
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าแร่ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าแร่ 

_________________________ 
 

ผู้มาประชุม 
๑.นายศิริพงษ์   เชียนพลแสน  ประธานสภาเทศบาล 
๒.นายไมตรี   อินธิเสน        รองประธานสภาเทศบาล 
๓.นายณรงค์  ศรีษาวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔.นายสมจิต   มังกาย   สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.นายสุริยา  ศรีวรกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
๖.นายพิเชษฐ  ปานแสน   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗.นายวัฒนา  วรรณพรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
๘.นายประจวบ  บรรจงศิลป์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๙.นายสุรศักดิ์  บุริพา   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐.นายอดุลรัตน์  สกนธวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นางบังอร  นาคทอง   ปลัดเทศบาล /ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่ 

/เลขานุการสภาฯ 
๒. นายผลิตสวสัดิ์  ขุนปัญญา  รองปลัดเทศบาลเทศบาลต าบลท่าแร่   
๓. นางวนิดา  สมปู ่   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๔. นางวันเพ็ญ  ละทะโล   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  
๕. นางมณีวรรณ  เจริญดี   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๖. นางสาวสุรารัตน์  มุลเมืองแสน  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
๗. พ.จ.อ.ธนรัตน์  ธนูศร   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๘. นายสุระพงษ์  ศลปี   นายช่างโยธาอาวุโส  รักษาการแทน 

ผู้อ านวยการกองการประปา  
 ๙. นางรัตนา การชาค า   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ รักษาราชการแทน  
      ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

๑๐. นางสาวภาวนา พลากุล  นักวิชาการพัสดุช านาญการ รักษาราชการแทน  
      ผู้อ านวยการกองคลัง 

๑๑. นางสาวนาถชนก  ยงค าชา  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๑๒. นายศุภวัฒน์  ไชยชนะ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
๑๒. นางสาวชญาภา  ยศศรียา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
 
 
 

๑๓. นางสมพร...   
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๑๓. นางสมพร  ฤทธิ์ฤาชัย  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๑๔. นางสาวภัทราภรณ์ ทอนฮามแก้ว นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
๑๕. นางสาววรางคณา  ประเทพา  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๑๖. นายยุทธนา  น้อยแสงศรี  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
 

  
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 

เวลา ๐๙.๐๐ น. นางบังอร นาคทอง  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล            
ได้เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, ผู้อ านวยการกอง,หัวหน้าส านักปลัด 
และผู้เข้ารับฟังการประชุม เข้าห้องประชุม และได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล
ต าบลท่าแร่ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล  ก่อนอ่ืนขอกล่าวค าว่าสวัสดีนางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน รองปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง
และหัวหน้าส านักปลัดครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๒ เรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือภายในห้องประชุมเพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิด
โทรศัพท์มือถือ หากมีความจ าเป็นให้เปลี่ยนไปใช้ระบบสั่นแทนหรือปิดเสียงโทรศัพท์
ของท่านขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน  ขอบคุณครับ     

  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
- ไม่มี – 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓    กระทู้ถาม 

- ไม่มี -   

 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี –  
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่  

ประธานสภาเทศบาล   ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ เสนอใหม่  เรื่องการพิจารณาร ่าง เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑  ขอเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบ ต่อที่ประชุมได้รับทราบ เชิญครับ 

 

 

ปลัดเทศบาล… 
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ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตค่ะท่านประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ

ระเบียบวาระการประชุมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ 
๓) พ.ศ.๒๕๔๓  หมวด ๓ วิธีการจัดท างบประมาณ  ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท า
การพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้นแล้วเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

   เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งวงเงินงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจ าปีแล้ ว   ให้ เจ้าหน้าที่ งบประมาณรวบรวมและจัดท า เป็น                   
ร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น ได้น า เสนอต่อสภาท้องถิ่น  ภายในวันที่  ๑๕ สิ งหาคม และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๓ ญัตติ  ข้อ ๓๘ ญัตติทั้งหลายต้องเสนอ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
สามวัน และมีสมาชิกสภาท้องถิ ่นรับรองอย่างน้อยสองคน และข้อ ๔๕ วรรคสาม  
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  ในวันนี้เราจะประชุมใน
วาระที่ ๑  เท่านั้น    

