
-ส าเนา- 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี  2562 
ในพุธที ่14 สิงหาคม  2562  เวลา 13.3๐ น. 

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. นายมานพ  สว่างเมฆ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 1 
6. นายประเสริฐ  แทนนาค  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 1 
7. นายสุรินทร ์  สามร้อยงาม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 2 
8. นายบรรจง  ดาปาน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 2 
9. นายสมศักดิ์  คงทน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 2 
10. 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. น.ส.ปิยวรรณ  เหล่าทรัพย์เจริญ  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
6. นายสมศักดิ์             น้ าเพ็ชร   ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. นายกิตติรักษ์  อยู่บุญมี   ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. น.ส.วรัญญา  ชลวาร ี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
9. นายธีรสัณห ์  จตุพรเพ่ิม  นายช่างโยธาช านาญงาน 
10. น.ส.ชลากร  อภิญญาณัฐกุล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
11. น.ส.จันทร์แรม น้ าใจสุข   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
12. น.ส.นลิน ี  อัจจิมาจิตร์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. น.ส.โชติกา  สว่างเมฆ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
ผู้ขาดประชุม 
1. นายอนุชา  นิลวงษ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 1 

 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
เลขานุการฯ  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อครบแล้วให้สัญญาณ 

เข้าห้องประชุม  และเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  จุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัยและเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ  ต่อไป 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - สวัสดีครับท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลานทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วกระผมขอเปิดการประชุม และด าเนินการ  

ตามระเบียบวาระการประชุมฯ  ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  -กระผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหนึ่งเรื่องครับ เนื่องจากตอนนี้เรามี 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ผู้อ านวยการกองคลังย้ายมาใหม่ คือคุณกิตติรักษ์  อยู่บุญมี ขอเชิญแนะน าตัว

 ครับ 
นายกิตติรักษ์  อยู่บุญมี  -สวัสดีครับ ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ
ผู้อ านวยการคลัง   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกิตติรักษ์  อยู่บุญมี ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
    กองคลัง ย้ายมาจากเทศบาลต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด 
    กาญจนบุรี  บ้านอยู่อ าเภอท่ามะกาครับ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕62 
    เมื่อวันที ่30 พฤษภาคม 2562   
  
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาเทศบาลฯ  คือ สมัยสามญั สมัยที ่2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 
                                 ปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้แล้วว่าจะแก้ไขข้อความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม่  

ขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม   - ไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่า สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2              
                                 ประจ าปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โปรดยกมือครับ 
 
มติทีป่ระชุม   - เห็นชอบ 8 เสียง  
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปี 
             งบประมาณ 2562 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2562  

นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ ์  -สวัสดีครับ ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ    ทุกท่าน กระผมนายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน    
     ขอชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายรายการ
               ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 
     ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงาน 
    การรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
      หมวดค่าครุภัณฑ์ 

   -แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ 
    รักษาความสงบภายใน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      
    เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์   
    (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ 
    คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ   
    ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)  งบประมาณท่ีตั้งไว้  8,000.- บาท 

   รวมขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ 8,๐๐๐.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) 

  จากการตรวจสอบงบประมาณท่ีได้ตั้งจ่ายไว้ สามารถน ามาโอนลดได้ คือ 
     - แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวดค่า
    วัสดุประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะส าหรับครัว 
    เรือนในเขตเทศบาล งบประมาณท่ีตั้งไว้ 24๐,๐๐๐.- งบประมาณคงเหลือ 
    ก่อนโอน 240,๐๐๐.- บาท  ขอโอนลดเป็นเงิน  8,๐๐๐.- บาท งบประมาณ 
    คงเหลือหลังโอน 232,000.- บาท 

     รวมโอนลด 8,๐๐๐.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
เหตุผล 

   เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วนวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า 
    ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงน าเสนอ   
    ญัตตินี้ เพื่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 

/กองช่าง... 
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  -กองช่าง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
หลักการ 

     ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงาน 
    เคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า 
    ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ดังนี้ 
      หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

   -แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและ  
    สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ    
    ลงหินคลุก  หมู่ที่ 8 บ้านหนองไม้แก่น  บริเวณทางเข้าบ่อขยะเทศบาลต าบล 
    หนองลาน ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
    พร้อมปรับเกลี่ยพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร  และปริมาณหิน 
    คลุกไม่น้อยกว่า 75 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ ที่ตั้งไว้  40,000.- บาท 

   รวมขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ 40,๐๐๐.- บาท (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 

  จากการตรวจสอบงบประมาณท่ีได้ตั้งจ่ายไว้ สามารถน ามาโอนลดได้ คือ 
     - แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 

