
-สําเนา- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองลาน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2564 เวลา 13.30 น. 

วันจันทรท่ี 20 กันยายน 2564 

…………………………………… 

ผูมาประชุม 

1. นายอนันต  ตั้งสุวรรณวงศ ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองลาน 
2. นายประสาน อุปวรรณะ รองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองลาน 
3. นายศักดิ์ชัย ภักดีฉนวน เลขานุการสภาเทศบาลฯ  
4. นายบัวลอย ศิลาจันทร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลาน เขต 1 
5. นายอนุชา นิลวงษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลาน เขต 1 
6. นายณรงค รักศรี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลาน เขต 1 
7. นายกิตติภูมิ สวางเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลาน เขต 1 
8. นายบรรจง ดาปาน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลาน เขต 2 
9. น.ส.ทว ี โชคกุญชร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลาน เขต 2 

10. นายสุรินทร สามรอยงาม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลาน เขต 2 
11. นายสิฐฒิโชค ขุนสงคราม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลาน เขต 2 
12. นายธานัท จิโรชรภัส สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลาน เขต 2 
 

 

ผูไมมาประชุม 

1. นายจรัญ ภูมมาลา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลาน เขต 1 (ลา) 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายวิวัฒน ตั้งสุวรรณวงศ นายกเทศมนตรีตําบลหนองลาน 
2. นายนราธิป สุภาราญ รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองลาน 
3. น.ส.ปยวรรณ เหลาทรัพยเจริญ รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองลาน 
4. นายสมศักดิ์ คงทน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
5. นายอัครชัย จิระกร เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
6. นายกิตติรักษ อยูบุญมี ผูอํานวยการกองคลัง 
7. นางธนันพัชร   เลิศประเสริฐ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 8. นายธีรสัณห จตุรพรเพ่ิม นายชางโยธาชํานาญงาน  
9. น.ส.ศิรินกุล บุญมา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

10. น.ส.ชลากร อภิญญาณัฐกุล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
11. น.ส.โชติกา สวางเมฆ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ไดตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เม่ือครบ 

แลวใหสัญญาณเรียกเขาหองประชุม และเชิญทานประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและเรียน

เชิญทานประธานสภาเทศบาล ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ ตอไป 

 

นายอนันต ตั้งสุวรรณวงศ -สวัสดีครับทานคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลานทุกทาน 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เม่ือสมาชิกมาครบองคประชุมแลวกระผมขอเปดการประชุม และดําเนินการ

ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายอนันต ตั้งสุวรรณวงศ - ไมมี 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองลาน สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 

นายอนันต ตั้งสุวรรณวงศ - ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

ประธานสภาเทศบาลฯ คือ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 

ปรากฏตามเอกสารท่ีไดแจกใหแลววาจะแกไขขอความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม 

ขอเชิญครับ 

 

ท่ีประชุม - ไมมีสมาชิกทานใด เสนอขอแกไขรายงานการประชุม 

 

นายอนันต ตั้งสุวรรณวงศ - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดขอแกไขรายงานการประชุมฯ ผมขอมติท่ีประชุมนี้ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  วาสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ตําบลหนองลาน สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้ง ท่ี  2/2564 เม่ือวันศุกร ท่ี         

13 สิงหาคม 2564 โปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม   -สมาชกิสภาเทศบาลฯ ยกมือรบัรอง จํานวน 9 เสียง 

 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ไปตั้งจายรายการใหม ประจําป 

งบประมาณรายจาย พ.ศ.2564 

    3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป จํานวน 2 รายการ 
 

นายอนันต ตั้งสุวรรณวงศ  - ขอเชิญปลัดเทศบาลตําบลหนองลาน ชี้แจงรายละเอียดครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายศักดิ์ชัย ภักดีฉนวน  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร 

ปลัดเทศบาล  และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน ปลัดเทศบาล
ตําบลหนองลาน ขอชี้แจงหลักการและเหตุผล การขออนุ มัติ โอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  ประจําปงบประมาณ 2564  โดยมี
หลักการและเหตุผล  ดังตอไปนี้ 
                                   หลักการ 

เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลหนองลาน ในการโอนเงินงบประมาณไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้ 

