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

เมื่อวันที่  17  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2565 
ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด 

***************** 
ผู้มำประชุม 

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

3. นางฉลวย  พายุพัด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   4. นายฟ้าไสว  เมืองคง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   5. นายเสรี  กลิ่นพิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   6. นายพรเทพ นิตอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1  
   7. นายประพัธพงษ์ วรวัตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   8. นางประภาพร  แสวง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
                     9. นายพรภิญโญ  พิมาทัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   10. นายทองพูน  ทาราศรี    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   11. นายวิชัย  ป้องประดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   12. นายวีระพล  คงศรี  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
 ผู้ไม่มำประชุม   

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

8. นางสุชัญญา  ตรองจิต  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายรังสี กังวาลย ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นางวันดี  เมืองคง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
11. นางสาวดวงนภา  จันทเขต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
12. จ.ส.อ.เชษฐา  จันทร์เขียว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
13. นางสาวกนกกร   หวนคะนึง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14. นางสาวมะลิ  ตีเงิน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
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เริ่มประชุมเวลำ   09.00 น. 

นำยวีระพล คงศรี -ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เข้าที่ประชุมมีสมาชิกมาประชุมครบ 
เลขำนุภำสภำฯ องค์ประชุม และเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระ พร้อมกัน 

และเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี 2565 สมัยที่ 1 ครั้ง 1/2565 วันที่   17  
กุมภาพันธ์  2565  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นำยเกรียติชัย งำหอม -เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้า 
ประธำนสภำฯ ร่วมประชุมที่ เคารพทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       

สมัยสามัญประจ าปี   2565  สมัยที่  1 ครั้งที่  1/2565 วันที่  17   กุมภาพันธ์  2565    
ซึ่งระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม แจ้งให้สมาชิกรับทราบแล้ว
และกล่าวเปิดการประชุมสภา และขอมอบหมายให้นายเสวียน อุทา รองประธานสภา
เทศบาล  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

นำยเสวียน  อุทำ -กล่าวต่อที่ประชุมว่ามีท่านใด มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ เชิญท่านนายกแจ้ง 
รองประธำนสภำฯ ข้อราชการที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ต่อไป 
นำงกันตพัชร์  ไชยนำ -การเข้าร่วมรับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  สถานที่  
นำยกเทศมนตรีฯ  ณ ร.ร.กลว. ในวันที่ 21 ก.พ.65 เข้างานเวลา 14.00 น.  (ประตูเปิด 2 ประตู คือ ประตู

ฝั่ง ถนน 221 และถนนหน้า ร.พ.กล) แต่ขอความร่วมมือเข้าประตูฝั่ง 221 โดยต้องน า 
บัตร ปชช. เอกสารการรับวัคซีน และผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ใช้ประกอบการผ่าน
เข้า ร.ร. ด้วย  การแต่งกาย : ชุดกากีคอพับแขนยาว สวมหมวก ห้องพักระหว่างรอรับเสด็จฯ 
: ผู้บริหาร นั่งพักบริเวณชั้น 1 ของหอประชุมกันทรวิเชียร ส่วนท่านอ่ืนๆ พักบริเวณ ชั้น 1  
อาคารสีเขียว ห้อง กองอ านวยการร่วมฯ 

   -ที่ประชุมรับทรำบ 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
-เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที ่ 1/2564  
เมื่อวันที่  28   ธันวำคม   2564  

มติที่ประชุม -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี  2564   
สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2564 เม่ือวันที่  28  ธันวำคม  2564   

ระเบียบวำระท่ี  3    เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
3.1 พิจำรณำร่ำงโครงกำรใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565          
(เอกสำรหมำยเลข 3 หน้ำ 13 – หน้ำ  16  ข้อ 1 - ข้อ 15)   

นำยเสวียน อุทำ -ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดตามท่ีขอเสนอญัตติพิจารณาร่างโครงการใช้จ่ายเงิน 
รองประธำนสภำฯ สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้ท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ต่อไป 
นำยวีระพล  คงศรี -ได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกีย่วข้อง ดังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
ปลัดเทศบำล  รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร   
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ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 “ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ   
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปี
ไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนส ารองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่าย
เงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้   
(1)  กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม  ณ  วันที่  1  ตุลาคม        
ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด  
(2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้า      
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน า
เงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไข 
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง  
เกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ ละประเภท        
ตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก     
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณี
ที่ม ีสาธารณภัยเกิดข้ึน  
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ     
ก่อ หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลา ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเสถียรภาพในระยะยาว” จากรายงานตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้เงิน
สะสม รายงานยอดเงินสะสมและทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายขาดได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของกองคลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จ านวน 3,956,000 
บาท งบประมาณรายละเอียดประกอบการขออนุมัติ การใช้จ่ายเงินสะสม รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 3,956,000 บาท                

นางกันตพัชร์  ไชยนา -ได้อ่านค าแถลงงบประมาณประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล    