       ก่อสร้างรั้วรอบกองขยะเทศบาลต าบลหนองลานงบประมาณที่ตั้งไว้  
    30๐,๐๐๐.- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 231,๐๐๐.- บาท  ขอโอนลด     
    เป็นเงิน 40,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 191,000.- บาท 
     รวมโอนลด 40,๐๐๐.- บาท (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 

เหตุผล 
   เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ

    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วนวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า 
    ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  -ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นางธนันพัชร  เลิศประเสริฐ -เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  
 ท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
 เปลี่ยน หรือโอน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา  
 ท้องถิ่น จึงน าเสนอญัตตินี้ เพ่ือสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์    -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมบ้าง  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   

ที่ประชุม   -ไม่มี 

/นายอนันต์... 
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นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์  -เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบการลงมติ   
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นางธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบข้อบังการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ๒๕๔๗ หมวด ๖ ข้อ ๗๖  ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาเทศบาลท้องถิ่น

ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุม
หรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน เป็นองค์ประชุมจะ
ท าการลงมติการใดๆ ไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกครบองค์
ประชุม  

 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์    -มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัย จะซักถามหรือไม่ ขอเชิญครับ หากไม่มี กระผม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย 
    รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 โปรดยกมือครับ   

ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ 8  เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
     งบประมาณ 2562 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาลฯ   เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
    ขอเชิญครับ 

นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ ์  -สวัสดีครับ ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ    ทุกท่าน กระผมนายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน    
      ขอชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
     รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

     ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ งบลงทุน หมวดค่า 
    ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

      ข้อความเดิม 
    เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน  8,000 บาท 
             - อุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer,Scanner และ FAX ภายในเครื่อง 
      เดียวกัน 
             - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ   
      1,200x4,800 dpi 
              - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm)  
          หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
              - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 

/มีความ... 
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               - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
             - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
              - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
              - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
               - สามารถย่อและขยายได้  25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
                       - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  
               1 ช่อง 
                - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-t  
             หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
                       - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100 แผ่น 
                       - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 
 

      ข้อความใหม่ 
    เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
    (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท 
     -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner  
     และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  
    -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
              จากโรงงานผู้ผลิต  
    -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
     -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
     (ppm) หรือ 8 ภาพต่อ นาที (ipm) 
    -มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที  
     (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
     -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A 4 (ขาวด า-สี) ได้ 
     -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
    -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
    -สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  
    -สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา   
    -สามารถย่อและขยายได2้5 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์ 
    -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  
     1 ช่อง  
    -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  
      หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
    -สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้ 
    -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
    -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 

 

/เหตุผล... 
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เหตุผล 

     เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ฉบับเดือนมีนาคม ณ วันที่ 15   
    มีนาคม 2562 

     ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว  ผู้บริหารท้องถิ่นจึงเสนอต่อสภา 
    เทศบาล  เพื่อให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหมวดครุภัณฑ์ 
    คอมพิวเตอร์  และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
    วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด 4 ข้อ  
    29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์   
    ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
    สถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  -ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    
 
นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ -เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
 รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  

คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น จึงน าเสนอญัตตินี้ เพ่ือสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์    -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมบ้าง  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   

ที่ประชุม   -ไม่มี 

นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์  -เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบการลงมติ   
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นางธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบข้อบังการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ๒๕๔๗ หมวด ๖ ข้อ ๗๖  ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาเทศบาลท้องถิ่น

ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุม
หรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน เป็นองค์ประชุมจะ
ท าการลงมติการใดๆ ไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกครบองค์
ประชุม  

 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์    -มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัย จะซักถามหรือไม่ ขอเชิญครับ หากไม่มี กระผม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย 
    รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 โปรดยกมือครับ   

ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ 8  เสียง  
/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติ  การเสนอร่างเทศบัญญัติต าบลหนองลาน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  -ส าหรับญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติต าบลหนองลาน เรื่อง งบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลฯ         รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.2563 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อ 
    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตราเทศบัญญตัิ ขอเรียนเชญิครับ  
 
นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
เลขานุการสภาฯ 2547 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น    

สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา

ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ
ก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การ
พิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา 
โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่ วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 

 
นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ ์ -เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน 

ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองลาน   มีความจ าเป็นต้องเสนอ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  (วาระที่ 1) 
เพ่ือให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ และลงมติว่า
จะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติหรือไม่  เ พ่ือให้หน่วยงานต่างๆ  ได้มี
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563 ส าหรับใช้เป็นหลักในการ
จ่ายเงินของเทศบาลตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 หมวด 3 ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการ
พิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณใน ชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณ
ยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม   และ
จัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือ
คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
2562 จึงน าเรียนเสนอต่อสภาเทศบาลฯ  เพ่ือโปรดพิจารณารับหลักการร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ดังรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

 
 
 

/นายอนันต์... 



