
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักช�าง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป" พ.ศ.2561 

วันศุกร( ท่ี 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. 
ณ ห�องประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักช�าง 

******************* 
 
ผู�มาประชุม 
 1.นายเกรียงศักด์ิ บรรณราช ตําแหน�ง  ประธานสภาเทศบาล 
 2.นายสมควร นุ�มนวล  ตําแหน�ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 3.นายอนันต) มณีลาภ  ตําแหน�ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 4.นายพงศ)ชัย อําลอย  ตําแหน�ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 5.นายบุญฤทธิ์ ทิพย)ญาณ  ตําแหน�ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
  6.นายอนันต) ปานทอง  ตําแหน�ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 7.นายอรรถพล งามพร2อม  ตําแหน�ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 8.นายภราดร บัวพรหม  ตําแหน�ง  เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู�ไม3มาประชุม 
 1.นายคนิน ชาญสวัสด์ิ  ตําแหน�ง  รองประธานสภาเทศบาล (ขาดประชุม)  
 2.นายอธิปติ นาคราช           ตําแหน�ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2       (ลาป6วย) 
 
ผู�เข�าร3วมประชุม 
 1.นายชินวรณ) วิเชียร  ตําแหน�ง  นายกเทศมนตรีตําบลหลักช2าง 
 2.นายสุรพล ชัยชาญ  ตําแหน�ง  รองนายกเทศมนตรีตําบลหลักช2าง 
 3.นายวินัย มีแก2ว  ตําแหน�ง  รองนายกเทศมนตรีตําบลหลักช2าง 
 4.นายปราโมทย) ชินราช  ตําแหน�ง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลหลักช2าง 
 5.นายเนติลักษณ) สุวรรณมณี ตําแหน�ง  นิติกร 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  เม่ือถึงเวลา นายภราดร บัวพรหม ตําแหน�ง เลขานุการสภาเทศบาล ได2เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
หลักช2าง เข2าห2องประชุม และเม่ือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักช2างครบองค)ประชุมแล2ว นายภราดร บัวพรหม 
ได2เรียนเชิญนายเกรียงศักด์ิ บรรณราช ตําแหน�ง ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย 
 นายเกรียงศักด์ิ บรรณราช ตําแหน�ง ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักช2าง ได2เป?ดการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังต�อไปนี้ 
     ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ2งท่ีประชุมทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล2ว 
     ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
     ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  - เรื่องแรก สําหรับวันนี้เปBนการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1  
ประธานสภาฯ   ประจําปC พ.ศ.2561 เนื่องจากมีความจําเปBนเร�งด�วน ในการพิจารณาร�าง
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ 2562 เพ่ือให2ทันการ
     เบิกจ�ายเดือนตุลาคมปCงบประมาณหน2า เปBนต2นไป จึงต2องพิจารณาให2แล2ว
     เสร็จท้ัง 3 วาระ ภายในวันท่ี 20 กันยายนนี้    และเรื่องขอโอน 
     งบประมาณประจําปCงบประมาณ 2561 มาต้ังจ�ายใหม�ของ สํานักปลัด 
     กองคลัง และกองช�างเทศบาลตําบลหลักช2าง  
      - เรื่องท่ี 2 ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได2ดําเนินโครงการก�อสร2าง
     ฟHIนฟูแหล�งน้ําของหมู�ท่ี 8 ชื่อโครงการ "พรุไข�เต�า" เพ่ือส�งเสริมการ 
     ท�องเท่ียวและแก2มลิง เกษตรยั่งยืน หมู�ท่ี 8 ต.หลักช2าง อ.ช2างกลาง  
     จ.นครศรีธรรมราช ด2วยงบประมาณ 7,520,000 บาท ในพ้ืนท่ี นสล.
     ซ่ึงโครงการดังกล�าวได2ก�อสร2างเสร็จสิ้นแล2ว ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช   
     จะส�งมอบโครงการดังกล�าวให2กับทางเทศบาลตําบลหลักช2าง ซ่ึงเปBนเจ2าของ
     พ้ืนท่ี เข2าไปใช2ประโยชน) ดูแล บํารุงรักษา ปรับปรุงก�อสร2างถนนของ 
     โครงการภายในอนาคตนะครับ ท้ังนี้ จะกําหนดส�งมอบให2เสร็จสิ้น ภายใน
     วันท่ี 10 กันยายน นี้ แต�ต2องเสนอต�อสภาเทศบาลประมาณวันท่ี 18  
     กันยายน นี้ ซ่ึงการรับมอบจะต2องได2รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาล
  
       

ท่ีประชุม    - รับทราบ -   
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอให2สมาชิกสภาเทศบาลทุกท�าน ได2ตรวจสอบรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ ครั้งท่ีแล2ว เก่ียวกับการประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักช2าง สมัยสามัญ สมัย

ท่ี 3 ประจําปC 2561 เม่ืออังคาร ท่ี 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ว�ามี
ข2อความตอนใดควรแก2ไข หรือเพ่ิมเติมหรือไม� ขอเชิญครับ 

 
ท่ีประชุม  - ไม3มี - 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เม่ือไม�มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดขอแก2ไขข2อความ หรือเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ รายละเอียดการประชุมครั้งท่ีแล2ว เก่ียวกับการประชุมสภาเทศบาลตําบล

หลักช2าง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปC 2561 เม่ืออังคาร ท่ี 14 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2561  ขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมด2วยครับ 

 
ท่ีประชุม  มีมติ   รับรอง           จํานวน          7        เสียง 
     ไม�รับรอง        จํานวน           -        เสียง 
     งดออกเสียง     จํานวน          1        เสียง  

