
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลท�าแร� 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี  ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

ณ  ห+องประชุมสภาเทศบาลตําบลท�าแร� 
_________________________ 

 
ผู+มาประชุม 

๑.นายศิริพงษ�   เชียนพลแสน  ประธานสภาเทศบาล 
๒.นายไมตรี   อินธิเสน        รองประธานสภาเทศบาล 
๓.นายณรงค�  ศรีษาวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔.นายสมจิต   มังกาย   สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.นายสุริยา    ศรีวรกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
๖.นายพิเชษฐ  ปานแสน   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗.นายปราโมทย�  อุปพงศ�   สมาชิกสภาเทศบาล 
๘.นายประจวบ  บรรจงศิลป.  สมาชิกสภาเทศบาล 
๙.นายสุรศักด์ิ  บุริพา   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐.นายอดุลรัตน�  สกนธวัฒน�  สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู+เข+าร�วมประชุม 
๑.นายโสมนัส  เสมอพิทักษ�  รองนายกเทศมนตรี / รักษาราชการแทน 
     นายกเทศมนตรีตําบลท6าแร6 
๒.นายจเร  มรดก   รองนายกเทศมนตรี 
๓.นางสมัย ศรีวรกุล   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๔.นายราชัญ  ศรีสุพันธ�   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕.นางวนิดา  สมปู<   ผู>อํานวยการกองช6าง /รักษาราชการแทน 

          ปลัดเทศบาลตําบลท6าแร6 
๖.นางวันเพ็ญ  ละทะโล   ผู>อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๗.นายสิทธิโชค  อินธิแสน ผู>อํานวยการกองสวัสดิการสังคม/รักษาราชการแทน 

ผู>อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม 
๘.นางชญาณิศา สุวรรณ   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  รักษาราชการแทน 

      ผู>อํานวยการกองการศึกษา 
๙. นางอมรรัตน�  มรดก นักวิชาการคลังชํานาญการ รักษาราชการแทน

ผู>อํานวยการกองการประปา 
๑๐.พันจ6าเอกธนรัตน� ธนูศร  หัวหน>าสํานักปลัดเทศบาล 
๑๑.นางสาวสุภาวิน ี ธีระนุกูล  ผู>อํานวยการกองคลัง 
๑๒.นางสาวนาถชนก  ยงคําชา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
๑๓.นายฐิตินันท�  พิลาทา   ผู>ช6วยเจ>าหน>าท่ีธุรการ  
๑๔.นางสาวขวัญฤดี แก>วคําแจ>ง  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ    
  

ผู+ไม�มาประชุม 
๑.นายวัฒนา  วรรณพรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
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เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
เม่ือถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. พันจ6าเอกธนรัตน�  ธนูศร หัวหน>าสํานักปลัดเทศบาล            

ได>เชิญท6านสมาชิกสภาเทศบาล, คณะผู >บริหาร, ผู >เข>ารับฟGงการประชุม, 
ผู >อํานวยการกองทุกกองงาน  และได>เรียนเชิญนายศิริพงษ�  เชียนพลแสน  
ประธานสภาเทศบาลตําบลท6าแร6 ให>ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต6อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ+งให+ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล  ก6อนอ่ืนขอกล6าวคําว6าสวัสดีท6าน รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีและ            
รองนายกเทศมนตรี ท6านสมาชิกสภาทุกท6าน  ผู>อํานวยการกองและหัวหน>าทุกกอง
งาน และผู>เข>าร6วมประชุมทุกท6าน  วันนี้เปJนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ>งให>ท่ีประชุมทราบ  

  เรื่องแรกขอแจ>งเรื่องคําสั่งหัวหน>าคณะรักษาความสงบแห6งชาติ ท่ี ๓๕/๒๕๖๐ 
เรื่องประกาศรายชื่อเจ>าหน>าท่ีของรัฐท่ีอยู6ระหว6างการถูกตรวจสอบเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๙  
ข>อ ๓ ให>ผู>มีรายชื่อในกลุ6ม ๔ ผู>บริหารในองค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน ตามบัญชีแนบ
ท>ายคําสั่งนี้ ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน>าท่ีในองค�กรปกครองส6วนท>องถ่ินท่ีดํารง
ตําแหน6งอยู6เปJนการชั่วคราวโดยไม6ได>รับค6าตอบแทน และข>อ ๔ ให>ผู>มีรายชื่อในกลุ6ม
ท่ี ๕ ข>าราชการองค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน ตามบัญชีแนบท>ายคําสั่งนี้ ไปช6วย
ราชการท่ีศาลากลางจังหวัดท่ีองค�กรปกครองส6วนท>องถ่ินนั้นต้ังอยู6หรือสถานท่ี
ราชการอ่ืนในจังหวัดนั้นๆ ตามท่ีผู>ว6าราชการจังหวัดกําหนด แต6ต>องมิใช6องค�กร
ปกครองส6วนท>องถ่ินท่ีผู>นั้นปฏิบัติหน>าท่ีอยู6เดิม โดยไม6ต>องมีคําร>องขอ และให>            
ผู>ว6าราชการจังหวัดหรือผู>ท่ีผู>ว6าราชการจังหวัดมอบหมายเปJนผู>บังคับบัญชามีอํานาจ
มอบหมายให>ผู>นั้นปฏิบัติงานตามความเหมาะสม  ตามบัญชีแนบท>ายคําสั่งนี้มีรายชื่อ
นายไพรัช ยงคําชา ตําแหน6งนายกเทศมนตรีตําบลท6าแร6 อยู6ในกลุ6มท่ี ๔ และ           
นางบังอร นาคทอง  ตําแหน6งปลัดเทศบาลตําบลท6าแร6  อยู6ในกลุ6มท่ี ๕ ดังนั้น            
จึงไม6ได>เข>าร6วมประชุมในครั้งนี้ 

เรื่องสุดท>าย การใช>โทรศัพท�มือถือภายในห>องประชุมเพ่ือให>การประชุม
เปJนไปด>วยความเรียบร>อย ขอความร6วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลและผู>เข>าร6วม
ประชุมทุกท6านปMดโทรศัพท�มือถือ หากมีความจําเปJนให>เปลี่ยนไปใช>ระบบสั่นแทน
หรือปMดเสียงโทรศัพท�ของท6าน ขอแจ>งให>ท่ีประชุมทราบโดยท่ัวกัน ขอบคุณครับ    

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

ประธานสภาเทศบาล  ลําดับต6อไปเปJนระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ดังนี้     
๑. การรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
๒. การรับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  
มีท6านสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดต>องการแก>ไขรายละเอียดรายงานการประชุม

สภา ท่ีเสนอให>รับรองหรือไม6ประการใดเชิญครับ  หากไม6มีท6านใดจะแก>ไขผมจะขอ
มติท่ีประชุมสภาท6านสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดเห็นว6าควรรับรองรายงานการ
ประชุม กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๕...   
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มติท่ีประชุม                          มีมติจํานวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง เห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุม  

๑. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
๒. สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓    กระทู+ถาม 

- ไม�มี – 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท+องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล+ว 

 - ไม�มี –  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม� 
 
ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปเปJนระเบียบวาระท่ี ๕   ก6อนอ่ืนขอเชิญท6านสมาชิกสภา

เทศบาลตําบลท6าแร6เลือกเลขานุการสภาเทศบาล ให>ปฏิบัติหน>าท่ีเปJนการชั่วคราว
จนกว6าเลขานุการสภาเทศบาลคนปGจจุบันมาปฏิบัติหน>าท่ีได> ตามคําสั่ง คสช. ท่ี ๓๕/
๒๕๖๐  ขอเชิญหัวหน>าสํานักปลัดเทศบาลได>ชี้แจงรายละเอียด  เชิญครับ 