-9- 
 
 การตั้งงบประมาณรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประมาณ 
 การไว้ ทั้งสิ้น 33,700,000.- บาท แยกเป็น 
    รายได้จัดเก็บเอง    519,650.- บาท 
    รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้       15,802,000.- บาท 
    รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้        17,378,350.- บาท 

    ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้    ทั้งสิ้น     33,700,000.- บาท 
    1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป    ตั้งไว้  9,857,560.- บาท 
    2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
                   ต้ังไว้    140,000.- บาท 
    3.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานระดับก่อนวัยเรียน  ตั้งไว้ 8,068,060.- บาท 
    4.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ งานศาสนาวัฒนธรรม ตั้งไว้ 160,000.-บาท 
    5.แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      
                    ตั้งไว ้   895,000.-บาท 
    6.แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   
           ตั้งไว้     84,000.-บาท 
    7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ 
      เข้มแข็ง                 ต้ังไว้   313,500.-บาท 
    8.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารคลัง  ตั้งไว้ 2,397,640.-บาท 
    9.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
          ตั้งไว้ 3,529200.-บาท 
 10.งบกลาง               ตั้งไว้ 8,255040.-บาท 
 
    แยกเป็น  
    งบบุคลากร   13,640,560.-บาท    
    งบด าเนินงาน       6,666,900.-บาท    
    งบลงทุน                 2,272,500.-บาท    
    งบเงินอุดหนุน        2,845,000.-บาท    
    งบรายจ่ายอื่น                  20,000.-บาท    
    งบกลาง               8,255,040.-บาท    

                          รวมงบประมาณ       33,700,000.-บาท         
    ส านักปลัดเทศบาล 
    งบบุคลากร   10,615,720.-บาท    
    งบด าเนินงาน              5,718,900.-บาท    
    งบลงทุน                318,500.-บาท       
    งบเงินอุดหนุน              2,845,000.-บาท    
    งบรายจ่ายอื่น        20,000.-บาท      
         รวมงบประมาณ         19,518,120.-บาท      
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    กองคลัง 
    งบบุคลากร   2,012,640.-บาท    
    งบด าเนินงาน       363,000.-บาท    
    งบลงทุน                 22,000.-บาท    
                      รวมงบประมาณ 2,397,640.-บาท        
    กองช่าง 
    งบบุคลากร             1,012,200.-บาท    
    งบด าเนินการ         585,000.-บาท    
    งบลงทุน              1,932,000.-บาท    
                              รวมงบประมาณ           3,529,200.-บาท         
 ส่วนรายละเอียดประมาณการรายจ่ายประกอบงบ พ.ศ.2563 นั้น ได้แจกให้ทุก

ท่านได้พิจารณาแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ร่วมพิจารณาร่าง
งบประมาณรายจ่ายทุกกองงาน 

ที่ประชุม -ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติต าบลหนองลาน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  2563   

    
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่    
ประธานสภาเทศบาลฯ  

ที่ประชุม   -ไม่มี 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอความเห็นอีก  ขอมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 (วาระที ่1)   

หรือไม่ หากท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ 8 เสียง  

 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  -เมื่อที่ประชุมรับหลักการแล้วขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ      การแปรญัตติ วาระที ่2  การอนุมัติร่างเทศบัญญัติฯ วาระที ่ 3  และการ 
                            แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 

นางธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ -เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกทุกท่านตามระเบียบกระทรวง    
เลขานุการสภาเทศบาลฯ มหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 หมวด 3 ข้อ 

45 วรรคสาม “ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณา วาระท่ี 2 ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอ  ค าแปร
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณ และข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น  ลงมติรับ
หลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภา 
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 เทศบาลท้องถิ่น ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่น
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควร
แก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้
แปรญัตติเป็นรายข้อเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ และจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

                           ในการนี้ จึ งขอให้ประธานสภาเทศบาล  ได้ด า เนินการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกินกว่า 7 คน     
โดยให้มีผู้รับรองจ านวน 2 คน ครับ 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์   -ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็น 
ประธานสภาเทศบาลฯ    คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญครับ    

นายสุรินทร์  สามร้อยงาม  -กระผมนายสุรินทร์  สามร้อยงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายสมศักดิ์  คงทน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์    -ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ       

นายประเสริฐ  แทนนาค  -กระผมนายประเสริฐ  แทนนาค สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  

นายบรรจง   ดาปาน  -กระผมนายบรรจง  ดาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

นายสุรินทร์  สามร้อยงาม  -กระผมนายสุรินทร์  สามร้อยงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายดีเนก  สว่างเมฆ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์    -ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายสวัสดิ์  ค าดี  -กระผมนายสวัสดิ์  ค าดี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
 