หนอง หญ้าลาดทุกท่าน ตามที่สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดได้พิจารณาอนุมัติเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น  ขณะนี้ ได้รับแจ้ง
ปัญหาความเดือดร้อนที่ส าคัญจากประชาชนในพ้ืนที่ คือ เส้นทางคมนาคมมีจ านวนไม่เพียง 
กับความต้องการของประชาชน อีกทั้งถนนลาดยางเดิมมีสภาพช ารุดทรุดโทรม ในช่วงฤดูฝน
ที่ผ่านมาน้ ากัดเซาะท าให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต      
ของประชาชน อีกทั้งล าห้วยตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ าเพ่ือใช้การอุปโภคและการเพาะปลูก
ของประชาชน หลักกำรและเหตุผลประกอบใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565  หลักกำร  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 3,956,000 บาท  เหตุผล เนื่องจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เพียงพอแก่การด าเนินการโครงการ จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องตั้งจ่ายขึ้นใหม่ ผู้บริหาร จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ใช้จ่ายเงินสะสม
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป โดยที่งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ได้รับอนุมัติไม่พอแก่การใช้จ่ายและมีความจ าเป็นที่
จะต้องจ่ายเงินเกินกว่าหรือนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย จึงขอใช้จ่ายเงิน
สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้ขึ้น โดยความเห็นชอบของนายกเทศมนตรี
ต าบลหนองหญ้าลาดและโดยการขออนุมัติของสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 เอกสำรนี้เรียกว่ำ “ใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565” 
ข้อ 2 ให้ใช้จ่ำยเงินสะสม นี้ ภำยหลังที่ได้รับอนุมัติเห็นชอบพร้อมประกำศใช้ทันที 
ข้อ 3 ใช้จ่ำยเงินสะสมที่สำมำรถน ำไปจ่ำยขำดได้ เป็นจ ำนวน  3,956,000 บำท 
ข้อ 4 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 3,956,000 บาท 
ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสะสมและทุนส ารองเงินสะสม ที่ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบค าสั่งของกระทรวงมหาดไทย โดยเคร่งครัดระมัดระวัง ประหยัด 
รอบคอบและระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามรายละเอียดนี้ 
รายละเอียดประกอบการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2565 รายงานการใช้จ่ ายเงินสะสม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน   
3 ,9 56 ,00 0 บาท  ค ำชี้ แจง  เทศบาลต าบลหนองหญ้ าลาด  มี ยอด เงิน สะสม 
3,957,669.61 บาท ณ วันที่ 1 ตุลาตม  2564 รวมยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่าย
ได ้จ านวน 3,957,669.61 บาท ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256 และได้กันเงิน
สะสมไว้เพียงพอ ที่จะน ามาจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่
ระเบียบก าหนด, เงินส ารองจ่ายกรณีที่ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน เงินเดือน ค่าตอบแทน
อ่ืนๆ อาทิ เบี้ยยังชีพฯ, เงินส ารองกรณีสาธารณภัย เพ่ือส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินอ่ืนๆ แล้ว 
เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  มีไม่เพียงพอแก่การด าเนินการโครงการ เทศบาล 
ต าบลหนองหญ้าลาด จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งจ่ายขึ้นใหม่ และขอใช้จ่ำยเงินสะสม 
จ ำนวน 15 โครงกำร งบประมำณ 3,956,000 บำท เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าลาด  พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

นำยเสวียน อุทำ -ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน   15  โครงการ  งบประมาณ 
รองประธำนสภำฯ 3,956,000 บาท พิจารณาทีละโครงการ และถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใด ที่

จะอภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติม โดยเรียงล าดับดังนี้  

โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง สำยบ้ำนแก หมู่ที่  6 – บ้ำนดงก่อ หมู่ที่  9  จ ำนวน 
260,000  บำท  

นำยประพัธพงษ์ วรวัตร -ได้อภิปรายต่อที่ประชุมว่า โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก หมู่ที่ 6 – บ้านดงก่อ  
สท. เขต 1    หมู่ที่ 9  เป็นการโครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ได้อย่างดียิ่ง 
นำยเสวียน อุทำ -ถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายโครงการนี้อีกหรือไม ่หากไม่มีท่านใด 
รองประธำนสภำฯ อภิปรายผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำร

ปรับปรุงถนนลูกรัง  สำยบ้ำนแก หมู่ที่ 6 – บ้ำนดงก่อ หมู่ที่ 9 จ ำนวน 260,000 บำท 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ   11  เสียง  

ไม่เห็นชอบ     -  เสียง  
งดออกเสียง    -  เสียง 
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 -อนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง สำยบ้ำนแก หมู่ที่ 6 – บ้ำน
ดงก่อ หมู่ที่ 9 จ ำนวน 260,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำปรับปรุงถนนลูกรัง สำยบ้ำน
แก หมู่ที่ 6 – บ้ำนดงก่อ  หมู่ที่ 9 ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4 ม. ระยะทำงยำว 1,800 ม.
หรือมีปริมำณลูกรังไม่น้อยกว่ำ 1,300 ลบ.ม. (พร้อมเกลี่ยปรับเรียบ) และติดตั้งป้ำย
โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย (ตำมแบบเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด เลขที่ 6-1/2565)ตั้ง
จ่ำยจำกเงินสะสม ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำที่ 5  ล ำดับที่ 6 (พิกัดจุดเริ่มต้น N14.68601 E104.61743 , 
พิกัดจุดสิ้นสุด N14.669232 E104.60947)  

 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนป่ำไม้พัฒนำ หมู่ที่ 7  (สำยกอดรี
สอร์ท) – บ้ำนกระบ่ี หมู่ที่ 5  (คุ้มบ้ำนไผ่)  จ ำนวน  309,000 บำท 

นำยเสวียน อุทำ -ถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใด ที่จะอภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการก่อสร้าง 
รองประธำนสภำฯ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7(สายกอดรีสอร์ท)–บ้านกระบี่หมู่ที่ 5   
  หากไม่มีท่านใด อภิปรายผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงิน

สะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนป่ำไม้พัฒนำ หมู่ที่ 7  (สำยกอด
รีสอร์ท) – บ้ำนกระบ่ี หมู่ที่ 5  (คุ้มบ้ำนไผ่)  จ ำนวน  309,000 บำท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ   11  เสียง  
ไม่เห็นชอบ     -  เสียง  
งดออกเสียง    -  เสียง 