ส าหรับการอภิปรายหลังจากที่ผู้บริหารได้น าเสนออภิปรายสมาชิกสภาเทศบาล
ได้รับทราบ  สมาชิกสภาเทศบาลสามารถอภิปรายได้ประมาณ ๑๐ นาที   ในแต่ละหมวด 
แต่ละรายการหากอภิปรายไปแล้วไม่สามารถอภิปรายได้อีกในประเด็นเดิม แต่หากมีประเด็น
อ่ืนเข้ามาก็สามารถอภิปรายได้ค่ะ  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ประธานสภาท้องถิ่นจะต้องส่งให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา                   
ซึ่งมี  ๓  ท่าน   ตามที่ได้แต่งตั้ง  หากไม่มีการแปรญัตติก็ไม่ต้องยื่นค าขอแปรญัตติ              
จึงขอเรียนในที่ประชุมได้ทราบทั่วกัน ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล   ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญ นางบังอร  นาคทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่ ได้แถลงค าประกอบงบประมาณต่อสภาเทศบาลขอเรียน
เชิญครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา สวัสดีค่ะดิฉันนางบังอร  นาคทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ต าบลท่าแร่  ขอสวัสดีท่านประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/
ผู้อ านวยการกองและหัวหน้าส านักปลัด  ที่ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑  ล าดับต่อไป        
ดิฉันขออนุญาตแถลงค าประกอบงบประมาณต่อสภาเทศบาลต าบลท่าแร่ ดังนี้   

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าแร่ 
บัดนี้ดิฉันในนามนายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่  จะเสนอร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้จึงขอแถลง
ค าประกอบงบประมาณให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ดังต่อไปนี้ 

 
 

๑. สถานะการคลัง… 
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๑. สถานะการคลัง 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ เทศบาลได้ประมาณการรายรับไว้ จ านวน  
๖๕ ,๓๑๖ ,๐๐๐ บาท โดยแยกเป็นประมาณการรายรับจากเงินรายได้  จ านวน 
๔๐,๓๑๖,๐๐๐ บาท ประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 25,000,000 บาท
และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายเทศบาลต าบลท่าแร่ได้ก าหนดวงเงินจ่ายไว้ จ านวน  
๖๕,๓๑๖,๐๐๐ บาทเป็นการจัดท างบประมาณสมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย)  และ
งบประมาณเฉพาะกิจการประปา  ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย 
จ านวน  ๒,๘๗๔,๙๐๐ บาท รวมเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบลท่าแร่
และกิจการประปา ทั้งสิ้น  ๖๘,๑๙๐,๙๐๐ บาท   

    ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดท าบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
การจัดท างบประมาณของเทศบาลเป็นแบบการจัดท าสมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย)             
ปัจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสมทั้งสิ้น จ านวน ๔๕,๐๙๓,๓๖๐.๙๕ บาท  สามารถ
น ามาใช้ได้จ านวน ๑๘,๖๓๖,๑๗๑.๐๑ บาท  และสะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล(กสท.) จ านวน ๗,๐๓๔,๓๒๙.๕๔ บาทส่วนเงินสะสมของกิจการประปาจ านวน 
๓,๔๑๙,๗๐๑.๐๖ บาท เงินสะสมที่สามารถใช้ได้ จ านวน ๒,๕๕๕,๙๙๗.๐๖ บาท 

    ๒. การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 
    ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  เทศบาลต าบลท่าแร่สามารถด าเนินกิจการตามที่ได้

ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกโครงการ 
    ส าหรับประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประมาณการไว้            

รวมทั้งสิ้น ๖๕,๓๑๖,๐๐๐ บาท  ซึ่งได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลได้ให้           องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งรายการไว้รองรับเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ          เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ท าให้ฐานะการคลังของเทศบาลมั่นคงพอสมควร  
ส่วนประมาณการรายจ่ายจักได้มอบให้เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละ
แผนงานให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาตามล าดับต่อไปคะ 

     ล าดับต่อไปดิฉันขออนุญาตชี้แจงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ในวาระท่ี ๑  ดิฉันขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตรวจสอบ
ตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้แจกให้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว และคิดว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ได้ท าความเข้าใจในรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว และใคร่ขอความร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาล
ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓             
แต่ละแผนงานพร้อมกนัอีกครั้งค่ะ                        