หัวหน>าสํานักปลัดเทศบาล  ขออนุญาตครับท6านประธานสภาเทศบาล ผมพันจ6าเอกธนรัตน�  ธนูศร 
หัวหน>าสํานักปลัดเทศบาล  ตามคําสั่งหัวหน>าคณะรักษาความสงบแห6งชาติ ท่ี ๓๕ / 
๒๕๖๐ เรื่องประกาศรายชื่อเจ>าหน>าท่ีของรัฐท่ีอยู6ในระหว6างการถูกตรวจสอบ
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๙  โดยให>นางบังอร นาคทอง ตําแหน6งปลัดเทศบาล / เลขานุการ
สภาเทศบาล ไปช6วยราชการท่ีศาลากลางจังหวัด ต้ังแต6วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
เปJนต>นไปมีกําหนดไม6เกินสามสิบวัน   เพ่ือให>การดําเนินการประชุมสภาเทศบาล
เปJนไปด>วยความเรียบร>อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด>วยข>อบังคับการ
ประชุมสภาท>องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗  แก>ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข>อ ๑๙ 
วรรคสอง  “ในการประชุมสภาท>องถ่ินครั้งใด ถ>าไม6มีเลขานุการสภาท>องถ่ินหรือมีแต6
ไม6อยู6หรืออยู6แต6ไม6สามารถปฏิบัติหน>าท่ีได>หรือไม6ยอมปฏิบัติหน>าท่ี ให>สภาท>องถ่ิน
เลือกสมาชิกสภาท>องถ่ินหรือข>าราชการหรือพนักงานขององค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน
นั้นคนหนึ่งเปJนผู>ปฏิบัติหน>าท่ีเลขานุการสภาท>องถ่ินเฉพาะในการประชุมความนั้น 
โดยให>นําความในข>อ ๑๓ และข>อ ๒๖ วรรคสองมาใช>บังคับโดยอนุโลม เว>นแต6การ
ลงคะแนนเลือกให>กระทําด>วยวิธีการยกมือ” 

  ข>อ ๘  วิธีเลือกประธานสภาท>องถ่ิน ให>สมาชิกสภาท>องถ่ินแต6ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท>องถ่ินคนหนึ่ ง ท่ีตนเห็นว6าควรให> เปJนผู> ดํารงตําแหน6ง
ประธานสภาท>องถ่ิน การเสนอนั้นต>องมีสมาชิกสภาท>องถ่ินรับรองไม6น>อยกว6าสองคน 
โดยให>สมาชิกสภาท>องถ่ินแต6ละ คนมีสิทธิรับรองได>เพียงครั้งเดียว ชื่อท่ีเสนอไม6จํากัด 

 จํานวน และให>สมาชิกสภาท>องถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล6านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัว
และชื่อสกุลของผู>ท่ีถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแล>วให>ประธาน ท่ีประชุม
ประกาศคะแนนต6อท่ีประชุมสภาท>องถ่ิน ผู>ได>คะแนนสูงสุดเปJนผู>ได>รับเลือก 

  ถ>าได>คะแนน... 



- ๔ - 
 ถ>าได>คะแนนสูงสุดเท6ากันหลายคนให>เลือกใหม6เฉพาะคนท่ีได>คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช>

วิธีเดิม ถ>าผลการเลือกใหม6ปรากฏว6ายังมีผู>คะแนนสูงสุดเท6ากันอีก ให>ใช>วิธีจับสลาก
เฉพาะคนท่ีได>คะแนนสูงสุดเท6ากัน  

ประธานสภาเทศบาล   ขอให>ท6านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู> ท่ีสมควรดํารงตําแหน6งเปJน
เลขานุการสภาเทศบาลเปJนการชั่วคราว  เชิญครับ 

ส.ท.ประจวบ   ขออนุญาตครับท6านประธานสภาเทศบาลผมนายประจวบ บรรจงศิลป. ส.ท.
เขต ๒ ผมขอเสนอนางวนิดา สมปู< ผู> อํานายการกองช6าง รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาลตําบลท6าแร6  เปJนเลขานุการสภาเทศบาลเปJนการชั่วคราวครับ 

ผู+รับรอง  นายณรงค>  ศรีษาวรรณ  ส.ท.เขต ๑  และ นายสุริยา  ศรีวรกุล ส.ท.  
เขต ๒  

ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม6   หากไม6มีผมขอมติใน
ท่ีประชุมสภาเทศบาลว6าให>นางวนิดา สมปู< ผู>อํานายการกองช6าง รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาลตําบลท6าแร6  เปJนเลขานุการสภาเทศบาลเปJนการชั่วคราว ท6านสมาชิก
ท6านใดเห็นชอบกรุณายกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๙  เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง เสนอให+  นางวนิดา 
สมปู@  ผู+ อํานายการกองช�าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตําบลท�าแร�               
เปAนเลขานุการสภาเทศบาลเปAนการช่ัวคราว 

 ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปเปJนเรื่องการพิจารณาร6าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ6าย
ประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๑   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล            
ได>ชี้แจงระเบียบ ต6อท่ีประชุมได>รับทราบ เชิญครับ 

 เลขานุการสภาฯ   ขออนุญาตค6ะท6านประธานสภาเทศบาล   ดิฉันนางวนิดา สมปู< ตําแหน6ง
ผู> อํ านวยการกองช6 าง  ทํ าหน> า ท่ี เลขานุ การสภาเทศบาลเปJนการชั่ วคราว                 
ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมการพิจารณาร6าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๑            
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด>วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส6วน
ท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ แก>ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  หมวด ๓ วิธีการ
จัดทํางบประมาณ  ข>อ ๒๓ ให>เจ>าหน>าท่ีงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ 
วิเคราะห� และแก>ไขงบประมาณในชั้นต>นแล>วเสนอต6อคณะผู>บริหารท>องถ่ิน 

   เม่ือคณะผู>บริหารท>องถ่ิน ได>พิจารณาอนุมัติให>ต้ังวงเงินงบประมาณยอดใด
เปJนงบประมาณประจําปVแล>ว  ให>เจ>าหน>าท่ีงบประมาณรวบรวมและจัดทําเปJนร6าง
งบประมาณรายจ6ายเสนอต6อคณะผู>บริหารท>องถ่ินอีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือคณะผู>บริหาร
ท>องถ่ินได>นําเสนอต6อสภาท>องถ่ิน ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว6าด>วยข>อบังคับการประชุมสภาท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแก>ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๓ ญัตติ  ข>อ ๓๘ ญัตติท้ังหลายต>องเสนอ
ล6วงหน>าเปJนหนังสือยื่นต6อประธานสภาท>องถ่ินล6วงหน>าก6อนวันประชุมไม6น>อยกว6า
สามวัน และมีสมาชิกสภาท>องถิ่นรับรองอย6างน>อยสองคน และข>อ ๔๕ วรรคสาม  
ญัตติร6างข>อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม6ได>  ในวันนี้เราจะประชุม
ในวาระท่ี ๑  เท6านั้น    

 
 

สําหรับการอภิปราย… 
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สําหรับการอภิปรายหลังจากท่ีผู>บริหารได>นําเสนออภิปรายสมาชิกสภา

เทศบาลได>รับทราบ  สมาชิกสภาเทศบาลสามารถอภิปรายได>ประมาณ ๑๐ นาที      
ในแต6ละหมวด แต6ละรายการหากอภิปรายไปแล>วไม6สามารถอภิปรายได>อีกในประเด็นเดิม 
แต6หากมีประเด็นอ่ืนเข>ามาก็สามารถอภิปรายได>ค6ะ   เม่ือสภาท>องถ่ินมีมติรับหลักการแห6ง
ร6างข>อบัญญัติงบประมาณ   ประธานสภาท>องถ่ินจะต>องส6งให>คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาซ่ึงมี  ๓  ท6าน   ตามท่ีได>แต6งต้ัง  หากไม6มีการแปรญัตติก็ไม6ต>องยื่นคําขอ         
แปรญัตติ จึงขอเรียนในท่ีประชุมได>ทราบท่ัวกัน ขอบคุณค6ะ 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปขอเรียนเชิญฝ<ายผู>บริหารได>แถลงคําประกอบงบประมาณต6อ
สภาเทศบาลขอเรียนเชิญครับ 

รองนายกเทศมนตรี   สวัสดีครับผมนายโสมนัส  เสมอพิทักษ� รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท6าแร6 ขอสวัสดีท6านประธานในท่ีประชุม  สมาชิกสภา
เทศบาล  ผู>อํานวยการกองและหัวหน>ากองต6างๆ   ท่ีได>เข>าร6วมประชุมพิจารณาร6าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๑  
ลําดับต6อไปผมขออนุญาตแถลงคําประกอบงบประมาณต6อสภาเทศบาลตําบลท6าแร6 
ดังนี้   

เรียน  ท�านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท�าแร� 
บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู>บริหารเทศบาล จะได>เสนอร6างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ6ายประจําปVต6อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้จึงขอแถลงให>ท6าน
ประธานและสมาชิกทุกท6านได>ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ และ
แนวนโยบายในการดําเนินงานประจําปVงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต6อไปนี้ 

