/2562 ครั้งที่ 3 
วันที่  20  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  

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  สายชมภู 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. นางวรินทร  คณะบูรณ์  รองปลัดเทศบาล 
2. นางธัญทิพย์  เรืองวุฒิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

                              3. นางสุชัญญา  ตรองจิต  ผู้อำนวยการกองคลัง 
                              4. นายรังสี  กังวาลย์  ผู้อำนวยการกองช่าง 

5. นางสาวจารุณี โคตรประทุม  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
6. นางสาวดวงนภา   จันทเขต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
7. นางทัศนีย์  ยุวะบุตร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
8. นางวันดี    เมืองคง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
9. นายธราดล  อร่าม  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
10. จ.ส.อ.เชษฐา  จันทร์เขียว เจ้าพนักงานธุรการ  
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

นายวีระพล  คงศรี - ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เข้าทีป่ระชุม มีสมาชิกเข้าร่วม    
เลขานุการสภาฯ  ประชุมครบองค์ประชุม และเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                                ไหว้พระพร้อมกัน และเปิดการประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 3  
                                วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายทัด  เพชรดี  - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ท่านนายกเทศมนตรีตำบล   
ประธานสภาฯ  หนองหญ้าลาดและคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน วันนี้เป็นการ 
   ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด สามัญประจำปี สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 3 
   วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ซึ่งระเบียบวาระการประชุมได้แจกและแจ้งให้ท่านสมาชิก 
   ทราบแล้ว นั้น ผมขอเปิดการประชุม    

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายทัด  เพชรดี  - แจ้งเชิญร่วมทำบุญสังฆทานที่วัดบ้านแก หมู่ที่ 6 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายทัด  เพชรดี  - ไดก้ล่าวต่อที่ประชุมว่าการประชุมครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2562 
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ขอให้สมาชิกสภาตรวจสอบรายงานการประชุม 
   ถูกต้องหรือไม่ ต้องตรวจแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกแก้ไข ผมขอมติที่ 
   ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี  
สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                                                                        
พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ)                                     

นายทัด  เพชรดี  - ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาฯ            งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)  
                                และมีมติรับหลักการไปแล้วนั้น และได้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 คน คือ 
    1.นายอ่อนสี   ศรีสวัสดิ์ ส.ท.เขต 1 
    2.นายศุภโชค  วงศ์ชาลี ส.ท.เขต 1 
    3.นายเสวียน   อุทา ส.ท.เขต 2 
   -ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2563 และได้กำหนดเวลาและสถานที่การยื่นเสนอคำขอแปรญัตติ 
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   กำหนด 2 วัน ในวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด และกำหนดการประชุมคณะกรรมการ 
แปรญัตติ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
-ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ชี้แจงรายงานการพิจารณาและแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

นายอ่อนสี ศรีสวัสดิ์ -เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ท่านนายก 
ประธานคณะกรรมการ นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ตามที่สภาเทศบาลตำบล 
แปรญัตติ                   หนองหญ้าลาด ได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โดยได้กำหนด 

ระยะเวลาการยื่นคำขอแปรญัตติ 2 วัน ในวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่    
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดและกำหนด
วันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นั้น 
คณะกรรมการแปรญัตติได้ทำหน้าที่ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบล       
หนองหญ้าลาดหรือผู้บริหารท่านใด ยื่นคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-ดังนั้นคณะกรรมการแปรญัตติฯทุกท่าน ได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ว่ามีความเหมาะสมถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมถูกต้อง จึงมีมติเห็นด้วย
และให้ยึดตามร่างเดิมที่ผู้บริหารเสนอมาและได้นำเสนอท่านประธานสภาเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าลาด เพื่อพิจารณาดำเนนิการ ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ต่อไป 

นายทัด  เพชรดี  - ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ           พ.ศ.2563 ได้รายงานผลการยื่นคำขอแปรญัตติ ว่าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดหรือ 
   ผู้บริหาร ยื่นคำขอแปรญัตติ และได้ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องและได้เสนอร่างเดิม 

ตามท่ีผู้บริหารเสนอไว้ เพื่อพิจารณาต่อไปและมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอหรืออภิปราย 
อีกหรือไม่ 
-(ไม่มี) ถ้าไม่มีผมขอประชุมต่อในระเบียบวาระอ่ืนๆ          

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 
    งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายทัด  เพชรดี -เชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณและผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม  
ประธานสภาฯ   

นายวีระพล  คงศรี     -ชี้แจงต่อที่ประชุม เรื่องขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
เจ้าหน้าที่งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
      เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 22,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
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 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมี 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
           จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
           6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
 -มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 
           ดีกว่า ดังนี ้
 1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ  
              ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
              แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักใน 

      การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
 3) มีหน่วยประมวลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำ 
              หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
      -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย 
                กว่า 4 GB 
      -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ 
                จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย 
                กว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย  
      -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
      -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
                แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

          -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  
                                                 3 ช่อง 

       -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
       -มีจอภาพแบบ LED หรอืดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1  
                 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
       -ราคาจัดตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 
                 คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) 
       -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
                 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
       -เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561  
                 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 5 
                 (กองช่าง) 
ขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  ราคา   22,000 บาท 
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 คุณลักษณะพื้นฐาน 
       -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
                 โดยมีความเร็วสัญญานนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี 
                 เทคโนโลยีเพิ่มสัญญานนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ 
                 ในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หนว่ย 
       -หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
                 รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
       -มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
                 หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี 
                       หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

2)มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล 
                       กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้ 
                       หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  3)มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้ 
                       หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
        -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย 
                  กว่า 4 GB 
        -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
                  1 TB หรือชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
        -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
                  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
        -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
                 ช่อง 
        -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

            -มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

นายทัด  เพชรดี -ได้สอบถามสมาชิกสภาฯ มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ (ไม่มี) และได้ขอมติจากที่ประชุมว่า 
ประธานสภาฯ เห็นควรอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาหรือไม่ 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
- (ไม่มี) 
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ปิดประชุมเวลา 15.00 น.           
 

(ลงชื่อ)        วีระพล  คงศรี        ผู้บันทึกรายงานการประชุม                 
                                                     (นายวีระพล   คงศรี) 
                       เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่  20  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

(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  สายชมภ ู        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ                  
              (นายสุพร สายชมภู) 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่  20  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

(ลงชื่อ)      ทัด  เพชรดี        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                        (นายทัด เพชรดี) 
                    ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
                              วันที ่ 20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
 


