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สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
 สมัยสามัญประจำปี  2564  สมัยที่  2  ครั้งที่  2/2564 

เมื่อวันที่   4   เดือน  มิถุนายน   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. นางทำนอง ยอดอ่อน  รองนายกเทศมตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
  3. นายณัฏธพงษ์  หอมสนิทธีสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
  4. นายประสงค์ ไมตรีพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
  5. นายวิชา อินทะพันธ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 

6. นางฉันท์ชนก นามลี  หัวหน้าสำนักปลัด 
7. นางสุชัญญา  ตรองจิต  ผู้อำนวยการกองคลัง 
8. นายรังสี กังวาลย ์  ผู้อำนวยการกองช่าง 
9. นายสมอ  บุญกัญหา  นายช่างโยธาชำนาญการ 
10. นางสาวดวงนภา จันทเขต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
11. นางวันดี  เมืองคง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
12. นางทัศนีย์  ยุวะบุตร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
13. จ.ส.อ.เชษฐา  จันทร์เขียว เจ้าพนกังานธุรการปฏิบัติงาน 
14. นางสาวกนกกร   หวนคะนึง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายวีระพล คงศรี -ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เข้าที่ประชุมมีสมาชิกมาประชุมครบ 
เลขานุภาสภาฯ องค์ประชุม และเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระ    

พร้อมกัน  และเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี    2564  สมัยที่  2            
ครั้ง  2/2564 วันที่  4  มิถุนายน  2564  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายเกรียติชัย งาหอม -เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้า 
ประธานสภาฯ รว่มประชุมที่เคารพทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่  2 ครั้งที่ 2/2564 วันที่  4  มิถุนายน  2564    
ซึ่งระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และแจ้งให้สมาชิก
รับทราบแล้วนั้น และกล่าวเปิดการประชุมสภา 

   -ที่ประชุมรับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเกรยีตชิัย งาหอม - ประธานสภาแจ้งต่อทีป่ระชุม เรื่องการสำรวจและแจ้งความประสงค์ความต้องการ 
ประธานสภาฯ              ฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันกำจัดยุง ในช่วงฤดูฝนขอให้สมาชิกสภาฯ แจ้งความต้องการ      

ของแต่หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบเพื่อออกบริการฉีดพ่นหมอกควันต่อไป 
นายวีระพล คงศรี -แจ้งเชิญร่วมลงนามถวายพระพรวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า 
ปลัดเทศบาลฯ  สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี  3  มิถุนายน  สมุดลงนามถวายพระพร        

ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เชิญทุกท่าน 
นายณัฏธพงษ ์หอมสนิทธีสกุล-แจ้งเรื่องการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบเทศบาลตำบล
รองนายกเทศมนตรีฯ หนองหญ้าลาด เรื่อง ถนนชำรุด ไฟฟ้าสาธารณะ  และการขยายเขตประปา   
    จะดำเนนิการแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อไป 
นายเกรยีติชัย งาหอม -แจ้งเรื่องการแนะนำตัวของคณะผู้บริหาร โดยเชิญรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา  
ประธานสภาฯ     นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีแนะนำตัวต่อสภาเทศบาล 

 1. นางทำนอง  ยอดอ่อน   รองนายกเทศมนตรี  คนที่ 1 
 2. นายณัฏธพงษ์  หอมสนิทธีสกุล รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 
 3. นายประสงค์  ไมตรีพันธ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
 4. นายวิชา  อินทะพันธ์   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

   -ทีป่ระชุมรบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ล้ว 
นายเกรยีตชิัย งาหอม -ไดก้ลา่วต่อที่ประชุม เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วคือการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้ง 1/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ 
 -ถ้าไม่ม ีจะขอมติต่อที่ประชุม ให้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รบัรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจำปี  2564   

สมัยที่  2 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  12 พฤษภาคม  2564 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามเทศบัญญตัิ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
นายเกรียติชัย งาหอม -ไดก้ล่าวต่อที่ประชุมว่าตามที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด ได้เสนอญัตติ 
ประธานสภาฯ   ขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
 2564 ตามรายละเอียดที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว เพ่ือการปฏิบัติที่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณแจ้งรายละเอียด    
ข้อกฎหมายให้สมาชิกได้รับทราบ 

นายวีระพล  คงศรี -ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  
ปลดัเทศบาลฯ ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

  ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  
  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด  
ที่ทำให้  ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
  ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณ
รายจ่าย ให้เป็นอำนาจอนุมัตขิองผู้บริหารท้องถิ่น  

ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น  

ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือ
ขยายเวลา การเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ       
ให้กันเงิน หรือขยายเวลา การเบิกจ่ายเงิน  

ข้อ 31 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
แล้วหากมิได้เพ่ิมวงเงิน ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น  

ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 38 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติ 
จากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศ โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล    
ให้แจ้งแก่นายอำเภอ  

นายเกรียติชัย งาหอม -ไดก้ล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่งบประมาณและได้เชิญนายกเทศมนตรี นางกันตพัชร์ ไชยนา 
ประธานสภาฯ    ชี้แจงเสนอรายละเอียดการขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
   ต่อสภาฯ 
นางกันตพัชร์  ไชยนา -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด และผู้ร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ ที่เคารพทุกท่าน ตามที่ผู้บริหารได้เข้าปฏิบัติหน้าที่และได้รับเรื่องราวต่าง ๆ ที่พ่ีน้อง 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้รับความเดือดร้อนและเพ่ือเป็น
การแก้ไขปัญหาตลอดจนเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้บริหาร จึงมีความ
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จำเป็นที่ต้องขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2564 ให้เกิดความเหมาะสมและช่วยแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
และขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งบประมาณเสนอรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ให้สภาฯได้
พิจารณาต่อไป 