(งดออกเสียง นายเกรียงศักด์ิ บรรณราช ปธ.สภา) 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ท่ีประชุมมีมติเปBนเอกฉันท) จํานวน       7      เสียง  
ประธานสภาฯ   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล2ว 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.1 พิจารณา ร3างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ3ายประจําป"  
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ 
      นายชินวรณ) วิเชียร นายกเทศมนตรีตําบลหลักช2าง ได2เสนอญัตติ 
     ร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําปCงบประมาณ 2562 แต�ก�อนท่ี
     สมาชิกสภาฯจะพิจารณา ขอให2เลขานุการสภาฯชี้แจงกฎระเบียบและข2อ
     กฎหมายวิธีการจัดทํางบประมาณ และข้ันตอนการพิจารณาให2ท่ีประชุม
     สภาเทศบาลทราบ ขอเชิญครับ 
 
นายภราดร บัวพรหม   เรียน ประธานสภาฯ คณะผู2บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท�าน 
เลขานุการสภาฯ การพิจารณาร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ 

2562 ของเทศบาลตําบลหลักช2าง กระผมขอชี้แจงระเบียบและข2อ
กฎหมายท่ีเก่ียวข2อง ดังนี้ 
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  1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กร
ปกครองส�วนท2องถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 5  

   ข�อ ๒๕ "ให2องค)กรปกครองส�วนท2องถ่ินใช2แผนพัฒนาท2องถ่ินสี่ปC
เปBนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจาปC งบประมาณรายจ�าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช�วงของแผนนั้น รวมท้ังวาง
แนวทางเพ่ือให2มีการปฏิบัติให2บรรลุวัตถุประสงค)ตามโครงการท่ีกําหนดไว2
ในแผนพัฒนาท2องถ่ินสี่ปC" 

  2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยวิธีการงบประมาณขององค)กร
ปกครองส�วนท2องถ่ิน พ.ศ.2541 แก2ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.
2543  

     ข�อ 22 " ให2ใช2แผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท2องถ่ินเปBน
    แนวทางในการจัดทํางบประมาณ ให2หัวหน2าหน�วยงานจัดทําประมาณการ
    รายรับและประมาณการรายจ�ายและให2หัวหน2าหน�วยงานคลังรวบรวม 
    รายงานการเงินและสถิติต�าง ๆ ของทุกหน�วยงานเพ่ือใช2ประกอบการ 
    คํานวณขอต้ังงบประมาณเสนอต�อเจ2าหน2าท่ีงบประมาณ " 
     ข�อ 23 " ให2เจ2าหน2าท่ีงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ 
    วิเคราะห) และแก2ไขงบประมาณในชั้นต2น แล2วให2เสนอต�อต�อคณะผู2บริหาร
    ท2องถ่ิน 
     วรรค 2 เม่ือคณะผู2บริหารท2องถ่ิน ได2พิจารณาอนุมัติให2ต้ังเงิน
    งบประมาณยอดใดเปBนงบประมาณประจําปCแล2ว ให2เจ2าหน2าท่ีงบประมาณ
    รวบรวม และเปBนร�างงบประมาณรายจ�ายเสนอต�อคณะผู2บริหารท2องถ่ิน อีก
    ครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู2บริหารท2องถ่ินได2นําเสนอต�อสภาท2องถ่ิน ภายในวันท่ี 
    ๑๕ สิงหาคม " 
     ข�อ 24 " ในกรณีท่ีคณะผูบริหารทองถ่ินพิจารณาแลวเห็นว�า ไม�
    สามารถท่ีจะนําร�างงบประมาณรายจ�ายประจําป$เสนอต�อสภาทองถ่ินไดทัน
    ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว ใหเสนอขออนุมัติต�อสภาทองถ่ิน แลวรายงาน
    ใหผูว�าราชการจังหวัดทราบ สําหรับองค,การบริหารส�วนตําบลใหรายงาน
    นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเป.นหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ" 
     วรรค 2 "สําหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หาก 
    นายกเทศมนตรีพิจารณาแลวเห็นว�าจะไม�สามารถนําร�างงบประมาณ 
    รายจ�ายประจําป$ถัดไปเสนอต�อสภาเทศบาลไดทันภายในระยะเวลาท่ี 
    กําหนดไว ใหชี้แจงเหตุผลความจําเป.นต�อประธานสภาเทศบาลก�อนวันท่ี 
    ๑๕ สิงหาคม ของป$งบประมาณป4จจุบัน" 
     ข�อ 25 "การพิจารณาใหความเห็นชอบร�างงบประมาณรายจ�าย
    ของสภาทองถ่ินและการพิจารณาอนุมัติร�างงบประมาณรายจ�ายของผูมี 
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    อํานาจอนุมัติใหเป.นไปตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายระเบียบ ขอบังคับของ
    องค,กรปกครองส�วนทองถ่ินแต�ละรูปแบบ" 

  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยข2อบังคับการประชุมสภาท2องถ่ิน 
พ.ศ.2547 แก2ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  

   ข�อ 45 "ญัตติร�างข2อบัญญัติท่ีประชุมสภาท2องถ่ินต2องพิจารณา
เปBนสามวะระแต�ท่ีประชุมสภาท2องถ่ินจะอนุมัติให2พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได2" 

   วรรค 2 "ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู2บริหารท2องถ่ินหรือ
สมาชิกสภาท2องถ่ิน จํานวนไม�น2อยกว�าหนึ่งในสามของจํานวนผู2ท่ีอยู�ในท่ี
ประชุมจะเปBนผู2เสนอก็ได2 เม่ือท่ีประชุมสภาท2องถ่ินอนุมัติให2พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแล2ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น ให2ท่ีประชุมสภาท2องถ่ินเปBน
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให2ประธานท่ีประชุม เปBนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

   วรรค 3 "ญัตติร�างข2อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม วาระ
รวดเดียวไม�ได2และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให2กําหนดระยะเวลาเสนอคํา 

  แปรญัตติไว2ไม�น2อยกว�ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต�สภาท2องถ่ินมีมติรับหลักการแห�ง
ร�างข2อบัญญัติ งบประมาณนั้น " 