- จ า ก ก า ร สํ า ร ว จ ค รุ ภั ณ ฑ ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 4  พ บ ว า 
เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑเลขท่ี 420-41-0001 และครุภัณฑ
เลขท่ี 420-46-0005 ซ่ึงติดตั้งในหองประชุมเทศบาลตําบลหนองลาน    
เปนครุภัณฑสํานักงานท่ีใชงานมายาวนานมากกวา 20 ป ตั้งแตป พ.ศ.2541 
และพ.ศ.2546 ไดรับการซอมแซมบอยครั้ ง ซ่ึงใชงบประมาณในการ
บํารุงรักษาเปนจํานวนมาก ไมเปนไปตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
เทศบาลตําบลหนองลาน ซ่ึงไดรับการประเมินแลววาไมคุมคาตอการใชงาน
และซอมแซม ดังนั้นงานแผนงานและนโยบายมีความประสงคขออนุมัติต้ังจาย
เปนรายการใหม  ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
2564  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดคาครุภัณฑ  
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู ราคา 47,200 บาท จํานวน 
2 เครื่อง (จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) งบประมาณท่ีตั้งไว 
94,400.- บาท ขออนุมัติโอน 94,400.- บาท  

จากการตรวจสอบเงินงบประมาณประจําป 2564 สามารถนํามาโอนลดไดคือ 

 

 

/แผนงาน... 
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- แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดคา

ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  เพ่ือเปนคาจัดซ้ือพรอมติดตั้งหมอ

แปลงระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท ขนาด 100 เควีเอ จํานวน 1 

เครื่อง งบประมาณตั้งไว 160,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน 

160,000.-บาท  ขอโอนลดเปนเงิน 94,400.-บาท  งบประมาณคงเหลือ

หลังโอน  65,600.- บาท 

รวมขออนุมัติโอนลด 94,4๐๐.- บาท (เกาหม่ืนสี่พันสี่รอยบาทถวน) 

เหตุผล 

ดังนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด  ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

จึงนําเสนอญัตตินี้ ตอสภาเทศบาลตําบลหนองลาน เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจายเปนรายการใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 เปนจํานวนเงิน 94,400.- บาท 

-ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  ประจําปงบประมาณ 

2564  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังตอไปนี้ 

หลักการ 

เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลหนองลาน  ในการโอนเงินงบประมาณไป
ตั้งจายเปนรายการใหม  ดังนี้ 

- เนื่องจากปจจุบันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          
มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนมีการประกาศหามรวมตัวเพ่ือเวนระยะทางสังคม   จึงทํา
ใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการประชุม อบรม สัมมนา เปนรูปแบบการ
ประชุมทางไกล (Video conference) ผานโปรแกรม Zoom  ซ่ึงเทศบาล
ตําบลหนองลานไมมีอุปกรณรองรับในการประชุมดังกลาว ดังนั้นงานแผนงาน
และนโยบาย สํานักปลัดเทศบาลมีความประสงคขออนุมัติต้ังจายเปนรายการ
ใหม  ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2564 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง (จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ) งบประมาณท่ีตั้ งไว 
22,000.- บาท  ขออนุมัติโอน 22,000.- บาท  

/จากการ... 
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จากการตรวจสอบเงินงบประมาณประจําป 2564 สามารถนํามาโอนลดไดคือ  

- แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดคา

ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  เพ่ือเปนคาจัดซ้ือพรอมติดตั้งหมอ

แปลงระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท ขนาด 100 เควีเอ จํานวน 1 

เครื่อง งบประมาณตั้งไว 160,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน 

50,100.-บาท  ขอโอนลดเปนเงิน 22,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือ  

หลังโอน  28,100.- บาท 

รวมขออนุมัติโอนลด 22,0๐๐.- บาท (สองหม่ืนสองพันบาทถวน) 

   เหตุผล 

ดังนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน  
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด  ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

จึงนําเสนอญัตตินี้ ตอสภาเทศบาลตําบลหนองลาน เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจายเปนรายการใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 เปนจํานวนเงิน  22,000.- บาท 

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวน 1 รายการ 

-ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  ประจําปงบประมาณ 
2564  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังตอไปนี้ 

          หลักการ 

    เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลหนองลาน ในการโอนเงินงบประมาณ 