นายวีระพล  คงศรี -ได้เสนอรายละเอียดการขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อสภาฯ ดังนี้ 
ปลัดเทศบาลฯ 

โอนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
- โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ 

งบประมาณที่ตั้งไว้    150,000.-    บาท 
คงเหลือก่อนโอน      150,000.-     บาท 
โอนครั้งนี้               150,000.-    บาท 
คงเหลือหลังโอน          0.00         บาท 
 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝา
ปิดตะแกรงเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ที่ 7  (หน้าบ้านผู้ช่วยข้ามแยกสุดถนน คสล.) 
งบประมาณที่ตั้งไว้           280,000.-         บาท 
คงเหลือก่อนโอน             280,000.-         บาท 
โอนครั้งนี้                      150,000.-         บาท 
คงเหลือหลังโอน             430,000.-         บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าไม้
พัฒนา หมู่ที่ 7  (หน้าบ้านผู้ช่วยข้ามแยกสุดถนน คสล.) 
ขนาดภายในกว้าง 0.30 ม. ระยะทางความยาวรวม 160 ม.  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  
(ตามแบบ ทต.หนองหญ้าลาด เลขท่ี 7-2/2564)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 5 

นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนแก้ไข 
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเตมิ 

อีกหรือไม่ 
 -ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณตามที่เสนอและดำเนินการต่อไป 

 4.2 เรื่องขออนุมัติและแก้ไขเปลี่ยนแปลงประมาณ ตามเทศบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งรายการใหม่ 

นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระการประชุมเรื่องนี้เป็นการขออนุมัติโอนและแก้ไข 
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งรายการใหม่ ซึ่งฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติ

ต่อสภาและได้แจกรายละเอียดให้ทุกท่านทราบแล้ว โดยมีการขอโอนลด และเพ่ือ      
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ตั้งรายการใหม่ จำนวน 21 โครงการ และเชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอรายละเอียด    
ต่อสภาเทศบาลฯ 

นายวีระพล  คงศรี -ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี นางกันตพัชร์  ไชยนา ชี้แจงรายละเอียดการขอ 
ปลดัเทศบาลฯ อนุมัติ โอนและแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ .ศ. 2564           

ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เพ่ือตั้งรายการใหม่ ดังต่อไปนี้ 
  -โอนลด  เพ่ือตั้งรายการใหม่ จำนวน     21   โครงการ 
   เป็นงบประมาณ รวมทั้งสิ้น   2,247,300 บาท 
  แยกเป็น 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารทั่วไป 
   หมวดครุภัณฑ์ 
    สำนักปลัด รวมงบประมาณ    169,400 บาท 
    กองคลงั  รวมงบประมาณ       68,900 บาท 
    กองการศึกษา รวมงบประมาณ         5,000 บาท 
      รวมทั้งสิ้น     243,300 บาท  
    (รายละเอียดตามรายการแนบท้าย)  

2. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
(รายละเอียดตามโครงการแนบท้าย) 
รวมงบประมาณ     2,004,000  บาท 
 

โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
- โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแก่บุคลากร ผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล 

งบประมาณที่ตั้งไว้    300,000.-    บาท 
คงเหลือก่อนโอน       300,000.-    บาท 
โอนครั้งนี้                 20,000.-    บาท 
คงเหลือหลังโอน       280,000.-    บาท 
 
 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน 
- โต๊ะทำงาน จำนวน  1  ตัว 

งบประมาณที่ตั้งไว้                   0.00.-      บาท 
คงเหลือก่อนโอน                     0.00.-      บาท 
โอนครั้งนี้                          20,000.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน                 20,000.-      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน   จำนวน   1   ตัว  เป็นเงิน  
20,000.-  บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ขนาด  180 x 90 x 77 ซม. (กว้างxลึกxสูง) 
2. โครงสร้างโต๊ะผลิตจากไม้ MDF เพาะโครง หุ้มด้วย P.U.PAPER 
เคลือบด้วยโพลียูริเทน เพ่ือพ้ืนผิวที่แข็งแรงและสามารถทนความ
ร้อนชื้นได้พอสมควร 
3. หน้าโต๊ะทำงานมีความหนารวมไม่น้อยกว่า 83 มม. รวมความ
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หนาของกระจกสีชาดำ 8 มม. แล้ว กระจกหน้าโต๊ะผ่านการอบ
ความร้อนเป็นกระจกนิรภัย (TEMPERRED GLASS) 
4. โต๊ะข้างมีขนาดกว้างขนาด 120 x 40 x 77 ซม.(กว้างxลึกxสูง) 
5. ถังลิ้นชักมีขนาด 48 x 40 x 57 ซม. (กว้างxลึกxสูง) 
- เป็นไปตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด 
เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนแก้ไข 
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเตมิ 

อีกหรือไม่ 
 -ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อตั้งรายการใหม่ งบประมาณตามที่เสนอและดำเนินการต่อไป  
โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
- โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแก่บุคลากร ผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล 

งบประมาณที่ตั้งไว้    300,000.-    บาท 
คงเหลือก่อนโอน      280,000.-    บาท 
โอนครั้งนี้                35,000.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน      245,000.-    บาท 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน 
- โต๊ะทำงาน  ขนาด  5  ฟุต  จำนวน  5  ตวั 
งบประมาณที่ตั้งไว้                0.00       บาท 
คงเหลือก่อนโอน                  0.00       บาท 
โอนครั้งนี้                       35,000.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน              35,000.-      บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต  
จำนวน 5 ตัวๆ ละ 7,000.- บาท เป็นเงิน 35,000.- บาท ขนาด
ไม่น้อยกว่า  154x78x75 ซม. (กว้างxลึกxสูง) 
- เป็นไปตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด 
เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
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0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนแก้ไข 
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเตมิ 