๑. สถานะการคลัง 
ในปVงบประมาณ พ.ศ.256๑  เทศบาลได>ประมาณการรายรับไว> 

จํานวน  5๙,0๐0,000 บาท  โดยแยกเปJนประมาณการรายรับจากเงินรายได> 
จํานวน 3๔,000,000 บาท ประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน             
25,0๐0,000 บาท และในส6วนของงบประมาณรายจ6ายเทศบาลตําบลท6าแร6ได>กําหนด
วงเงินจ6ายไว>  จํานวน  5๙,0๐0,000 บาท  และงบประมาณรายจ6ายเฉพาะการประปา 
กิจการประปา  ต้ังรับและจ6ายไว>สมดุล จํานวน ๒,๗๕๗,๑๐๐ บาท  รวมเปJนเงิน
งบประมาณรายจ6 ายของ เทศบาล ตํ าบลท6 าแร6 และ กิจการประปา ท้ั งสิ้ น  
๖๑,๗๕๗,๑๐๐ บาท  ซ่ึงคาดว6าจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะด>านต6างๆ         
ให>มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การจัดทํางบประมาณของเทศบาลเปJนแบบการจัดทําสมดุล 
(รายจ6ายเท6ากับรายรับ) ปGจ จุบัน เ ทศบาลมียอด เ งินสะสม ทั้ง สิ ้น  จํานว น 
๓๒,๒๙๐,๐๒๔.๒๙ บาท สามารถนํามาใช>ได>จํานวน ๑๑,๐๔๘,๒๙๔.๓๓ บาท 
และสะสมไว>ท่ีกองทุนส6งเสริมกิจการเทศบาล(กสท.) จํานวน ๖,๐๗๔,๒๙๘.๘๗ บาท 
ส6วนเงินสะสมของกิจการประปาจํานวน ๓,๕๑๗,๓๘๒.๖๗ บาท 

๒. การบริหารงบประมาณในปIท่ีผ�านมาและปIปJจจุบัน 
ในปVงบประมาณท่ีผ6านมา  เทศบาลตําบลท6าแร6สามารถดําเนินกิจการตามท่ี

ได>ตั้งงบประมาณรายจ6ายไว>ครบถ>วนทุกโครงการ 
 
 
 

๒.๑ รายรับปVงบประมาณ… 
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  ๒.๑ รายรับปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประมาณการไว> รวมทั้งสิ้น
๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ซ่ึงได>รวมเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลได>ให>องค�กรปกครองส6วน
ท>องถ่ินต้ังรายการไว>รองรับเงินอุดหนุนเบ้ียผู>สูงอายุ เบ้ียผู>พิการ  ทําให>ฐานะการคลัง
ของเทศบาลม่ันคงพอสมควร การบริหารงบประมาณท่ีผ6านมาและในปVปGจจุบัน
เทศบาลตําบลท6าแร6สามารถดําเนินการตามท่ีได>ต้ังรายจ6ายไว>ครบทุกโครงการ สําหรับ
รายรับท่ีได>ต้ังรับประจําปVงบประมาณปV พ.ศ.๒๕๖๑  จึงได>ต้ังงบประมาณรายรับตั้งไว+ 
๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ให>ท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจงรายละเอียด               
แต6ละแผนงานครับ 

เลขานุการสภาฯ     ลําดับต6อไปดิฉันขออนุญาตชี้แจงร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6าย
ประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ในวาระท่ี ๑  ดิฉันขอให>สมาชิกสภาเทศบาลทุกท6าน
ตรวจสอบตาม ร6างเทศบัญญัติฯ ท่ีได>แจกให>พิจารณาล6วงหน>าแล>ว และคิดว6าท6าน
สมาชิกสภาเทศบาลได>ทําความเข>าใจในรายละเอียดเรียบร>อยแล>ว และใคร6ขอความ
ร6วมมือสมาชิกสภาเทศบาล  ได>พิจารณาร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปV
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  แต6ละแผนงานพร>อมกันอีกครั้งค6ะ                        

     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป   
    ๑.หมวดเงินเดือน (ฝ<ายการเมือง)     2,๗๕๘,๓๒๐  บาท 
    ๒.หมวดเงินเดือน (ฝ<ายประจํา)  3,๖๒๒,๔๐๐  บาท 
    ๓.หมวดค6าตอบแทน      ๑๘๗,๔๐๐  บาท 

  ๔.หมวดค6าใช>สอย   ๑,๔๐๖,๙๒๐  บาท   
  ๕.หมวดค6าวัสดุ       ๒๑๓,๐๐๐  บาท 
  6.หมวดค6าสาธารณูปโภค      600,000  บาท 
  ๗.หมวดครุภัณฑ�       ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
                    รวม    ๘,๘๘๘,๐๔๐  บาท  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
  ๑.หมวดเงินเดือน (ฝ<ายประจํา)  ๑,๕๑๒,๐๐๐  บาท 
  ๒.หมวดค6าตอบแทน          ๔๖,๐๐0  บาท 
  ๓.หมวดค6าใช>สอย         ๑๙๐,000  บาท 
  ๔.หมวดค6าวัสดุ              ๕๕,๐๐๐  บาท 
  ๕.หมวดสาธารณูปโภค          ๑๐๐,๐๐๐  บาท   

     รวม   ๑,๙๐๓,๐๐๐  บาท 
งานบริหารงานคลัง  

๑.หมวดเงินเดือน (ฝ<ายประจํา)  ๓,๐๗๒,๐๐๐  บาท 
  ๒.หมวดค6าตอบแทน        ๑๐๗,๐๐0  บาท 
  ๓.หมวดค6าใช>สอย           ๑๗๐,๕๐๐  บาท 
  ๔.หมวดค6าวัสดุ          ๒๑๕,๐๐๐  บาท 
  ๕.หมวดสาธารณูปโภค                      15,๐๐๐  บาท  
             รวม   ๓,๕๗๙,๕๐๐  บาท 
                      รวมเปAนเงินท้ังส้ิน   ๑๔,๓๗๐,๕๔๐  บาท 
 

สําหรับรายละเอียด… 
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สําหรับรายละเอียดร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานบริหารงานท่ัวไป   ตามร6างเทศบัญญัติฯ ท่ีได>แจกจ6ายให>        
ท6านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท6านได>พิจารณาแล>ว 

ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจงรายละเอียดร6างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานบริหารงานท่ัวไปนั้น   
ไม6ทราบว6ามีสมาชิกท6านใดมีข>อสงสัยไม6เข>าใจและต>องการจะอภิปรายเชิญครับ  ถ>าไม6มี
ผู>อภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นสมควรรับ
หลักการตามร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑         
ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานบริหารงานท่ัวไป   กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  จํานวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ให+รับ
หลักการตามร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปIงบประมาณ                 
พ.ศ.๒๕๖๑  ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานบริหารงานท่ัวไป    

ประธานสภาเทศบาล  หากไม6 มีผู> ใดจะอภิปรายขอเชิญท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจง
รายละเอียดร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปV พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานอ่ืน
ต6อไป เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

๑.หมวดเงินเดือน (ฝ<ายประจํา)     ๖๔๘,๐๐๐  บาท  
  ๒.หมวดค6าใช>สอย   ๑,๖๑๐,๓๐๐  บาท 
  ๓.หมวดค6าวัสดุ       ๓๑๐,๐๐๐  บาท 
  ๔.หมวดค6าสาธารณูปโภค        ๑๐,๐๐๐  บาท 
  ๕.หมวดค6าครุภัณฑ�        ๘๐,๐๐๐  บาท 
  ๖.หมวดเงินอุดหนุน        ๓๐,๐๐๐  บาท 
         รวม   ๒,๖๘๘,๓๐๐  บาท   
งานเทศกิจ 
  ๑.หมวดค6าใช>สอย      ๑๕,๐๐๐  บาท 
            รวม   ๑๕,๐๐๐  บาท 

        รวมเปAนเงินท้ังส้ิน  ๒,๗๐๓,๓๐0 บาท 

สําหรับรายละเอียดร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานการรักษาความสงบภายใน  ตามร6างเทศบัญญัติฯ                   
ท่ีได>แจกจ6ายให>ท6านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท6านได>พิจารณาแล>ว  

ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจงรายละเอียดร6างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานการรักษาความ          
สงบภายในนั้น  ไม6ทราบว6ามีสมาชิกท6านใดมีข>อสงสัยไม6เข>าใจและต>องการจะอภิปราย
เชิญครับ  ถ>าไม6มีผู>อภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล  ท6านสมาชิกท6านใด
เห็นสมควรรับหลักการตามร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานการรักษาความสงบภายใน  กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ  

 
 

มติท่ีประชุม… 



- ๘ - 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ เ ห็นชอบ  จํานวน  ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เ สียง                

ให+รับหลักการตามร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปIงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

 
ประธานสภาเทศบาล  หากไม6 มีผู> ใดจะอภิปรายขอเชิญท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจง

รายละเอียดร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปV พ.ศ.๒๕๖๑  ของแผนงานอ่ืน
ต6อไป เชิญครับ  

