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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1/2564 

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 

………………………. 
ผู้มาประชุม 
1. นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
2. นายประสาน อุปวรรณะ รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
3. นายศักดิ์ชัย ภักดีฉนวน เลขานุการสภาเทศบาลฯ  
4. นายบัวลอย ศิลาจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 1 
5. นายอนุชา นิลวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1 
6. นายจรัญ ภูมมาลา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1 
7. นายณรงค์ รักศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1 
8. นายกิตติภูมิ สว่างเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1 
9. นายบรรจง ดาปาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 

10. น.ส.ทว ี โชคกุญชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 
11. นายสุรินทร์ สามร้อยงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 
12. นายสิฐฒิโชค ขุนสงคราม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 
13. นายธานัท จิโรชรภัส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวิวัฒน ์ ตั้งสุวรรณวงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
2. นายนราธิป สุภาราญ รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
3. น.ส.ปิยวรรณ เหล่าทรัพย์เจริญ รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
4. นายสมศักดิ์ คงทน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
5. นายอัครชัย จิระกร เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
6. นายกิตติรักษ์ อยู่บุญมี ผู้อ านวยการกองคลัง 
7. นางนุสรา ดีค า ผู้อ านวยการกองช่าง 

 8. นางธนันพัชร์   เลิศประเสริฐ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
9. น.ส.ศิรินกุล บุญมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

10. น.ส.ชลากร อภิญญาณัฐกุล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
11. น.ส.โชติกา สว่างเมฆ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

    
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา     14.00 น. 

    นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน  ปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน  เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลหนองลาน  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อครบแล้วให้สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม 
และเริ่มการประชุม 

 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -สวัสดีครับ ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน ทุกท่าน 
ประธานสภาฯ เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุม  และด าเนินการ

ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    -ไม่มี 
     
 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  

          1.รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน ครั้งแรก/2564 
       เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 
    2.รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน สมัยที่ 1  

   ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564  
 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลหนองลาน ครั้งแรก /2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 

2564 และรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ได้แจกให้แล้ว ว่าจะแก้ไขข้อความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม่ ขอเชิญ
ครับ 

 
ที่ประชุม -ไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล      

หนองลาน  ครั้ ง แรก/2564 เมื่ อ วั นศุ ก ร์ ที่  7  พฤษภาคม 2564              
และรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน สมัยที่  1 ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 โปรดยกมือครับ 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม -สมาชิกสภาเทศบาลฯ ยกมือรับรองจ านวน 10 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม เพื่อจัดซื้อวัคซีน 
        “ชิโนฟาร์ม” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ ์ -ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน ได้ชี้แจงรายละเอียดญัตตินี้ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญครับ  
 
นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่าน กระผม นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ์ นายกเทศมนตรีต าบล

หนองลาน ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพ่ือจัดซื้อวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วน
หลักการและเหตุผล กระผมขอให้ปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน ชี้แจง
รายละเอียดครับ 

 
นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วม 
ปลัดเทศบาล   ประชุมทุกท่าน กระผมนายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน ปลัดเทศบาลต าบล 

หนองลาน ขอชี้แจงหลักการและเหตุผล การขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารอง 
เงินสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   หลักการ 

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีประกาศ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาให้บริการแก่
ประชาชนในพ้ืนที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหนองลานขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบล
หนองลาน  ในการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมของเทศบาลต าบลหนองลาน 
ส าหรับจัดซื้อวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” จ านวน 440 คน  เป็นเงิน 968,000 บาท 
โดยขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมของเทศบาลต าบลหนองลาน เป็นเงิน 
1,000,000 บาท 

 
/เหตุผล 
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  เหตุผล 
เพ่ือเป็นการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) และด าเนินตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เรื่อง แนวทางการบริหาร
จัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สนับสนุนและให้ความส าคัญในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในพ้ืนที่ใน
การเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชน
ส่วนรวมของประเทศ 

ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 47 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิด
บัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี 
เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีท่ียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้า   
ของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบ 
สภาท้องถิ่น  และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

(2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินทุนส ารอง 
เงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความ
จ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วน
ที่เกินไปใช้จ่ายได้ ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 จึงน าเสนอญัตตินี้ ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นนชอบจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม เพ่ือจัดวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” เป็น
เงิน 1,000,000 บาท โดยมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 เป็นเงิน 9,757,758.77 บาท และหักเงินทุนส ารองเงินสะสมเกิน
ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้นแล้วเป็นเงิน 5,205,000 
บาท คงเหลือเงินทุนส ารองเงินสะสม 4,552,758.77 บาท ใช้ทุนส ารองเงิน
สะสมไปแล้ว 2,403,000 บาท คงเหลือเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถ
น าไปใช้ได้ เป็นจ านวนเงิน 2,149,758.77 บาท จ่ายค่าด าเนินการครั้งนี้เป็น
เงิน 1,000,000 บาท คงเหลือเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 
เป็นเงิน 1,149,758.77  บาท  

/นายอนันต์... 
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นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติมอีกหรือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญเลขานุการ

ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 
 
นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 6 ข้อ 76 ก่อนการลง

มติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่
ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์
ประชุมจะท าการลงมติการใดๆ ไม่ได้ กระผมได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามี
สมาชิกครบองค์ประชุม 

 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -กระผมขอมติที่ประชุม ว่าเห็นชอบจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม เพ่ือจัดซื้อ 
ประธานสภาเทศบาลฯ วัคซีน “ชิโนฟาร์ม”  
 
มติที่ประชุม -สมาชิกสภาเทศบาลฯ ยกมือเห็นชอบให้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม     

จ านวน 10 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
  
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
 
ที่ประชุม -ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -เมือ่ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลมีเรื่องอ่ืนๆ เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลอีก 
ประธานสภาเทศบาลฯ  กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่

ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอปิด
การประชุม ขอบคุณครับ  

 
 
 
 

/เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
 
 
 
ลงชื่อ     ศักด์ชัย  ภักดีฉนวน     ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
          (นายศักด์ชัย  ภักดีฉนวน) 
  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  
 
 
  ลงชื่อ  อนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์) 
                                                      ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  
 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเห็นว่ามีข้อความถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 
         ลงชื่อ      จรัญ  ภูมมาลา ประธานกรรมการ 
    (นายจรัญ  ภูมมาลา) 
 
 
  ลงชื่อ สุรินทร์  สามร้อยงาม กรรมการ 
         (นายสุรินทร์  สามร้อยงาม) 
 
 
  ลงชื่อ     บรรจง  ดาปาน กรรมการ 
             (นายบรรจง  ดาปาน) 