อีกหรือไม่ 
 -ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อตั้งรายการใหม่ งบประมาณตามที่เสนอและดำเนินการต่อไป  
โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
- โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
และสมาชิกสภาเทศบาล 

งบประมาณทีต่ั้งไว้      300,000.-    บาท 
คงเหลือก่อนโอน        245,000.-    บาท 
โอนครั้งนี้                  12,000.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน        233,000.-    บาท 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑส์ำนักงาน 
- เกา้อ้ีทำงาน จำนวน  1  ตัว 

งบประมาณที่ตั้งไว้                0.00       บาท 
คงเหลือก่อนโอน                   0.00      บาท 
โอนครั้งนี้                       12,000.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน               12,000.-     บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน  จำนวน  1  ตัวๆ ละ 
12,000.-  บาท  เป็นเงิน  12,000.-  บาท  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ขนาด 69 x 80 x  114-120 ซม. (กว้างxลึกxสูง) 
2. โครงสร้างเก้าอ้ีผลิตจากไม้ดัดขึ้นรูปบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วย
หนัง PU เกรด A 
3. แขนเก้าอ้ีผลิตจากโครงไม้ บุด้วยหนัง ท้าวแขนทำจาก    
ไมจ้ริงทำสีธรรมชาติ 
4. เก้าอ้ีสามารถปรับสูง-ต่ำได้ โดยใช้ระบบไฮโดรลิค  
5. โครงสร้างขาเก้าอ้ีผลิตจากเหล็ก 
- เป็นไปตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยัด เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการ
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ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนแก้ไข 
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเตมิ 

อีกหรือไม่ 
 -ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติใหโ้อนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลีย่นแปลง

เพื่อตั้งรายการใหม่ งบประมาณตามที่เสนอและดำเนินการต่อไป  
โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
- โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
และสมาชิกสภาเทศบาล 
งบประมาณท่ีตั้งไว้      300,000.-    บาท 
คงเหลือก่อนโอน        233,000.-    บาท 
โอนครั้งนี้                  17,500.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน        215,500.-    บาท 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน 
- เก้าอ้ีทำงาน จำนวน  5  ตัว 
งบประมาณท่ีตั้งไว้           0.00      บาท 
คงเหลือก่อนโอน              0.00      บาท 
โอนครั้งนี้                  17,500.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน         17,500.-      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน  จำนวน  5  ตัวๆ ละ 
3,500- บาท เป็นเงิน 17,500.- บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ขนาด 52 x 46 x  85 ซม. (กว้างxลึกxสูง) 
2. ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำอย่างดี 
3. ขาเหล็ก 5 แฉก พร้อมล้อ 
4. ปรับระดับสูง-ต่ำ ด้วยระบบโช๊ค 
- เป็นไปตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยัด เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนแก้ไข 
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเตมิ 

อีกหรือไม่ 
 -ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อตั้งรายการใหม่ งบประมาณตามที่เสนอและดำเนินการต่อไป  
โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
- โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
และสมาชิกสภาเทศบาล 
งบประมาณท่ีตั้งไว้      300,000.-    บาท 
คงเหลือก่อนโอน        215,500.-    บาท 
โอนครั้งนี้                  12,000.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน        203,500.-    บาท 
 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน 
- เกา้อ้ีทำงาน มีที่ท้าวแขน จำนวน  2  ตัว 
งบประมาณท่ีตั้งไว้           0.00      บาท 
คงเหลือก่อนโอน              0.00      บาท 
โอนครั้งนี้                  12,000.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน         12,000.-      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นคา่จัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน  จำนวน  2  ตัวๆ ละ  
6,000.-  บาท เป็นเงิน  12,000.-  บาท  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ขนาด 67 x 70 x  115-125 ซม. (กว้างxลึกxสูง) 
2. ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำอย่างดี 
3. ขาเหล็ก 5 แฉก พร้อมล้อ 
4. ปรับระดับสูง-ต่ำ ด้วยระบบไฮโดรลิค  (Gas Lift)  
- เป็นไปตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยัด เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑข์องสำนักงบประมาณ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 

นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนแก้ไข 
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเตมิ 

อีกหรือไม่ 
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 -ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อทีป่ระชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพื่อตั้งรายการใหม่ งบประมาณตามที่เสนอและดำเนินการต่อไป  

โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
- โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล 

งบประมาณที่ตั้งไว้      300,000.-    บาท 
คงเหลือก่อนโอน        203,500.-    บาท 
โอนครั้งนี้                  42,000.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน        161,500.-    บาท 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน 
-เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียูจำนวน  2  
เครื่อง 

งบประมาณที่ตั้งไว้           0.00      บาท 
คงเหลือก่อนโอน              0.00      บาท 
โอนครั้งนี้                  42,000.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน         42,000.-      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 
13,000 บีทียู  จำนวน  2  เครื่องๆ ละ  21,000.-  บาท 
เป็นเงิน  42,000.-  บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 
2. ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
3. เครือ่งปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  
5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ตั้งราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2563)ตามหนังสือ
สั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑต์ามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนแก้ไข 
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเตมิ 

อีกหรือไม่ 
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 -ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพื่อตั้งรายการใหม่ งบประมาณตามที่เสนอและดำเนินการต่อไป  

โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานทัว่ไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
- โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
และสมาชิกสภาเทศบาล 
งบประมาณที่ตั้งไว้      300,000.-     บาท 
คงเหลือก่อนโอน        161,500.-     บาท 
โอนครั้งนี้                   22,000.-     บาท 
คงเหลอืหลังโอน        139,500.-     บาท 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 
1  เครื่อง 