   ข�อ 47 " ในการพิจารณาญัตติร�างข2อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให2ท่ี
ประชุมสภาท2องถ่ิน ปรึกษาในหลักการแห�งร�างข2อบัญญัติและลงมติว�าจะรับ
หลักการแห�งร�างข2อบัญญัตินั้นหรือไม� หากมีสมาชิกสภาท2องถ่ินประสงค)จะ
อภิปราย ห2ามไม�ให2ลงมติก�อนท่ีสมาชิกสภาท2องถ่ินได2อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล2ว"  

   วรรค 2 "เพ่ือประโยชน)แก�การพิจารณาร�าง ข2อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง 
สภาท2องถ่ินจะให2คณะกรรมการสภาท2องถ่ินพิจารณาก�อนรับหลักการก็ได2" 

      ข�อ 62 "เม่ือได2อภิปรายไปพอสมควรแล2ว ถ2าสมาชิกสภาท2องถ่ิน
     เสนอญัตติขอให2ป?ดอภิปรายเพ่ือลงมติว�าจะรับหลักการแห�งร�างข2อบัญญัติ
     งบประมาณหรือไม� หรือส�งให2คณะกรรมการสภาท2องถ่ินพิจารณาก�อนรับ
     หลักการ ต2องมีสมาชิกสภาท2องถ่ินรับรองไม�น2อยกว�าหนึ่งในสามของสมาชิก
     สภาท2องถ่ินท่ีอยู�ในท่ีประชุม" 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับ ขอเชิญฝ6ายบริหารเสนอร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 
ประธานสภาฯ   ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต�อท่ีประชุม ขอเชิญครับ  
 
นายวินัย มีแก�ว           เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู2บริหาร  
รองนายกฯ   และสมาชิกสภาฯทุกท�าน กระผม นายวินัย มีแก2ว รองนายกฯ  
    ได2รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ให2ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการเสนอ 
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    ร�างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ 2562 วาระท่ี 1 
    ข้ันรับหลักการ ต�อสภาเทศบาลตําบลหลักช2าง บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผู2บริหาร
    ของเทศบาลตําบลหลักช2าง จะได2เสนอร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
    ประจําปC ต�อสภาเทศบาลตําบลหลักช2างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะ
    ผู2บริหารเทศบาลตําบลหลักช2าง จึงขอชี้แจงให2ท�านประธานสภาฯและ 
    สมาชิกสภาฯทุกท�านได2ทราบถึงสถานการณ)การคลัง ตลอดจนหลักการและ
    แนวนโยบายการดําเนินการในปCงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต�อไปนี้ 
    1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป  
  ในปCงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ วันท่ี  30  มิถุนายน   
 พ.ศ. 2561  เทศบาลตําบลหลักช2าง ณ วันท่ี  30  มิถุนายน 
 พ.ศ. 2561 
          1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  57,712,301.14 บาท 
          1.1.2 เงินสะสม       29,121,083.32   บาท 
             1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม    20,291,828.91 บาท 
              1.1.4 รายการกันเงินไว2แบบก�อหนี้ผูกพันและยังไม�ได2
               เบิกจ�าย จํานวน - โครงการ เปBนเงิน - บาท 
              1.1.5 รายการท่ีได2กันเงินไว2โดยยังไม�ได2ก�อหนี้ผูกพัน  
               จํานวน 4 โครงการ เปBนเงิน  1,611,500.-บาท   

       1.2 เงินกู2คงค2าง       -        บาท 

     2. การบริหารงบประมาณ ในป"งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
           (1) รายรับจริงท้ังสิ้น  35,814,810.50 บาท  ประกอบด2วย 
            หมวดภาษีอากร   224,286.86  บาท 
            หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต  
                198,065.90  บาท  
            หมวดรายได2จากทรัพย)สิน  295,654.93 บาท 
            หมวดรายได2จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย)  
         249,038.-  บาท 
            หมวดรายได2เบ็ดเตล็ด  83,290.-  บาท 
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            หมวดรายได2จากทุน                -       บาท         
            หมวดภาษีจัดสรร  15,576,977.01   บาท 

            หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  18,222,498.-    บาท 

          (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให2โดยระบุวัตถุประสงค)   
        20,000.-   บาท   

          (3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   945,000.-  บาท 

         3. รายจ�ายจริง จํานวน   25,183,782.42 บาท   ประกอบด2วย   
      งบกลาง      8,643,921.50.- บาท 
      งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ฝ6ายการเมืองและลูกจ2างประจํา)           
           8,162,765.- บาท 
      งบดําเนินงาน (หมวดค�าตอบแทนใช2สอยและวัสดุและหมวด 

       สาธารณูปโภค)     4,489,795.92 บาท 
      งบลงทุน(หมวดค�าครุภัณฑ)ท่ีดินและสิ่งก�อสร2าง)                  
             80,300.-   บาท 
      งบรายจ�ายอ่ืน (หมวดรายจ�ายอ่ืน)             -        บาท 

      งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)     3,681,424.41  บาท  

     4. รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ       945,000.- บาท 

         5.  มีการจ�ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน2าท่ี  945,000.- บาท 
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      งบประมาณรายจ3าย ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2562 

      เทศบาลตําบลหลกัช�าง     

      อําเภอช�างกลาง   จังหวดันครศรีธรรมราช 

      โดยท่ีเปBนการสมควรต้ังงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ 
     พ.ศ.  2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล 
     พ.ศ.2496 และท่ีแก2ไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552  มาตรา  65   
     จึงตราเทศบัญญัติ ข้ึนไว2  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหลักช2าง 
     และโดยอนุมัติของ ผู2ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    

    ข2อ   1   เทศบัญญัติ นี้  เรียกว�า  “ เทศบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2562” 

    ข2อ   2   เทศบัญญัตินี้ให2ใช2บังคับต้ังแต�วันท่ี   1  ตุลาคม  พ.ศ. 
    2561   เปBนต2นไป 

    ข2อ   3   งบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
    เปBนจํานวน รวมท้ังสิ้น  43,700,000.- บาท   