เลขานุการสภาฯ      แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

๑.หมวดเงินเดือน (ฝ<ายประจํา)  ๓,๐๘๔,๐๐๐  บาท 
  ๒.หมวดค6าตอบแทน        ๕๗,๙๐๐  บาท 
  ๓.หมวดค6าใช>สอย      ๖๓๗,000  บาท 
  ๔.หมวดค6าวัสดุ       ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
  ๕.หมวดสาธารณูปโภค        ๖๐,๐๐๐  บาท  
  ๖.หมวดเงินอุดหนุน        ๑๕,๐๐๐  บาท 
                   รวม  ๔,๐๓๓,๙๐๐  บาท 
งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

๑.หมวดค6าใช>สอย       ๗๕๑,๓๐๐  บาท 
๒.หมวดค6าวัสดุ    ๑,๒๖๒,๘๐๐  บาท 
๓.หมวดเงินอุดหนุน   ๒,๑๙๖,๐๐๐  บาท 
      รวม    ๔,๒๑๐,๑๐๐  บาท  

   งานศึกษาไม�กําหนดระดับ 
  ๑.หมวดค6าใช>สอย     ๔๐๐,๔๐๐  บาท 
  ๒.หมวดค6าวัสดุ        ๘๔,๔๐๐  บาท  
  ๓.หมวดสาธารณูปโภค       ๑๐,๐๐๐  บาท 
       รวม       ๔๙๔,๘๐๐  บาท 

     รวมเปAนเงินท้ังส้ิน   ๘,๗๓๘,๘๐๐  บาท 

สําหรับรายละเอียดร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานการศึกษา  ตามร6างเทศบัญญัติฯ ท่ีได>แจกจ6ายให>ท6านสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท6านได>พิจารณาแล>ว 

ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจงรายละเอียดร6างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานการศึกษานั้น      
ไม6ทราบว6ามีสมาชิกท6านใดมีข>อสงสัยไม6เข>าใจและต>องการจะอภิปรายเชิญครับ  ถ>าไม6มี
ผู>อภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นสมควรรับ
หลักการตามร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑            
ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานการศึกษา  กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ เ ห็นชอบ  จํานวน  ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เ สียง                
ให+รับหลักการตามร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปIงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๑  ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานการศึกษา   

ประธานสภาเทศบาล… 



- ๙ - 

ประธานสภาเทศบาล  หากไม6 มีผู> ใดจะอภิปรายขอเชิญท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจง
รายละเอียดร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปV พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานอ่ืน
ต6อไป เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ      แผนงานสาธารณสุข 
   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

๑.หมวดเงินเดือน (ฝ<ายประจํา)     ๙๐๖,๐๐๐  บาท 
  ๒.หมวดค6าตอบแทน        ๓๖,๐00  บาท  
  ๓.หมวดค6าใช>สอย        ๔๕,๕๐๐  บาท 
  ๔.หมวดค6าวัสดุ         ๔๐,๐๐๐  บาท   

                             รวม    ๑,๐๒๗,๕๐๐ บาท 
   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

๑.หมวดค6าใช>สอย            ๑,๑๗๔,๕๐๐  บาท 
  ๒.หมวดค6าวัสดุ     ๓๑๓,๐๐๐  บาท 
       รวม   ๑,๔๘๗,๕๐๐ บาท 

     รวมเปAนเงินท้ังส้ิน   2,๕๑๕,๐๐0 บาท 

สําหรับรายละเอียดร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานสาธารณสุข  ตามร6างเทศบัญญัติฯ ท่ีได>แจกจ6ายให>ท6านสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท6านได>พิจารณาแล>ว 

ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจงรายละเอียดร6างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานสาธารณสุขนั้น      
ไม6ทราบว6ามีสมาชิกท6านใดมีข>อสงสัยไม6เข>าใจและต>องการจะอภิปรายเชิญครับ  ถ>าไม6มี
ผู>อภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นสมควรรับ
หลักการตามร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑          
ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานสาธารณสุข  กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ เ ห็นชอบ  จํ านวน ๙ เ สียง งดออกเ สียง ๑ เ สียง                
ให+รับหลักการตามร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปIงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๑  ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานสาธารณสุข   

ประธานสภาเทศบาล  หากไม6 มีผู> ใดจะอภิปรายขอเชิญท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจง
รายละเอียดร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปV พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานอ่ืน
ต6อไป เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ                    แผนงานสังคมสงเคราะห> 
   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห> 

๑.หมวดเงินเดือน (ฝ<ายประจํา)  ๑,๓๑๓,๖๐๐  บาท 
  ๒.หมวดค6าตอบแทน        ๗๖,๐๐๐  บาท 
  ๓.หมวดค6าใช>สอย        ๔๐,๐๐๐  บาท 
  ๔.หมวดค6าวัสดุ         ๕๕,๐๐๐  บาท 
  ๕.หมวดค6าสาธารณูปโภค        ๓๖,๐๐๐  บาท   
                   รวม   1,๕๒๐,๖๐๐  บาท 

งานสวัสดิการสังคม… 



- ๑๐ - 
 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห> 
  ๑.หมวดค6าใช>สอย   ๓๒๗,๐๐๐  บาท 
        รวม   ๓๒๗,๐๐๐  บาท 
                  รวมเปAนเงินท้ังส้ิน   ๑,๘๔๗,๖๐0  บาท 

สําหรับรายละเอียดร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานสังคมสงเคราะห� ตามร6างเทศบัญญัติฯ ท่ีได>แจกจ6ายให>ท6าน
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท6านได>พิจารณาแล>ว  

ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจงรายละเอียดร6างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานสังคมสงเคราะห�นั้น  
ไม6ทราบว6ามีสมาชิกท6านใดมีข>อสงสัยไม6เข>าใจและต>องการจะอภิปรายเชิญครับ  ถ>าไม6มี
ผู>อภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นสมควรรับ
หลักการตามร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑            
ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานสังคมสงเคราะห�  กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ เ ห็นชอบ  จํ านวน ๙ เ สียง งดออกเ สียง ๑ เ สียง                
ให+รับหลักการตามร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปIงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานสังคมสงเคราะห>   

ประธานสภาเทศบาล  หากไม6 มีผู> ใดจะอภิปรายขอเชิญท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจง
รายละเอียดร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปV พ.ศ.๒๕๖๑  ของแผนงานอ่ืน
ต6อไป เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ                           แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

๑.หมวดเงินเดือน (ฝ<ายประจํา)             ๘๖๗,๘๑๐  บาท 
๒.หมวดค6าใช>สอย    ๕๙๗,๖๐๐  บาท 

        รวม  ๑,๔๖๕,๔๑๐ บาท 
งานไฟฟNาถนน 
  ๑.หมวดค6าวัสดุ       ๖๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๒.หมวดสาธารณูปโภค        ๘๐,๐๐๐  บาท 
  ๓.หมวดเงินอุดหนุน          ๒๐,๐๐๐  บาท 
           รวม   ๗๐๐,๐๐๐  บาท 
งานสวนสาธารณะ 
  ๑. หมวดค6าใช>สอย      ๕๗๖,๐๐๐  บาท 

๒. หมวดค6าวัสดุ         ๑๕๐,๐๐๐  บาท  
           รวม   ๗๒๖,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล… 



- ๑๑ - 
 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  ๑.หมวดเงินเดือน      ๔๙๗,๔๐๐  บาท 
  ๒.หมวดค6าใช>สอย            ๑,๙๓๔,๒๐๐  บาท 

๓.หมวดค6าวัสดุ                 ๖๕๕,๐๐๐  บาท 
๔.หมวดค6าสาธารณูปโภค                          ๖๐,๐๐๐  บาท 

                  รวม    ๓,๑๔๖,๖๐๐  บาท 
งานบําบัดน้ําเสีย 
  ๑. หมวดค6าใช>สอย      ๑๙๒,๐๐๐  บาท 

๒. หมวดค6าสาธารณูปโภค              ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
     รวม   ๓๔๒,๐๐๐  บาท 

      รวมเปAนเงินท้ังส้ิน    ๖,๓๘๐,๐๑๐ บาท 

สําหรับรายละเอียดร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานเคหะและชุมชน  ตามร6างเทศบัญญัติฯ ท่ีได>แจกจ6ายให>ท6าน
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท6านได>พิจารณาแล>ว 

ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจงรายละเอียดร6างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานเคหะและชุมชนนั้น  
ไม6ทราบว6ามีสมาชิกท6านใดมีข>อสงสัยไม6เข>าใจและต>องการจะอภิปรายเชิญครับ  ถ>าไม6มี
ผู>อภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นสมควรรับ
หลักการตามร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑            
ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานเคหะและชุมชน  กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ เ ห็นชอบ  จํานวน  ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เ สียง                
ให+รับหลักการตามร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปIงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๑  ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานเคหะและชุมชน   

