
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2563 
วันท่ี  8  ธันวาคม 2563 เวลา 10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ ประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง สายันต์ ม่วงสวาสดิ 
2 นายชนะชัย นิพนธน์ิมิต รองประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง ชนะชัย นิพนธน์ิมิต 
3 จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง สุทิน แจ้งสุวรรณ 
4 นายพิชิต มีนาม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง พิชิต มีนาม 
5 นายทิน  ครุฑพงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง ทิน ครุฑพงษ ์
6 นายอำนวย พราหมณ์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง อำนวย พราหมณ์แก้ว 
7 นายเจือ  ใยบำรุง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง เจือ ใยบำรุง 
8 นายสมยศ คุ้มสะอาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง สมยศ คุ้มสะอาด 
9 นายสมชาย เผือกเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง สมชาย เผือกเงิน 
10 นายวัน  เขียวชะอุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง วัน เขียวชะอุ่ม 
11 นายเหลียว       อินทวาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง เหลียว   อินทวาด 
12 นายนคร ทองแท่ง  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนายาง นคร ทองแท่ง  

 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายอนุรักษ ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรี อนุรักษ ์พรสมบูรณ์ศิริ 
2 นายฉลอง ช้างสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ฉลอง ช้างสุวรรณ 
3 นายอุดม วงวาทิน รองนายกเทศมนตรี อุดม วงวาทิน 
4 นางสาวนิตยา พรสมบูรณ์ศิริ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นิตยา พรสมบูรณ์ศิริ 
5 นางสาวพรพรรณ   พรสมบูรณ์ศิริ  เลขานุการนายกเทศมนตรี พรพรรณ พรสมบูรณ์ศิริ 
6 นางทัศนีย์ สิงห์ภู่   รองปลัดเทศบาล ทัศนีย์ สิงห์ภู ่
7 นางสาวนพวรรณ   ตระกูลรังสิ  ผู้อำนวยการกองคลัง นพวรรณ  ตระกูลรังสิ 
8 นางสาวกนกวรรณ    ศรีมงคล  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กนกวรรณ    ศรีมงคล 
9 นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ  ผู้อำนวยการกองช่าง โสภณ พรสมบูรณ์ศิริ 
10 นางดวงตา สุวรรณวัฒน ์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ดวงตา สุวรรณวัฒน ์
11 นายภาณุวัชร      แตงพลับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขำนาญการ ภาณุวัชร  แตงพลับ 
12 นางสาวเยาวรินทร์   รุ่งฟ้า  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน เยาวรินทร์  รุ่งฟ้า 
13 นางปาลิดา เกตุรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปาลิดา เกตุรัตน์ 

                  /14. รัชนก... 
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ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 
14 นางสาวรัชนก    หนูเทศ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รัชนก  หนูเทศ 
15 พ.จ.อ.ประจักษ์ วันจันทร์  เจ้าพนักงานป้องกันฯ ประจักษ์  วันจันทร์ 
16 นางเอมอร    เกตุสอาด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง เอมอร  เกตุสอาด 



17 นางวิภาดา    ครึกครื้น หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ วิภาดา  ครึกครื้น 
18 นายณัฐพล ม่วงไหมทอง  คนงาน ณัฐพล  ม่วงไหมทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
นายนคร  ทองแท่ง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4      
เลขานุการสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2563  ขณะนี้ได้เวลาการประชุม  และสมาชิกสภาได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  

กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   ขอเรยีนเชิญครับ 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมานั่งครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2563  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 
     ต่อไปเปน็ระเบียบวาระท่ี 2 



ระเบียบวาระที่ 2          เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
                              คร้ังที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1  

ประจำปี พ.ศ.2563 ได้สำเนาแจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าไปแล้ว จะมีสมาชิกท่านใด 
ขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมในรายงานการประชุม โปรดยก (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)
เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความและสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ผมขอมติท่ีประชุม
สภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563 โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือ 11 คน) 

ท่ีประชุมฯ  มีมติ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยวิสามัญ    
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563   

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง การประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5/2563 
ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลฯ  ว่าได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   

(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5/2563 (รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม)    
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ รวมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง 
และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้
และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–
2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5/2563 

ที่ประชุมฯ  รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
5/2563  

    ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
            /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง  
คร้ังที่ 2/2563 

  ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลฯ ว่าได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561- 2565) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 โครงการปรับเปล่ียนการใช้คล่ืนความถี่  
420.200 MHz เพื่อการเช่ือมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายข่ายไร้สาย) 
(รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม) เพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาณในย่านความถี่
ตามท่ี กสทช.กำหนด และเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง และรวดเร็ว  

จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–
2565) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/25623 

ที่ประชุมฯ  รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 
2/2563   

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระที่  5 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นเงินคืนภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 



  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจ่ายเป็นเงินคืนภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง รายละเอียดดังนี้  

ด้วยในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลนายางได้ จัดเก็บภาษี ท่ี ดินและส่ิงปลูกสร้าง             
ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จำนวน 1,426 ราย เป็นเงินจำนวน 727,228.-บาท        
(เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) 
           พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและส่ิงปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 มาตรา 3 ให้
ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีท่ีคำนวณได้ มาตรา 42 หรือมาตรา 95 แล้วแต่กรณีสำหรับการ
จัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.2563 สำหรับท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
ภายหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี ในกรณีที่มีการชำระภาษีไว้เกินจำนวนที่จะต้อง
เสีย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีหนังสือแจ้งผู้เสียภาษี เพื่อให้มารับเงินท่ีชำระเกินคืนภายในหนึ่งปีนับต้ังแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้ง ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  โดยไม่ถือเป็นความ
ผิดพลาดจากการประเมนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
                     เทศบาลฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลผู้ชำระภาษีแล้ว ปรากฏว่าจะต้องคืนเงินภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีได้
จัดเก็บไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่ผู้ชำระภาษี จำนวน 32 ราย คิดเป็นเงินคืนภาษี จำนวน 20,019.- บาท 
(สองหมื่นสิบเก้าบาทถ้วน)  
                 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นเงินคืนภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง จำนวน 20,019. บาท (สองหมืน่สิบเก้าบาทถ้วน) 

/จากการ... 
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          จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป ใช้จ่ายได้ดังนี้  
  1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
         และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว    139,220,373.14  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย  24,855,300.00 บาท                                       
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปจัจุบัน        114,365,073.14 บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 11 เดือน)         38,100,000.00 บาท 

                           1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 11 เดือน)                                    39,600,000.00 บาท 
        1.6 เงินสะสมคงเหลือ           36,665,073.14 บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %            3,666,507.31 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้                   32,998,565.83 บาท 

                       2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 2  พฤศจิกายน 2564  จำนวน     95,948,723.47  บาท 

                       อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี4) พ.ศ.2561 ข้อ96 (2) ขอ
เงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ่ายเงินขาดสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  



เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ผมขอ
มติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรด 
ยกมือ (สมาชิกสภายกมือ 11 คน) และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

ท่ีประชุมฯ  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็น
เงินคืนภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จำนวน 20,019. บาท (สองหมื่นสิบเก้าบาทถ้วน) ได้ 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระที่  6 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี      
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง การโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลนายาง รายละเอียดดังนี้  

/เนื่องจาก... 
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เนื่องจากสีของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนายางเส่ือมสภาพ สีหลุดลอก ทำให้ ตัวอาคาร          
มีสีไม่สม่ำเสมอและซีดจาง เกิดฝุ่นผงละอองขนาดเล็กเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของอาคารสำนักงานใหม่ โดยทำการทาสีภายนอกอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลนายาง ขนาดพื้นท่ี 1,500.00 ตารางเมตร แต่เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ จึงมี
ความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

โอนลด 
  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน) งบประมาณต้ังไว้ 1,080,000.00 บาท 
คงเหลือ 900,000.00 บาท  โอนลดครั้งนี้ จำนวน 170,000.00 บาท  

โอนต้ังรายการใหม่ 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท         
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง  จำนวน 170,000.00 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง โดยทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน

เทศบาลตำบลนายาง ขนาดพื้นท่ี 1,500.00 ตารางเมตร  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5/2563 หน้าท่ี 3  ลำดับท่ี 3 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ผมขอ
มติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรด 
ยกมือ (สมาชิกสภายกมือ 11 คน) และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 



ท่ีประชุมฯ  มีมติ เห็นชอบอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง  ดังนี้ 

โอนลด 
  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน) งบประมาณต้ังไว้ 1,080,000.00 บาท 
คงเหลือ 900,000.00 บาท  โอนลดครั้งนี้ จำนวน 170,000.00 บาท 
          /โอนต้ังรายการใหม.่..  
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โอนต้ังรายการใหม่ 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท         
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง  จำนวน 170,000.00 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง โดยทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน

เทศบาลตำบลนายาง ขนาดพื้นท่ี 1,500.00 ตารางเมตร  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5/2563 หน้าท่ี 3  ลำดับท่ี 3 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 

ระเบียบวาระที่  7 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อ
ดำเนินการโครงการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถ่ี 420.200 MHz  เพื่อการเชื่อมโยง
สำหรับการกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) ของเทศบาลตำบลนายาง 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง การโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินการโครงการปรับเปล่ียนการใช้
คล่ืนความถี่ 420.200 MHz เพื่อการเช่ือมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายข่าว   
ไร้สาย) ของเทศบาลตำบลนายาง รายละเอียดดังนี้  
ด้วยสำนักงาน กสทช. โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คล่ืนความถี่ ย่านความถี่                
380-510 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีในกิจการเคล่ือนท่ีทางบกและกิจการประจำท่ี
ท่ีมีหลักฐานการอนุญาตและมีการใช้คล่ืนความถี่ในย่านความถี่นี้ให้ปรับเปล่ียนการใช้คล่ืนความถี่ให้เป็นไปตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคล่ือนท่ีทางบกและกิจการประจำท่ีย่านความถี่ 401-405.9 
เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 406.2-410 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ 430-450 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ภายในส้ินปี  พ.ศ. 2563    
ซึ่งการใช้คล่ืนความถี่ 420.200 MHz เพื่อใช้งานเช่ือมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะต้องดำเนินการ
ปรับเปล่ียนให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563 ด้วยเช่นกัน 

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง ต่อเนื่อง ถูกต้อง ครบถ้วน เทศบาลฯ 
จึงจะดำเนินการปรับเปล่ียนการใช้คล่ืนความถี่ 420.200 MHz เพื่อการเช่ือมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย             
ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชนของเทศบาลตำบลนายาง ให้แล้ว
เสร็จภายในปี พ.ศ.2563 แต่เทศบาลฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้เพื่อดำเนินการดังกล่าว จึงมีความประสงค์ขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

โอนลด 



ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน                
(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้จำนวน 5,500,000.- บาท คงเหลือจำนวน 4,147,413.23 โอนลด 
จำนวน 243,000.- บาท 

        /โอนต้ังรายการใหม่... 
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  โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท            
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   
  โครงการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถ่ี 420.200 MHz  เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจาย
เสียงตามสาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) ของเทศบาลตำบลนายาง  จำนวนเงิน  243,000.- บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับเปล่ียนการใช้คล่ืนความถ่ี 420.200 MHz เพื่อการเช่ือมโยงสำหรับการกระจาย
เสียงตามสาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน  21 แห่ง  โดยทำการเปล่ียนอุปกรณ์ให้
สอดคล้องกับสัญญาณในย่านความถ่ี ตามท่ี กสทช. กำหนด ประกอบด้วย 
 1.เปล่ียนโมดูลภาครับพร้อมปรับเปล่ียนคล่ืนเพื่อรองรับความถ่ีตามท่ี กสทช.กำหนด จำนวน  21 ตัว 
 2.เปล่ียนเสาอากาศ Foldet Dipole 4 Stacks ย่านความถ่ี 430.225 MHz. พร้อมติดต้ัง จำนวน  1 ชุด 
 3.เปล่ียนเสาอากาศยากิ 2E พร้อมสายอากาศ ความถ่ี 430.225 MHz. จำนวน  21 ชุด 
 4.งานบริการถอดและติดต้ังคืน จำนวน  21 ตัว 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 2/2563 หน้า 2 ลำดับท่ี 1 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563               
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ผมขอ
มติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรด 
ยกมือ (สมาชิกสภายกมือ 11 คน) และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

ท่ีประชุมฯ  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
เพื่อดำเนินการโครงการปรับเปล่ียนการใช้คล่ืนความถ่ี 420.200 MHz เพื่อการเช่ือมโยง
สำหรับการกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) ของเทศบาลตำบลนายาง  ดังนี้ 