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้ 

- จากการสํารวจครุภัณฑประจําปงบประมาณ 2564 พบวาเครื่องปรับอากาศ
หมายเลขครุภัณฑ 428-48-007  หองงานสวัสดิการสังคม เปนครุภัณฑ
สํานักงานท่ีใชงานยาวนานตั้งแตป พ.ศ.2548 และไดรับการซอมแซมมาแลว
บอยครั้ ง  ใช งบประมาณในการบํารุ งรักษาเปนจํ านวนมากและเปน
เครื่องใชไฟฟารุนเกาท่ีไมประหยัดพลังงาน ซ่ึงไมเปนไปตามมาตรการประหยัด
พลังงานของเทศบาลตําบลหนองลาน และไดรับการประเมินแลววาไมคุมคาตอ
การซอมแซม ดังนั้นงานสวัสดิการสังคมมีความประสงคขออนุมัติ ตั้งจายเปน
รายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2564  
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับความเขมแข็ง 

 

/ของชุมชน... 
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ของชุมชน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  เพ่ือจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศ แบบตั้ ง พ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
18,000 บีทียู ราคา 34,800 บาท จํานวน 2 เครื่อง (จัดซ้ือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)  งบประมาณท่ีตั้งไว 69,600.- บาท  ขออนุมัติโอน 
69,600.- บาท  

จากการตรวจสอบเงินงบประมาณประจําป 2564 สามารถนํามาโอนลดไดคือ 

- แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดคา

ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  เพ่ือเปนคาจัดซ้ือพรอมติดตั้งหมอ

แปลงระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท ขนาด 100 เควีเอ จํานวน 1 

เครื่อง งบประมาณตั้งไว 160,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน 

28,100.-บาท  ขอโอนลดเปนเงิน 28,100.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลัง

โอน 0.- บาท 

- แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา หมวดคาใชสอย 

ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน งบประมาณตั้ งไว 

50,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน 50,000.-บาท  ขอโอนลด

เปนเงิน 41,500.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 8,500.- บาท 

รวมขออนุมัติโอนลด 69,6๐๐.- บาท (หกหม่ืนเกาพันหกรอยบาทถวน) 

เหตุผล 

ดังนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด  ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

จึงนําเสนอญัตตินี้ ตอสภาเทศบาลตําบลหนองลาน เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจายเปนรายการใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 เปนจํานวนเงิน 69,600.- บาท 

    3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวน 1 รายการ 

 

-ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  ประจําปงบประมาณ 
2564  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังตอไปนี้ 
 

/หลักการ... 
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หลักการ 

เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลหนองลาน ในการโอนเงินงบประมาณไป 
ตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้ 

- จากการสํารวจครุภัณฑประจําปงบประมาณ 2564 พบวา อุปกรณการให
ความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ดังนั้นงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความประสงค ขออนุมัติตั้งจายเปนรายการ
ใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2564 แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน  หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการเกษตร  เพ่ือจัดซ้ือรถเข็น
เครื่อง 2 ลอ ,ทอนาคโซลาขนาด 6 นิ้ว  ยาว 12 ฟุต และสายทอนาคขนาด 
6 นิ้ว ยาว 92 เมตร งบประมาณท่ีต้ังไว 15,500.- บาท  ขออนุมัติโอน 
15,500.- บาท  

จากการตรวจสอบเงินงบประมาณประจําป 2564 สามารถนํามาโอนลดไดคือ 

- แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดคา
ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  เพ่ือเปนคาจัดซ้ือพรอมติดตั้งหมอ
แปลงระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท ขนาด 100 เควีเอ จํานวน 1 
เครื่อง งบประมาณตั้งไว 160,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน 
65,600.-บาท  ขอโอนลดเปนเงิน 15,500.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน  50,100.- บาท 

รวมขออนุมัติโอนลด 15,5๐๐.- บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันหารอยบาทถวน) 

เหตุผล 

ดังนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด  ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

จึงนําเสนอญัตตินี้ ตอสภาเทศบาลตําบลหนองลาน เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบการโอนเงินงบประมาณไปตั้ งจายเปนรายการใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 เปนจํานวนเงิน  15,500.- บาท 

 

นายอนันต ตั้งสุวรรณวงศ  - มีสมาชิกสภาทานใด มีความคิดเห็นหรือมีขอเสนอแนะ เพ่ิมเติมอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญครับ ถาไมมีสมาชิกทานใด เสนอตอท่ีประชุม ขอเชิญเลขานุการชี้แจง 

    ขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของครับ 

/นายศักดิ์ชัย... 
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นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 หมวด 6 ขอ 76 กอนการลง

มติทุกครั้งใหประธานสภาทองถ่ินตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาทองถ่ินอยูในท่ี

ประชุมหรือไม ถามีสมาชิกสภาทองถ่ินอยูในท่ีประชุมไมครบจํานวนเปนองค

ประชุมจะทําการลงมติการใดๆ ไมได กระผมไดตรวจสอบแลวปรากฏวามี

สมาชิกครบองคประชุม 

 

