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สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
 สมัยสามัญประจำปี  2564  สมัยที่  3  ครั้งที่  3/2564 

เมื่อวันที่   20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

***************** 
ผู้มาประชุม 

   1. นายเกรียติชัย  งาหอม  ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
   2. นายเสวียน  อุทา  รองประธานสภาเทศตำบลหนองหญ้าลาด  

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

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

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

นายวีระพล คงศรี -ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เข้าที่ประชุมมีสมาชิกมาประชุมครบ 
เลขานุภาสภาฯ องค์ประชุม และเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระ    

พร้อมกัน และเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้ง 3/2564 
วันที่  20  สิงหาคม  2564  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายเกรียติชัย งาหอม -เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้า 
ประธานสภาฯ รว่มประชุมที่เคารพทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่  3 ครั้งที่ 3/2564 วันที่  20  สิงหาคม  2564    
ซึ่งระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และแจ้งให้สมาชิก
รับทราบแล้วนั้น และกล่าวเปิดการประชุมสภา 

   -ที่ประชุมรับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเกรียติชัย งาหอม -เชิญท่านนายกกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด ได้แจ้งเรื่องที่ 
ประธานสภาฯ   จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นางกันตพัชร์  ไชยนา -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผู้ร่วมประชุม ที่เคารพทุกท่าน มีเรื่องแจ้ง   
นายกเทศมนตรีฯ คือ ไดร้บัแจ้งจาก ผอ.รพ.สต.แก ว่าราษฎรมีผลบวกติดกับผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 10 ราย  

จึงให้แจ้งพนักงานเทศบาล ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่  6 และ หมู่ที่ 16 กักตัวเพ่ือสังเกต
อาการ 14 วัน  

   -ที่ประชุมรับทราบ 
นายวีระพล  คงศรี -เรยีนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ ขอแจ้ง 
ปลดัเทศบาล  ได้รับตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง จัดตั้งสถานที่พักคอยสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ

ไวรัส โคโรนา 2019(โควิด–19)ระหว่างรอเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลสนาม ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ได้กำหนดให้ โรงยิมอเนกประสงค์ 
สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น
สถานที่ พักคอย (Community Isolation) เพ่ือรอส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ไปยังโรงพยาบาลสนามในพ้ืนที่ นั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งอำเภอกันทรลักษ์ ที่  
618/2564 เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติประจำศูนย์พักคอย (Community 
Isolation) ณ โรงยิมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์  
จังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2564  จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
ประจำสถานที่พักคอย (Community Isolation) เพ่ือปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบ
เรียบร้อย และอำนวยความสะดวกในการจัดระบบบริการ ฯ โดยประธานสภาเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าลาด มีอำนาจแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งที่ 
1/2564 ลงวันที่  17  สิงหาคม  2564 

 -ทีป่ระชุมรับทราบ  
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นายเสวียน  อุทา  -ไดก้ล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามทีไ่ด้รับรายงานการตรวจผลราษฎร บ้านแก หมู่ที่ 6 และ 
รองประธานสภาฯ บ้านแกใต้ หมู่ที่ 16 มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและได้สั่งปิดร้านค้าทุกร้านในเขตพ้ืนที่ 

เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อและกักตัวผู้ทีม่ีความเสี่ยงทุกคน  
นายทองพูน ทาราศร ี -ไดก้ลา่วต่อที่ประชุมว่าตามท่ีได้รับคำสั่งให้เข้าปฏิบัติหน้าที่สถานที่พักคอย ในวันที่  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 18 สิงหาคม 2564 เกิดฝนตกมีน้ำไหลทางสถานที่พักคอยไหลจากที่สูงสู่ในพ้ืนที่ต่ำ 

เกรงว่าจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอให้ดำเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วน 

   -ทีป่ระชุมรบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ล้ว 
-เรื่องรับรองรายงานการประชมุสมัยสามัญประจำปี   2564   สมัยที่   3          
ครั้งที ่ 2/2564  เมื่อวันที่   13   สิงหาคม   2564  

มติทีป่ระชุม -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์รบัรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจำปี  2564   
สมัยที่  3 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2564   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 3.1 ญัตติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2565 (วาระท่ี 1) 
นายเกรียติชยั  งาหอม - ญัตติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ประธานสภาฯ            2565  ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)  
                                เชญิให้เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