 -อนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนป่ำไม้
พัฒนำ หมู่ที่  7   (สำยกอดรีสอร์ท) – บ้ำนกระบี่  หมู่ที่  5  (คุ้มบ้ำนไผ่ ) จ ำนวน  
309,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนป่ำไม้พัฒนำ 
หมู่ที่  7 (สำยกอดรีสอร์ท) ถึงบ้ำนกระบี่ หมู่ที่ 5 (คุ้มบ้ำนไผ่) ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4 
ม. ระยะทำงยำว  141  ม.  หนำ  0.15  ม. หรือมีปริมำณพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 564 ตร.ม.
ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.30 ม. และติดตั้งป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย (ตำมแบบเทศบำล
ต ำบลหนองหญ้ำลำด เลขที่ 7-1/2565) ตั้งจ่ำยจำกเงินสะสม  ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ยุทธศำสตร์ที่ 1  หน้ำที่ 5  ล ำดับที่ 7 
(พิ กัดจุด เริ่มต้น  N14.65506 E104.62010  , พิกัดจุดสิ้นสุด  N14.65542 
E104.61843) 

 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนกระบ่ีเหนือ หมู่ที่ 8(ซอยผู้ใหญ่อินทร์) 
จ ำนวน  380,000  บำท 

นำยเสวียน อุทำ -ถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใด ที่จะอภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม ่เกี่ยวกับ 
รองประธำนสภำฯ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนกระบ่ีเหนือ หมู่ที่ 8(ซอยผู้ใหญ่อินทร์) 

จ ำนวน  380,000  บำท หากไม่มีท่านใด อภิปรายผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยบ้ำนกระบี่
เหนือ  หมู่ที่ 8 (ซอยผู้ใหญ่อินทร์) จ ำนวน 380,000 บำท 

มติทีป่ระชุม มีมติเห็นชอบ   11  เสียง  
 ไม่เห็นชอบ     -  เสียง  
 งดออกเสียง    -  เสียง 

 -อนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยบ้ำนกระบี่
เหนือ  หมู่ที่ 8  (ซอยผู้ใหญ่อินทร์) จ ำนวน  380 ,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำ
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ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนกระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 (ซอยผู้ใหญ่อินทร์)ขนำดผิว
จรำจรกว้ำง 4.00 ม. ระยะทำงยำว 175 ม. หนำ 0.15 ม. หรือมีปริมำณพื้นที่ไม่น้อย
กว่ำ 700 ตร.ม. ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.20 ม. และติดตั้งป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 
(ตำมแบบเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด เลขที่ 8-2/2565) ตั้งจ่ำยจำกเงินสะสม  
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่  5  ยุทธศำสตร์ที่ 1 
หน้ำที่ 6  ล ำดับที่ 8 (พิกัดจุดเริ่มต้น N14.67106 E104.60691 , พิกัดจุดสิ้นสุด 
N14.67235 E104.6581) 

 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยบ้ำนดงก่อ  หมู่ที่ 9 (ไร่นำยวิฑูรย์-สี่แยก
บ้ำนดงก่อ)  จ ำนวน  390,000 บำท 

นำยเสวียน อุทำ -ถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใด ที่จะอภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม ่เกี่ยวกับ 
รองประธำนสภำฯ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยบ้ำนดงก่อ  หมู่ที่ 9 (ไร่นำยวิฑูรย์-สี่แยก

บ้ำนดงก่อ)  จ ำนวน  390,000 บำทหากไม่มีท่านใด อภิปรายผมขอมติที่ประชุมสภาฯ 
เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สำยบ้ำนดงก่อ  หมู่ที่ 9 (ไร่นำยวิฑูรย์-สี่แยกบ้ำนดงก่อ) จ ำนวน 390,000 บำท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ   11  เสียง  
ไม่เห็นชอบ     -  เสียง  
งดออกเสียง    -  เสียง 

 -อนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยบ้ำนดงก่อ  
หมู่ที่ 9 (ไร่นำยวิฑูรย์-สี่แยกบ้ำนดงก่อ)  จ ำนวน 390,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำ
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนดงก่อ หมู่ที่ 9  ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00 ม. 
ระยะทำงยำว 131.50 ม. หนำ 0.15 ม.หรือมีปริมำณพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 686.87 ตร.ม. 
ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.50 ม. และติดตั้งป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย (ตำมแบบเทศบำล
ต ำบลหนองหญ้ำลำด เลขที่ 9-1/2565) ตั้งจ่ำยจำกเงินสะสม ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5  ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำที่ 6  ล ำดับที่ 9 
(พิกัดจุด เริ่มต้น N14.68319 E104.60765  , พิกัดจุดสิ้นสุด  N14.68437 
E104.60735) 

 โครงกำรโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยบ้ำนศรีเจริญ  หมู่ที่  10 – บ้ำน
ดงสงู  หมู่ที่ 15  จ ำนวน  272,000 บำท 

นำยเสวียน อุทำ -ถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใด ที่จะอภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม ่เกี่ยวกับ 
รองประธำนสภำฯ โครงกำรโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยบ้ำนศรีเจริญ  หมู่ที่  10 – บ้ำน

ดงสูง  หมู่ที่ 15  จ ำนวน  272,000 บำท หากไม่มีท่านใด อภิปรายผมขอมติที่ประชุม
สภาฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สำยบ้ำนศรีเจริญ  หมู่ที่ 10 – บ้ำนดงสูง  หมู่ที่ 15  จ ำนวน  272,000 บำท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ   11  เสียง  
 ไม่เห็นชอบ     -  เสียง  
 งดออกเสียง    -  เสียง 

 -อนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยบ้ำนศรี
เจริญ  หมู่ที่ 10 – บ้ำนดงสูง  หมู่ที่ 15  จ ำนวน  272,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำ
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยบ้ำนศรีเจริญ หมู่ที่ 10 – บ้ำนดงสูง  หมู่ที่ 15  
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00 ม. ระยะทำงยำว  89 ม. หนำ 0.15 ม. หรือมีปริมำณพื้นที่
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ไม่น้อยกว่ำ  445 ตร.ม.ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.50 ม.และติดตั้งป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 
ป้ำย (ตำมแบบเทศบำลต ำบล    หนองหญ้ำลำด เลขที่  10-1/2565) ตั้งจ่ำยจำกเงิน
สะสม   ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่   4  
ยุทธศำสตร์ที่ 1  หน้ำที่ 5 ล ำดับที่ 6 (พิกัดจุดเริ่มต้น N14.68108 E104.62930 , 
พิกัดจุดสิ้นสุด N14.68158 E104.62992) 

 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนศรีเจริญ หมู่ที่ 10 (ซอย พล.ต.ต.
สันติ  เหล่ำประทำย) จ ำนวน 500,000 บำท 

นำยเสวียน อุทำ -ถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใด ที่จะอภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม ่เกี่ยวกับ 
รองประธำนสภำฯ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนศรีเจริญ หมู่ที่ 10 (ซอย พล.ต.ต.