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารทั่วไป   
    ๑.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     2,๘๔๘,๓๒๐  บาท 
    ๒.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ๙,๒๕๐,๓๒๐  บาท 
    ๓.หมวดค่าตอบแทน      ๓๕๘,๔๐๐  บาท 

  ๔.หมวดค่าใช้สอย   ๑,๘๔๐,๔๐๐  บาท   
  ๕.หมวดค่าวัสดุ       ๒๒๑,๐๐๐  บาท 
  6.หมวดค่าสาธารณูปโภค      ๕๖0,000  บาท  
                    รวม    ๑๕,๐๗๘,๔๔๐  บาท  
 

งานวางแผนสถิติ… 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
  ๑.หมวดค่าตอบแทน          ๑๐,๐๐0  บาท 
  ๒.หมวดค่าใช้สอย         ๑๕๕,000  บาท 
  ๓.หมวดค่าวัสดุ              ๔๕,๐๐๐  บาท 
  ๔.หมวดสาธารณูปโภค            ๖๐,๐๐๐  บาท   

        รวม   ๒๗๐,๐๐๐  บาท 
งานบริหารงานคลัง  
  ๑.หมวดค่าตอบแทน        ๒๐๖,๐๐0  บาท 
  ๒.หมวดค่าใช้สอย           ๒๓๗,๕๐๐  บาท 
  ๓.หมวดค่าวัสดุ          ๒๓๕,๐๐๐  บาท 
  ๔.หมวดสาธารณูปโภค                      ๑๕,๐๐๐  บาท  
                 รวม   ๖๙๓,๕๐๐ บาท 
                      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๑๖,๐๔๑,๙๔๐  บาท 

ส าหรับรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖๓ ของแผนงานบริหารงานทั่วไป  ตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้แจกจ่ายให้                ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้พิจารณาแล้ว 

ประธานสภาเทศบาล  ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของแผนงานบริหารงานทั่วไปนั้น  ไม่ทราบว่ามี
สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไม่เข้าใจและต้องการจะอภิปรายเชิญครับ  ถ้าไม่มีผู้อภิปราย          
ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับหลักการตามร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ ของแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  จ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ให้รับหลักการ
ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ 
ของแผนงานบริหารงานทั่วไป    

ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มีผู้ใดจะอภิปรายขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของแผนงานอ่ืนต่อไป เชิญครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

๑.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)            ๑,๐๐๐,๘๐๐  บาท  
  ๒.หมวดค่าใช้สอย   ๑,๒๕๒,๐๐๐  บาท 
  ๓.หมวดค่าวัสดุ       ๒๙๐,๐๐๐  บาท 
  ๔.หมวดค่าสาธารณูปโภค        ๑๐,๐๐๐  บาท 
  ๕.หมวดค่าครุภัณฑ์       ๑๐๖,๕๐๐  บาท 
  ๖.หมวดเงินอุดหนุน        ๓๐,๐๐๐  บาท 
         รวม   ๒,๖๘๙,๓๐๐  บาท   
 
 

งานเทศกิจ... 
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งานเทศกิจ 
  ๑.หมวดค่าใช้สอย      ๑๕,๐๐๐  บาท 
            รวม   ๑๕,๐๐๐  บาท 

        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๗๐๔,๓๐๐ บาท 
ส าหรับรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.

๒๕๖๓ ของแผนงานการรักษาความสงบภายใน  ตามร่างเทศบัญญัติฯ  ที่ได้แจกจ่ายให้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้พิจารณาแล้ว  

ประธานสภาเทศบาล  ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของแผนงานการรักษาความสงบภายในนั้น           
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไม่ เข้าใจและต้องการจะอภิปรายเชิญครับ              
ถ้าไม่มีผู้อภิปราย ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับ
หลักการตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓          ใน
วาระที่ ๑ ของแผนงานการรักษาความสงบภายใน  กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน  ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ให้รับหลักการ
ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ 
ของแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มีผู้ใดจะอภิปรายขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ของแผนงานอ่ืนต่อไป เชิญครับ  

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ     แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