    ข2อ   4   งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป จ�ายจากเงินรายได2จัดเก็บเอง 
    หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เปBนจํานวนรวมท้ังสิ้น 
    43,700,000.- บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได2ดังนี้ 
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แผนงาน ยอดรวม 

ด�านบริหารงานทั่วไป 14,269,180.00 

          แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,518,680.00 

          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 750,500.00 

ด�านบริการชุมชนและสังคม 13,944,040.00 

          แผนงานการศึกษา 9,980,000.00 

          แผนงานสาธารณสุข 285,000.00 

          แผนงานสงัคมสงเคราะห) 0.00 

          แผนงานเคหะและชุมชน 2,962,000.00 

          แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน 230,000.00 

          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 487,000.00 

ด�านเศรษฐกิจ 2,868,000.00 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,837,000.00 

          แผนงานการเกษตร 25,000.00 

          แผนงานการพาณิชย) 1,006,000.00 

ด�านการดําเนินงานอ่ืน 12,618,780.00 

          งบกลาง 12,618,780.00 

งบประมาณรายจ3ายทั้งสิ้น 43,700,000.00 
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     ขอ  5  งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ 

งบ ยอดรวม 

รวมรายจ�าย - 

 

      ขอ  6  ใหนายกเทศมนตรีตําบลหลักชาง ปฏิบัติการเบิกจ�ายเงิน
    งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเป.นไปตามระเบียบการเบิกจ�ายเงินของเทศบาลตําบล 

     ขอ  7  ใหนายกเทศมนตรีตําบลหลักชาง  มีหนาท่ีรักษาการให
    เป.นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

                            (นายชินวรณ,   วิเชียร) 

                                                                                        นายกเทศมนตรีตําบลหลักชาง 
     ในส�วนของรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีแนบมาใหสมาชิกสภาฯทุกท�านแลว 

 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอเชิญท�านสมาชิกสภาฯได2ตรวจสอบ และพิจารณา 
ประธานสภาฯ   ร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ 2562 วาระท่ี 1 
    ข้ันรับหลักการ ว�าควรจะรับหลักการหรือไม� อย�างไร หรือจะมีการอภิปราย
    ก�อนท่ีจะรับหลักการดังกล�าว ขอเชิญครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะอภิปรายหรือไม�ครับ  
ประธานสภาฯ    หากไม�มี กระผมขอ มติท่ีประชุมสภาฯ ให2ความเห็นชอบว�าจะรับ
    หลักการแห�งร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ  
    2562 ในวาระท่ี 1 หรือไม� ขอมติท่ีประชุม โปรดยกมือครับ 
 
ท่ีประชุม    มีมติ   เห็นชอบ       จํานวน         7         เสียง 
              ไม�เห็นชอบ    จํานวน          -         เสียง 
              งดออกเสียง   จํานวน         1         เสียง  

(งดออกเสียง นายเกรียงศักด์ิ บรรณราช ปธ.สภา) 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุปท่ีประชุมมีมติเป.นเอกฉันท, เห็นชอบ จํานวน      7       เสียง  
ประธานสภาฯ รับหลักการแห�งร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ 

2562 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการแลว ลําดับถัดไปก�อนท่ีจะส�ง 
ประธานสภาฯ ร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป$งบประมาณ 2562 ให

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบท่ี
เก่ียวของครับ 

 
นายภราดร บัวพรหม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยข2อบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ  ท2องถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแก2ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2554  
   ข�อ ๔๙ ญัตติร�างข2อบัญญัติท่ีสภาท2องถ่ินลงมติรับหลักการแล2ว ถ2า

จะต2องส�งให2คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให2ประธานสภาท2องถ่ินส�งร�าง
ข2อบัญญัตินั้นไปให2คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย ละเอียด และท่ี
ประชุมสภาท2อง ถ่ินจะต2องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต�อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ด2วย  

   วรรค 2 ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาท2องถ่ินกําหนด
ตามวรรคหนึ่ง ผู2บริหารท2องถ่ินหรือสมาชิก สภาท2องถ่ินผู2ใดเห็นควรจะ
แก2ไขเพ่ิมเติมร�างข2อบัญญัติก็ให2เสนอคําแปรญัตติล�วงหน2าเปBนหนังสือ โดย
ให2 แปรญัตติเปBนรายข2อและเสนอต�อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ใน
กรณีท่ีสมาชิกสภาท2องถ่ิน เปBนผู2แปร ญัตติจะต2องมีสมาชิกสภาท2องถ่ิน
รับรองเช�นเดียวกับการเสนอญัตติ  

   วรรค 3 การเสนอคําแปรญัตติให2อนุโลมใช2ตามแบบท2ายระเบียบนี้  
   วรรค 4 ในการพิจารณาร�างข2อบัญญัติวาระท่ีสอง กรณีการ

พิจารณาสามวาระรวดเดียวผู2แปรญัตติอาจเสนอ คําแปรบัญญัติด2วยวาจาได2 
   ข�อ ๕๐ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได2พิจารณาแล2ว จะต2องเสนอ

ร�างข2อบัญญัตินั้นตามร�างเดิม และตามท่ีมีการแก2ไขเพ่ิมเติม พร2อมท้ัง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต�อประธานสภาท2องถ่ินรายงานนั้น อย�าง
น2อยจะต2องระบุว�า ได2มีหรือไม�มีการแก2ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข2อใดบ2าง การ
แปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวด2วยการแปรญัตตินั้นเปBน
ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวน
คําแปรญัตติด2วย และให2ประธานสภาท2องถ่ินส�งรายงานนั้นแก�สมาชิกสภา
ท2องถ่ินไม� น2อยกว�ายี่สิบสี่ชั่วโมงก�อนวันประชุมพิจารณา เว2นแต�กรณีต2อง
พิจารณาเปBนการด�วน  