สันติ  เหล่ำประทำย) จ ำนวน 500,000 บำท หากไม่มีท่านใด อภิปรายผมขอมติที่
ประชุมสภาฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรใชจ้่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยบ้ำนศรีเจริญ หมู่ที่ 10 (ซอย พล.ต.ต.สันติ  เหล่ำประทำย) จ ำนวน 
500,000 บำท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ   11  เสียง  
 ไม่เห็นชอบ     -  เสียง  
 งดออกเสียง    -  เสียง 

 -อนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนศรี
เจริญ หมู่ที่ 10(ซอย พล.ต.ต.สันติ  เหล่ำประทำย) จ ำนวน 500,000 บำท เพื่อจ่ำย
เป็นเงินค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนศรีเจริญ หมู่ที่ 10 (ซอย พล.ต.ต.สันติ        
เหล่ำประทำย) ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 ม. ระยะทำงยำว 230 ม. หนำ 0.15 ม. 
หรือมีปริมำณพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ  922 ตร.ม. และติดตั้งป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย (ตำม
แบบเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด เลขที่ 10-2/2565) ตั้งจ่ำยจำกเงินสะสม ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งท่ี  5 ยุทธศำสตร์ที่  1 หน้ำที่  7   
ล ำดับที่  10  (พิ กั ดจุด เริ่มต้ น  N14.67347  E104.62892 , พิ กั ดจุดสิ้ น สุ ด 
N14.67330 E104.62737) 

 โครงกำรโครงกำรก่อสร้ำงถนนคันดินตัดใหม่พร้อมลงลูกรังผิวจรำจร  สำยบ้ำนห้วยพอก  
หมู่ที่ 11 (ซอยหมวดซนั) จ ำนวน 99,000 บำท 

นำยเสวียน อุทำ -ถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใด ที่จะอภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม ่เกี่ยวกับ 
รองประธำนสภำฯ โครงกำรโครงกำรก่อสร้ำงถนนคันดินตัดใหม่พร้อมลงลูกรังผิวจรำจร  สำยบ้ำนห้วยพอก  

หมู่ที่ 11 (ซอยหมวดซัน) จ ำนวน 99,000 บำท หากไม่มีท่านใด อภิปรายผมขอมติที่
ประชุมสภาฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคันดินตัด
ใหม่พร้อมลงลูกรังผิวจรำจร  สำยบ้ำนห้วยพอก  หมู่ที่ 11 (ซอยหมวดซัน) จ ำนวน 
99,000 บำท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ   11  เสียง  
 ไม่เห็นชอบ     -  เสียง  
 งดออกเสียง    -  เสียง 

 -อนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคันดินตัดใหม่พร้อมลงลูกรังผิว
จรำจร  สำยบ้ำนห้วยพอก หมู่ที่ 11 (ซอยหมวดซัน) จ ำนวน 99,000 บำท เพื่อจ่ำย
เป็นเงินค่ำก่อสร้ำงถนนคันดินตัดใหม่พร้อมลงลูกรังผิวจรำจร บ้ำนห้วยพอก หมู่ที่ 11       
(ซอยหมวดซัน)ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 ม. ระยะทำงยำว 190 ม. หรือมีปริมำณดิน
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ถมขึ้นคันดินทำงใหม่ไม่น้อยกว่ำ 494 ลบ.ม.(พร้อมเกลี่ยปรับเรียบ) และมีปริมำณลูกรัง
ไม่น้อยกว่ำ 60 ลบ.ม.(พร้อมเกลี่ยปรับเรียบ) (ตำมแบบเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด 
เลขที่ 11-1/2565)  ตั้งจ่ำยจำกเงินสะสม ปรำกฏ ในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
– 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำที่ 7  ล ำดับที่ 11 (พิกัดจุดเริ่มต้น 
N14.62464 E104.65385 , พิกัดจุดสิ้นสุด N14.62379 E104.65254) 

 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคันดินตัดใหม่พร้อมลงลูกรังผิวจรำจร สำยบ้ำนห้วยพอก หมู่ที่ 
11(ซอยหนองแสง) จ ำนวน  143,000  บำท 

นำยเสวียน อุทำ -ถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใด ที่จะอภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม ่เกี่ยวกับ 
รองประธำนสภำฯ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคันดินตัดใหม่พร้อมลงลูกรังผิวจรำจร สำยบ้ำนห้วยพอก หมู่ที่ 

11(ซอยหนองแสง) จ ำนวน  143,000  บำท หากไม่มีท่านใด อภิปรายผมขอมติที่
ประชุมสภาฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคันดินตัด
ใหม่พร้อมลงลูกรังผิวจรำจร สำยบ้ำนห้วยพอก หมู่ที่ 11(ซอยหนองแสง) จ ำนวน  
143,000 บำท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ   11  เสียง  
 ไม่เห็นชอบ     -  เสียง  
 งดออกเสียง    -  เสียง 