๑.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ๓,๖๓๔,๖๐๐  บาท 
  ๒.หมวดค่าตอบแทน        ๕๗,๒๐๐  บาท 
  ๓.หมวดค่าใช้สอย      ๗๓๐,000  บาท 
  ๔.หมวดค่าวัสดุ       ๑๒๔,๐๐๐  บาท  
  ๕.หมวดเงินอุดหนุน        ๑๕,๐๐๐  บาท 
                    รวม  ๔,๕๖๐,๘๐๐  บาท 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

๑.หมวดค่าใช้สอย    ๑,๐๔๒,๔๐๐  บาท 
๒.หมวดค่าวัสดุ    ๑,๔๙๔,๘๐๐  บาท 
๒.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
๓.หมวดเงินอุดหนุน   ๒,๑๖๐,๐๐๐  บาท 
      รวม    ๔,๘๔๗,๒๐๐  บาท  

   งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
  ๑.หมวดค่าใช้สอย     ๔๓๐,๐๐๐  บาท 
  ๒.หมวดค่าวัสดุ        ๙๕,๘๐๐  บาท  
  ๓.หมวดสาธารณูปโภค       ๗๐,๐๐๐  บาท 
       รวม      ๕๙๕,๘๐๐  บาท 

     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     ๑๐,๐๐๓,๘๐๐  บาท 
ส าหรับรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ.๒๕๖๓ ของแผนงานการศึกษา  ตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้แจกจ่ายให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านได้พิจารณาแล้ว 

ประธานสภาเทศบาล… 
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ประธานสภาเทศบาล  ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของแผนงานการศึกษานั้น  ไม่ทราบว่ามีสมาชิก
ท่านใดมีข้อสงสัยไม่เข้าใจและต้องการจะอภิปรายเชิญครับ  ถ้าไม่มีผู้อภิปราย ผมจะขอมติ
จากท่ีประชุมสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับหลักการตามร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ในวาระที่ ๑ ของแผนงานการศึกษา  
กรุณายกมอืขึ้นเชิญครับ  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  ให้รับหลักการ
ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ 
ของแผนงานการศึกษา    

ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มีผู้ใดจะอภิปรายขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของแผนงานอ่ืนต่อไป เชิญครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ   แผนงานสาธารณสุข 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

๑.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ๑,๑๕๑,๑๖๐  บาท 
  ๒.หมวดค่าใช้สอย        ๗๒,๕๐๐  บาท 
  ๓.หมวดค่าวัสดุ         ๕๐,๐๐๐  บาท   

                             รวม    ๑,๒๗๓,๖๖๐ บาท 
   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

๑.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
๒.หมวดค่าตอบแทน        ๓๐,๐๐๐  บาท 
๓.หมวดค่าใช้สอย             ๑,๐๙๖,๕๐๐  บาท 

  ๔.หมวดค่าวัสดุ          ๓๘๐,๐๐๐  บาท 
๕.หมวดค่าครุภัณฑ์        ๑๐,๐๐๐  บาท 
๖.หมวดเงินอุดหนุน      ๓๐๐,๐๐๐  บาท 

        รวม   ๑,๙๓๖,๕๐๐  บาท 
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๓,๒๑๐,๑๖๐  บาท 

ส าหรับรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖๓ ของแผนงานสาธารณสุข  ตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้แจกจ่ายให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านได้พิจารณาแล้ว 

ประธานสภาเทศบาล  ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของแผนงานสาธารณสุขนั้น  ไม่ทราบว่ามีสมาชิก
ท่านใดมีข้อสงสัยไม่เข้าใจและต้องการจะอภิปรายเชิญครับ  ถ้าไม่มีผู้อภิปราย            ผม
จะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับหลักการตาม          
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ ของ
แผนงานสาธารณสุข  กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ให้รับหลักการ
ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ 
ของแผนงานสาธารณสุข   

 
ประธานสภาเทศบาล… 
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ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของแผนงานอ่ืนต่อไป เชิญครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ            แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

๑.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ๑,๔๐๑,๔๐๐  บาท 
  ๒.หมวดค่าตอบแทน      ๒๑๗,๐๐๐  บาท 
  ๓.หมวดค่าใช้สอย        ๗๐,๐๐๐  บาท 
  ๔.หมวดค่าวัสดุ       ๑๒๘,๘๔๐  บาท 
  ๕.หมวดค่าสาธารณูปโภค        ๒๘,๐๐๐  บาท   
                   รวม   1,๘๔๕,๒๔๐  บาท 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
  ๑.หมวดค่าใช้สอย   ๓๓๙,๐๐๐  บาท 
        รวม   ๓๓๙,๐๐๐  บาท 
                  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๒,๑๘๔,๒๔๐  บาท 