   วรรค 2 ให2คณะกรรมการแปรญัตติไปร�วมประชุมสภาท2องถ่ินด2วย 
เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจง ข2อ สงสัยต�างๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.2 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ ขอให2สมาชิกสภาฯเสนอชื่อบุคคลท่ีสมควรทําหน2าท่ีเปBนกรรมการแปรญัตติ 

และทุกคนท่ีได2รับการเสนอชื่อจะต2องมีผู2รับรอง 2 คน ขอเชิญสมาชิกเสนอ
รายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 ขอเชิญครับ 

 
นายพงศ�ชัย อําลอย  เรียนท�านประธานสภาฯ คณะผู2บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายพงศ)ชัย อําลอย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อ 

นายอรรถพล งามพร2อม สมาชิกสภาฯเขต 2 เปBนกรรมการแปรญัตติครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอผู2รับรอง จํานวน 2 ท�านครับ 
ประธานสภาฯ ผู2รับรอง  1.  นายอนันต)  มณีลาภ   สมาชิกสภาฯเขต 1    
    2.  นายอนันต)  ปานทอง  สมาชิกสภาฯเขต 2 
 
นายภราดร บัวพรหม  เรียนท�านประธานสภาฯ คณะผู2บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน 
เลขานุการสภาฯ กระผมนายภราดร บัวพรหม เลขานุการสภาฯ ขอเสนอชื่อ  
  นายอนันต,  มณีลาภ สมาชิกสภาฯเขต 1 เปBนกรรมการแปรญัตติครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอผู2รับรอง จํานวน 2 ท�านครับ 
ประธานสภาฯ ผู2รับรอง  1.นายอรรถพล งามพร2อม  สมาชิกสภาฯเขต 2   
    2.นายอนันต)  ปานทอง     สมาชิกสภาฯเขต 2 
 
นายอนันต� มณีลาภ  เรียนท�านประธานสภาฯ คณะผู2บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายอนันต) มณีลาภ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อ 

นายพงศ)ชัย อําลอย สมาชิกสภาฯ เขต 1 เปBนกรรมการแปรญัตติครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอผู2รับรอง จํานวน 2 ท�านครับ 
ประธานสภาฯ ผู2รับรอง  1.นายอรรถพล งามพร2อม  สมาชิกสภาฯเขต 2  
    2.นายอนันต)  ปานทอง     สมาชิกสภาฯเขต 2 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ไม�ทราบว�ามีใครจะเสนอสมาชิกท�านใดเปBนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ แปรญัตติอีกบ2างครับ ถ2ามีขอเชิญครับ 
 
ท่ีประชุม  -ไม�มี- 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เม่ือไม�มีสมาชิกท�านใดเสนอชื่อสมาชิกท�านอ่ืนเปBนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ แปรญัตติอีก กระผมขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ จาํนวน 3 ท�าน คือ 
   1.นายอรรถพล งามพร�อม สมาชิกสภาฯเขต 2 
   2.นายอนันต( มณีลาภ  สมาชิกสภาฯเขต 1 
   3.นายพงศ(ชัย อําลอย  สมาชิกสภาฯเขต 1 
   ครับ เม่ือสมาชิกสภาฯมีมติรับหลักการในวาระท่ี 1 แล2ว จึงขอส�ง

ร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ 2561 ให2
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดอีกครั้ง 

   การนัดประชุมและเป?ดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรกให2
เปBนหน2าท่ีของเลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วย
ข2อบังคับการประชุมสภาท2องถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแก2ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2554 ข�อ 109 เชิญเลขานุการสภาฯ นัดประชุมและเป?ดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก ขอเชิญครับ 

 
นายภราดร บัวพรหม  เรียนท�านประธานสภาฯ คณะผู2บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน 
เลขานุการสภาฯ กระผมนายภราดร บัวพรหม เลขานุการสภาฯ ขอนัดประชุมและเป?ด

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรกเพ่ือเลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันจันทร( ท่ี 10 กันยายน 2561 นี้
เวลา 10.00 น. เปBนต2นไป ณ ห2องประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักช2าง 

 
คณะกรรมการแปรญัตติ  - รับทราบ - 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  กระผมขอหารือท่ีประชุมสภาฯแห�งนี้ว�า ควรจะกําหนดระยะเวลา 
ประธานสภาฯ ในการแปรญัตติ ก่ีวัน ควรกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต�อ

คณะกรรมการแปรญัตติก่ีวัน ขอเชิญท�านสมาชิกสภาฯไดแสดงความคิดเห็น
หรือเสนอญัตติต�อไป ขอเชิญครับ 

 
นายอนันต� มณีลาภ  เรียนท�านประธานสภาฯ คณะผู2บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายอนันต) มณีลาภ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอว�า ควร

กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติรวม 3 วัน โดยกําหนดระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว�างวันท่ี 11-13 กันยายน 
2561 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห2องประชุมสภาเทศบาลตําบล
หลักช2าง และประชุมแปรญัตติในวันศุกร( ท่ี 14 กันยายน 2561 เวลา 
10.00 น. ถึง 12.00 น.  ณ ห2องประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักช2าง จึง
ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ คณะผู2บริหาร และสมาชิกสภาฯท่ียื่นญัตติ
เข2าร�วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล�าวด2วย 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาฯท�านใดเสนอเป.นอย�างอ่ืนอีกหรือไม�ครับ  
ประธานสภาฯ ถามีขอเชิญครับ 
 
ท่ีประชุม  -ไม�มี- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เม่ือไม�มีสมาชิกสภาฯท�านใดเสนอเป.นอย�างอ่ืน ก็สรุปว�าสมาชิก 
ประธานสภาฯ สภาฯทุกท�านเห็นชอบกับข2อเสนอของนายอนันต) มณีลาภ สมาชิกสภาฯ 