งบประมาณที่ตั้งไว้           0.00        บาท 
คงเหลือก่อนโอน              0.00        บาท 
โอนครั้งนี้                   22,000.-      บาท 
คงเหลือหลังโอน          22,000.-       บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล  จำนวน  1  เครื่องๆ ละ  22,000.-  บาท    
โดยคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และ
มีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing 
Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และ
มีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่
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น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, 
ac) และ Bluetooth 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนแก้ไข 
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเตมิ 

อีกหรือไม ่ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพื่อตั้งรายการใหม่ งบประมาณตามที่เสนอและดำเนินการต่อไป  

โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 
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แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
- โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
และสมาชิกสภาเทศบาล 

งบประมาณที่ตั้งไว้      300,000.-      บาท 
คงเหลือก่อนโอน         139,500.-     บาท 
โอนครั้งนี้                      8,900.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน         130,600.-     บาท 
 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ
ที ่1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1  เครื่อง 

งบประมาณที่ตั้งไว้           0.00        บาท 
คงเหลือก่อนโอน              0.00        บาท 
โอนครั้งนี้                    8,900.-       บาท 
คงเหลือหลังโอน           8,900.-       บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1  
เครื่องๆ ละ  8,900.-  บาท  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือ 
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, 
g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ  A4 , Letter , Legal และ Custom 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามทีน่ายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนแก้ไข 
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเตมิ 

อีกหรือไม่ 
 -ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 
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มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพื่อตั้งรายการใหม่ งบประมาณตามที่เสนอและดำเนินการต่อไป  

โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจา่ยเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
- โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
และสมาชิกสภาเทศบาล 
งบประมาณที่ตั้งไว้      300,000.-    บาท 
คงเหลือก่อนโอน        130,600.-    บาท 
โอนครั้งนี้                  46,100.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน          84,500.-    บาท 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน 
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู
จำนวน  1  เครื่อง 

งบประมาณที่ตั้งไว้           0.00      บาท 
คงเหลือก่อนโอน              0.00      บาท 
โอนครั้งนี้                  46,100.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน         46,100.-      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 
36,000 บีทียู  จำนวน  1  เครื่องๆ ละ  46,100.-  บาท 
เป็นเงิน  46,100.-  บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ขนาดทีก่ำหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู 
2. ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น 
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน  
5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
ตั้งราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
(ธันวาคม 2563) 
ตั้งราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
(ธันวาคม 2563) 
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามทีน่ายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนแก้ไข 
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ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเตมิ 
อีกหรือไม่ 

 -ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพื่อตั้งรายการใหม่ งบประมาณตามที่เสนอและดำเนินการต่อไป  

โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
- โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
และสมาชิกสภาเทศบาล 
งบประมาณท่ีตั้งไว้      300,000.-     บาท 
คงเหลือก่อนโอน           84,500.-    บาท 
โอนครั้งนี้                     5,000.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน           79,500.-    บาท 
 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
- เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด 2 in 1 พร้อมเครื่องจ่าย   
เจลอัตโนมัติ แบบมีขาตั้ง  จำนวน  2  เครื่อง 
งบประมาณท่ีตั้งไว้           0.00      บาท 
คงเหลือก่อนโอน              0.00      บาท 
โอนครั้งนี้                   5,000.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน          5,000.-      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด  2 in 1 
พร้อมเครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ  แบบมีขาตั้ง  จำนวน  2  
เครื่องๆ ละ 2,500.-  บาท เป็นเงิน  5,000.-  บาท  
- เป็นไปตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยัด เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนแก้ไข 
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเตมิ 

อีกหรือไม่ 
 -ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลีย่นแปลง

เพื่อตั้งรายการใหม่ งบประมาณตามที่เสนอและดำเนินการต่อไป  
โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
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งาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
 

งาน  บริหารงานคลัง 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 หน้า/นาที)  จำนวน  2  เครื่อง 

โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 
- โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
และสมาชิกสภาเทศบาล 
งบประมาณท่ีตั้งไว้      300,000.-    บาท 
คงเหลือก่อนโอน           79,500.-   บาท 
โอนครั้งนี ้                   17,800.-   บาท 
คงเหลือหลังโอน           61,700.-   บาท 
 

งบประมาณท่ีตั้งไว้           0.00          บาท 
คงเหลือก่อนโอน              0.00         บาท 
โอนครั้งนี้                    17,800.-      บาท 
คงเหลือหลังโอน           17,800.-       บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 2  
เครื่องๆ ละ  8,900.-  บาท เป็นเงิน 17,800.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 
dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 
หน้าต่อนาท ี(ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือ 
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi(IEEE 802.11b,g, 
n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ  A4 , Letter , Legal และ Custom 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
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หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนแก้ไข 
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเตมิ 

อีกหรือไม่ 
 -ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อตั้งรายการใหม่ งบประมาณตามที่เสนอและดำเนินการต่อไป  
โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
- โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแก่บุคลากร ผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล 

งบประมาณที่ตั้งไว้   300,000.-   บาท 
คงเหลือก่อนโอน        61,700.-   บาท 
โอนครั้งนี้                  5,000.-    บาท 
คงเหลือหลังโอน        56,700.-   บาท 
 

แผนงาน  การศึกษา 
งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
- เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด 2 in 1 พร้อมเครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ 
แบบมีขาตั้ง จำนวน  2  เครื่อง 