ส าหรับรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖๓ ของแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้แจกจ่ายให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านได้พิจารณาแล้ว  

ประธานสภาเทศบาล  ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของแผนงานสังคมสงเคราะห์นั้น  ไม่ทราบว่ามี
สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไม่เข้าใจและต้องการจะอภิปรายเชิญครับ  ถ้าไม่มีผู้อภิปราย          
ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับหลักการตาม              
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ในวาระที่ ๑ ของ
แผนงานสังคมสงเคราะห์  กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ให้รับหลักการ
ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ 
ของแผนงานสังคมสงเคราะห์   

ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มีผู้ใดจะอภิปรายขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ของแผนงานอ่ืนต่อไป เชิญครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ      แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

๑.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)           ๑,๕๗๐,๔๑๐  บาท 
๒.หมวดค่าใช้สอย     ๖๙๒,๐๐๐  บาท 

        รวม  ๒,๒๖๒,๔๑๐  บาท 
งานไฟฟ้าถนน   
  ๑.หมวดค่าวัสดุ       ๖๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๒.หมวดสาธารณูปโภค      ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
  ๓.หมวดเงินอุดหนุน          ๕๐,๐๐๐  บาท 
           รวม   ๗๗๐,๐๐๐  บาท 

งานสวนสาธารณะ… 



- ๙ - 
งานสวนสาธารณะ 
  ๑. หมวดค่าใช้สอย     ๖๑๒,๐๐๐  บาท 

๒. หมวดค่าวัสดุ          ๙๐,๐๐๐  บาท  
๓.หมวดครุภัณฑ์        ๘๔,๐๐๐  บาท 

          รวม   ๗๑๐,๔๐๐  บาท 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  ๑.หมวดค่าใช้สอย            ๑,๙๐๕,๐๐๐  บาท 

๒.หมวดค่าวัสดุ                 ๘๔๕,๐๐๐  บาท 
๓.หมวดค่าสาธารณูปโภค                          ๕๐,๐๐๐  บาท 
๔.หมวดครุภัณฑ์      ๒๒๗,๐๐๐  บาท 

                   รวม    ๓,๐๒๗,๖๙๐ บาท 
งานบ าบัดน้ าเสีย 
  ๑. หมวดค่าใช้สอย      ๒๐๔,๐๐๐  บาท 

๒. หมวดค่าสาธารณูปโภค              ๑๕๓,๕๐๐  บาท 
     รวม   ๓๕๗,๕๐๐  บาท 

      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    ๗,๑๒๘,๐๐๐  บาท 

ส าหรับรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖๓ ของแผนงานเคหะและชุมชน  ตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้แจกจ่ายให้ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านได้พิจารณาแล้ว 

ประธานสภาเทศบาล  ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของแผนงานเคหะและชุมชนนั้น  ไม่ทราบว่ามี
สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไม่เข้าใจและต้องการจะอภิปรายเชิญครับ  ถ้าไม่มีผู้อภิปราย ผม
จะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับหลักการตามร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ ของแผนงาน
เคหะและชุมชน  กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน  ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ให้รับหลักการ
ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ 
ของแผนงานเคหะและชุมชน   

ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มีผู้ใดจะอภิปรายขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของแผนงานอ่ืนต่อไป เชิญครับ 

ผอ.กองช่าง/เลขานุการสภาฯ   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
    ๑.หมวดค่าใช้สอย         ๒๘๒,๐๐๐  บาท   
           รวม    ๒๘๒,๐๐๐  บาท 
                                                                        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๘๒,๐๐๐  บาท 

ส าหรับรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖๓ ของแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้แจกจ่ายให้
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้พิจารณาแล้ว 

 

ประธานสภาเทศบาล… 



- ๑๐ - 

ประธานสภาเทศบาล  ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของแผนงานสร้างความเข้มแข็งนั้น ไม่ทราบว่ามี
สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไม่เข้าใจและต้องการจะอภิปรายเชิญครับ  ถ้าไม่มีผู้อภิปราย ผม
จะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับหลักการตามร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ ของแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสีย ให้รับหลักการ
ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ 
ของแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มีผู้ใดจะอภิปรายขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของแผนงานอ่ืนต่อไป เชิญครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    ๑.หมวดค่าใช้สอย      ๓๐,๐๐๐  บาท 