 -อนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนนคันดินตัดใหม่พร้อมลงลูกรังผิว
จรำจร สำยบ้ำนห้วยพอก หมู่ที่ 11(ซอยหนองแสง) จ ำนวน 143,000บำท เพื่อจ่ำย
เป็นเงินค่ำก่อสร้ำงถนนคันดินตัดใหม่พร้อมลงลูกรังผิวจรำจร บ้ำนห้วยพอก หมู่ที่ 11            
(ซอยหนองแสง)และติดตั้งป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1ป้ำยตำมแบบเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำ
ลำด เลขที่ 11-2/2565 ดังนี้ ช่วงที่ 1 ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 ม.ระยะทำงยำว 
213.00 ม. หรือมีปริมำณดินถมขึ้นคันทำงใหม่ ไม่น้อยกว่ำ 575 ลบ.ม.(พร้อมเกลี่ย
ปรับเรียบ) และมีปริมำณลูกรังไม่น้อยกว่ำ 120 ลบ.ม .(พร้อมเกลี่ยปรับเรียบ) ช่วงที่ 2 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3.50 ม. ระยะทำงยำว 65.00 ม. หรือมีปริมำณดินถมขึ้นคันทำง
ใหม่ ไม่น้อยกว่ำ 146 ลบ.ม.(พร้อมเกลี่ยปรับเรียบ) และมีปริมำณลูกรังไม่น้อยกว่ำ 30 
ลบ.ม. (พร้อมเกลี่ยปรับเรียบ ตั้งจ่ำยจำกเงินสะสม ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่  5  ยุทธศำสตร์ที่  1   หน้ำที่  8  ล ำดับที่ 12 (พิกัด
จุ ด เริ่ ม ต้ น  N14.6 3 0 9 8  E104.6 5 3 5 3 , พิ กั ด จุ ด สิ้ น สุ ด  N14.6 3 1 9 3 
E104.65532) 

 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 (ซอยสำยไหมรี
สอร์ท) จ ำนวน 300,000 บำท 

นำยเสวียน อุทำ -ถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใด ที่จะอภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม ่เกี่ยวกับ 
รองประธำนสภำฯ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 (ซอยสำยไหมรี

สอร์ท) จ ำนวน 300,000 บำท และแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิด จากเดิม (ซอยสายไหมรี
สอร์ท) แก้ไขเป็น (คุ้มเจริญสุข -ทำงไปสำยไหมรีสอร์ท) จากเดิม (พิกัดจุดเริ่มต้น 
N14.63098 E104.65353, พิกัดจุดสิ้นสุด N14.63193 E104.65532) แก้เป็น 
(พิกัดจุดเริ่มต้น N14.63820 E104.625519, พิกัดจุดสิ้นสุด  N14.63850 
E104.62456) 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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หากไม่มีท่านใด อภิปรายผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงิน
สะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13  (คุ้มเจริญ
สุข-ทำงไปสำยไหมรีสอร์ท) จ ำนวน 300,000 บำท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ   11  เสียง  
 ไม่เห็นชอบ     -  เสียง  
 งดออกเสียง    -  เสียง 

 -อนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนโนน
ม่วงใต้ หมู่ที่ 13 (คุ้มเจริญสุข-ทำงไปสำยไหมรีสอร์ท) จ ำนวน 300,000 บำท เพื่อจ่ำย
เป็นเงินค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 (คุ้มเจริญสุข-ทำง
ไปสำยไหมรีสอร์ท) ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00 ม. ระยะทำงยำว 102 ม. หนำ 0.15 
ม. หรือมีปริมำณพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ  510  ตร.ม.ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.50 ม. และติดตั้ง
ป้ำยโครงกำรจ ำนวน  1  ป้ำย (ตำมแบบเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด  เลขที่ 13-
2/2565)ตั้งจ่ำยจำกเงินสะสม  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำที่ 9 ล ำดับที่ 13 (พิกัดจุดเริ่มต้น N14.63820 
E104.625519, พิกัดจุดสิ้นสุด N14.63850 E104.62456) 

 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 (ซอยข้ำงบ้ำน 
ร.ต.อ. ภำคิน ขันติวงค์) 

นำยเสวียน อุทำ -ถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใด ที่จะอภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม ่เกี่ยวกับ 
รองประธำนสภำฯ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 (ซอยข้ำงบ้ำน 

ร.ต.อ. ภำคิน ขันติวงค์) จ ำนวน 264,000 บำท หากไม่มีท่านใด  อภิปรายผมขอมติ     
ที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 (ซอยข้ำงบ้ำนร.ต.อ.ภำคิน ขันติวงค์) 
จ ำนวน 264,000 บำท      

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ   11  เสียง  
 ไม่เห็นชอบ     -  เสียง  
 งดออกเสียง    -  เสียง 

 -อนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนโนน
ม่วงใต้ หมู่ที่ 13 (ซอยข้ำงบ้ำน ร.ต.อ. ภำคิน ขันติวงค์) จ ำนวน 264,000 บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 (ซอยข้ำง
บ้ำน ร.ต.อ.ภำคิน ขันติวงค์)ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 ม. ระยะทำงยำว 105.00 ม. 
หนำ 0.15 ม. หรือมีปริมำณพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 423 ตร.ม.ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.50 ม. 
และติดตั้งป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย (ตำมแบบเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด เลขที่   
13-3/2565) ตั้งจ่ำยจำกเงินสะสม ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำที่ 9 ล ำดับที่ 14 (พิกัดจุดเริ่มต้น N14.63187 
E104.63282 , พิกัดจุดสิ้นสุด N14.63166 E104.63382) 

 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยบ้ำนดงสูง หมู่ที่ 15 (ซอยช่ำงสมำน) 
จ ำนวน  350,000 บำท 

นำยเสวียน อุทำ -ถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใด ที่จะอภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม ่เกี่ยวกับ 
รองประธำนสภำฯ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยบ้ำนดงสูง หมู่ที่ 15 (ซอยช่ำงสมำน) 

จ ำนวน  350,000 บำท หากไม่มีท่านใด อภิปรายผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจำรณำ
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อนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนดงสูง  
หมู่ที่ 15 (ซอยช่ำงสมำน) จ ำนวน  350,000 บำท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ   11  เสียง  
 ไม่เห็นชอบ     -  เสียง  
 งดออกเสียง    -  เสียง 