ประธานสภาเทศบาล  หากไม6 มีผู> ใดจะอภิปรายขอเชิญท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจง
รายละเอียดร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปV พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานอ่ืน
ต6อไป เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ       แผนงานสร+างความเข+มแข็ง     
   งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข+มแข็ง 
    ๑.หมวดค6าใช>สอย         ๓๓๑,๐๐๐  บาท   
           รวม    ๓๓๑,๐๐๐  บาท 
                                                                        รวมเปAนเงินท้ังส้ิน   ๓๓๑,๐๐๐  บาท 

สําหรับรายละเอียดร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานสร>างความเข>มแข็ง  ตามร6างเทศบัญญัติฯ ท่ีได>แจกจ6ายให>ท6าน
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท6านได>พิจารณาแล>ว 

 

 

ประธานสภาเทศบาล… 



- ๑๒ - 

ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจงรายละเอียดร6างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานสร>างความเข>มแข็งนั้น 
ไม6ทราบว6ามีสมาชิกท6านใดมีข>อสงสัยไม6เข>าใจและต>องการจะอภิปรายเชิญครับ  ถ>าไม6มี
ผู>อภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นสมควรรับ
หลักการตามร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑           
ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานสร>างความเข>มแข็ง  กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  จํานวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง        
ให+รับหลักการตามร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปIงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๑  ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานสร+างความเข+มแข็ง   

ประธานสภาเทศบาล  หากไม6 มีผู> ใดจะอภิปรายขอเชิญท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจง
รายละเอียดร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปV พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานอ่ืน
ต6อไป เชิญครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    ๑.หมวดค6าใช>สอย      ๒๐,๐๐๐  บาท 
                     รวม  ๒๐,๐๐๐  บาท  

งานศาสนาวัฒนธรรมท+องถ่ิน  
    ๑.หมวดค6าใช>สอย              ๑,๓๐๕,๐๐๐  บาท 
    ๒.หมวดเงินอุดหนุน      1๒๐,๐๐๐  บาท 

                รวม   ๑,๔๒๕,๐๐๐  บาท 
งานวิชาการวางแผนส�งเสริมการท�องเท่ียว  
  ๑.หมวดค6าใช>สอย      ๑๐,๐๐๐  บาท 
           รวม ๑๐,๐๐๐  บาท 

   งานกีฬาและนันทนาการ 
    ๑.หมวดค6าใช>สอย      ๑๔๗,๐๐๐  บาท 

        รวม   ๑๔๗,๐๐๐  บาท 
                                                                   รวมเปAนเงินท้ังส้ิน  ๑,๖๐๒,๐๐๐ บาท 

สําหรับรายละเอียดร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ตามร6างเทศบัญญัติฯ 
ท่ีได>แจกจ6ายให>ท6านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท6านได>พิจารณาแล>ว  

ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจงรายละเอียดร6างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ นั้น   ไม6ทราบว6ามีสมาชิกท6านใดมีข>อสงสัยไม6เข>าใจและ
ต>องการจะอภิปรายเชิญครับ  ถ>าไม6มีผู>อภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล  
ท6านสมาชิกท6านใดเห็นสมควรรับหลักการตามร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6าย
ประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ   

 

 

มติท่ีประชุม… 



- ๑๓ - 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ เ ห็นชอบ  จํ านวน ๙ เ สียง งดออกเ สียง ๑ เ สียง                
ให+รับหลักการตามร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปIงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๑  ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

ประธานสภาเทศบาล  หากไม6 มีผู> ใดจะอภิปรายขอเชิญท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจง
รายละเอียดร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปV พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานอ่ืน
ต6อไป เชิญครับ  

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑.หมวดเงินเดือน (ฝ<ายประจํา)  ๑,๗๘๙,๕๖๐  บาท 
  ๒.หมวดค6าตอบแทน        ๓๐,๐๐0  บาท 
  ๓.หมวดค6าใช>สอย      ๕๗๒,๕๐๐  บาท 
  ๔.หมวดค6าวัสดุ         ๖๐,๐๐๐  บาท 

                     รวม  ๒,๔๕๒,๐๖๐  บาท 
   งานก�อสร+างโครงสร+างพ้ืนฐาน 
    ๑.หมวดค6าวัสดุ         ๑๕๐,00๐  บาท  
    ๒.หมวดค6าท่ีดินและสิ่งก6อสร>าง    ๒,๓๓๒,๐๐๐  บาท 
                   รวม    ๒,๔๘๒,๐๐๐  บาท 
             รวมเปAนเงินท้ังส้ิน  ๔,๙๓๔,๐๖๐  บาท  

สําหรับรายละเอียดร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ตามร6างเทศบัญญัติฯ ท่ีได>แจกจ6าย
ให>ท6านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท6านได>พิจารณาแล>ว  

ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจงรายละเอียดร6างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธานั้น  ไม6ทราบว6ามีสมาชิกท6านใดมีข>อสงสัยไม6เข>าใจและต>องการจะอภิปราย
เชิญครับ  ถ>าไม6มีผู>อภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล  ท6านสมาชิกท6านใด
เห็นสมควรรับหลักการตามร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  กรุณายกมือข้ึน         
เชิญครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ เ ห็นชอบ  จํานวน  ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เ สียง                
ให+รับหลักการตามร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปIงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๑  ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ประธานสภาเทศบาล  หากไม6 มีผู> ใดจะอภิปรายขอเชิญท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจง
รายละเอียดร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปV พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานอ่ืน
ต6อไป เชิญครับ 

 

 

        เลขานุการสภาฯ ...     



- ๑๔ - 
เลขานุการสภาฯ        แผนงานการเกษตร 
   งานส�งเสริมการเกษตร  
    ๑.หมวดค6าใช>สอย           ๒๒,๐๐๐  บาท    
                   รวม   ๒๒,๐๐0  บาท  

งานอนุรักษ>แหล�งน้ําและป@า 
    ๑.หมวดค6าใช>สอย           ๓,๐๐๐  บาท    
                   รวม   ๓,๐๐0  บาท 
                    รวมเปAนเงินท้ังส้ิน   ๒๕,๐๐๐  บาท   

 สําหรับรายละเอียดงบประมาณรายจ6ายประจําปV พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงาน
การเกษตร  ตามร6างเทศบัญญัติฯ ในแต6ละหมวดเปJนไปตามท่ีได>แจกจ6ายให>ท6าน
สมาชิกสภาทุกท6านได>พิจารณาล6วงหน>าแล>ว 

ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจงรายละเอียดร6างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานการเกษตรนั้น      
ไม6ทราบว6ามีสมาชิกท6านใดมีข>อสงสัยไม6เข>าใจและต>องการจะอภิปรายเชิญครับ  ถ>าไม6มี
ผู>อภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นสมควรรับ
หลักการตามร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑          
ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานการเกษตร กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ   

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ เ ห็นชอบ  จํานวน  ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เ สียง               
ให+รับหลักการตามร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปIงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๑  ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานการเกษตร 

ประธานสภาเทศบาล  หากไม6 มีผู> ใดจะอภิปรายขอเชิญท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจง
รายละเอียดร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปV พ.ศ.๒๕๖๑  ของแผนงานอ่ืน
ต6อไป เชิญครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ      แผนงานการพาณิชย> 
   งานตลาดสด  
    ๑.หมวดค6าใช>สอย           ๔๐๓,๘๓๐  บาท 
    ๒.หมวดค6าสาธารณูปโภค           ๒0๐,๐๐๐  บาท 
                  รวม   ๖๐๓,๘๓๐  บาท 
   งานโรงฆ�าสัตว>   

๑.หมวดเงินเดือน (ฝ<ายประจํา)           ๓๒๖,๘๕๐  บาท 
  ๒.หมวดค6าใช>สอย            ๙๘๐,๐๐๐  บาท  
  ๓.หมวดค6าวัสดุ             ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๔.หมวดค6าสาธารณูปโภค    ๒๐,๐๐๐  บาท 
              รวม   ๑,๕๒๖,๘๕๐  บาท 
                 รวมเปAนเงินท้ังส้ิน  ๒,๑๓๐,๖๘๐  บาท   

 สําหรับรายละเอียดงบประมาณรายจ6ายประจําปV พ.ศ.๒๕๖๑  ของแผนงาน
การพาณิชย�  ตามร6างเทศบัญญัติฯ ในแต6ละหมวดเปJนไปตามท่ีได>แจกจ6ายให>ท6าน
สมาชิกสภาทุกท6านได>พิจารณาล6วงหน>าแล>ว 