    รวม  ๓๐,๐๐๐  บาท 
   งานกีฬาและนันทนาการ 
    ๑.หมวดค่าใช้สอย      ๑๔๗,๐๐๐  บาท 

        รวม   ๑๔๗,๐๐๐  บาท               
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  

    ๑.หมวดค่าใช้สอย              ๑,๓๕๕,๐๐๐  บาท 
    ๒.หมวดเงินอุดหนุน      1๒๐,๐๐๐  บาท 

                รวม   ๑,๔๗๕,๐๐๐  บาท 
งานวิชาการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว  
  ๑.หมวดค่าใช้สอย      ๑๐,๐๐๐  บาท 
           รวม ๑๐,๐๐๐  บาท   

                                                                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๖๖๒,๐๐๐ บาท 
ส าหรับรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.

๒๕๖๓ ของแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ตามร่างเทศบัญญัติฯ          ที่
ได้แจกจ่ายให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้พิจารณาแล้ว  

ประธานสภาเทศบาล  ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ นั้น   ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไม่เข้าใจและต้องการจะอภิปราย
เชิญครับ  ถ้าไม่มีผู้อภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นสมควรรับหลักการตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่  ๑ ของแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                     
กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ   

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  จ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ให้รับหลักการ
ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ 
ของแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

ประธานสภาเทศบาล… 



- ๑๑ - 

ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มีผู้ใดจะอภิปรายขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของแผนงานอ่ืนต่อไป เชิญครับ  

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ๑,๘๙๘,๙๘๐  บาท 
  ๒.หมวดค่าตอบแทน        ๓๐,๐๐0  บาท 
  ๓.หมวดค่าใช้สอย      ๓๑๗,๗๐๐  บาท 
  ๔.หมวดค่าวัสดุ         ๖๐,๐๐๐  บาท 
  ๕.หมวดครุภัณฑ์         ๔๕๓,๑๐๐  บาท 

                     รวม  ๒,๗๕๙,๗๘๐  บาท 
   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.หมวดค่าวัสดุ       ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
    ๒.หมวดค่าครุภัณฑ์           ๗๓,๑๐๐  บาท 
    ๑.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ๑,๘๕๓,๑๐๐  บาท 
                  รวม     ๒,๓๒๖,๒๐๐  บาท 
              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๕,๐๘๕,๙๘๐  บาท  

ส าหรับรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖๓ ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้แจกจ่ายให้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้พิจารณาแล้ว  

ประธานสภาเทศบาล  ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธานั้น             
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไม่เข้าใจและต้องการจะอภิปรายเชิญครับ  ถ้าไม่มีผู้
อภิปราย ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับ
หลักการตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓           
ในวาระที่ ๑ ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  จ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ให้รับหลักการ
ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ 
ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มีผู้ใดจะอภิปรายขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  ของแผนงานอ่ืนต่อไป เชิญครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ      แผนงานการพาณิชย์ 
   งานตลาดสด  
    ๑.หมวดค่าใช้สอย           ๔๑๙,๓๓๐  บาท 
    ๒.หมวดค่าวัสดุ    ๓๐,๐๐๐  บาท 
    ๒.หมวดค่าสาธารณูปโภค           ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
                  รวม   ๖๒๙,๓๓๐  บาท 
 
 
 

งานโรงฆ่าสัตว์...   



- ๑๒ – 
   งานโรงฆ่าสัตว์   

๑.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)           ๓๓๓,๐๐๐  บาท 
  ๒.หมวดค่าใช้สอย           ๑,๐๓๕,๐๐๐  บาท  
  ๓.หมวดค่าวัสดุ             ๒๐๕,๐๐๐  บาท 
  ๔.หมวดค่าสาธารณูปโภค    ๓๐,๐๐๐  บาท 
              รวม   ๑,๖๐๓,๐๐๐  บาท 
                 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๒๓๒,๓๓๐  บาท   

 ส าหรับรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ของแผนงาน          
การพาณิชย์  ตามร่างเทศบัญญัติฯ ในแต่ละหมวดเป็นไปตามที่ได้แจกจ่ายให้ท่านสมาชิก
สภาทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว 