เขต 1 ซ่ึงเปBนคณะกรรมการแปรญัตติ ได2กําหนดระยะเวลาในการเสนอ
แปรญัตติรวม 3 วัน โดยกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติในระหว�าง
วันท่ี 11-13 กันยายน 2561 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห2อง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักช2าง และประชุมแปรญัตติเพ่ือพิจารณาคํา
แปรญัตติในวันศุกร( ท่ี 14 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.  
ณ ห2องประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักช2าง 

 
_______________พัก 10 นาที______________ 

 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช    ก�อนเข2าสู�การพิจารณา ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปC   
ประธานสภาฯ   พ.ศ.2561 ของเทศบาลตําบลหลักชาง กระผมขอใหเลขานุการสภาฯได
    ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบท่ีเก่ียวของ ขอเชิญครับ 
     
นายภราดร บัวพรหม  เรียนท�านประธานสภาฯ คณะผู2บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน 
เลขานุการสภาฯ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ 2561 ของ

เทศบาลตําบลหลักช2าง กระผมขอชี้แจงระเบียบ และข2อกฎหมายท่ี
เก่ียวข2อง ดังนี้ 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยวิธีการงบประมาณของ
องค)กรปกครองส�วนท2องถ่ิน พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอนและแก2ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

   ข�อ 27 "การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ) ท่ีดิน
และสิ่งก�อสร2าง ท่ีทําให2ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ�าย
เปBนรายการใหม� ให2เปBนอํานาจอนุมัติของสภาท2องถ่ิน" 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช    3.3 พิจารณาญัตติ ขอโอนงบประมาณรายจ3ายประจําป"  
ประธานสภาฯ  งบประมาณ 2561 ของสํานักปลัดเทศบาล  
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอเชิญคณะผู2บริหารชี้แจงครับ  
ประธานสภาฯ 
 
นายวินัย มีแก%ว  เรียนท�านประธานสภาฯ คณะผู2บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน           
รองนายกฯ   เรื่องการพิจารณาขอโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ 2561 
    ของสํานักปลัด เทศบาลตําบลหลักชาง  
 

       ด2วยสํานักปลัด เทศบาลตําบลหลักช2าง มีความประสงค)ขอโอน
    งบประมาณประจําปC 2561 เนื่องจากไม�ได2ต้ังงบประมาณไว2  แต�มีความ 
    จําเปBนต2องใช2ในปCงบประมาณ 2561 จึงขอโอนไปต้ังจ�ายเปBนรายการใหม� ดังนี้ 
     โอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน 
    หมวดครุภัณฑ) ประเภทครุภัณฑ)สํานักงานรายการ ตู2เหล็ก ขนาด 2 บาน 
    (มอก.)  ตู2ๆละ 5,500.-บาท จํานวน 3 ตู2  เปBนเงิน 16,500.-บาท 
     -มีมือจับชนิดบิด 
     -มีแผ�นปรับระดับ 3 ชั้น 
     -คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ)อุตสาหกรรม 
 
     โอนลด แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป[องกันภัยฝ6าย
    พลเรือน และระงับอัคคีภัย งบดําเนินงาน หมวดค�าใช2สอย ประเภทรายจ�าย
    เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข2าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆโครงการ
    ฝ\กอบรมทบทวนอาสาสมัครป[องกันภัยฝ6ายพลเรือน ต้ังไว2 150,000.-บาท 
    คงเหลือก�อนโอน 23,922.-บาท และขอโอนลดครั้งนี้ 16,500.-บาท 
    คงเหลือหลังโอน 7,422.-บาท 
 

 ขอได2โปรดนําเสนอต�อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักช2างเพ่ือ
พิจารณาต�อไป 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

      นายชินวรณ) วิเชียร 
นายกเทศมนตรีตําบลหลักช2าง 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ไม�ทราบว�าท่ีประชุมรับฟ4งเหตุผลแลวมีความเห็นอย�างไรบาง ถาไม� 
ประธานสภาฯ   มีผมขอมติท่ีประชุมดวยครับ 
 
ท่ีประชุม    มีมติ เห็นชอบ  จํานวน         6        เสียง 
      ไม�เห็นชอบ จํานวน          -        เสียง 
      งดออกเสียง จํานวน         2        เสียง  

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักด์ิ บรรณราช ปธ.สภา / 2.นายสมควร นุ�มนวล สท.เขต1) 
          
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป ท่ีประชุมมีมติเป.นเอกฉันท, เห็นชอบ จํานวน    6      เสียง
ประธานสภาฯ   เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปC 2561 ของสํานักปลัดเทศบาล 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช    3.4 ญัตติ พิจารณาขอโอนงบประมาณรายจ3ายประจําป"  
ประธานสภาฯ งบประมาณ 2561 ของกองคลังเทศบาล 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอเชิญคณะผู2บริหารชี้แจงครับ  
ประธานสภาฯ 
 
นายวินัย มีแก%ว  เรียนท�านประธานสภาฯ คณะผู2บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน           
รองนายกฯ   เรื่องการพิจารณาขอโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ 2561 
    ของกองคลัง เทศบาลตําบลหลักชาง  
 
     ด2วยกองคลัง เทศบาลตําบลหลักช2าง มีความประสงค)ขอโอน 
    งบประมาณประจําปC 2561 เนื่องจากไม�ได2ต้ังงบประมาณไว2 แต�มีความ
    จําเปBนต2องใช2ในปCงบประมาณ 2561 จึงขอโอนต้ังจ�ายเปBนรายการใหม� 
    เปBนครุภัณฑ)คอมพิวเตอร) คือ สแกนเนอร) เครื่องพิมพ)ชนิดเลเซอร) และ
    เครื่องสํารองไฟฟ[า จํานวน 3 รายการ และขอโอนลด จํานวน 1 รายการ 
    รายละเอียดดังนี้ 