 -อนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยบ้ำนดงสูง  
หมู่ที่ 15 (ซอยช่ำงสมำน) จ ำนวน  350,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนดงสูง หมู่ที่ 15 (ซอยช่ำงสมำน)ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4 ม. 
ระยะทำงยำว 160 ม.หนำ 0.15 ม.หรือมีปริมำณพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 640 ตร.ม.ไหล่ทำง
ลูกรังข้ำงละ 0.30 ม. และติดตั้งป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย(ตำมแบบเทศบำลต ำบล
หนองหญ้ำลำด เลขที่15-1/2565) ตั้งจ่ำยจำกเงินสะสม ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำที่ 10 ล ำดับที่ 15 (พิกัด
จุ ด เ ริ่ ม ต้ น N14.68936 E104.62799 ,  พิ กั ด จุ ด สิ้ น สุ ด  N14.69092 
E104.62831) 

 โครงกำรปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำย
บ้ำนดงสงู  หมู่ที ่15 (ซอยนำยขจร  พยัคฆ์) จ ำนวน 149,000 บำท 

นำยเสวียน อุทำ -ถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใด ที่จะอภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม ่เกี่ยวกับ 
รองประธำนสภำฯ โครงกำรปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำย

บ้ำนดงสูง  หมู่ที่ 15 (ซอยนำยขจร  พยัคฆ์) จ ำนวน 149,000 บำท หากไม่มีท่านใด 
อภิปรายผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำร
ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยบ้ำนดงสูง  
หมู่ที ่15 (ซอยนำยขจร  พยัคฆ์) จ ำนวน  149,000 บำท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ   11  เสียง  
ไม่เห็นชอบ     -  เสียง  
งดออกเสียง    -  เสียง 

 -อนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยกำร
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยบ้ำนดงสูง หมู่ที่ 15 (ซอยนำยขจร พยัคฆ์)จ ำนวน    
149,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยกำรเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้ำนดงสูง หมู่ที่ 15 (ซอยนำยขจร พยัคฆ์) ขนำดผิวทำงแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้ำง 4  ม. ระยะทำงยำว 120 ม. หนำ 4 ซม. หรือมีปริมำณพื้นที่ไม่น้อย
กว่ำ  480 ตร.ม. และติดตั้งป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย (ตำมแบบเทศบำลต ำบลหนอง
หญ้ำลำด เลขที่  15- 2/2565) ตั้งจ่ำยจำกเงินสะสม ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำที่ 10  ล ำดับที่ 16  (พิกัด
จุ ด เ ริ่ ม ต้ น  N14.68012 E104.62572,  พิ กั ด จุ ด สิ้ น สุ ด  N14.68862 
E104.62651) 

 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนแกใต้พัฒนำ หมู่ที่ 16 (ซอยผู้ช่วย  
มำโนช สำรภี–บ้ำนศรีเจริญ) จ ำนวน 350,000 บำท 

นำยเสวียน อุทำ -ถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใด ที่จะอภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม ่เกี่ยวกับ 
รองประธำนสภำฯ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนแกใต้พัฒนำ หมู่ที่ 16 (ซอยผู้ช่วย  

มำโนช สำรภี–บ้ำนศรีเจริญ) จ ำนวน 350,000 บำท หากไม่มีท่านใด อภิปรายผมขอมติ
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ที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนแกใต้พัฒนำ หมู่ที่ 16(ซอยผู้ช่วยมำโนช สำรภี–บ้ำนศรี
เจริญ)จ ำนวน 350,000 บำท      

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ   11  เสียง  
ไม่เห็นชอบ     -  เสียง  
งดออกเสียง    -  เสียง 

 -อนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนแกใต้
พัฒนำ หมู่ที่ 16(ซอยผู้ช่วยมำโนช สำรภี–บ้ำนศรีเจริญ)จ ำนวน 350,000 บำท     
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนแกใต้พัฒนำ หมู่ที่  16      
(ซอยผู้ช่วยมำโนช สำรภี – บ้ำนศรีเจริญ)ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4 ม. ระยะทำงยำว 160 
ม. หนำ 0.15 ม. หรือมีปริมำณพื้นที่ ไม่น้อยกว่ำ 640 ตร.ม.ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.30 
ม. และติดตั้งป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย (ตำมแบบเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด เลขที่ 
16-1/2565)  ตั้งจ่ำยจำกเงินสะสม ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ยุทธศำสตร์ที่  1 หน้ำที่ 10 ล ำดับที่ 17 (พิกัดจุดเริ่มต้น 
N14.67307 E104.61941, พิกัดจุดสิ้นสุด N14.67451 E104.62074) 

 โครงกำรเจำะบ่อบำดำลPVC Dia 6 นิ้ว ควำมลึก 60 ม. บ้ำนแกใต้พัฒนำ หมู่ที่ 16 
(คุ้มผู้ใหญ่บิน ข้ำงประปำเดิม ) จ ำนวน  100,000 บำท 

นำยเสวียน อุทำ -ถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใด ที่จะอภิปรายรายละเอียดเพิม่เติมหรือไม ่เกี่ยวกับ 
รองประธำนสภำฯ โครงกำรเจำะบ่อบำดำลPVC Dia 6 นิ้ว ควำมลึก 60 ม. บ้ำนแกใต้พัฒนำ หมู่ที่ 16 

(คุ้มผู้ใหญ่บิน ข้ำงประปำเดิม ) จ ำนวน  100,000 บำท หากไม่มีท่านใด อภิปรายผมขอ
มติที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรเจำะบ่อบำดำล
PVC Dia 6 นิ้ว ควำมลึก 60 ม. บ้ำนแกใต้พัฒนำ หมู่ที่ 16 (คุ้มผู้ใหญ่บิน ข้ำงประปำ
เดิม ) จ ำนวน  100,000 บำท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ   11  เสียง  
ไม่เห็นชอบ     -  เสียง  
งดออกเสียง    -  เสียง 

