
 

-ส ำเนำ- 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  2562 
วันจันทร์ที่  25  มีนาคม พ.ศ.2562   

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
…………………………………………………….. 

ผู้มาประชุม 

1. นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
2. นายอุกฤษณ์  ผิวงาม   รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน   
3. นางธนันพัชร์   เลิศประเสริฐ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
4. นายดีเนก  สว่างเมฆ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 1 
5. นายสุรินทร ์  สามร้อยงาม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 2 
6. นายบรรจง  ดาปาน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 2 
7. นายสมศักดิ์  คงทน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 2 
8. นายสวัสดิ ์  ค าดี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 2 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ์  นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
2. นายนราธิป  สุภาราญ  รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
3. นายเนียม  อรชร   รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
๔. นายนาม  สมัครสยาม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
5. นายสมศักดิ์             น้ าเพ็ชร   ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นางนารีรัตน์  กันภูมิ   ผู้อ านวยการกองคลัง 
7. น.ส.จันทร์แรม น้ าใจสุข   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
8. นายธีรสัณห ์  จตุพรเพ่ิม  นายช่างโยธาช านาญงาน 
9. น.ส.ชลากร  อภิญญาณัฐกุล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
10. นางส ารวย  ทองโป้ย   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
11. น.ส.โชติกา  สว่างเมฆ  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
ผู้ลาประชุม 
1. นายมานพ  สว่างเมฆ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 1 
 
ผู้ขาดประชุม 
1. นายอนุชา  นิลวงษ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 1 
2. นายประเสริฐ  แทนนาค  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 1 
 

  
 

 
/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล  เมื่อครบ 
แล้วให้สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม  และเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  จุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย    
และเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ  ต่อไป 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - สวัสดีครับท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลานทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วกระผมขอเปิดการประชุม และด าเนินการ 
 ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาลฯ         
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน สมัยสามัญ  
 สมัยแรก  ประจ าปี 2562 เมื่อวันที ่25 กุมภาพันธ์ 2562   
  
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏ

ตามเอกสารที่ได้แจกให้แล้วว่าจะแก้ไขข้อความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม่ ขอเชิญ
ครับ 
 

ที่ประชุม   - ไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่า สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก              
                                          ประจ าปี ๒๕62  เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2562 โปรดยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม   - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง จ านวน 5 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
                      งบประมาณ พ.ศ.2562 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ  ได้ชี้แจงเรื่อง  การพิจารณาขออนุมัติโอนเงิน         
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

 
นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ ์  –เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    
นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน    กระผมวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ์ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน   
                                          ขอชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1  
    รายการ และการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อมาตั้งจ่ายรายการใหม่  ประจ าปี 
    งบประมาณ 2562 จ านวน 1 รายการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

/หลักการ... 
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                      หลกัการ 
    -ตามท่ีส านักปลัด ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าใช้สอย  
    และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าวัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
    1. ขออนุมัติโอนงบประมาณ 
    - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
    เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่าง 
    หนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสารฯลฯ  งบประมาณที่ตั้งไว้   
    220,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 95,960 บาท ขอโอนเพิ่ม 
    เป็นเงิน 35,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 130,960 บาท 
    รวมขออนุมัติโอนเพิ่ม 35,๐๐๐ บาท  
 

    2. ขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ 
    สงบภายใน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
    จัดซื้อแผงกั้นจราจร  ยาว 1.5 เมตร แบบมีล้อ พร้อมสติกเกอร์  และกรวย 
    จราจร  ขนาดสูง 80 เซนติเมตร พร้อมแถบสะท้อนแสง 2 แถบ และสติกเกอร์ 
    งบประมาณท่ีตั้งไว้ 34,000 บาท ขอโอนเพิ่มเป็นเงิน 34,000 บาท  
    งบประมาณหลังโอน 34,000 บาท 

    รวมขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 34,000.- บาท  
 

   จากการตรวจสอบงบประมาณท่ีได้ตั้งจ่ายไว้ สามารถน ามาโอนลดได้ คือ 
   ๑.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

    ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรั้ว
    รอบกองขยะเทศบาลต าบลหนองลาน  งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 300,๐๐๐ บาท ขอโอนลดเป็นเงิน 69,๐๐๐  
    บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 231,๐๐๐.- บาท 

    รวมโอนลด 69,๐๐๐ บาท  
 

         เหตุผล 
    เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ 
    รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  
    คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ 
    สภาท้องถิ่น จึงน าเสนอญัตตินี้ เพ่ือสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป 
   
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  –มีสมาชิกสภาท่านใด มีความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ              ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญเลขานุการชี้แจง 
                                         ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ  
 