     1. โอนเพ่ิม งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ�ายค�า 
    ครุภัณฑ) ประเภทรายจ�ายครุภัณฑ)คอมพิวเตอร) เครื่องพิมพ)ชนิดเลเซอร) หรือ
    ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 (33 หน2า/นาที) เครื่องละ 
    15,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง มีความละเอียดในการพิมพ)ไม�น2อยกว�า 
    1,200X1,200 dpi, มีความเร็วในการพิมพ)ร�างไม�น2อยกว�า 33 หน2าต�อ
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    นาที (ppm), สามารถพิมพ)เอกสารกลับหน2าอัตโนมัติได2, มีหน�วยความจํา 
    (Memory) ขนาดไม�น2อยกว�า 128 MB, มีช�องเชื่อมต�อ (Interface) แบบ
    USB 2.0 หรือดีกว�า จํานวนไม�น2อยกว�า 1 ช�อง, มีช�องเชื่อมต�อระบบ 
    เครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T หรือ
    ดีกว�า จํานวนไม�น2อยกว�า 1 ช�องหรือสามารถใช2งานผ�านเครือข�ายไร2สาย
    (Wi-Fi) ได2, มีถาดใส�กระดาษได2รวมกันไม�น2อยกว�า 250 แผ�น, สามารถ
    ใช2ได2กับ A4, Letter, Legal และ Custom (ตามกระทรวงไอซีที) จํานวน 
    15,000 บาท 

       2. โอนเพ่ิม งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ�ายค�า 
    ครุภัณฑ) ประเภทรายจ�ายครุภัณฑ)คอมพิวเตอร) สแกนเนอร) สําหรับงานเก็บ
    เอกสารท่ัวไป เครื่องละ 3,200 บาท จํานวน 1 เครื่อง มีความ 
    ละเอียดในการสแกนสูงสุดไม�น2อยกว�า 4,800X4,800 dpi, สามารถ 
    สแกนเอกสารได2ไม�น2อยกว�ากระดาษขนาด A 4, มีช�องเชื่อมต�อ (Interface) 
    USB 2.0 หรือดีกว�า จํานวนไม�น2อยกว�า 1 ช�อง (ตามกระทรวงไอซีที)  
    จํานวน 3,200 บาท 

     3. โอนเพ่ิม งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ�ายค�า 
    ครุภัณฑ) ประเภทรายจ�ายครุภัณฑ)คอมพิวเตอร) เครื่องสํารองไฟฟ[า ขนาด 1 
    kVA เครื่องละ 5,900 บาท จํานวน 1 เครื่อง  มีกําลังไฟฟ[าด2านนอกไม�
    น2อยกว�า 1 kVA (600 Watts), สามารถสํารองไฟฟ[าได2ไม�น2อยกว�า 15 
    นาที (ตามกระทรวงไอซีที) จํานวน 5,900 บาท 

     โอนลด  งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน หมวดค�าใช2สอย  
    ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข2าลักษณะรายจ�าย
    หมวดอ่ืน ๆ โครงการค�าใช2จ�ายการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย)สิน 
    ต้ังไว2 150,000.00 บาท คงเหลือก�อนโอน 150,000.00 บาท และขอ
    โอนลดครั้งนี้ 24,100.00 บาท คงเหลือหลังโอน 125,900.00 บาท 

ขอได2โปรดนําเสนอต�อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักช2างเพ่ือพิจารณาต�อไป 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
      นายชินวรณ) วิเชียร 

นายกเทศมนตรีตําบลหลักช2าง 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ไม�ทราบว�าท่ีประชุมรับฟ4งเหตุผลแลวมีความเห็นอย�างไรบาง 
ประธานสภาฯ   ถาไม�มี ผมขอมติท่ีประชุมดวยครับ 
 
ท่ีประชุม    มีมติ เห็นชอบ  จํานวน         6         เสียง 
      ไม�เห็นชอบ จํานวน          -         เสียง 
      งดออกเสียง จํานวน          2        เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักด์ิ บรรณราช ปธ.สภา / 2.นายสมควร นุ�มนวล สท.เขต1) 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป ท่ีประชุมมีมติเป.นเอกฉันท, เห็นชอบ จํานวน     6    เสียง
ประธานสภาฯ   เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปC 2561 ของกองคลังเทศบาล 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช    3.5 ญัตติพิจารณาขอโอนงบประมาณรายจ3ายประจําป"  
ประธานสภาฯ งบประมาณ 2561 ของกองช3างเทศบาล 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอเชิญคณะผู2บริหารชี้แจงครับ  
ประธานสภาฯ 
 
นายวินัย มีแก%ว  เรียนท�านประธานสภาฯ คณะผู2บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน           
รองนายกฯ   เรื่องการพิจารณาขอโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ 2561 
    ของกองคลัง เทศบาลตําบลหลักชาง  
 
     ด2วยกองช�าง เทศบาลตําบลหลักช2าง มีความประสงค)ขอโอน 
    งบประมาณประจําปC 2561 เนื่องจากไม�ได2ตั้งงบประมาณไว2 แต�มีความ
    จําเปBนต2องใช2ในปCงบประมาณ 2561 จึงขอโอนต้ังจ�ายเปBนรายการใหม� 
    เปBนครุภัณฑ)คอมพิวเตอร) คือ สแกนเนอร) เครื่องพิมพ)ชนิดเลเซอร) และ
    เครื่องสํารองไฟฟ[า จํานวน 4 รายการ และขอโอนลด จํานวน 1 รายการ 
    รายละเอียดดังนี้ 