ประธานสภาเทศบาล… 



- ๑๕ - 

ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจงรายละเอียดร6างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานการพาณิชย�นั้น      
ไม6ทราบว6ามีสมาชิกท6านใดมีข>อสงสัยไม6เข>าใจและต>องการจะอภิปรายเชิญครับ  ถ>าไม6มี
ผู>อภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นสมควรรับ
หลักการตามร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑         
ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานการพาณิชย� กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ   

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ เ ห็นชอบ  จํ านวน ๙ เ สียง งดออกเ สียง ๑ เ สียง                 
ให+รับหลักการตามร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปIงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๑  ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานการพาณิชย> 

ประธานสภาเทศบาล  หากไม6 มีผู> ใดจะอภิปรายขอเชิญท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจง
รายละเอียดร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปV พ.ศ.๒๕๖๑  ของแผนงานอ่ืน
ต6อไป เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ      แผนงานงบกลาง 
  ๑.ค6าชําระหนี้เงินต>น   ๒,๐๐๒,๐๓๐  บาท 
  ๒.ค6าชําระหนี้ดอกเบ้ีย      ๓๗๙,๓๑๐  บาท 
  ๓.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      ๒๔๐,๐๐๐  บาท 
  ๔.เงินช6วยเหลืองบเฉพาะการประปา    ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๕.ค6าเบ้ียยังชีพผู>ป<วยเอดส�       ๔๘,๐๐๐  บาท 
  ๖.ค6าเบ้ียยังชีพผู>สูงอายุ    ๗,๗๐๔,๐๐๐ บาท 
  ๗.ค6าเบ้ียความพิการ    ๑,๘๗๒,๐๐๐ บาท 
  ๘.เงินสํารองจ6าย          ๕๐,๐๐๐  บาท 

๙.รายจ6ายตามข>อผูกพัน       ๓๑๐,๕๗๐  บาท 
๑๐.บําเหน็จ/บํานาญ       ๗๑๖,๑๐๐  บาท 
       รวมเปAนเงินท้ังส้ิน  ๑๓,๔๒๒,๐๑๐  บาท 

  
สําหรับรายละเอียดร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ ของงานงบกลาง  ตามร6างเทศบัญญัติฯ ท่ีได>แจกจ6ายให>ท6านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท6านได>พิจารณาแล>ว 

ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจงรายละเอียดร6างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานงบกลางนั้น                
ไม6ทราบว6ามีสมาชิกท6านใดมีข>อสงสัยไม6เข>าใจและต>องการจะอภิปรายเชิญครับ  ถ>าไม6มี
ผู>อภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นสมควรรับ
หลักการตามร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑           
ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานงบกลาง  กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ เ ห็นชอบ  จํานวน  ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เ สียง               
ให+รับหลักการตามร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปIงบประมาณ    
พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานงบกลาง 

 

ประธานสภาเทศบาล… 



- ๑๖ - 

ประธานสภาเทศบาล  หากไม6 มีผู> ใดจะอภิปรายขอเชิญท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจง
รายละเอียดร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปV พ.ศ.๒๕๖๑ ของแผนงานอ่ืน
ต6อไป เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ       งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการประปา 
   งบกลาง      
   ๑.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม          ๑๖,๐๐๐  บาท  
   ๒.เงินสํารองจ6าย                ๑๐,๐๐๐  บาท      

      รวม      ๒๖,๐๐๐  บาท  
งานกิจการประปา 
  ๑.หมวดเงินเดือน(ประจํา)           ๙๐๓,๖๐๐  บาท 
  ๒.หมวดค6าตอบแทน     ๘๗,๖๐0  บาท 
  ๓.หมวดค6าใช>สอย   ๕๗๔,๘๐๐  บาท 
  ๔.หมวดค6าวัสดุ    ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
  ๕.หมวดค6าสาธารณูปโภค   ๖๙๐,๐๐๐  บาท 
  ๖.หมวดค6าครุภัณฑ�     ๒๕,๑00  บาท 
              รวม   ๒,๗๓๑,๑๐0  บาท 

    รวมเปAนเงินท้ังส้ิน ๒,๗๕๗,๑๐๐  บาท  

สําหรับรายละเอียดร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ของงานเฉพาะการประปา  ตามร6างเทศบัญญัติฯ ท่ีได>แจกจ6ายให>ท6าน
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท6านได>พิจารณาแล>ว 

ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีท6านเลขานุการสภาเทศบาลได>ชี้แจงรายละเอียดร6างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ของงบประมาณรายจ6ายเฉพาะ
การประปานั้น  ไม6ทราบว6ามีสมาชิกท6านใดมีข>อสงสัยไม6เข>าใจและต>องการจะอภิปราย
เชิญครับ  ถ>าไม6มีผู>อภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล  ท6านสมาชิกท6านใด
เห็นสมควรรับหลักการตามร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๑ ของงบประมาณรายจ6ายเฉพาะการประปา กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ เ ห็นชอบ  จํานวน  ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เ สียง               
ให+รับหลักการตามร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปIงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๑  ในวาระท่ี ๑ ของงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการประปา 

ประธานสภาเทศบาล   เม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการ ตามร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6าย
ประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ในวาระท่ี ๑  จํานวน ๙ เสียง งดออกเสียง            
๑ เสียง หลังจากนี้ประธานสภาจะส6งร6างเทศบัญญัติให>คณะกรรมการแปรญัตติร6าง
เทศบัญญัติฯ โดยละเอียด ตามท่ีได>รับการเลือกจากสภาแล>ว ๓ ท6าน ประกอบด>วย              
๑) นายอดุลรัตน�  สกนธวัตน�  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒   ๒) นายสุรศักด์ิ  บุริพา   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๒  ๓) นายณรงค�  ศรีษาวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล          
เขต ๑  ได>ร6วมกันพิจารณาร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๑  ท่ีสภาเทศบาลมีมติรับหลักการเรียบร>อยแล>ว  หากท6านใด 

 

จะขอแปรญัตติ… 



- ๑๗ - 

จะขอแปรญัตติขอให>ยื่นคําแปรญัตติต6อคณะกรรมการแปรญัตติร6างเทศบัญญัติฯ                      
เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได>พิจาณาแล>ว  จะต>องเสนอร6างเทศบัญญัติพร>อม
รายงานและบันทึกความเห็นต6อประธานสภา เพ่ือจะได>นําส6งรายงานนั้นแก6สมาชิก
สภาท>องถ่ินไม6น>อยกว6ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก6อนวันประชุมพิจารณาร6างเทศบัญญัติฯ        
ในวาระท่ี ๒  และวาระท่ี ๓ ในการประชุมครั้งต6อไป   

ดังนั้น เพ่ือให>การปฏิบัติของคณะกรรมการแปรญัตติเปJนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว6าด>วยข>อบังคับการประชุมสภาท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก>ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข>อ ๔๙ ขอให>ท่ีประชุมสภากําหนดระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติต6อคณะกรรมการแปรญัตติ  

ส.ท.ไมตรี      ผมขอเสนอให>ท่ีประชุมสภามอบหมายให>คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
แปรญัตติร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑            
ให>แล>วเสร็จภายใน ๔ วัน นับต้ังแต6วันท่ี ๗ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยให>ท่ีประชุม
สภาเทศบาลเสนอคําแปรญัตติต6อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว6างวันท่ี ๗ – ๙  
สิงหาคม ๒๕๖๐ ต้ังแต6เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  ณ ห>องกิจการสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล  มีท6านสมาชิกสภาท6านใดจะเสนอการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ 
ต6อคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ิมเติมเชิญครับ หากไม6มีสมาชิกท6านใดเสนอแล>ว           
ผมจะขอมติท่ีประชุมท6านใดเห็นว6าให>คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติร6าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให>แล>วเสร็จ
ภายใน ๔ วัน นับต้ังแต6วันท่ี ๗ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดระยะเวลาเสนอ 
คําแปรญัตติต6อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว6างวันท่ี ๗ – ๙  สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ต้ังแต6เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.   ตามท่ีท6านไมตรี  อินธิเสน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต ๑ กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  ให+คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร�างเทศบัญญัติฯ ให+แล+วเสร็จ
ภายใน ๔ วัน (วันท่ี ๗ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) โดยกําหนดระยะเวลาเสนอ        
คําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติภายใน วันท่ี ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
จํานวน ๙ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

ส.ท.อดุลรัตน�   ขออนุญาตครับท6านประธานสภาเทศบาล ผมในนามประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ เรื่องการพิจารณาแปรญัตติของคณะกรรมการ ผมขอเชิญนายโสมนัส 
เสมอพิทักษ� รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตําบลท6าแร6  
เข>าร6วมประชุมพิจารณาคําแปรญัตติร6วมกันครับ  