งบประมาณที่ตั้งไว้           0.00      บาท 
คงเหลือก่อนโอน              0.00      บาท 
โอนครั้งนี้                    5,000.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน           5,000.-      บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด  2 in 1 พร้อม
เครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ  แบบมีขาตั้ง  จำนวน  2  เครื่องๆ ละ 
2,500.-  บาท เป็นเงิน  5,000.-  บาท  
- เป็นไปตามราคาในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด 
เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนแก้ไข 
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเตมิ 

อีกหรือไม่ 
 -ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 
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มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพื่อตั้งรายการใหม่ งบประมาณตามที่เสนอและดำเนินการต่อไป  

โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 (คุ้มบ้านไผ่) 

งบประมาณที่ตั้งไว้    240,000.-    บาท 
คงเหลือก่อนโอน      240,000.-     บาท 
โอนครั้งนี้               240,000.-    บาท 
คงเหลือหลังโอน          0.00.-       บาท 
 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกระบี่  
หมู่ที่ 5  
งบประมาณที่ตั้งไว้           0.00        บาท 
คงเหลือก่อนโอน              0.00        บาท 
โอนครั้งนี้                  240,000.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน          240,000.-     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกระบี่ 
หมู่ที่ 5  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  ม. ระยะทางยาว 84 ม.      
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  
(ตามแบบ ทต.หนองหญ้าลาด เลขท่ี 5-4/2564)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  
หน้าที่  77  ลำดับที่  2 

นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนแก้ไข 
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเตมิ 

อีกหรือไม่ 
 -ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมตัิให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อตั้งรายการใหม่ งบประมาณตามที่เสนอและดำเนินการต่อไป  
 
 

โอนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
- โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ 

งบประมาณที่ตั้งไว้    150,000.-    บาท 
คงเหลือก่อนโอน      150,000.-     บาท 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝา
ปิดตะแกรงเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ที่ 7  (หน้าบ้านผู้ช่วยข้ามแยกสุดถนน คสล.) 
งบประมาณที่ตั้งไว้           280,000.-         บาท 
คงเหลือก่อนโอน             280,000.-         บาท 
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โอนครั้งนี้               150,000.-    บาท 
คงเหลือหลังโอน          0.00         บาท 
 

โอนครั้งนี้                      150,000.-         บาท 
คงเหลือหลังโอน             430,000.-         บาท 
 

โอนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าไม้
พัฒนา หมู่ที่ 7  (หน้าบ้านผู้ช่วยข้ามแยกสุดถนน คสล.) 
ขนาดภายในกว้าง 0.30 ม. ระยะทางความยาวรวม 160 ม.  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  
(ตามแบบ ทต.หนองหญ้าลาด เลขท่ี 7-2/2564)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 5 

นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนแก้ไข 
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเตมิ 

อีกหรือไม่ 
 -ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลีย่นแปลง

เพื่อตั้งรายการใหม่ งบประมาณตามที่เสนอและดำเนินการต่อไป  
โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  อาคารต่างๆ  
- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

งบประมาณทีต่ั้งไว้    200,000.-    บาท 
คงเหลือก่อนโอน      200,000.-     บาท 
โอนครั้งนี้               190,000.-    บาท 
คงเหลือหลังโอน        10,000.-     บาท 
 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
- โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 
งบประมาณที่ตั้งไว้           0.00        บาท 
คงเหลือก่อนโอน              0.00        บาท 
โอนครั้งนี้                  190,000.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน          190,000.-     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบ้านศรีเจริญ  หมู่ที่ 10  ขนาดผิวจราจรกว้าง  2  ม. ระยะทาง
ยาว  77 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 154 ตร.ม.     
ไหล่ทางลูกรัง 1 ข้าง 0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ        
จำนวน  1  ป้าย  
(ตามแบบ ทต.หนองหญ้าลาด เลขท่ี 10-2/2564)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  
หน้าที่  78  ลำดับที่  8 
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นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนแก้ไข 
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเตมิ 

อีกหรือไม่ 
 -ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อตั้งรายการใหม่ งบประมาณตามท่ีเสนอและดำเนินการต่อไป  
โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 

แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
- รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา 

งบประมาณที่ตั้งไว้    575,000.-    บาท 
คงเหลือก่อนโอน      575,000.-     บาท 
โอนครั้งนี้               117,000.-    บาท 
คงเหลือหลังโอน      458,000.-     บาท 
 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสมบูรณ์  
หมู่ที่ 4 
งบประมาณที่ตั้งไว้           0.00        บาท 
คงเหลือก่อนโอน              0.00        บาท 
โอนครั้งนี้                  117,000.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน          117,000.-     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน
สมบูรณ์  หมู่ที่ 4  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  ม. ระยะทางยาว 52 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 208 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง   
ข้างละ 0.30 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  1  ปา้ย  
(ตามแบบ ทต.หนองหญ้าลาด เลขท่ี 4-3/2564)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   
หน้าที่  77  ลำดับที่  1 

นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนแก้ไข 
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเตมิ 

อีกหรือไม่ 
 -ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อตั้งรายการใหม่ งบประมาณตามท่ีเสนอและดำเนินการต่อไป  
โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
- โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแกใต้
พัฒนา  หมู่ที่ 16 
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สมาชิกสภาท้องถิ่น 
งบประมาณที่ตั้งไว้    500,000.-    บาท 
คงเหลือก่อนโอน   154,172.40     บาท 
โอนครั้งนี้            137,000.-       บาท 
คงเหลือหลังโอน    17,172.40      บาท 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
งบประมาณที่ตั้งไว้    100,000.-    บาท 
คงเหลือก่อนโอน      100,000.-     บาท 
โอนครั้งนี้              100,000.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน         0.00          บาท
แผนงาน  การศึกษา 
งาน  บริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น 
งบประมาณที่ตั้งไว้    100,000.-    บาท 
คงเหลือก่อนโอน      100,000.-     บาท 
โอนครั้งนี้              100,000.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน         0.00          บาท 