โอนลด 
ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน                

(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้จำนวน 5,500,000.- บาท คงเหลือจำนวน 4,147,413.23 โอนลด 
จำนวน 243,000.- บาท 
  โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท            
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   
  โครงการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถ่ี 420.200 MHz  เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจาย
เสียงตามสาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) ของเทศบาลตำบลนายาง  จำนวนเงิน  243,000.- บาท   
          /เพื่อจ่ายเป็น... 
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  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับเปล่ียนการใช้คล่ืนความถ่ี 420.200 MHz เพื่อการเช่ือมโยงสำหรับการกระจาย
เสียงตามสาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) ของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน  21 แห่ง  โดยทำการเปล่ียนอุปกรณ์ให้
สอดคล้องกับสัญญาณในย่านความถ่ี ตามท่ี กสทช. กำหนด ประกอบด้วย 
 1.เปล่ียนโมดูลภาครับพร้อมปรับเปล่ียนคล่ืนเพื่อรองรับความถ่ีตามท่ี กสทช.กำหนด จำนวน  21 ตัว 
 2.เปล่ียนเสาอากาศ Foldet Dipole 4 Stacks ย่านความถ่ี 430.225 MHz. พร้อมติดต้ัง จำนวน  1 ชุด 
 3.เปล่ียนเสาอากาศยากิ 2E พร้อมสายอากาศ ความถ่ี 430.225 MHz. จำนวน  21 ชุด 
 4.งานบริการถอดและติดต้ังคืน จำนวน  21 ตัว 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 2/2563 หน้า 2 ลำดับท่ี 1 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8 

ระเบียบวาระที่  8 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง การโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว 
รายละเอียดดังนี้  
 ด้วยกองการศึกษา มีความประสงค์ขอจัดซื้อโต๊ะทำงาน  เนื่องจากกองการศึกษาได้มีการรับโอนย้าย

พนักงานมาในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อโต๊ะทำงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
กองการศึกษา แต่เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

โอนลด 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบเงิน
อุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน )  
งบประมาณต้ังไว้ 1,080,000.- บาท คงเหลือ 730,000.- บาท โอนลดครั้งนี้  จำนวน 5,000.- บาท  คงเหลือ
งบประมาณ 725,000.- บาท   

โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  

โต๊ะทำงาน  จำนวน  5,000.-  บาท  
                     เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
   -โต๊ะทำงานทำจากไม้ (ผิวเมลามีน) พร้อมล้ินชักซ้าย-ขวา 
  -ขนาดความกว้าง 60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. 
                     -ซึ่งไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อประโยชน์  
ของทางราชการจึงจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่น  
         /-เป็นไปตามหนังสือ... 
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                     -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558 
  -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.3/ว 4355  ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 
  ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 



  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563               
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ผมขอ
มติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรด 
ยกมือ (สมาชิกสภายกมือ 11 คน) และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

ท่ีประชุมฯ  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว  ดังนี้ 

โอนลด 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบเงิน
อุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน)  
งบประมาณต้ังไว้ 1,080,000.- บาท คงเหลือ 730,000.- บาท โอนลดครั้งนี้  จำนวน 5,000.- บาท  คงเหลือ
งบประมาณ 725,000.- บาท   

โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  

โต๊ะทำงาน  จำนวน  5,000.-  บาท  
                     เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
   -โต๊ะทำงานทำจากไม้ (ผิวเมลามีน) พร้อมล้ินชักซ้าย-ขวา 
  -ขนาดความกว้าง 60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. 
                     -ซึ่งไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อประโยชน์  
ของทางราชการจึงจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่น  
           -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558 
  -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.3/ว 4355  ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 9 

ระเบียบวาระที่  9 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว 

   ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
        /นายอนุรักษ์... 
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นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง การโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว 
รายละเอียดดังนี้  
 ด้วยกองการศึกษา มีความประสงค์ขอจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน เนื่องจากกองการศึกษาได้มีการรับโอนย้าย

พนักงานมาในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน   เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
ในกองการศึกษา แต่เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

โอนลด 



  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงิน
อุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน)  
งบประมาณต้ังไว้ 1,080,000.- บาท คงเหลือ 725,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ 5,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ 
720,000.- บาท  

โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  

เก้าอี้ทำงาน  จำนวน  5,000.-  บาท  
                     เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
  -ขาเหล็กมีล้อ 
  -บุนวม มีท่ีวางแขน 2 ข้าง 
  -ปรับระดับได้ 
                     -ซึ่งไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อประโยชน์  
ของทางราชการจึงจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่น  
                     -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558 
                     -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.3/ว 4355  ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 
   ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563               
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ผมขอ
มติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรด 
ยกมือ (สมาชิกสภายกมือ 11 คน) และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 
        /มติท่ีประชุม... 
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ท่ีประชุมฯ  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว  ดังนี้ 
โอนลด 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงิน
อุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  (โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน)  
งบประมาณต้ังไว้ 1,080,000.- บาท คงเหลือ 725,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ 5,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ 
720,000.- บาท  

โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  

เก้าอี้ทำงาน  จำนวน  5,000.-  บาท  
                     เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
  -ขาเหล็กมีล้อ 
  -บุนวม มีท่ีวางแขน 2 ข้าง 
  -ปรับระดับได้ 



                     -ซึ่งไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อประโยชน์  
ของทางราชการจึงจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่น  
                     -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558 
                     -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.3/ว 4355  ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 10 
ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร จำนวน 5 ตู้ 
   ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง การโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร จำนวน 5 ตู้ 
รายละเอียดดังนี้  
 ด้วยกองการศึกษา มีตู้ในการจัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อ

ความสะดวกในการค้นหาเอกสารต่างๆ กองการศึกษาจึงมีความประสงค์ขอจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แต่เนื่องจากเทศบาลฯ 
ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

โอนลด 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงิน
อุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน)  
งบประมาณต้ังไว้ 1,080,000.- บาท คงเหลือ 720,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ 15,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ 
705,000.- บาท 
          /โอนต้ังรายการใหม่... 
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โอนต้ังรายการใหม่ 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  

ตู้เก็บเอกสาร  จำนวน 15,000.- บาท  
                     เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร จำนวน 5 ตู้  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
  -ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 
  -ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 115 เซนติเมตร 
  -ความสูงไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร 
                     -ซึ่งไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อประโยชน์  
ของทางราชการจึงจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่น  
                     -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134   ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558 

 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.3/ว 4355  ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 
  ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563               
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ใหเ้ป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  



เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ผมขอ
มติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรด 
ยกมือ (สมาชิกสภายกมือ 11 คน) และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

ท่ีประชุมฯ  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เกบ็เอกสาร จำนวน 5 ตู้ ดังนี้ 

โอนลด 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงิน
อุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน)  
งบประมาณต้ังไว้ 1,080,000.- บาท คงเหลือ 720,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ 15,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ 
705,000.- บาท 

โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  

ตู้เก็บเอกสาร  จำนวน 15,000.- บาท  
                     เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เกบ็เอกสาร จำนวน 5 ตู้  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
  -ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 
           /-ขนาดกว้าง... 
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  -ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 115 เซนติเมตร 
  -ความสูงไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร 
                     -ซึ่งไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อประโยชน์  
ของทางราชการจึงจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่น  
                     -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134   ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558 

 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.3/ว 4355  ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 11 
ระเบียบวาระที่ 11 เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอเรื่อง รายงานผลการติดตาม 
   และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   รายละเอียดดังนี้ 

ด้วยเทศบาลตำบลนายางได้รับแจ้งจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลตำบลนายาง ว่าได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) กำหนดให้ “รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  



ดังนั้น   เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ข้อ 29 (3) เทศบาลตำบลนายาง จึงเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภาเทศบาลตำบลนายาง        
เพื่อทราบ (รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม) 
นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ จะสอบถามนายกเทศมนตรีเพิ่มเติม โปรดยกมือ (ไม่มี)   
ท่ีประชุมฯ  รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563  
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 12 
          /ระเบียบวาระท่ี 12... 
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ระเบียบวาระที่ 12 เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ผมขอถามท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม ่

                             โปรดยกมือ  (ไม่มี)  ถ้าไม่มีเรื่องอื่น ๆ ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ 
        ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีได้สละเวลามาประชุมในวันนี้  ผมขอปิดประชุม 

    ขอบคุณครับ 
    …………………………………..            
 
            ปิดประชุมเวลา  12.25  น.  
        ปาลิดา  เกตุรัตน์  ผู้จดรายงานการประชุม                นคร  ทองแท่ง   เลขานุการสภาฯ 
     (นางปาลิดา  เกตุรัตน์)                        (นายนคร  ทองแท่ง) 
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน      สมาชิกสภาเทศบาล  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลนายาง  ได้ตรวจรายงานการ 
ประชุมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี     14  ธันวาคม  2563      จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

ลงช่ือ จ่าเอก สุทิน แจ้งสุวรรณ   ประธานกรรมการ                  ลงช่ือ    เจือ  ใยบำรุง    กรรมการ 
              (สุทิน  แจ้งสุวรรณ)                          (นายเจือ  ใยบำรุง) 

                                      ลงช่ือ    วัน  เขียวชะอุ่ม     กรรมการและเลขานุการ      
                       (นายวัน  เขียวชะอุ่ม)        

ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง...............................................................ประจำปี พ.ศ……………..             
เมื่อวันท่ี……...............................................  ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 
 

ลงช่ือ                             ประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
                                                (นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ)    
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