นายประเสริฐ  แทนนาค  -กระผมนายประเสริฐ  แทนนาค สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นายประเสริฐ  แทนนาค  -กระผมนายประเสริฐ  แทนนาค สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายมานพ  สว่างเมฆ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
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นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์    -ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายบรรจง  ดาปาน  -กระผมนายบรรจง  ดาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  

นายสุรินทร์  สามร้อยงาม  -กระผมนายสุรินทร์  สามร้อยงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  -มีสมาชิกท่านใด ประสงค์ที่จะเสนอสมาชิกท่านใดอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม  -ไม่มี 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก ผมขอสรุปการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ร่างเทศบัญญัติ ดังนี้ 
   1. นายสมศักดิ์  คงทน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2   
  2. นายดีเนก  สว่างเมฆ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1   
  3. นายมานพ  สว่างเมฆ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1   

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  -เมื่อสภาเทศบาล มีมติรับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว ดังนั้นกระผมขอให้ที่
ประธานสภาเทศบาลฯ  ประชุมพิจารณาว่าจะก าหนดระยะเวลาแปรญัตติกี่วัน 

นายสุรินทร์  สามร้อยงาม  -กระผมขอเสนอให้แปรญัตติ  3  วัน  และให้ที่ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2    งบประมาณรายจ่าย   ในวาระท่ี  2 และวาระที่ 3  ในวันอังคารที ่20 สิงหาคม   
                                          2562  เวลา  10.00  น.   
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  -หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ขอแปรญัตติให้ท าเป็นหนังสือแล้วยื่นต่อ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2563 ภายในวันที่  15-17  สิงหาคม  2562  เวลา 08.30-16.30 น.     
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้
แล้วเสร็จก่อนการประชุม วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 18 สิงหาคม  
2562 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ 8 เสียง  

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  -ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ.2547  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ หมวด 3 ญัตติ ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระสอง ให้ปรึกษาเรียง

ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  
 

/1.การแปร... 
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 1.การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลด
รายจ่ายหรือลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
 2.ห้ามไม่ให้แปรญัตติร่ายจ่ ายขึ้นใหม่หรือเ พ่ิมเติมรายจ่ายหรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่ผู้บริหารรับรองหรือค าแปร
ญัตตินั้นผู้บริหารเป็นผู้แปรญัตติ 

ที่ประชุม   -รับทราบ 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ    
ประธานสภาเทศบาลฯ  

ทีป่ระชุม  -ไม่มี 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  -กระผม ขอนัดการประชุมสภาเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจ าปี 2563   ในวาระท่ี  2 และ วาระท่ี 3  ในวันอังคารที ่20  สิงหาคม  

2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน แห่งนี้ 

ที่ประชุม  -รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ  
    6.1 ก าหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้า 
    อยู่หัวประธานสภาเทศบาลฯ มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   
    และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจ าปี 
    พุทธศักราช 2562 ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ในวันที่ 28 กันยายน 2562 
    เวลา 15.30 น. 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  -ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงรายละเอียดก าหนดการพิธีเจริญ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   พระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง 
    กรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ     
    ในรัชกาลที่ 9 ประจ าปี พุทธศักราช 2562 ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร     
    ในวันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น. 
 
นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ  -สวัสดีค่ะ ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
หัวหน้าส านักปลัด   ทุกท่าน ดิฉันนางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ขอชี้แจง 
               รายละเอียดก าหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จ 
      พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า 
      สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 ประจ าปี พุทธศักราช 2562  
      ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ในวันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น. 
      ส าหรับรายละเอียดต่างๆ ตามก าหนดการที่ทางเทศบาลต าบลหนองลาน        
      ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วคะ เทศบาลต าบลหนองลานขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธี
      เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ โดยพร้อมกัน ขอบคุณคะ 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม    -รับทราบ 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
ที่ประชุม -ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก 

 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องใดอีก ผมขอปิดการประชุมและขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้มาร่วมประชุมพร้อมกัน

ในวันนี้  และขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 
2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน ขอบคุณ
ครับ 

 
เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
   
ลงชื่อ     ธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ          ผู้จดบันทึกการประชุม 
         (นางธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ)          
  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองลาน               

 
ลงชื่อ    อนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม                   
        (นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์)  

                                   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเห็นว่ามีข้อความถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 

 
 ลงชื่อ      ประเสริฐ  แทนนาค  ประธานกรรมการ 
          (นายประเสริฐ  แทนนาค) 

 

 ลงชื่อ       อุกฤษณ์   ผิวงาม        กรรมการ 
                           (นายอุกฤษณ์   ผิวงาม) 

 

              ลงชื่อ      อนุชา  นิลวงษ์           กรรมการ 
                     (นายอนุชา  นิลวงษ์) 

 