งบประมาณที่ตั้งไว้           0.00        บาท 
คงเหลือก่อนโอน              0.00        บาท 
โอนครั้งนี้                  337,000.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน         337,000.-      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแกใต้
พัฒนา หมู่ที่ 16 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  ม. ระยะทางยาว 151 ม.      
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  604 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรงั   
ข้างละ 0.20 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  1  ปา้ย  
(ตามแบบ ทต.หนองหญ้าลาด เลขท่ี 16-1/2564)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  
หน้าที่  80  ลำดับที่  13 

นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนแก้ไข 
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเตมิ 

อีกหรือไม่ 
 -ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อตั้งรายการใหม่ งบประมาณตามที่เสนอและดำเนินการต่อไป  
โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 

แผนงาน  การศึกษา 
งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายทางบ้านห้วยพอก  หมู่ที่ 11 
งบประมาณที่ตั้งไว้           0.00        บาท 
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เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของคณะกรรมการ
การศึกษาและคณะกรรมการบริหารงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งบประมาณที่ตั้งไว้    50,000.-    บาท 
คงเหลือก่อนโอน      50,000.-     บาท 
โอนครั้งนี้               50,000.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน         0.00        บาท 

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
- โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บา้นและ
ตำบล 
งบประมาณที่ตั้งไว้    30,000.-      บาท 
คงเหลือก่อนโอน      30,000.-       บาท 
โอนครั้งนี้              30,000.-       บาท 
คงเหลือหลังโอน         0.00          บาท 

คงเหลือก่อนโอน              0.00        บาท 
โอนครั้งนี้                  80,000.-      บาท 
คงเหลือหลังโอน         80,000.-      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านห้วยพอก หมู่ที่ 11 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  ม. ระยะทางยาว 200 ม. หรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า  318 ลบ.ม. (พร้อมเกรดบดอัด)  
(ตามแบบ ทต.หนองหญ้าลาด เลขท่ี 11-1/2564)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  
หน้าที่  87  ลำดับที่  37 

นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนแก้ไข 
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเตมิ 

อีกหรือไม่ 
 -ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อตั้งรายการใหม่ งบประมาณตามที่เสนอและดำเนินการต่อไป  
 
 

โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
- โครงการกินดีอยู่ดีด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนพ่ึงตนเอง 
งบประมาณที่ตั้งไว้    50,000.-      บาท 
คงเหลือก่อนโอน      50,000.-       บาท 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายทางบ้านโนนม่วงใต้  หมู่ที่ 13 
งบประมาณที่ตั้งไว้           0.00        บาท 
คงเหลือก่อนโอน              0.00        บาท 
โอนครั้งนี้                  100,000.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน         100,000.-      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 
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โอนครั้งนี้              50,000.-       บาท 
คงเหลือหลังโอน         0.00          บาท 
 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่ม
อาชีพคนพิการ/ผู้สูงอายุ 
งบประมาณที่ตั้งไว้    50,000.-      บาท 
คงเหลือก่อนโอน      50,000.-       บาท 
โอนครั้งนี้              50,000.-       บาท 
คงเหลือหลังโอน         0.00          บาท 
 

13 
- ช่วงที่ 1  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  5  ม. ระยะทางยาว 350 ม. หรือ
มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  260 ลบ.ม. (พร้อมเกรดบดอัด)  
- ช่วงที่ 2  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4  ม. ระยะทางยาว 350 ม. หรือ
มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  140 ลบ.ม. (พร้อมเกรดบดอัด)  
(ตามแบบ ทต.หนองหญ้าลาด เลขท่ี 13-5/2564)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  
หน้าที่  87  ลำดับที่  38 

นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนแก้ไข 
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเตมิ 

อีกหรือไม่ 
 -ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อตั้งรายการใหม่ งบประมาณตามที่เสนอและดำเนินการต่อไป  
โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด  เงินเดือน (การเมือง) 
ประเภท  เงินเดือนนายก/รองนายก 
งบประมาณที่ตั้งไว้    695,520.-    บาท 
คงเหลือก่อนโอน      444,173.-     บาท 
โอนครั้งนี้              200,000.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน      244,173.-     บาท 
 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด  เงินเดือน (ประจำ) 
ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณที่ตั้งไว้   1,086,960.-  บาท 
คงเหลือก่อนโอน      587,500.-     บาท 
โอนครั้งนี้              300,000.-     บาท 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายทางบ้านกระบี่เหนือ  หมู่ที่ 8 

งบประมาณที่ตั้งไว้           0.00        บาท 
คงเหลือก่อนโอน              0.00        บาท 
โอนครั้งนี้                  500,000.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน         500,000.-      บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายทางบ้านกระบี่เหนือ  หมู่ที่ 8 
- ตอนที่ 1  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3  ม. ระยะทางยาว 380 ม. 
หนา 0.04 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,140 ตร.ม.  
- ตอนที่ 2  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  ม. ระยะทางยาว 95 ม. หนา 
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คงเหลือหลังโอน      287,500.-     บาท 
 
 
 
 
 
 

0.04 ม. หรือมพ้ืีนที่ไม่น้อยกว่า  380 ตร.ม.  
(ตามแบบ ทต.หนองหญ้าลาด เลขท่ี 8-2/2564)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  
หน้าที่  82  ลำดับที่  22 
 

นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนแก้ไข 
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเตมิ 

อีกหรือไม่ 
 -ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อตั้งรายการใหม่ งบประมาณตามที่เสนอและดำเนินการต่อไป  