นายอนันต  ตั้งสุวรรณวงศ -กระผมขอมติท่ีประชุม วาเห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปน

ประธานสภาเทศบาลฯ  รายการใหม จํานวน 4 รายการ  

  

มติท่ีประชุม -สมาชิกสภาเทศบาลฯ ยกมือเห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม  จํานวน 10 เสียง  

  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําป 

 งบประมาณรายจาย พ.ศ.2564 

 -แผนงานการศึกษา จํานวน 1 รายการ 

นายอนันต ตั้งสุวรรณวงศ  - ขอเชิญปลัดเทศบาลตําบลหนองลาน ชี้แจงรายละเอียดครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายศักดิ์ชัย ภักดีฉนวน  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร 

ปลัดเทศบาล  และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน ปลัดเทศบาล
ตําบลหนองลาน ขอชี้แจงหลักการและเหตุผล การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 2564  โดยมีหลักการ
และเหตุผล  ดังตอไปนี้ 

หลักการ 

เนื่องจากเทศบาลตําบลหนองลานไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ 2564 เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย 
จึงขออนุมัติตอสภาเทศบาลตําบลหนองลาน  แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย  แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ดังนี้ 

 

 

 

/ขอความ... 
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    ขอความเดิม 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ     
(Ink Tank Printer)  จํานวน 2 เครื่อง   ราคา 16,800.- บาท 
- เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ         

(Ink Tank Printer)  จากโรงงานผูผลิต 
- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer Copier,Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียว 

    - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดํา สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนา/
นาที (ppm)  หรือ 8 ภาพ/นาที 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนา/นาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพ/นาที 

    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว ดํา สี) ได 
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 dpi 
    - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
    - สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 
    - สามารถถายสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 

    ขอความใหม 
    เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  

(Ink Tank Printer)  ราคา 7,500 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน  
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 
dpi  
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอ
นาที (ppm)  หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 หรือ  
600 x 1,200 dpi  
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา  
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา  
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต  

/มีชองเชื่อม... 
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- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา  
1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100  
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน 
เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได  
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

เหตุผล 

ตามท่ีงานการศึกษาแจงความประสงคตองการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย งบประมาณรายจายประจําป 2564 เนื่องจากตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรได
มีการเปลี่ยนแปลงราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานของครุภัณฑ  เพ่ือใหสามารถ
ใชจายงบประมาณไดตามความจําเปน   

ดังนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ขอ ๒9 การโอนแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน ท่ีทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานท่ีกอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

จึงนําเสนอญัตตินี้ ตอสภาเทศบาลตําบลหนองลาน เพ่ือพิจารณาใหความ

เห็นชอบการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย งบประมาณ

รายจายประจําป 2564 

นายอนันต ตั้งสุวรรณวงศ  - มีสมาชิกสภาทานใด มีความคิดเห็นหรือมีขอเสนอแนะ เพ่ิมเติมอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญครับ ถาไมมีสมาชิกทานใด เสนอตอท่ีประชุม ขอเชิญเลขานุการชี้แจง 

    ขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของครับ 

 

นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 หมวด 6 ขอ 76 กอนการลง

มติทุกครั้งใหประธานสภาทองถ่ินตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาทองถ่ินอยูในท่ี

ประชุมหรือไม ถามีสมาชิกสภาทองถ่ินอยูในท่ีประชุมไมครบจํานวนเปนองค

ประชุมจะทําการลงมติการใดๆ ไมได กระผมไดตรวจสอบแลวปรากฏวามี

สมาชิกครบองคประชุม 

 

/นายอนันต... 
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นายอนันต  ตั้งสุวรรณวงศ -กระผมขอมติท่ีประชุม วาเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

ประธานสภาเทศบาลฯ              รายจาย ประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 1 รายการ   

มติท่ีประชุม -สมาชิกสภาเทศบาลฯ ยกมือเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณ รายจายประจาํปงบประมาณ 2564 จํานวน 10 เสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีท่ียังไมไดกอหนี้ผูกพัน 

    -ขออนุมัติกันเงินกรณีท่ียังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 รายการ 

นายอนันต ตั้งสุวรรณวงศ  - ขอเชิญผูอํานวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียดครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายกิตติรักษ  อยูบุญมี  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร 

ผูอํานวยการกองคลัง และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายกิตติรักษ  อยูบุญมี ผูอํานวยการ  