นายวีระพล คงศรี  -ไดช้ี้แจงตอ่ที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียนกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ปลัดเทศบาลฯ วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 25 การพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่นและการพิจารณา ให้ความ
เห็นชอบหรืออนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ 
ให้เป็นไป ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
รูปแบบ ข้อ 38 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งสำเนางบประมาณรายจ่าย
ประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ประกาศใช้
แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ เพ่ือ
ทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้
ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) การเสนอญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตามความในหมวด ๔ ว่าด้วยงบประมาณ ข้อ ๔๕ 
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาทอ้งถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่
ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่
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สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่าง
ข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะ
ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้  

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายเกรียตชัิย  งาหอม -ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง รายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ตามญัตติท่ีเสนอมาต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล

หนองหญ้าลาด 

นางกันตพัชร  ไชยนา    -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
นายกเทศมนตรี            ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดจะได้เสนอ 
                               ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้สภาได้ 
                               พิจารณาโดยดิฉันจะขอแถลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565       

ให้ท่าน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้ทราบถึง  
สถานการณ์การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังต่อไปนี้ 

   1. สถานะการคลัง 
     1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีสถานะการเงินดังนี้ 
           1.1.1 เงินฝากธนาคาร   จำนวน          18,319.35 บาท 
           1.1.2 เงินสะสม    จำนวน   31,155,185.43 บาท 
           1.1.3 เงินทุนสำรองสะสม   จำนวน     7,522,290.99 บาท 
           1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
                                                ยังเบิกจ่ายไม่ได้        จำนวน                 -         บาท 
           1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน  1  โครงการ 
                                                     รวม           43,188.00 บาท 
   1.2 เงินกูค้งค้าง     จำนวน           -              บาท 
   2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 
       (2.1) รายรับจริง  จำนวน    38,996,930.11 บาท  ประกอบด้วย 
                      หมวดภาษีอากร    จำนวน     358,733.62    บาท 
             หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน       52,070.10    บาท 
             หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            จำนวน       97,521.68    บาท 
             หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ   จำนวน   1,509,031.00   บาท 
             หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน        63,681.00   บาท 
             หมวดรายได้จากทุน   จำนวน            -              บาท 
             หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน  18,216,328.82  บาท 
             หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จำนวน  18,699,563.89  บาท 
     (2.2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จำนวน       402,375.92  บาท 
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    (2.3.) รายจ่ายจริง    จำนวน  30,942,695.84  บาท  ประกอบด้วย 
             งบกลาง     จำนวน  10,266,761.56  บาท 
    งบบุคลากร    จำนวน  10,984,310.00  บาท 
    งบดำเนินงาน    จำนวน     5,541,348.61 บาท 
    งบลงทุน    จำนวน     2,065,955.89 บาท 
    งบรายจ่ายอื่น    จำนวน          26,500.00 บาท 
   (2.4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

         จำนวน        284,655.21 บาท 
    (2.5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่      

จำนวน     2,112,720.00 บาท 
   (2.6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน               -           บาท 
   (2.7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้   จำนวน               -           บาท  
   -โดยได้จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

เป็นแบบสมดุล โดยตั้ง  รายรับเท่ากับรายจ่าย 
-เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้ตั้งประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
เป็นจำนวน   40,800,000.00  บาท ประกอบด้วยดังนี้ 

-รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร        จำนวน    462,000.00  บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน      60,000.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน          จำนวน     98,000.00  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ จำนวน 1,520,000.00  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             จำนวน      70,000.00  บาท 
 รวมรายได้จัดเก็บเอง           จำนวน  2,210,000.00 บาท 
-รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        หมวดภาษีจัดสรร                          รวมจำนวน 19,303,000.00 บาท 

   -รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                   รวมจำนวน 19,287,000.00  บาท 
    รวมประมาณการรายรับ        จำนวน     40,800,000.00 บาท 
   -เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้ตั้งประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ   
    พ.ศ. 2565  เป็นจำนวน   40,800,000.00  บาท  ประกอบด้วยดังนี้ 
    งบกลาง     เป็นจำนวน   11,947,050.00   บาท 
    งบบุคลากร    เป็นจำนวน   14,297,900.00   บาท 
    งบดำเนินงาน    เป็นจำนวน     5,491,450.00    บาท 
    งบลงทุน    เป็นจำนวน     7,017,600.00    บาท 
    งบเงินอุดหนุน    เป็นจำนวน     2,016,000.00    บาท 
    งบรายจ่ายอื่น    เป็นจำนวน          30,000.00    บาท 
    รวมรายจ่ายจากงบประมาณ       จำนวน     40,80,000.00   บาท 
   -งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แยกรายละเอียด 