     1. โอนเพ่ิม งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
    หมวดรายจ�ายค�าครุภัณฑ) ประเภทรายจ�ายครุภัณฑ)คอมพิวเตอร) เครื่องพิมพ(
    ชนิดเลเซอร( หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network  
    แบบท่ี 2 (33 หน�า/นาที) เครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง มี
    ความละเอียดในการพิมพ)ไม�น2อยกว�า 1,200X1,200 dpi, มีความเร็วใน
    การพิมพ)ร�างไม�น2อยกว�า 33 หน2าต�อนาที (ppm), สามารถพิมพ)เอกสาร 
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    กลับหน2าอัตโนมัติได2, มีหน�วยความจํา (Memory) ขนาดไม�น2อยกว�า 128 
    MB, มีช�องเชื่อมต�อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว�า จํานวนไม�น2อย 
    กว�า 1 ช�อง, มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface) แบบ 
    10/100/1000  Base-T หรือดีกว�า จํานวนไม�น2อยกว�า 1 ช�องหรือ 
    สามารถใช2งานผ�านเครือข�ายไร2สาย (Wi-Fi) ได2, มีถาดใส�กระดาษได2รวมกัน
    ไม�น2อยกว�า 250 แผ�น, สามารถใช2ได2กับ A4, Letter, Legal และ  
    Custom (ตามกระทรวงไอซีที) จํานวน 15,000 บาท 

       2. โอนเพ่ิม งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
    หมวดรายจ�ายค�าครุภัณฑ) ประเภทรายจ�ายครุภัณฑ)คอมพิวเตอร) สแกนเนอร( 
    สําหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป เครื่องละ 3,200 บาท จํานวน 1 เครื่อง มี
    ความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม�น2อยกว�า 4,800X4,800 dpi, สามารถ
    สแกนเอกสารได2ไม�น2อยกว�ากระดาษขนาด A4, มีช�องเชื่อมต�อ (Interface) 
    USB 2.0 หรือดีกว�า จํานวนไม�น2อยกว�า 1 ช�อง (ตามกระทรวงไอซีที)  
    จํานวน 3,200 บาท 

     3. โอนเพ่ิม งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
    หมวดรายจ�ายค�าครุภัณฑ) ประเภทรายจ�ายครุภัณฑ)คอมพิวเตอร) เครื่อง 
    สํารองไฟฟ\า ขนาด 1 kVA เครื่องละ 5,900 บาท จํานวน 1 เครื่อง  มี
    กําลังไฟฟ[าด2านนอกไม�น2อยกว�า 1 kVA (600 Watts), สามารถสํารอง
    ไฟฟ[าได2ไม�น2อยกว�า 15 นาที (ตามกระทรวงไอซีที) จํานวน 5,900 บาท 

     4.  โอนเพ่ิม งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
    หมวดรายจ�ายค�าครุภัณฑ) ประเภทรายจ�ายครุภัณฑ)สํานักงาน ตู�เหล็กขนาด 
    2 บาน มีมือจับชนิดบิด  มีแผ�นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตาม 
    มาตรฐานผลิตภัณฑ)อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 2 ตู2 ๆ ละ 5,500 บาท 
    จํานวน 2 ตู2  จํานวน 11,000 บาท 

      โอนลด งานแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
    เคหะและชุมชน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ6ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน  ต้ัง
    ไว2 1,095,600.00 บาท คงเหลือก�อนโอน 300,860.00 บาท  

 

 



-20- 
 
    และขอโอนลดครั้งนี้  35,100.00 บาท คงเหลือหลังโอน เปBนเงิน  
    265,760.00  บาท 

ขอได2โปรดนําเสนอต�อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักช2างเพ่ือพิจารณาต�อไป 
 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

      นายชินวรณ) วิเชียร 
นายกเทศมนตรีตําบลหลักช2าง 

 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ไม�ทราบว�าท่ีประชุมรับฟ4งเหตุผลแลวมีความเห็นอย�างไรบาง 
ประธานสภาฯ   ถาไม�มี ผมขอมติท่ีประชุมดวยครับ 
 
ท่ีประชุม    มีมติ เห็นชอบ  จํานวน         6          เสียง 
      ไม�เห็นชอบ จํานวน          -          เสียง 
      งดออกเสียง จํานวน         2          เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักด์ิ บรรณราช ปธ.สภา / 2.นายสมควร นุ�มนวล สท.เขต1) 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป ท่ีประชุมมีมติเป.นเอกฉันท, เห็นชอบ จํานวน     6     เสียง
ประธานสภาฯ   เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปC 2561 ของกองช�างเทศบาล 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ ไม�ทราบว�ามีสมาชิกสภาฯท�านใด 
ประธานสภาฯ  จะเสนอเรื่องอะไรบ2างครับท่ีเก่ียวกับอํานาจหน2าท่ี ถ2ามีขอเชิญครับ 
 
ท่ีประชุม  -ไม(มี- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ถ2าไม�มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดจะเสนอแนะกระผมขอป?ดการประชุม  
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลตําบลหลักช2าง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําปC พ.ศ.

2561 ขอบคุณครับ 
 
 
 



-21- 
 
      ป̀ดประชุมเวลา 12.00 น. 

 
 
     (ลงชื่อ)    นายเนติลักษณ) สุวรรณมณี  ผู2จดรายงานการประชุม 
                (นายเนติลักษณ) สุวรรณมณี) 
                      นิติกรปฏิบัติการ 
 
 
     (ลงชื่อ)       นายภราดร บัวพรหม      ผู2ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายภราดร บัวพรหม) 
          เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหลักช2าง 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ตรวจถูกต�อง 

 
 
  (ลงชื่อ) นายอรรถพล งามพร2อม  กรรมการ 
   (นายอรรถพล งามพร2อม) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักช2าง เขต 2 
 
 
  (ลงชื่อ) นายพงศ)ชัย อําลอย      กรรมการ 
   (นายพงศ)ชัย อําลอย) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักช2าง เขต 1 
 
 
  (ลงชื่อ) นายอนันต) มณีลาภ      กรรมการ 
   (นายอนันต) มณีลาภ) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักช2าง เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 

สภาเทศบาลตําบลหลักช�าง ได�รับรองรายงานการประชุมฯ 
ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักช�าง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป" พ.ศ.2561 

 
 
 

  (ลงชื่อ) นายเกรียงศักด์ิ บรรณราช   ผูรับรอง 
            (นายเกรียงศักด์ิ บรรณราช) 
       ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักชาง  
 
 
 
 