กองคลัง ขอชี้แจงหลักการและเหตุผล การขออนุมัติกันเงินรายจายหมวด    

คาครุภัณฑ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันตามงบประมาณ 2564 โดยมีหลักการ

และเหตุผล ดังตอไปนี้ 

       หลักการ 

 เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลหนองลาน ในการอนุมัติกันเงินกรณียังมิได

กอหนี้ผูกพัน รายจายหมวดคาครุภัณฑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.เครื่องปรับอากาศ แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 

30,000 บีทียู ราคา 47,200 บาท จํานวน 2 เครื่อง (จัดซ้ือตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ) งบประมาณท่ีตั้งไว 94,400.- 

2.เครื่องปรับอากาศ แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 

18,000 บีทียู ราคา 34,800 บาท จํานวน 2 เครื่อง (จัดซ้ือตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ)  งบประมาณท่ีตั้งไว 69,600.- บาท   

 3.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง (จัดซ้ือ

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ

คอมพิวเตอร) งบประมาณท่ีตั้งไว 22,000.- บาท    

/4.ซ้ือรถเข็น... 
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 4.ซ้ือรถเข็นเครื่อง 2 ลอ ,ทอนาคโซลาขนาด 6 นิ้ว  ยาว 12 ฟุต และสายทอ

นาคขนาด 6 นิ้ว ยาว 92 เมตร งบประมาณท่ีตั้งไว 1 5 ,500.- บาท 

    5.เครื่องพิมพ M u l t i f u n c t i o n  แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  
(Ink Tank Printer)  ราคา 7,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณตั้งไว 

15,000 .-บาท 

       เหตุผล 

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคา

ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูพันแตมีความจําเปนตองใชจายเงิน

นั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภา

ทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

นายอนันต ตั้งสุวรรณวงศ  - มีสมาชิกสภาทานใด มีความคิดเห็นหรือมีขอเสนอแนะ เพ่ิมเติมอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญครับ ถาไมมีสมาชิกทานใด เสนอตอท่ีประชุม ขอเชิญเลขานุการชี้แจง 

    ขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของครับ 

 

นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 หมวด 6 ขอ 76 กอนการลง

มติทุกครั้งใหประธานสภาทองถ่ินตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาทองถ่ินอยูในท่ี

ประชุมหรือไม ถามีสมาชิกสภาทองถ่ินอยูในท่ีประชุมไมครบจํานวนเปนองค

ประชุมจะทําการลงมติการใดๆ ไมได กระผมไดตรวจสอบแลวปรากฏวามี

สมาชิกครบองคประชุม 

 

นายอนันต  ตั้งสุวรรณวงศ -กระผมขอมติท่ีประชุม วาเห็นชอบใหกันเงินรายจายหมวดคาครุภัณฑ 

ประธานสภาเทศบาลฯ              กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2564  

    จํานวน 5 รายการ  

  

มติท่ีประชุม -สมาชิกสภาเทศบาลฯ ยกมือเห็นชอบใหกันเงินรายจายหมวดคาครุภัณฑ กรณี

ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 เสียง 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 -ไมมี 

 

นายอนันต ตั้งสุวรรณวงศ - มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม ขอเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายอนันต ตั้งสุวรรณวงศ - เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลมีเรื่องอ่ืนๆ เสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลอีก 

ประธานสภาเทศบาลฯ กระผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีไดมา

รวมประชุมในวันนี้ ซ่ึงการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และขอปดการ

ประชุม ขอขอบคุณครับ 

เลิกประชุมเวลา 14.10 น. 

 

ลงชื่อ     ศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน  ผูจดบันทึกการประชุม 

          (นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน) 

  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองลาน  

 

  ลงชื่อ     อนันต  ตั้งสุวรรณวงศ ผูตรวจรายงานการประชมุ 

                    (นายอนันต  ตั้งสุวรรณวงศ) 

                                                      ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองลาน  

 

คณะกรรมการไดตรวจรายงานการประชุมแลวเห็นวามีขอความถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

 

 

         ลงชื่อ      จรัญ  ภูมมาลา ประธานกรรมการ 

    (นายจรัญ  ภูมมาลา) 

 

  ลงชื่อ  สุรินทร  สามรอยงาม กรรมการ 

          (นายสุรินทร  สามรอยงาม) 

 

  ลงชื่อ    บรรจง  ดาปาน กรรมการ 

             (นายบรรจง  ดาปาน) 