ตามแผนงานได้ ดังนี้ 
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ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  จำนวน    10,322,800.00  บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน        948,660.00  บาท 

   ด้านการบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานการศึกษา  จำนวน       5,645,950.00 บาท 
    แผนงานสาธารณสุข  จำนวน          395,000.00 บาท 
    แผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน          300,000.00 บาท 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน      571,980.00 บาท 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

จำนวน          364,560.00 บาท 
   ด้านการเศรษฐกิจ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน       9,470,000.00 บาท 
    แผนงานการเกษตร    จำนวน            20,000.00 บาท 
    แผนงานการพาณิชย์              จำนวน         814,000.00  บาท 
   ด้านการดำเนนิงานอ่ืน 
    แผนงานงบกลาง      จำนวน    11,947,050.00 บาท 
    รวมงบประมาณรายจ่าย ทั้งสิ้น   40,800,000.00  บาท 

-ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และแนวนโยบาย 
ของรัฐบาล หนังสือสั่งการ การจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  จึงได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือให้ท่านประธานสภาและท่านสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม
ร่างเทศบัญญัติ ฯ ที่ได้ส่งให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดทุกท่านแล้ว นั้น 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายเกรียติชัย  งาหอม -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงเก่ียวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ประธานสภาฯ              งบประมาณ พ.ศ.2565 ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีข้อ

สงสัยหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
 -ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ว่าจะรับ
หลักการร่างเทศบัญญัตินี้หรือไม่ โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  -มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  เวลา 12.30 น. มติรับหลักการ 12 ท่าน  

  3.2 ญัตติพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายเกรยีติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าในวาระต่อไปเป็น ญัตติพิจารณาจะเลือกคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายว่าด้วยการแปรญัตติ  
นายวีระพล  คงศรี -ไดช้ี้แจงข้อกฎหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ 

วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย  กว่าสองคน ส่วน
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กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัด
จำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ข้อ ๑๐๘ เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา ให้
ประธานสภาท้องถิ่น ส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ตรงกับญัตติ
หรือ สมควรจะพิจารณาญัตตินั้นหรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 
เพ่ือพิจารณาญัตตินั้น  

นายเกรียติชัย  งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเมื่อสมาชิกได้เข้าใจระเบียบแล้ว ต่อไปจะได้ดำเนินการตาม  
ประธานสภาฯ ระเบียบและได้กำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ 3  คน  ให้สมาชิกเสนอรายชื่อผู้ที่  

เห็นควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  1 
นายพรเทพ นิตอินทร์ -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่าน กระผมนายพรเทพ สท.
เขต 1      นิตอินทร์ ขอเสนอนายอ่อนสี ศรีสวัสดิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 

 ผู้รับรองคนที่ 1  นายพรภิญโญ พิมาทัย  สท.เขต 2  
  ผู้รับรองคนที ่2  นายฟ้าไสว เมืองคง  สท.เขต 1   
นายเกรียติชัย งาหอม -มีสมาชิท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1 อีกหรือไม ่ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีใครเสนอเพ่ิมเติมจะขอมติที่ประชุมรับรองเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  
  -มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   ให้  นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์  สท. เขต 2 เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที ่1 
นายเกรยีติชัย งาหอม  -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  
ประธานสภาฯ    
นายอ่อนสี ศรีสวัสดิ์ -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอ่อนสี 
สท.เขต 2  ศรีสวัสดิ์ สท.เขต 2 ขอเสนอ นายพรเทพ นิตอินทร์ สท.เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติ คนที ่2 
  ผู้รับรองคนที ่1  นางประภาพร แสวง สท.เขต 2   
  ผู้รับรองคนที่ 2  นายวิชัย ป้องประดา สท.เขต 2   
นายเกรียติชัย งาหอม -มีสมาชิท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2 อีกหรือไม ่ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีใครเสนอเพ่ิมเติมจะขอมติที่ประชุมรับรองเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  