 -อนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรเจำะบ่อบำดำลPVC Dia 6 นิ้ว ควำมลึก 60 ม. 
บ้ำนแกใต้พัฒนำ หมู่ที่ 16(คุ้มผู้ใหญ่บิน ข้ำงประปำเดิม )จ ำนวน 100,000 บำทเพื่อ
จ่ำยเป็นเงินค่ำเจำะบ่อบำดำล ขนำดท่อ PVC Dia 6 นิ้ว ควำมลึก 60 ม.บ้ำนแกใต้
พัฒนำ หมู่ที่ 16(คุ้มผู้ใหญ่บินข้ำงประปำเดิม)(ตำมแบบเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด 
เลขที่ 16-2/2565) ตั้งจ่ำยจำกเงินสะสม ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561–
2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ยุทธศำสตร์ที่1 หน้ำที่ 11 ล ำดับที่ 18 (พิกัดN14.4056 
E104.3726) 

 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง  สำยบ้ำนซ ำตำวัน หมู่ที่ 17 (ซอยพ่อใหญ่สำ – บ้ำนพ่อ
ใหญ่เสริม) จ ำนวน  90,000 บำท 

นำยเสวียน อุทำ -ถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใด ที่จะอภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม ่เกี่ยวกับ 
รองประธำนสภำฯ โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง  สำยบ้ำนซ ำตำวัน หมู่ที่ 17 (ซอยพ่อใหญ่สำ – บ้ำนพ่อ

ใหญ่เสริม) จ ำนวน  90,000 บำท หากไม่มีท่านใด อภิปรายผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อ
พิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง  สำยบ้ำนซ ำตำวัน 
หมู่ที่ 17 (ซอยพ่อใหญ่สำ – บ้ำนพ่อใหญ่เสริม) จ ำนวน  90,000 บำท 
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มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ   11  เสียง  
ไม่เห็นชอบ     -  เสียง  
งดออกเสียง    -  เสียง 

 -อนุมัติกำรใชจ้่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง  สำยบ้ำนซ ำตำวัน หมู่ที่ 17 
(ซอยพ่อใหญ่สำ – บ้ำนพ่อใหญ่เสริม) จ ำนวน  90,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำ
ปรับปรุงถนนลูกรัง  บ้ำนซ ำตำวัน หมู่ที่ 17 (ซอยพ่อใหญ่สำ – บ้ำนพ่อใหญ่เสริม) 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4 ม. ระยะทำงยำว 1,200 ม. หรือปริมำณลูกรังไม่น้อยกว่ำ 295 
ลบ.ม.(พร้อมเกรดบดอัด)(ตำมแบบเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด เลขที่ 17-2/2565)  
ตั้งจ่ำยจำกเงินสะสม ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
5  ยุท ธศำสตร์ที่  1  หน้ ำที่  11  ล ำดั บที่  19  (พิ กั ดจุ ด เริ่ มต้ น  N14.627 5 0 
E104.61700 , พิกัดจุดสิ้นสุด N14.63381 E104.60796) 

3.2 พิจำรณำญัตติโอนเงินงบประมำณ เพื่อตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ 
นำยเสวียน อุทำ -ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดตามท่ีขอเสนอญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณ   
รองประธำนสภำฯ  เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม ่ให้ท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
นำยวีระพล  คงศรี -ได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกีย่วข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
ปลัดเทศบำลฯ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 38 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ค าชี้แจงประมาณการรายรับและ
งบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วให้ประกาศ โดยเปิดเผยเพ่ือให้
ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอ 

นำงกันตพัชร์  ไชยนำ -ข้าพเจ้านางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด ขอเสนอญัตติโอนเงิน  
นำยกเทศมนตรีฯ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  1  

รายการ  รายละเอียดดังนี้ 
 โอนลด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง หมวดค่ำใช้สอย ประเภท  

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  
-โครงกำรพัฒนำกำรจัดเก็บรำยได้และกำรปรับปรุงแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
งบประมำณที่ตั้งไว้ 5,000 บำท คงเหลือก่อนโอน 5,000 บำทโอนครั้งนี้ 5,000 บำท
คงเหลือหลังโอน  0.00  บำท  โอนลด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง  
หมวดเงินเดือน(ประจ ำ) ประเภทเงินเดือนพนักงำนจ้ำง งบประมำณที่ตั้งไว้ 658,440 
บำท คงเหลือก่อนโอน 509,300 บำท โอนครั้งนี้  25,000 บำท คงเหลือหลังโอน 
484,300 บำท 
โอนตั้งรำยกำรใหม่ แผนงำนบริหารงานทั่วไป งำนบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  - เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่  2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว) งบประมำณที่ตั้งไว้           
0.00  บาท คงเหลือก่อนโอน 0.00  บาท โอนครั้งนี้  30,000 บาท คงเหลือหลังโอน  
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30,000  บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 30,000บาท โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 
core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง(Turbo Boost หรือ Max Boost)โดยมีสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จ านวน 1 หน่วย –หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 
MB -มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2  
GB หรือ2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า    1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง –มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

นายเสวียน  อุทา  -ถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
รองประธานสภาฯ สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลำด เพื่อพิจำรณำอนุมัติโอนเงินงบประมำณ เพื่อตั้งจ่ำย

รำยกำรใหม่      โอนลด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ -
โครงกำรพัฒนำกำรจัดเก็บรำยได้และกำรปรับปรุงแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
งบประมำณที่ตั้งไว้ 5,000 บำท โอนลด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง  
หมวดเงินเดือน(ประจ ำ) ประเภทเงินเดือนพนักงำนจ้ำง โอนเพิ่มครั้งนี้ 25,000 บำท 
โอนตั้งรำยกำรใหม่ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง หมวดค่ำครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) งบประมำณ 30,000
บำท  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ   11  เสียง  
ไม่เห็นชอบ     -  เสียง  
งดออกเสียง    -  เสียง 
3.3 พิจำรณำก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖5  และก ำหนดวันเริ่ม  
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ประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2566) 
นำยเสวียน อุทำ  -ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดตามที่ขอเสนอญัตติพิจารณาก าหนดสมัยประชุม  
รองประธำนสภำฯ สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 และก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป  