   4.3 เรื่องการเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 3 คน (แทนคณะกรรมการที ่
    หมดวาระ) 
นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าในระเบียบวาระการประชุมนี้เป็นเรื่องการเลือกคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ    พัฒนาท้องถิ่น (แทนคณะกรรมการทีห่มดวาระ) จำนวน  3  คน และก่อนที่จะทำการ 

เลือก  เพ่ือให้สมาชิกได้เข้าใจในขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯได้ชี้แจง ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑท์ี่เก่ียวข้องต่อไป 

นายวีระพล  คงศรี -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ปลัดเทศบาลฯ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 5 (1)(2) (ฉบับที ่2)พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2561 
   -ในกรณีของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล 

หนองหญ้าลาด ได้หมดวาระ จึงมีความจำเป็นต้องเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ โดยให้ 
สมาชิกเสนอผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น 

นายเกรยีตชิัย งาหอม -ได้ให้สมาชิกสภาฯ เสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมเห็นควร จะเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ พัฒนาท้องถิ่น  

1.นายพรภิญโญ  พิมาทัย สท.เขต 2  เสนอ นายพรเทพ  นิตอินทร์ สท.เขต 1   
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 

     นายฟ้าไสว  เมืองคง  สท.เขต 1 ผู้รับรองคนที ่  1 
     นายวิชัย  ป้องประดา  สท.เขต 2  ผู้รับรองคนที 2 

2.นายฟ้าไสว เมืองคง สท.เขต 1  เสนอ นายทองพูน  ทาราศร ีสท. เขต 2 
    เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 

 นายพรเทพ นิตอินทร์ สท.เขต 1 ผู้รับรองคนท่ี   1 
 นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์ สท.เขต 2 ผู้รับรองคนท่ี 2 

    3.นายพรเทพ นิตอินทร์ สท.เขต 1  เสนอ นายวิชัย ป้องประดา สท.เขต 2 
   เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 
     นายฟ้าไสว เมืองคง  สท. เขต 1  ผู้รับรองคนท่ี 1 
     นางฉลวย พายุพัด  สท.เขต 1 ผู้รับรองคนท่ี 2 



 

25 

นายเกรยีติชัย งาหอม -ไดก้ล่าวว่ามีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่อผู้ทีเ่ห็นควร จะเป็นคณะกรรมการพัฒนา 
ประธานสภาฯ  ท้องถิ่น เทศบาลหนองหญ้าลาด เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

-ถ้าไม่มี จะขอมติต่อที่ประชุมว่า ตามทีส่มาชิกสภาฯ ได้เสนอ 3 คน คือ 
 1. นายพรเทพ  นิตอินทร์ สท.เขต 1  เป็น กรรมการ 
 2. นายทองพูน  ทาราศร ี สท.เขต 2 เป็น กรรมการ 
 3. นายวิชัย  ป้องประดา  สท.เขต 2 เป็น  กรรมการ 
-เห็นควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  -ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ใหส้มาชิกสภาฯ 3 คน เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

4.4 เรื่อง การเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ 3 คน  
(แทนคณะกรรมการที่หมดวาระ) 

นายวีระพล  คงศรี -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ปลัดเทศบาลฯ ท้องถิ่น (แทนคณะกรรมการที่หมดวาระ) เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 28 ข้อ 29 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 ข้อ 14 และ(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ในกรณี ที่ เทศบาลตำบลหนองหญ้ าลาด คณะกรรมการติดตาม           
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (หมดวาระ) และจำเป็นต้องเลือกใหม่แทนตำแหน่ง 
ที่ว่าง 

นายเกรยีติชยั งาหอม -ไดแ้จ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอสมาชิกสภาฯ ที่เหมาะสมและเห็นควร 
ประธานสภาฯ  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.นายทองพูน  ทาราศร ีสท.เขต 2  เสนอ นายพรภิญโญ พมิาทัย สท.เขต 2  
   เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 นายฟ้าไสว  เมืองคง สท.เขต 1 ผู้รับรองคนท่ี   1 
 นายพรเทพ นิตอินทร์ สท.เขต 1 ผู้รับรองคนท่ี 2 

    2.นายพรภิญโญ พิมาทัย สท.เขต 2  เสนอ นายฟ้าไสว  เมืองคง สท.เขต 1 
   เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
      นางฉลวย  พายุพัด สท.เขต 1  ผู้รับรองคนที ่1 
     นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์ สท.เขต 2 ผู้รับรองคนท่ี 2 

3.นายพรเทพ นิตอินทร์ สท.เขต 1  เสนอ นางฉลวย พายุพัด สท.เขต 1 
   เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     นางวิชัย  ป้องประดา สท.เขต 2  ผู้รับรองคนท่ี 1 
     นางประภาพร แสวง สท.เขต 2 ผู้รบัรองคนที่ 2 
นายเกรยีติชัย งาหอม -ไดส้อบถามสมาชิกสภาฯว่า จะมีสมาชิกท่านเสนอชื่อผู้ทีเ่ห็นควรจะเป็นคณะกรรมการ  
ประธานสภาฯ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เพ่ิมเติมอีก 

หรือไม่ 
-ถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีก จะขอมติที่ประชุมวา่ สมาชิกสภาฯ เห็น
ควรเสนอให้ สมาชิกสภาฯ  3  คน คือ 
 1. นายพรภิญโญ  พิมาทัย  สท.เขต 2 เป็น กรรมการ 
 2. นายฟ้าไสว  เมืองคง  สท.เขต 1 เป็น กรรมการ 
 3. นางฉลวย พายุพัด  สท. เขต 1 เป็น กรรมการ 
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มติที่ประชุม -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้สมาชิกสภาฯ  3  คน  เป็นคณะกรรมการติดตาม   
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 4.5 เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เรื่อง การขุดดิน  
และ ถมดิน  พ.ศ. 2564 