   -มติที่ ป ระชุม เห็นชอบเป็น เอกฉันท์   ให้  นายพรเทพ  นิต อินทร์   สท .เขต 1            
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที ่ 2 

นายฟ้าไสว เมืองคง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายฟ้าไสว 
สท.เขต 1  เมืองคง สท.เขต 1 ขอเสนอ นายทองพูน  ทาราศรี สท.เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติ คนที ่3 
  ผู้รับรองคนที่ 1  นายพรเทพ นิตอินทร ์สท.เขต 1  
  ผู้รับรองคนที ่2  นายประพัธพงษ์  วรวัตร สท.เขต 1 
นายเกรียติชัย งาหอม -มีสมาชิท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3 อีกหรือไม ่ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีใครเสนอเพ่ิมเติมจะขอมติที่ประชุมรับรองเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  

-ที่ประชุมมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้ นายทองพูน ทาราศี สท.เขต 2 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที ่3 

นายเกรียติชัย งาหอม   -ได้กล่าวต่อท่ีประชุมว่า บัดนี้ ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ใหพ้ิจารณาเลือก 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  2565 

จำนวน  3  คน ดังนี้ 
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  1. นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์ สท.เขต 2 
  2. นายพรเทพ นิตอินทร ์สท.เขต 1  
  3. นายทองพูน ทาราศร ีสท.เขต 2 
นายวีระพล  คงศรี -ได้กล่าวต่อทีป่ระชุมว่า ตามท่ีประชุมได้มีมติพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
เลขานุการฯ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ 
๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้ เป็นหน้าที่
ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธาน
กรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 
จึงขอแจ้งนัดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2565 เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการ ในวันที่  20  
สิงหาคม  2564 เวลา 16.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  

-ทีป่ระชุมรับทราบ 

 3.3 ญัตติพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 
นายเกรียติชัย  งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า วาระต่อไป ญัตติพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาหรือผู้บริหารเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี  2565 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่ งระเบียบกำหนดไว้ว่ าจะต้อง
กำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง ให้เลขานุการชี้แจงระเบียบ     
ข้อกฎหมายให้สมาชิกทราบ  

นายวีระพล คงศรี -ขอชี้แจงข้อระเบียบดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
เลขานุการสภาฯ สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ  ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติ

ที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย และขอเสนอให้สมาชิกและผู้บริหารได้พิจารณากำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวน 3 วัน ในการเสนอคำขอแปรญัตติต่อกรรมการ
แปรญัตติได้ตั้งแต่เวลาที่สภามีมติรับหลักการ คือตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม  2564  
ตั้งเวลา 13.00 น. - 17.00 น. ไปจนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 
08.00 น. – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
หนองหญ้าลาด 

นายเกรียติชัย งาหอม -ถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ให้พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำขอแปรญัตติ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  23 

สิงหาคม 2564 แต่หากระยะเวลาการพิจารณาคำแปรญั ตติ ไม่ เพียงพอให้
คณะกรรมการแปรญัตติ สามารถเสนอขอขยายเวลา ต่อประธานสภาได้ตามระเบียบ 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำขอแปรญัตติ คือตั้งแต่วันที่ 
20 สิงหาคม  2564  ตั้งเวลา 13.00 น. - 17.00 น. ไปจนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 
2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น.  รวม 27 ซม.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
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3.4 พิจารณาขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

นายเกรียติชัย  งาหอม  -ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ในญัตติ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
นายวีระพล  คงศรี  -เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ทรงเกียรติทุกท่าน ขอชี้แจง  
เลขานุการสภา  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย งบประมาณขององค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 

27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเกรียติชัย  งาหอม  -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงตามญัตติเรื่องพิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาฯ   งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
นางกันตพัชร์  ไชยนา  -ข้าพเจ้า นางกันตพัชร์  ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด ขอเสนอญัตติ  
นายกเทศมนตรี  ขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2564     

เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน  3 รายการ เนื่องจากเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด มี
ความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้  

 โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 
แผนงาน  การพาณิชย์ 
งาน  กิจการประปา 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์การเกษตร 
-เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Summersible 
pump) 2 HP 220 V  
งบประมาณที่ตั้งไว้  29,000.-  บาท 
คงเหลือก่อนโอน     46,000.- บาท      
โอนครั้งนี้             18,000.-  บาท 
คงเหลือหลังโอน     28,000.-  บาท       
 

