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สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
 สมัยสามัญประจำปี  2564  สมัยที่  3  ครั้งที่  1/2564 

เมื่อวันที่   3  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

***************** 
ผู้มาประชุม 

   1. นายเกรียติชัย  งาหอม  ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  
2. นางฉลวย  พายุพัด  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 

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

1. นายเสวียน  อุทา  รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  
ผู้เข้าร่วมประชุม  
  1. นางกันตพัชร์  ไชยนา  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
  2. นางทำนอง ยอดอ่อน  รองนายกเทศมตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
  3. นายสมพร บุตรม ี  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
  4. นายประสงค์ ไมตรีพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
  5. นางวรินทร  คณะบูรณ์  รองปลัดเทศบาล 
  6. นางฉันท์ชนก นามลี  หัวหน้าสำนักปลัด 

7. นางสุชัญญา  ตรองจิต  ผู้อำนวยการกองคลัง 
8. นายรังสี กังวาลย ์  ผู้อำนวยการกองช่าง 
9. นางวันดี  เมืองคง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
10. จ.ส.อ.เชษฐา  จนัทร์เขียว เจ้าพนกังานธุรการปฏิบัติงาน 
11. นางสาวกนกกร   หวนคะนึง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
12. 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 1/2564 
วันที่  3  สิงหาคม  2564  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายเกรียติชัย งาหอม -เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้า 
ประธานสภาฯ รว่มประชุมที่เคารพทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่  3 ครั้งที่ 1/2564 วันที่  3  สิงหาคม  2564    
ซึ่งระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และแจ้งให้สมาชิก
รับทราบแล้วนั้น และกล่าวเปิดการประชุมสภา 

   -ที่ประชุมรับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-ไม่มี 

   -ทีป่ระชุมรบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ล้ว 
เรื่องรับรองรายงานการประชมุสมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้ง  2/2564  
เมื่อวันที่  4  มิถุนายน 2564  
-ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี  2564  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 
2/2564 เมื่อวันที่  4  มิถุนายน 2564 แล้วมีมติให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
“หน้าที่ 27 ข้อ 4.5 เรื่องเลือกคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลหนองหญ้า
ลาด นายเกรียติชัย งาหอม ประธานสภาฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าในระเบียบวาระนี้ 
เป็นการเลือกคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 2 คน และเชิญ
เลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นายวีระพล คงศรี เลขานุการสภาฯ
การแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ตาม พรบ. 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 41 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความ
พร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น ประกอบกับการ พรบ.กำหนด
แผนและการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา 16(9) กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ ในการจัดการศึกษาและ
กระทรวงมหาดไทยกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/
ว 1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 นายเกรียติชัย งาหอมประธานสภาฯ ได้แจ้งให้
สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมและเห็นควรเป็นคณะกรรมการการศึกษาของ
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 2 คน 1.นายฟา้ไสว  เมืองคง สท.เขต 1 เสนอนายอ่อนสี 
ศรสีวัสดิ์ สท.เขต 2  เป็นคณกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด นาย
พรเทพ นิตอินทร์ สท.เขต 1 ผู้รับรองคนที่ 1 นายวิชัย ป้องประดา สท.เขต 2 ผู้รับรอง
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คนที่  2  2.นายพรเทพ นิตอินทร์ สท.เขต 1 เสนอนายเสรี กลิ่นพิกุล สท. เขต 1 เป็น
คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด นายประพัธพงษ์ วรวัตร สท.
เขต 1 ผู้รับรองคนที่ 1 นางฉลวย พายุพัด สท.เขต 1 ผู้รับรองคนที่ 2  นายเกรียติชัย 
งาหอม ประธานสภาฯ ได้สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านเสนอชื่อผู้ที่จะเป็น
คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
สมาชิกสภาฯ เสนอเพ่ิมเติมจะขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาฯ มติที่ประชุมสภาเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าลาด เห็นควรเสนอให้ สมาชิกฯ ทั้ง 2 คน คือ 1.นายอ่อนสี ศรีสวัสดิ์  
สท .เขต 2  เป็ น  คณ ะกรรมการการศึกษา 2 .นายเสรี  กลิ่ น พิ กุล  สท .เขต  1              
เป็น คณะกรรมการการศึกษามติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ 1.นายอ่อนสี  
ศรีสวัสดิ์ สท.เขต 2 เป็น คณะกรรมการการศึกษา 2. นายเสรี กลิ่นพิกุล สท.เขต 1 
เป็นคณะกรรมการการศึกษา” โดยให้ยกเลิกข้อความดังกล่าวต้น เนื่องจาก
คณะกรรมการชุดเดิมยังคงดำรงวาระตามเดิม 