(พ.ศ. 2566) 
นำยวีระพล  คงศรี -ได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกีย่วข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ปลัดเทศบำลฯ ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๒ 

การ ประชุม ข้อ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖ แล้ว การประชุม 
สภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ (๑) การประชุมสามัญ (๒) การประชุมวิสามัญ ข้อ ๒๑ การ
ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน เริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม สามัญประจ าปีของปีถัดไปและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ ปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละ ปีโดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้
ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุม สามัญประจ าปีสมัย
แรกในปีถัดไปไว้หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีหรือวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุม
สามัญประจ าปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

นำยเสวียน  อุทำ -แจ้งต่อที่ประชุมว่า การก าหนดประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 และก าหนด 
รองประธำนสภำฯ วันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2566) ขอก าหนดสมัยประชุมไว้

ดังนี้  ก ำหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖5    
สมัยท่ีสอง  ก าหนดวันเริ่มประชุม วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป  มีก าหนด 30 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565  
สมัยที่สำม ก าหนดวันเริ่มประชุม วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน  
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 
สมัยท่ีส่ี ก าหนดวันเริ่มประชุม วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน ตั้งแต่ 
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม  2565 
ก ำหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสำมัญ สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. ๒๕๖6) 
สมัยแรก ก าหนดวันเริ่มประชุม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป  มีก าหนด 30 วัน  
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566  

 มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีจะขอมติที่ประชุม พิจำรณำก าหนดประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 และก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก
ของปีถัดไป (พ.ศ. 2566)  

นำยพรเทพ  นิตอินทร์ -เห็นด้วยที่ก าหนดประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 และก าหนดวันเริ่ม 
สท. เขต 2  ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2566) ก าหนดวันเริ่มประชุม สมัย 

ประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. ๒๕๖6) สมัยแรก ก าหนดวันเริ่มประชุม วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป  มีก าหนด 30 วัน  ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 
2 มีนาคม 2566  

นำยเสวียน  อุทำ -แจ้งต่อที่ประชุมว่า การก าหนดประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 และก าหนด 
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รองประธำนสภำฯ วันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2566)มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม ก าหนดประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 
และก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2566) 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ   11  เสียง  
ไม่เห็นชอบ     -  เสียง  
งดออกเสียง    -  เสียง 
ก ำหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖5  สมัยที่สอง ก ำหนดวัน
เริ่มประชุมวันที่ 1 พฤษภำคม 2565 เป็นต้นไป มีก ำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่  1 
พฤษภำคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภำคม 2565 สมัยที่สำม ก ำหนดวันเริ่มประชุม 
วันที่ 1 สิงหำคม 2565 เป็นต้นไป มีก ำหนด 30 วัน  ตั้งแต่วันที ่๑ สิงหำคม 2565 ถึง
วันที่ 30 สิงหำคม 2565 สมัยที่สี่ ก ำหนดวันเริ่มประชุม วันที่ 1 ธันวำคม 2565 เป็น
ต้นไป มีก ำหนด 30 วัน ตั้งแตวั่นที ่1 ธันวำคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวำคม  2565 
ก ำหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสำมัญ สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. ๒๕๖6) สมัยแรก  
ก ำหนดวันเริ่มประชุม วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 เป็นต้นไป มีก ำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่  
๑ กุมภำพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 2 มีนำคม 2566 และด าเนินการจัดประกาศให้ประชาชน
ได้ทราบโดยทั่วกัน  โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ข้อ 20 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  ต่อไป 

ระเบียบวำระท่ี 5        เรื่องอ่ืนๆ 

 -ไม่มี 

นำยเสวียน  อุทำ - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ 
รองประธำนสภำฯ        และคณะผู้บริหารท่านนายกเทศมนตรีฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมซึ่งการประชุมได้ประชุมครบ 

ตามระเบียบวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุม 
- ที่ประชุมรับทรำบ 

เลิกประชุมเวลำ   17.00 น. 
              (ลงชื่อ)        วีระพล  คงศรี ผู้จดรายงานการประชุม                 
                                                (นายวีระพล   คงศรี) 
               เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
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เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด 

ตามที่สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้ประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี  2565  สมัยที่  1    
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  17  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕65  เลขานุการสภาเทศบาล ได้จัดท ารายงานการประชุม           
ให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าเสนอต่อสภาเทศบาลเพ่ือรับรองในการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด    
ครั้งต่อไป และเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุ มสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)  ข้อ 33  นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่ าว 
เรียบร้อยแล้ว  เห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด  มีควำมถูกต้องครบถ้วน   

 

ลงชื่อ      ประธานคณะกรรมการฯ 
                      (นายพรภิญโญ  พิมาทัย) 
                         สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
 
                                                               ลงชื่อ           กรรมการ  
                       (นายฟ้าไสว   เมืองคง) 
                                                                        สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
  
                                                               ลงชื่อ          กรรมการ/เลขานุการ  
                                                                          (นายพรเทพ นิตอินทร์) 
                            สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
 

บันทึกกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด 

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด   สมัยสามัญประจ าปี  2565   สมัยที่  1  
ครั้งที่  1/2565   สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  ในการประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  สมัยสำมัญประจ ำปี  2565  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565  เม่ือวันที่  17  เดือน 
กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕65 
     ลงชื่อ    
      
                        (นายเกรียติชัย  งาหอม) 
            ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

                วันที่    18   เดือน     กุมภมพันธ์     พ.ศ.   2565               