 

/นางธนันพัชร์... 
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นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 6 ข้อ 76 ก่อนการลง 
    มติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ 
    ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ าหนวนเป็นองค์ 
    ประชุมจะท าการลงมติการใดๆ ไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีสมาชิก 
    ครบองค์ประชุม 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ผมขอมติที่ประชุม ว่าเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายรายการ
ประธานสภาเทศบาลฯ  ใหม่ ทั้ง 2 รายการ 
 
มติที่ประชุม   -สมาชิกสภาเทศบาลฯ ยกมือเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ทั้ง 2 รายการ
    จ านวน  5  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4           เรื่อง  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ  ได้ชี้แจงเรื่อง  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม         
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ ์  –เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    
นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน    กระผมวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ์ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน   
                                          ขอชี้แจงรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2562 จ านวน 8 รายการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
         หลักการ 
     ตามท่ีกองช่าง ได้ขออนุมัติเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
    2564) เนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
    ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ และมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
    โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
             1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ถนนสาธารณะประโยชน์ 
                                (สายบ้านนายอุกฤษณ์  ผิวงาม) ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร  
             หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อย 
             กว่า 1,000 ตารางเมตร งบประมาณ 488,000 บาท 
 

             2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถนนสาธารณะประโยชน์  
             (สายบ้านพันโทชลอ  ทองรื่น) ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
             หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อย 
             กว่า 1,000 ตารางเมตร งบประมาณ 484,000 บาท 
 

             3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนสาธารณะประโยชน์  
             (สายบ้านนายสมหวัง  ดาปาน) ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 330 เมตร 
             หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อย 
                      กว่า 990 ตารางเมตร งบประมาณ 490,000 บาท 

/4.โครงการ... 
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                      4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ถนนสาธารณะประโยชน์  
             (สายบ้านนายขวัญ  กระต่ายทอง) ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 110 เมตร 
             หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อย 
                      กว่า 275 ตารางเมตร งบประมาณ 137,000 บาท 
 

             5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนสาธารณะประโยชน์  
             (สายข้างร้านของเก่า) ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร 
             หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อย 
                      กว่า 825 ตารางเมตร งบประมาณ 399,000 บาท 
 

            6.โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ า (คลองไส้ไก่) หมู่ที่ 2 จ านวน 2 จุด 
            จุดที่ 1 ความยาว 1,240 เมตร กว้าง 1.80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร 
            (บริเวณโรงงานตุ๊กตา) 
            จุดที่ 2 ความยาว 698 เมตร กว้าง 1.80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร 
            (บริเวณบ้านนางทองดี หมีปาน) 
            รวมความยาวทั้งหมด 1,938 เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 3,488 ตารางเมตร 
            งบประมาณ 499,000 เมตร 
 

            7.โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ า (คลองไส้ไก่) หมู่ที่ 3 จ านวน 2 จุด 
            จุดที่ 1 ความยาว 230 เมตร กว้าง 1.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร 
            (บริเวณคลองชลประทาน หมู่ 3) 
            จุดที่ 2 ความยาว 150 เมตร กว้าง 1.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร 
            (บริเวณคลองชลประทานถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3) 
            รวมความยาวทั้งหมด 380 เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร 
            งบประมาณ 65,000 เมตร 
                8.โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ า (คลองไส้ไก่) หมู่ที่ 1,4 และหมู่ที่ 7 จ านวน 5 จุด 
            จุดที่ 1 ความยาว 927 เมตร กว้าง 1.80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร 
            พร้อมวางท่อ Ø 0.40 เมตร จ านวน 20 ท่อน ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,668  
                  ตารางเมตร  (บริเวณคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7) 
            จุดที่ 2 ความยาว 350 เมตร กว้าง 1.80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร  
            ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร (บริเวณคลองชลประทาน หมู่ที่ 1) 
            จุดที่ 3 ความยาว 290 เมตร กว้าง 1.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร 
            ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 348 ตารางเมตร (บริเวณคลองชลประทาน หมู่ที่ 1) 
            จุดที่ 4 ความยาว 360 เมตร กว้าง 1.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร 
            ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร (บริเวณคลองชลประทาน หมู่ที่ 1) 
                      จุดที่ 5 ความยาว 280 เมตร กว้าง 1.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร 
            ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 366 ตารางเมตร (บริเวณคลองชลประทาน หมู่ที่ 1) 
            รวมความยาวทั้งหมด 2,207 เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 3,414 ตารางเมตร  
            งบประมาณ 499,000 บาท 
             
 