มติที่ประชุม -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์รบัรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจำปี  2564   
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน  2564  โดยให้แก้ไขดังกลา่ว 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งรายการใหม่ 
นายเกรียติชัย งาหอม -ไดก้ล่าวต่อที่ประชุมว่าตามที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด ได้เสนอญัตติ 
ประธานสภาฯ   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งรายการใหม่ 

ตามรายละเอียดที่ ได้แจกให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว เพ่ือการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณแจ้งรายละเอียด
กฎหมายให้สมาชิกได้รับทราบ 

นายวีระพล  คงศรี -ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  
ปลดัเทศบาลฯ ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลดที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณ
รายจ่าย ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่นข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนทีท่ำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลา การเบิกจา่ยเงินไว้แล้ว จะกระทำได้
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ให้กันเงิน หรือขยายเวลา การเบิกจ่ายเงินข้อ 31 การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่ม
วงเงิน ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 32 ภายใตบ้ังคับข้อ 38 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและ
งบประมาณรายจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศ โดยเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แจ้งแก่นายอำเภอ  
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นายเกรียติชัย งาหอม -ไดก้ล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่งบประมาณและได้เชิญนายกเทศมนตรี นางกันตพัชร์ ไชยนา 
ประธานสภาฯ    ชี้แจงเสนอรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ ต่อสภาฯ 
นางกันตพัชร์  ไชยนา -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด และผู้ร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ ที่เคารพทุกท่าน การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเป็น

หน้าที่ของคณะผู้บริหารที่ต้องดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 เพ่ือดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์และการเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอยของผู้ติดเชื้อ จึงมีความจำเป็นต้อง
ขออนุมัติโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือตั้งรายการใหม่ ให้เกิดความเหมาะสมแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งบประมาณเสนอรายละเอียดโครงการต่าง ๆ 
ให้สภาฯได้พิจารณาต่อไป 

นายวีระพล  คงศรี -ได้เสนอรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ ต่อสภาฯ ดังนี้ 
ปลัดเทศบาลฯ 

โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านดงก่อ หมูท่ี่ 9 (คุ้มวัดบ้านดงก่อ)
งบประมาณที่ตั้งไว้    260,000.-    บาท 
คงเหลือก่อนโอน       260,000.-    บาท 
โอนครั้งนี้               190,000.-    บาท 
คงเหลือหลังโอน        70,000.-     บาท 
 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
- โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนม่วงใต้  
หมู่ที่ 13 (ข้างโรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลางหนองหญ้าลาด)
งบประมาณที่ตั้งไว้           0.00        บาท 
คงเหลือก่อนโอน              0.00        บาท 
โอนครั้งนี้                  190,000.-     บาท 
คงเหลือหลังโอน         190,000.-      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนน
ม่วงใต้ หมู่ที่ 13 (ข้างโรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลางหนองหญ้าลาด) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  ม. ระยะทางยาว 63 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 315 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ ทต.หนองหญ้าลาด เลขที่ 13-5/2564)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่  77  ลำดับที่  2 

นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กลา่วต่อที่ประชุมว่า ตามทีน่ายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   ดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะ

ขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณตามเทศบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 
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มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติใหโ้อนงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งรายการใหม่
งบประมาณตามที่เสนอและดำเนินการต่อไป 

โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 (คุ้มวัดบ้านดงก่อ)
งบประมาณที่ตั้งไว้    260,000.-    บาท 
คงเหลือก่อนโอน         70,000.-    บาท 
โอนครั้งนี้                 30,000.-    บาท 
คงเหลือหลังโอน         40,000.-    บาท 
 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
-ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 
งบประมาณที่ตั้งไว้          0.00            บาท 
คงเหลือก่อนโอน            0.00            บาท 
โอนครั้งนี้                  30,000.-         บาท 
คงเหลือหลังโอน         30,000.-          บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งภายในห้อง
ประชุมสภา ห้องนายกเทศมนตรี  

นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อทีป่ระชุมว่า ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   ดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะ

ขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณตามเทศบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติใหโ้อนงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งรายการใหม่
งบประมาณตามที่เสนอและดำเนินการต่อไป 

โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
และวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ที่ 7 (หน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขา้มแยก
สุดถนน คสล.) 
งบประมาณที่ตั้งไว้    430,000.-    บาท 
คงเหลือก่อนโอน      430,000.-     บาท 
โอนครั้งนี้               430,000.-    บาท 
คงเหลือหลังโอน          0.00         บาท 

แผนงาน  งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด  งบกลาง 
ประเภท  เงนิสำรองจ่าย  
งบประมาณที่ตั้งไว้           200,000.-             บาท 
คงเหลือก่อนโอน                85,902.-            บาท 
โอนครั้งนี้                        430,000.-            บาท 
คงเหลือหลังโอน               515,902.-            บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด  
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมได้  
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โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านแกใต้พัฒนา  หมู่ที่ 16 
งบประมาณที่ตั้งไว้      337,000.-  บาท 
คงเหลือก่อนโอน        337,000.-   บาท 
โอนครั้งนี้                 337,000.-  บาท 
คงเหลือหลังโอน            0.00       บาท 
 
 
 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้าน
ห้วยพอก  หมู่ที่ 11 
งบประมาณที่ตั้งไว้     80,000.-     บาท 
คงเหลือก่อนโอน       80,000.-      บาท 
โอนครั้งนี้               80,000.-      บาท 
คงเหลือหลังโอน          0.00         บาท 

แผนงาน  งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด  งบกลาง 
ประเภท  เงนิสำรองจ่าย  
งบประมาณที่ตั้งไว้           200,000.-             บาท 
คงเหลือก่อนโอน              515,902.-            บาท 
โอนครั้งนี้                       337,000.-            บาท 
คงเหลือหลังโอน              852,902.-            บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด  
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมได้  
 
แผนงาน  งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด  งบกลาง 
ประเภท  เงนิสำรองจ่าย  
งบประมาณที่ตั้งไว้           200,000.-             บาท 
คงเหลือก่อนโอน              852,902.-            บาท 
โอนครั้งนี้                         80,000.-            บาท 
คงเหลือหลังโอน               932,902.-            บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด  
สาธารณภัย หรือกรณฉีุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมได้  

นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กลา่วต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   ดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม 

จะขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณตามเทศบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติใหโ้อนงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งรายการใหม่
งบประมาณตามที่เสนอและดำเนินการต่อไป 
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โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายทางบ้าน
โนนม่วงใต้  หมู่ที่ 13 
งบประมาณที่ตั้งไว้    100,000.-   บาท 
คงเหลือก่อนโอน       100,000.-   บาท 
โอนครั้งนี้                100,000.-   บาท 
คงเหลือหลังโอน             0.00      บาท 
 
 
 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายทางบ้านกระบี่เหนือ  หมู่ที่ 8
งบประมาณที่ตั้งไว้     500,000.-   บาท 
คงเหลือก่อนโอน       500,000.-    บาท 
โอนครั้งนี้                500,000.-   บาท 
คงเหลือหลังโอน         0.00          บาท 

แผนงาน  งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด  งบกลาง 
ประเภท  เงนิสำรองจ่าย  
งบประมาณที่ตั้งไว้           200,000.-             บาท 
คงเหลือก่อนโอน              930,902.-            บาท 
โอนครั้งนี้                       100,000.-            บาท 
คงเหลือหลังโอน            1,032,902.-            บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด  
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมได้  
 
แผนงาน  งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด  งบกลาง 
ประเภท  เงนิสำรองจ่าย  
งบประมาณที่ตั้งไว้            200,000.-             บาท 
คงเหลือก่อนโอน            1,032,902.-            บาท 
โอนครั้งนี้                        500,000.-            บาท 
คงเหลือหลังโอน             1,532,902.-            บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด  
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมได้ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 19 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0313.4/
ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559   
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นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   ดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะ

ขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณตามเทศบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติใหโ้อนงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งรายการใหม่
งบประมาณตามที่เสนอและดำเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 -ไม่มี 

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

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  ได้ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี   2564  สมัยที่  3  ครั้งที่  
1/2564  เมื่อวันที่  3   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 
1/2564   สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด    ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  ในการประชุมสภา
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  สมัยสามัญประจำปี  2564  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564  เม่ือวันที่  3  เดือน 
สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64 

 
     ลงชื่อ        เกียรตชิัย  งาหอม              
                        (นายเกรียติชัย  งาหอม) 
            ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

                วันที่   13  เดือน    สิงหาคม  พ.ศ.  2564   
 
 
 
 
 

 