แผนงาน  การพาณิชย์ 
งาน  กิจการประปา 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์การเกษตร 
-เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Summersible pump) 2 HP 220 V  
งบประมาณที่ตั้งไว้            -   บาท 
คงเหลือก่อนโอน              -   บาท      
โอนครั้งนี้             18,000.- บาท 
คงเหลือหลังโอน     18,000.- บาท       
 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูงน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Summersible 
pump)  1 HP 220 V จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 
1. ขนาดท่อส่งน้ำ 1-1/4 นิ้ว 
2. สำหรับบ่อบาดาลเทอโมพลาสติก 7 ใบพัด 
3. ปริมาณน้ำ  70  ลิตร/นาที  อัตราส่ง(Head) 40 ม.          
และปริมาณน้ำ 32 ลิตร/นาที อัตราสง (Head) 52 ม. 
4.ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส 
-เป็นไปตามราคาท้องตลาดหรือราคาท่ีเคยจัดหาอย่างประหยัด
เนื่องจากไม่มีปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
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โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 
 
 
 
 

-ต่อ- 
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) 

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

ขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณตามเทศบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 

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

โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 
แผนงาน  งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด  งบกลาง 
ประเภท  เงินสำรองจ่าย  
 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,647,000.-  บาท 
คงเหลือก่อนโอน   1,532,902.-  บาท      
โอนครั้งนี้              220,000.-  บาท 
คงเหลือหลังโอน   1,312,902.-  บาท       
 
 
 
 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9  
(คุ้มวัดบ้านดงก่อ)  
งบประมาณที่ตั้งไว้   260,000.-    บาท 
คงเหลือก่อนโอน        40,000.-    บาท 
โอนครั้งนี้               220,000.-    บาท 
คงเหลือหลังโอน       260,000.-   บาท 
 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 
(คุ้มวัดดงก่อ) ขนาดความจุ 8 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ ทต.หนองหญ้าลาด เลขที่ 9-1/2564) 
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และแกไ้ขเพ่ิมเติมล่าสุด 
2.แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 8 
 

นายเกรียติชัย งาหอม -ไดก้ล่าวต่อทีป่ระชุมว่า ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   ดังกล่าวนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ ถ้าไมม่ีผม 

จะขอมติต่อที่ประชุมว่าเห็นควรอนุมัติใหโ้อนงบประมาณตามเทศบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  -ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติใหโ้อนงบประมาณตามเทศบัญญตัิ  
งบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งรายการใหม่ 
งบประมาณตามที่เสนอและดำเนินการต่อไป 
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โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 
แผนงาน  งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด  งบกลาง 
ประเภท  เงินสำรองจ่าย  
 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,647,000.-  บาท 
คงเหลือก่อนโอน   1,312,902.-  บาท      
โอนครั้งนี้              500,000.-  บาท 
คงเหลือหลังโอน      812,902.- บาท       
 
 
 
 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายทางบ้านกระบี่เหนือ  หมู่ที่ 8 
งบประมาณท่ีตั้งไว้             -       บาท 
คงเหลือก่อนโอน               -       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  380  ตร.ม.   
(ตามแบบ ทต.หนองหญ้าลาด เลขท่ี 8-2/2564)  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และแกไ้ขเพ่ิมเติมล่าสุด 
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าที่ 82 
ลำดับที่ 22 

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

จะขอมติต่อที่ประชุมว่าเห็นควรอนุมัติใหโ้อนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งรายการใหม่ โปรดยกมือ 

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

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 -ไม่มี 
 

เลิกประชุมเวลา   15.30 น. 

 
            (ลงชื่อ)        วีระพล  คงศรี ผู้จดรายงานการประชุม                 
                                           (นายวีระพล   คงศรี) 
             เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
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เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  ได้ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี   2564  สมัยที ่ 3  ครั้งที่  
3/2564  เมื่อวันที่  20  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 
3/2564   สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  ได้มมีติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  ในการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าลาด  สมัยสามัญประจำปี  2564  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 3/2564  เมือ่วันที่  20  เดือน สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕64 

 
     ลงชื่อ         เกรียติชัย งาหอม 
                        (นายเกรียติชัย  งาหอม) 
            ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

                วันที่    25    เดือน     สิงหาคม    พ.ศ.   2564        