ประธานสภาเทศบาล  ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของแผนงานการพาณิชย์นั้น  ไม่ทราบว่ามี
สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไม่เข้าใจและต้องการจะอภิปรายเชิญครับ  ถ้าไม่มีผู้อภิปราย ผม
จะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับหลักการตามร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ ของแผนงานการ
พาณิชย์ กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ   

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ให้รับหลักการ
ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๑ 
ของแผนงานการพาณิชย์  

ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มีผู้ใดจะอภิปรายขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของแผนงานอ่ืนต่อไป เชิญครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ   แผนงานงบกลาง 
  ๑.ค่าช าระหนี้เงินต้น    ๒,๒๐๐,๕๘๐  บาท 
  ๒.ค่าช าระหนี้ดอกเบี้ย       ๑๘๐,๗๕๐  บาท 
  ๓.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       ๒๕๐,๐๐๐  บาท 

๔.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน            ๑๒,๐๐๐  บาท 
  ๕.เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการประปา     ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

๖.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    ๘,๕๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๗.เบี้ยยังชีพคนพิการ    ๒,๑๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๘.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์            ๔๒,๐๐๐  บาท  
  ๙.เงินส ารองจ่าย        ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

๑๐.รายจ่ายตามข้อผูกพัน      ๓๒๓,๕๐๐  บาท 
๑๑.เงินช่วยพิเศษ         ๓๐,๐๐๐  บาท 
๑๒.เงินสมทบ กบท.       ๘๐๖,๓๒๐  บาท 
๑๓.เงินช่วยพิเศษผู้รับบ านาญ        ๓๖,๑๐๐  บาท  
        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๔,๗๘๑,๒๕๐ บาท  
ส าหรับรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.

๒๕๖๓ ของงานงบกลาง  ตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้แจกจ่ายให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่านได้พิจารณาแล้ว 

ประธานสภาเทศบาล... 



- ๑๓ - 

ประธานสภาเทศบาล  ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของแผนงานงบกลางนั้น  ไม่ทราบว่ามีสมาชิก
ท่านใดมีข้อสงสัยไม่เข้าใจและต้องการจะอภิปรายเชิญครับ  ถ้าไม่มีผู้อภิปราย ผมจะขอมติ
จากท่ีประชุมสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับหลักการตามร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๑ ของแผนงานงบกลาง  
กรุณายกมือขึน้เชิญครับ  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ให้รับหลักการ
ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๑ 
ของแผนงานงบกลาง 

ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มีผู้ใดจะอภิปรายขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของแผนงานอ่ืนต่อไป เชิญครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ     งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 
    งานกิจการประปา 

  ๑.หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)           ๘๓๒,๑๐๐  บาท 
  ๒.หมวดค่าตอบแทน     ๖๓,๘๐0  บาท 
  ๓.หมวดค่าใช้สอย   ๕๗๙,๗๐๐  บาท 
  ๔.หมวดค่าวัสดุ    ๕๘๐,๐๐๐  บาท 
  ๕.หมวดค่าสาธารณูปโภค   ๖๙๒,๐๐๐  บาท 
  ๖.หมวดค่าครุภัณฑ์     ๒๗,๑๐๐  บาท 

                                                                          รวม   ๒,๗๗๔,๗๐๐  บาท 
งบกลาง      

๑.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                ๗๐๐  บาท  
๒.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม           ๑๖,๐๐๐  บาท  

   ๓.เงินส ารองจ่าย                 ๑๐,๐๐๐  บาท 
   ๔.เงินช่วยพิเศษ     ๒๐,๐๐๐  บาท 
   ๕. เงินสมทบ กบท.    ๕๓,๕๐๐  บาท      

      รวม     ๑๐๐,๒๐๐  บาท            
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๗๔,๙๐๐  บาท  

ส าหรับรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖3 ของงานเฉพาะการประปา  ตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้แจกจ่ายให้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้พิจารณาแล้ว 

ประธานสภาเทศบาล  ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปานั้น  
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไม่เข้าใจและต้องการจะอภิปรายเชิญครับ  ถ้าไม่มี          
ผู้อภิปราย ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับ
หลักการตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ 
ของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ  

 

 

มติที่ประชุม… 



- ๑๔ - 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ให้รับหลักการ
ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๑ 
ของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 