รองนายกเทศมนตรีฯ   รับทราบ   

เลขานุการสภาฯ   ขออนุญาตเรียนชี้แจง เก่ียวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด>วยข>อบังคับ
การประชุมสภาท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก>ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔              
ให>ท่ีประชุมได>รับทราบโดยท่ัวกันอีกครั้ง  

ข>อ ๔๙ ร6างเทศบัญญัติท่ีสภาท>องถ่ินลงมติรับหลักการแล>ว ถ>าจะต>องส6งให>
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให>ประธานสภาท>องถ่ินส6งร6างเทศบัญญัติไปให>
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภาท>องถ่ินจะต>อง
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต6อคณะกรรมการแปรญัตติด>วย 

 
ภายในระยะเวลา… 



- ๑๘ - 
ภายในระยะเวลานําเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาท>องถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง

ผู>บริหารท>องถ่ินหรือสมาชิกสภาท>องถ่ินผู>ใดเห็นควรจะแก>ไขเพ่ิมเติมร6างเทศบัญญัติ 
ก็ให>เสนอคําแปรญัตติล6วงหน>าเปJนหนังสือ โดยให>แปรญัตติเปJนรายข>อ และเสนอต6อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท>องถ่ินเปJนผู>แปรญัตติจะต>อง
มีสมาชิกสภาท>องถ่ินรับรองเช6นเดียวกับการเสนอญัตติ 

การเสนอคําแปรญัตติให>อนุโลมใช>ตามแบบท>ายระเบียบนี้ 
ในการพิจารณาร6างเทศบัญญัติวาระท่ีสองกรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 

ผู>แปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติด>วยวาจาได> 
ข>อ ๕๐ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได>พิจารณาแล>วจะต>องเสนอร6าง           

เทศบัญญัตินั้นตามร6างเดิม  และตามท่ีมีการแก>ไขเพ่ิมเติมพร>อมท้ังรายงานและ
บันทึกความเห็น  ยื่นต6อประธานสภาท>องถ่ิน  รายงานนั้นอย6างน>อยจะต>องระบุว6าได>
มีหรือไม6มีการแก>ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข>อใดบ>าง การแปรญัตติ และมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวด>วยการแปรญัตตินั้นเปJนประการใด  การสงวนความเห็น
ของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด>วย และให>ประธานสภา
ท>องถ่ินส6งรายงานนั้นแก6สมาชิกสภาท>องถ่ินไม6น>อยกว6ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก6อนวันประชุม
พิจารณา  เว>นแต6กรณีต>องพิจารณาเปJนการด6วน    

ให>คณะกรรมการแปรญัตติไปร6วมประชุมสภาท>องถ่ินด>วย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข>อสงสัยต6างๆ เก่ียวกับรายงานนั้น  ดิฉันขอแจ>งให>ท่ี
ประชุมรับทราบโดยท่ัวกันคะ  

ท่ีประชุม   รับทราบ   

  

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ   
 

ประธานสภาเทศบาล  ลําดับต6อไปเปJนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกสภา
เทศบาลท6านใดจะปรึกษาหารือเพ่ิมเติมอีกหรือไม6เชิญครับ 

ส.ท.ประจวบ  ขออนุญาตครับท6านประธานสภาเทศบาลตําบลท6าแร6  ผมนายประจวบ 
บรรจงศิลป. ส.ท. เขต ๒ ขออนุญาตสอบถามเรื่องรายได>ของกองการประปา ว6าทําไม
รายได>ลดลง หรือว6ามีผู>ใช>น้ําลดลง หรือเก็บค6าน้ําไม6ได>ครับ  

เลขานุการสภาฯ  ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ค6ะ สืบเนื่องจากงบประมาณท่ีแจกในท่ีประชุมนั้นเปJน
งบท่ียังไม6สรุปของปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ยังเหลืออีกสามเดือนในการจัดเก็บ          
ค6าน้ํา และมีการเก็บค6าน้ําแบบคงท่ีในสถานศึกษา วัด และเทศบาลตําบลเมืองทอง
ท6าแร6 และปGจจุบันมาตรวัดน้ําของเทศบาลตําบลเมืองทองท6าแร6ชํารุด ทําให>คํานวณ
เงินได>ไม6เต็มจํานวน และได>เก็บเงินโดยการประมาณการ ซ่ึงเปJนอีกสาเหตุท่ีทําให>มี
ค6าน้ําท่ีลดลงค6ะ 

ส.ท.ประจวบ  ขออนุญาตครับท6านประธานสภาเทศบาลตําบลท6าแร6  ผมนายประจวบ 
บรรจงศิลป. ส.ท. เขต ๒ ตามท่ีผมได>ตั้งข>อสังเกตว6าจะมีแนวทางอย6างไรให>ยอดเงิน
งบประมาณมีรายได>เพ่ิมข้ึนหรือว6าผู>ใช>น้ําใช>น้ําอย6างประหยัดหรือไม6ครับ  

 
 

ประธานสภาเทศบาล… 



-๑๙- 
ประธานสภาเทศบาล  ให>ทางกองการประปาตรวจสอบข>อพกพร6องและหาแนวทางเพ่ือมาแก>ไข

ร6วมกันเพ่ือให>ประปามีรายได>เพ่ิมข้ึน  และสิ้นปVงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีตั้งไว>
แตกต6างกับปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให>ทําเปJนเอกสารมาชี้แจงในท่ีประชุมสภา
เทศบาลในคราวประชุมครั้งต6อไปครับ 

ส.ท.ณรงค�  ฝากให>กองงานท่ีเก่ียวข>องสรุปแยกค6าน้ําเสียออกจากค6าน้ําประปาท่ีจัดเก็บ
ไปพร>อมกับค6าน้ําหน6วยละ ๑ บาท ในปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไม6ทราบว6า                 
มีรายได>เท6าไรแล>วครับ 

เลขานุการสภาฯ  ให>กองผู>อํานวยการกองคลังสรุปแจ>งในท่ีประชุมในคราวต6อไปด>วยค6ะ 
ผอ.กองคลัง  รับทราบค6ะ  
ส.ท.ประจวบ  ขออนุญาตครับท6านประธานสภาเทศบาลตําบลท6าแร6  ผมนายประจวบ 

บรรจงศิลป. ส.ท. เขต ๒ ผมมีเรื่องจะนําเรียนเรื่องการขยายเขตไฟฟaา ซอยบ>าน          
นายสมวน บริเวณ ๕ แยกสร>างแก>ว ขอแจ>งให>ผู>อํานวยการกองช6างทราบว6าบริเวณนั้น
เปJนท่ีสาธารณะ และเรื่องการลงหินลูกรังในปVงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ได>ต้ังงบไว> 
๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม6ได>ดําเนินการลงหินลูกรัง หากสามารถดําเนินให>ทันสิ้น
ปVงบประมาณควรดําเนินการลงหินลูกรังให>แล>วเสร็จเพราะในปVงบประมาณ              
พ.ศ.๒๕๖๑ ต้ังไว> ๒๐,๐๐๐ บาท ครับ 

  เรื่องหลังจากน้ําลด ควรออกสํารวจถนนท่ีชํารุดและควรหางบประมาณเพ่ือ
มาใช>ในการซ6อมแซมและฟbcนฟู  เช6น ถนนดําเนินสว6าง และถนนราษฎร�เจริญ ครับ 

ส.ท.ไมตรี  ขออนุญาตครับท6านประธานสภาเทศบาลตําบลท6าแร6  ผมนายไมตรี อินธิเสน 
ส.ท. เขต ๑ ผมขอเสนอให>ซ้ือเรือท>องแบนจํานวน ๑ ลํา พร>อมเครื่องยนต�เรือ           
เพ่ือเปJนการเตรียมการกรณีเกิดน้ําท6วมเหมือนปVนี้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีนายไมตรี อินธิเสน ได>เสนอมานั้นทางเทศบาลตําบลท6าแร6ไม6ได>ต้ัง 
เทศบัญญัติปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และไม6ได>ตั้งไว>ในแผนพัฒนาด>วยครับ 

ส.ท.สมจิต  ขออนุญาตครับท6านประธานสภาเทศบาลตําบลท6าแร6  ผมนายสมจิต มังกาย 
ส.ท. เขต ๑ ขออนุญาตเพ่ิมเติมเรื่องเรือท>องแบน สืบเนื่องจากว6าทางเทศบาลตําบล
เมืองทองท6าแร6ได>ทําหนังสือไปยืมท่ีสํานักงานปaองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สกลนครปVต6อปV ฝากให>ทางเทศบาลตําบลท6าแร6ทําหนังสือไปขอยืมเรือท>องแบนท่ี
สํานักงานปaองกันและบรรเทาสาธารณภัยสกลนคร 