/เหตุผล... 
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      เหตุผล 
    เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองลาน และ 
    ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
    เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
    4) พ.ศ.2561  
    “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ 
    จากสภาท้องถิ่น ภายในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
     (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ 
    เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ
    เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายก าหนด 
     (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
     (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 
    สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น 
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
     (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หาก
    ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  
     ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ 
    การเงินการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาว 
    รวมจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 3,061,000 บาท 
     
นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ ์  –ส าหรับเงื่อนไข ทั้ง 4 ข้อนั้น กระผมขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจง    
นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน    รายละเอียดฐานะการเงินการคลังของเทศบาลต าบลหนองลาน 
 
นางนารีรัตน์  กันภูมิ  -สวัสดีค่ะ ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ผู้อ านวยการกองคลัง  หนองลาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางนารีรัตน์  กันภูมิ ต าแหน่ง 
    ผู้อ านวยการกองคลัง ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับยอดเงินสะสมที่สามารถ 
    น ามาใช้ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
    เงินสะสม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  มีจ านวน   8,403,897.37  บาท 
    หัก 1.ส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 3 เดือน (เงินเดือนและค่าจ้าง) 
           เป็นเงิน 2,930,520  บาท 
         2.ส ารองจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน 3 เดือน (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
            เบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์) เป็นเงิน 1,607,700 บาท 
    คงเหลือเงิน  3,865,677.37 บาท 
 

/หักส ารอง... 
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    หัก ส ารองกรณีสาธารณภัย ร้อยละ 10 ของยอดวงเงินสะสมคงเหลือ  
         386,567.74 บาท 
    คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ เป็นเงิน 3,479,109.63 บาท 
 
 
    กองช่างได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงิน 3,061,000 บาท คงเหลือเงิน 
    418,109.63 บาท 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  –มีสมาชิกสภาท่านใด มีความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ              ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญเลขานุการชี้แจง 
                                         ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ  
 
นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 6 ข้อ 76 ก่อนการลง 
    มติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ 
    ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ าหนวนเป็นองค์ 
    ประชุมจะท าการลงมติการใดๆ ไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีสมาชิก 
    ครบองค์ประชุม 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -กระผมขอมติที่ประชุม ว่าเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 8 โครงการ
ประธานสภาเทศบาลฯ   
 
มติที่ประชุม   -สมาชิกสภาเทศบาลฯ ยกมือเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 8 โครงการ 
     จ านวน  5  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5                     เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
              -โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2562 
 
นายอนนัต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ขอเชิญนักวิชาการศึกษาช านาญการ ได้ชี้แจงเรื่อง  โครงการวันผู้สูงอายุ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  แห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2562  

 
น.ส.จันทร์แรม  น้ าใจสุข  -สวัสดีค่ะ ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
นักวิชาการศึกษาช านาญการ หนองลาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน น.ส.จันทร์แรม  น้ าใจสุข   
    ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวัน 
    ผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2562 ส าหรับก าหนดการ 
              โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2562      
                                          วันเสาร์ที่  ๑๓  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖ ณ วัดหนองไม้แก่น มีรายละเอียด  
              ดังนี้คะ 
 
 
 

/เวลา... 
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                                          เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.- ลงทะเบียนการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายและการ 
                                                                            ประกวดไก่แจ้  “ขันดอก”   

เวลา                เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.- การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย โดยทีมบวร 
                                                                            (บ้าน วัด โรงเรียน) 
    เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป- การประกวดไก่พ้ืนเมือง (ไก่แจ้) ประเภท  
                                      “ขันดอก” 
                                          เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.- มอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้ได้รับการ    

             คัดเลือกเป็นต้นแบบ  ของต าบลหนองลาน      
             ประจ าปี ๒๕๖๒ 

              - ด้านที่ ๑ บุคคลต้นแบบด้านความซื่อสัตย์ สุจริต     
             มีคุณธรรม จริยธรรม 
              - ด้านที่ ๒ บุคคลต้นแบบด้านการให้ความช่วยเหลือ 
   กิจการสาธารณะ ของเทศบาล  
      - ด้านที่ ๓ บุคคลต้นแบบด้านการด ารงตนตามหลัก 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     - ด้านที่ ๔ บุคคลต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    และสิ่งแวดล้อม 
           - ชมการแสดงจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบล 

              หนองลาน   
  - พิธีเปิดโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณี 

     สงกรานต์ ๒๕๖๒ 
    โดยนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
  - มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย 
    และการประกวด ไก่แจ้ “ขันดอก”   
  - การแถลงนโยบายของประธานชมรมผู้สูงอายุ 
   เทศบาลต าบลหนองลาน 
  - ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน    

    เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.- การสรงน้ าพระและรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ   
    เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป- การจับฉลากของรางวัล   

       (ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
       ส ำหรับกำรแต่งกำย 
                   - สมำชิกชมรมผู้สูงอำยุใส่เสื้อชมรมหรือเสื้อ  
                  สงกรำนต์ 
                  - ผู้มำร่วมงำนใส่เสื้อสงกรำนต์หรือชุดผ้ำไทย 
                   - ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
                 เทศบำลฯ ใส่เสื้อสงกรำนต์หรือชุดผ้ำไทย 
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    ส ำหรับการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย (บวร) มีเกณฑ์กำรแข่งขัน ดังนี้ 
             ๑.การแข่งขันเป็นทีม โดยทีมบวร (ตัวแทนจากบ้าน วัด โรงเรียน ผู้น าท้องที่         
                                ผู้น าท้องถิ่น)  ทีมละ  ๑๐  คน  รวมจ านวน ๔ ทีม โดย ๑ ทีม ประกอบด้วย 

  - ครูและบุคลากรโรงเรียนในหมู่บ้านนั้นๆ จ านวน ๒ คน 
  - ผู้น าท้องถิ่น หรือผู้น าท้องที่ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,   
    คณะกรรมการหมู่บ้าน)  จ านวน ๒ คน 
  - ตัวแทนประชาชนทั่วไป  จ านวน ๒ คน 
  - เด็ก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี  จ านวน ๒ คน 
  - ผู้สูงอายุ   จ านวน ๒ คน 

   ๒.เวลาในการแข่งขัน  ๑  ชั่วโมง  ๓๐ นาที (ขาดเกินได้   ๕  นาที)  
   ๓.แต่ละทีมต้องตั้งชื่อทีมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของทีมตน 
   ๔.เทศบาลฯจะเป็นผู้จัดเตรียมทรายและน้ าส าหรับการประกวดในครั้งนี้ 
   ๕.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การตกแต่งมาด้วยตัวเอง  
   และต้องเป็นวัสดุที่หาง่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
   เกณฑ์การให้คะแนน  (๑๐๐  คะแนน) 
   ๑.เวลา  ๑  ชั่วโมง ๓๐ นาที (ขาดเกินได้  ๕  นาที ) ๑๐ คะแนน 
   ๒.ขนาดฐานไม่น้อยกว่า ๑x๑ เมตร (ไม่จ ากัดความสูง) ๑๐ คะแนน 
   ๓.ความเหมาะสมของรูปทรง ๑๐ คะแนน 
   ๔.ตกแต่งด้วยวัสดุที่หาง่ายและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๑๐ คะแนน 
   ๕.เจดีย์ทรายมีความมั่นคง ๑๐ คะแนน 
   ๖.ความคิดสร้างสรรค์ ๒๐ คะแนน  
   ๗.ก่อเจดีย์ทรายได้สวยงาม มีการประดับตกแต่ง ๒๐ คะแนน 
   ๘.ความสามัคคีและความร่วมมือ ๑๐ คะแนน 

  (ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) 
    เริ่มการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ทีมท่ีเข้า                                    
    ร่วมแข่งขัน ต้องมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่การประกวด เวลา ๐๙.๐๐ น.                                                 
    ณ บริเวณวัดหนองไม้แก่น           

    รางวัลการประกวด  
    - รางวัลชนะเลิศ จ านวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท   
             - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จ านวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท   
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จ านวน ๑ รางวัล เงินรางวัล  ๑,๕๐๐ บาท  
    - รางวัลชมเชย จ านวน ๑รางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท 
      

นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หรือมี 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เรื่องอ่ืนๆ จะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
   
ที่ประชุม   - ไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก 
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นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ               เทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้  ซึ่งการ 
     ประชุมครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผมขอปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  11.30 น. 
 
 
ลงชื่อ     ธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ     ผู้จดบันทึกการประชุม  
         (นางธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ)          
           เลขานุการสภาเทศบาลฯ   
                           

ลงชื่อ    อนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์)  
                        ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเห็นว่ามีข้อความถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 

 
 ลงชื่อ      ประเสริฐ  แทนนาค    ประธานกรรมการ 
                    (นายประเสริฐ  แทนนาค) 

 

 ลงชื่อ       อุกฤษณ์   ผิวงาม     กรรมการ 
                                   (นายอุกฤษณ์   ผิวงาม) 

 

              ลงชื่อ          อนุชา  นิลวงษ์        กรรมการ 
                      (นายอนุชา  นิลวงษ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