นายเกรยีติชัย  งาหอม -ระเบียบวาระนีจ้ะเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติตำบลหนองหญ้าลาด 
ประธานสภาฯ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2564  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลตำบล ชี้แจงระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
นายวีระพล  คงศรี -ชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ.  
เลขานุการสภาฯ  2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๔๕  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวก็ได้  วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น  จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม        
จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระที่สอง นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  
โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สอง        
ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ  
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณนั้น   

นางกันตพัชร์  ไชยนา -ไดเ้สนอให้มีการพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว 
นายกเทศมนตรี 
นายเกรยีติชัย  งาหอม -ถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดบ้างที่จะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติ 
ประธานสภาฯ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ว่าจะพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2564 เป็นสามวาระรวดเดียวหรอืไม่ และขอให้ที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานในที่ประชุมเป็น
ประธานกรรมการแปรญัตติ 

มติที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เรื่อง 
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2564 เป็นสามวาระรวดเดียว และท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ 

นายเกรียติชัย งาหอม -ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เรื่องการขุดดินและถมดนิ 
ประธานสภาฯ พ.ศ. 2564 การที่ ที่ประชุมสภาฯจะลงมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ นั้นหรือไม่ 

ขอให้นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
เรื่อง  การขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2564 

นางกันตพัชร์ ไชยนา -ได้เสนอหลักการและเหตุผลร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เรื่อง  การขดุ 
นายกเทศมนตรีฯ  ดินและถมดิน พ.ศ. 2564 ต่อสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามเอกสารที่ได้แนบ      

ไป พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น  ขอชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
หนองหญ้าลาด เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ .ศ. 2564 เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าลาด เรื่อง การขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2564  หลักการ  ให้มีเทศ
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บัญญั ติ เทศบาลตำบลหนองหญ้ าลาดว่าด้วยการควบคุมการขุดดินและถมดิน          
เพ่ือนำไปถมพ้ืนที่ก่อสร้างที่อยู่อาศัย หรือเพ่ือกิจการอย่างอ่ืนอย่างกว้างขวาง          
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าลาด ได้ เหตุผล ด้วยพระราชบัญญัติการขุดดนิและถมดิน  พ.ศ. 2543  
มาตรา  7  มาตรา 8 (1) มาตรา 17  มาตรา 18 และมาตรา 26 ได้กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือ
ถมดิน  ถ้าการขุดดินหรือถมดินอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล 
ประกอบกับมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๑3 ) พ .ศ . ๒๕52 บัญญั ติ ให้ ตราเป็ น เทศบัญญั ติตำบล  ประกอบกับ
กระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าลาด      
เป็นเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 โดยประกาศดังกล่าว
กำหนดให้บรรดาเทศบัญญัติที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็น
การชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ จึงจำเป็นต้องตราเทศ
บัญญัติตำบลนี้ เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด รายละเอียดปรากฏ   
ในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนอหญ้าลาด เรื่อง การขุดดิน และถมดิน พ.ศ. 2564 
ตามเอกสารทีทุ่กท่านได้รับแล้ว 

นายเกรียติชัย งาหอม -ตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  เรื่อง  การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  
ประธานสภาฯ 2564 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ และเมื่อไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน จึงขอมติ

ในที่ประชุมว่าจะลงมติรับหลักการ หรือไม ่   
มติที่ประชุม  -มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เรื่อง   

การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2564  วาระรับหลักการ 
นายวีระพล  คงศรี  -ขอซักซ้อมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
เลขานุการสภาฯ  2547  (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  ข้อ 49 วรรคสี่ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

วาระท่ีสอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวด ผู้แปรญัตติด้วยวาจาได้ 
นายเกรียติชัย  งาหอม -เมื่อที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เรื่อง  
ประธานสภาฯ  การขุดดิน และถมดิน พ.ศ.2564  ในขั้นรับหลักการแล้ว  วาระแปรญัตติ มีสมาชิกสภา

เทศบาลท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดแปรญัตติ หรือมี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไม ่ปรากฏว่าไม่มีจึงกล่าว
ต่อที่ประชุมว่าจะผ่านการแปรญัตติไป เพ่ือประชุมพิจารณาลงมติ และเพ่ือเป็นการ
พิจารณาลงมติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  ข้อ 52  การพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ    
ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร และในการพิจารณาวาระนี้ ในที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ เพ่ือที่จะได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด  
ศรีสะเกษพิจารณาต่อไป และได้สอบถามต่อที่ประชุมสภาเทศบาลว่าเห็นสมควร       
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จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 
2564  หรอืไม่ 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
เรื่อง การขุดดิน และถมดิน พ.ศ. 2564  

นายเกรียติชัย  งาหอม -เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จะได้ส่งร่าง   
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  เรื่อง  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2564  
เพ่ือเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  ตามมาตรา  62  แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล    
พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562) เพ่ือพิจารณาประกาศใช้ใน  
ราชกิจนุเบกษา ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 -ไม่มี 

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

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  ได้ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี   2564  สมัยที่  2  ครั้งที่  
2/2564  เมื่อวันที่  4  เดือน  มิถุนายน  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 
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บันทึกการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด   สมัยสามัญประจำปี  2564  สมัยที่  2  ครั้งที่ 
2/2564   สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด    ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  ในการประชุมสภา
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  สมัยสามัญประจำปี  2564  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564  เม่ือวันที่  4  เดือน 
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 

 
     ลงชื่อ       เกรยีติชัย  งาหอม                 
                        (นายเกรียติชัย  งาหอม) 
            ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

                วันที่.....3....เดือน......สิงหาคม.......พ.ศ.....2564....... 
 
 
 
 
 

 