  ไม6ทราบว6าทางกองการประปาจะช6วยผู>ประสบภัยเดือนสิงหาคม โดยการลด
ค6าน้ํา ๑๐ หน6วยในการล>างบ>าน เพ่ือเปJนการช6วยผู>ประสบภัยอีกทางครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล  ตามท่ีนายศุภวัฒน�  ไชยชนะ ได>แจ>งว6าตามร6างเทศบัญญัติว6าด>วยการ
บริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปา เทศบาลตําบลท6าแร6 พ.ศ.๒๕๕๘          
ในการช6วยเหลือกรณีเกิดเหตุภัยแล>ง แต6ไม6ได>ระบุในการช6วยเหลือกรณีเกิดเหตุ
อุทกภัยฝากให>กองการประปาแก> ไขเ พ่ิมเ ติม ซ่ึงทางเทศบาลตําบลท6าแร6              
มีแนวทางในการฟbcนฟูหลังจากน้ําลด คือจะนํารถยนต�ดับเพลิงออกไปให>ความ
ช6วยเหลือในการล>างบ>านและถนนค6ะ 

รองนายกเทศมนตรี  ขออนุญาตครับท6านประธานสภาเทศบาล ผมนายโสมนัส เสมอพิทักษ�            
รองนายกเทศมนตรี  ซ่ึงในเทศบัญญัติไม6มีในเรื่องของการช6วยเหลือลดค6าน้ํากรณี
เกิดเหตุน้ําท6วม ดังนั้นต>องให>รถยนต�ดับเพลิงออกไปช6วยในเบ้ืองต>นก6อนครับ 

 
ประธานสภาเทศบาล… 



-๒๐- 
ประธานสภาเทศบาล  ให>หัวหน>าสํานักปลัดเทศบาลทําหนังสือไปยืมเรือท>องแบนท่ีสํานักงาน

ปaองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสกลนคร จํานวน ๑ ลํา ครับ 
หัวหน>าสํานักปลัดเทศบาล ขออนุญาตครับท6านประธานสภาเทศบาล ตอนท่ีน้ําท6วมผมได>รับการ

ประสานจากท>องถ่ินจังหวัดสกลนคร ให>เทศบาลตําบลท6าแร6ไปรับเรือท>องแบนกับ 
สํานักงานปaองกันและบรรเทาสาธารณภัยสกลนคร เขต ๗ จํานวน ๒ ลํา แต6ยังไม6ได>
ไปรับมา และคงไม6ได>ใช>แล>วครับเพราะตอนนี้น้ําลดลงแล>ว   

ส.ท.ปราโมทย�  ตามท่ีนายสมจิต มังกาย เสนอการใช>น้ําประปาหรือลดค6าน้ํา เพ่ือใช>ในการ
ฟbcนฟู ซ่ึงตามระเบียบไม6ได>ต้ังไว>เรื่องการอนุมัติให>ลดค6าน้ํากรณีเกิดน้ําท6วมเห็นควร
ยกเลิกไปก6อน  และเห็นควรใช>รถยนต�ดับเพลิงออกช6วยเหลือในเบ้ืองต>นก6อนครับ 

ส.ท.ณรงค�  ตามท่ีประมงจังหวัดสกลนครให>ชุมชนทํากระชังปลานั้น  ได>ใช>ประโยชน� 
ตอนน้ําท6วม คือใช>อุปกรณ�ในการทํากระชังปลามาดัดแปลงเปJนแพใช>ช6วยเหลือตอน
น้ําท6วม  และขอขอบคุณผู>อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม ท่ีให>คนงาน
ออกไปเก็บขยะบริเวณท่ีมีน้ําท6วมและบริเวณบ6อบําบัดน้ําเสีย ถนนเส>นภูมิทัศน� ถนน
ดําเนินสว6าง ครับ 

ประธานสภาเทศบาล   ตอนนี้คงเก็บขยะไม6ท่ัวถึง เพราะคนงานต>องทํางานหลายด>าน ท้ังต>องไป
ช6วยงานน้ําท6วมในการขนสิ่งของภายในบ>านเรือน และแจกของให>กับผู>ประสบภัย          
น้ําท6วม ซ่ึงในการออกไปช6วยเหลือมีนายจเร มรดก รองนายกเทศมนตรี  ออกไปช6วย
พร>อมกับคนงานในการช6วยชาวบ>านขนของออกจากบ>าน  เม่ือเกิดเหตุเช6นนี้ทุกคน
ต>องช6วยเหลือกันครับ 

ส.ท.ณรงค�  ขออนุญาตสอบถามเรื่องการตัดไฟฟaาบริเวณชุมชนท6าสะอาดโดนตัดไฟฟaา
ต้ังแต6วันศุกร�จนถึงวันนี้ยังไม6มีไฟฟaาใช> และการไฟฟaาแจ>งว6าแถวบ>านยายสมนึกหม>อ
แปลงไฟฟaาอยู6ต่ําจึงทําการตัดไฟฟaา  แต6ทําไมไม6ย>ายหม>อแปลงข้ึนท่ีสูงแต6กลับตัดไฟ 
ทําให>ประชาชนได>รับความเดือดร>อนประมาณ ๘ หลังคาเรือนท่ีไม6มีไฟฟaาใช> 
อย6างเช6นบ>านตาปราบ ยายนงค� ลุงเต่ิง ยายเพ็ง และบ>านผม  ซ่ึงได>รับความ
เดือดร>อนเปJนอย6างมากครับ 

เลขานุการสภาฯ  ทางเทศบาลตําบลท6าแร6ได>ไปประสานให>ทางการไฟฟaาออกมาประเมินว6า
ซอยไหนเปJนจุดอันตรายควรท่ีจะตัดไฟฟaาและให>ปล6อยเปJนบางจุด  วันนี้จะดําเนิน
ประสานให>การไฟฟaาออกมาตรวจสอบอีกครั้งว6าจะสามารถปล6อยไฟฟaาได>หรือไม6 
เพราะช6วงนี้การไฟฟaาก็มีงานเยอะกว6าจะออกมาตรวจสอบให>ได>ค6ะ 

ส.ท.สุรศักด์ิ  ผมขอขอบคุณท6านประธานสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลท่ีออกไป
ช6วยขนย>ายหมูของบ>านเณรในวันท่ีเกิดน้ําท6วมครับ 

ประธานสภาเทศบาล   มีท6านสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดมีข>อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม6ครับ หากไม6มี
ผมขอขอบคุณทุกท6านท่ีมาร6วมประชุมสภาเทศบาล สําหรับการประชุมในวันนี้ ได>
ประชุมเสร็จเรียบร>อยแล>วผมขอปMดประชุม   

 

เลิกประชุมเวลา     ๑๑.๓๕ น. 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจ... 
 



 
-๒๑- 

 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)                                 ประธานกรรมการ    (ลงชื่อ)                                  ผู>จดรายงานการประชุม       
        ( นายประจวบ  บรรจงศิลป. )               (นางสาวนาถชนก   ยงคําชา)   

               นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
(ลงชื่อ)                        กรรมการ    (ลงชื่อ)                               ผู>ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายไมตรี  อินธิเสน )                    (นางวนิดา  สมปู<) 
          ผู>อํานวยการกองช6าง  รักษาราชการแทน 

 ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา  
(ลงชื่อ)                              กรรมการ 
           (นายปราโมทย�  อุปพงศ�)      
 

สภาเทศบาลตําบลท�าแร�   ได+รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ                   
สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐   เม่ือวัน  ๒๒ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
(ลงช่ือ)                        ประธานสภาเทศบาล 

                        (นายศิริพงษ>  เชียนพลแสน)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
(ลงชื่อ)    ประจวบ  บรรจงศิลป.   ประธานกรรมการ    (ลงชื่อ)       นาถชนก  ยงคําชา      ผู>จดรายงานการประชุม       
        ( นายประจวบ  บรรจงศิลป. )               (นางสาวนาถชนก   ยงคําชา)   

              นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
(ลงชื่อ)      ไมตรี  อินธิเสน   กรรมการ    (ลงชื่อ)         วนิดา  สมปู<       ผู>ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายไมตรี  อินธิเสน )                     (นางวนิดา  สมปู<) 
       ผู>อํานวยการกองช6าง  รักษาราชการแทน 

 ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา   
(ลงชื่อ)      ปราโมทย�  อุปพงศ�  กรรมการ 
           (นายปราโมทย�  อุปพงศ�)   