ประธานสภาเทศบาล   เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการ ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ในวาระที่ ๑  จ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง หลังจากนี้
ประธานสภาจะส่งร่างเทศบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ            
โดยละเอียด ตามที่ได้รับการเลือกจากสภาแล้ว ๓ ท่าน ประกอบด้วย (๑) นายอดุลรัตน์  
สกนธวัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   (๒) นายสุรศักดิ์  บุริพา  สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต  ๒  (๓) นายณรงค์  ศรีษาวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ได้ร่วมกันพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑               
ที่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการเรียบร้อยแล้ว  หากท่านใดจะขอแปรญัตติขอให้ยื่นค า
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้
พิจาณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างเทศบัญญัติพร้อมรายงานและบันทึกความเห็นต่อ
ประธานสภา เพ่ือจะได้น าส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
ก่อนวันประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ ๒  และวาระที่ ๓ ในการประชุมครั้ง
ต่อไป   

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติของคณะกรรมการแปรญัตติเป็นไปตามระเบียบกระ
ทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ ขอให้ที่ประชุมสภาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  

ส.ท.ไมตรี      ผมขอเสนอให้ที่ประชุมสภามอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยให้ที่ประชุมสภาเทศบาล
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว่างวันที่ ๑๕– ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องกิจการสภาเทศบาล  

ประธานสภาเทศบาล   มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติเพ่ิมเติมเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแล้ว  ผมจะขอมติ
ที่ประชุมท่านใดเห็นว่าให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยก าหนดระยะเวลาเสนอ ค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติในระหว่างวันที่ ๑๕–๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ น. 
ถึง ๑๖.๓๐ น.  ตามที่ท่านไมตรี  อินธิเสน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กรุณายกมือขึ้น
เชิญครับ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๕ วัน (วันที่ ๑๕ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒) โดยก าหนดระยะเวลาเสนอ        ค า
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติภายใน วันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ จ านวน 
๙ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

 
 

ส.ท.อดุลรัตน์… 
 



- ๑๕ - 

ส.ท.อดุลรัตน์   ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมในนามประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ เรื่องการพิจารณาแปรญัตติของคณะกรรมการ ผมขอเชิญนางบังอร นาคทอง 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่  เข้าร่วมประชุมพิจารณา         
ค าแปรญัตติร่วมกันครับ  

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ รับทราบค่ะ   
    ขออนุญาตเรียนชี้แจง เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ให้ที่ประชุม
ได้รับทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง  

ข้อ ๔๙ ร่างเทศบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างเทศบัญญัติไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาน าเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างเทศบัญญัติ 
ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว              

ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง           

เทศบัญญัตินั้นตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็น  ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วน  

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  ดิฉันขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
โดยทั่วกันคะ  

ที่ประชุม   รับทราบ   

 

ประธานสภาเทศบาล   ณ เวลานี้ เที่ยงแล้วขอเชิญทุกท่านร่วมรับประธานอาหารกลางวันที่ร้าน             
ครัวชมวิว และมาประชุมต่อในช่วงบ่าย ผมขอพักประชุม ๒ ชั่วโมง โดยจะเริ่มประชุม
ในช่วงบ่ายเวลา ๑๔.๐๐ น. ครับ  

 
-------------------- พักการประชุม  ๒ ชั่วโมง ----------------------- 
 

เริ่มประชุม... 



- ๑๖ - 
 
-----------------------เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น. --------------------------- 

  
เมื่อถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. นางบังอร  นาคทอง  เลขานุการสภาเทศบาล ได้เชิญ ท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล, ผู้อ านวยการกอง
, ผู ้เข้ารับฟังการประชุม, เข้าห้องประชุม และได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล
ต าบลท่าแร่ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล   ล าดับต่อไปเป็นเรื่องพิจารณาโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย ในหมวด
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกองช่าง ขอเชิญ
ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดเชิญครับ 

ผอ.กองช่าง    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกท่าน และ
หน้าส านักปลัดเทศบาล  ดิฉันนางวนิดา  สมปู่ ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจง
ดังนี้ ตามที่เทศบาลต าบลท่าแร่ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕62          
ซึ่งมีบางรายการที่มีงบประมาณไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย และได้ขออนุมัติโอน
งบประมาณเพ่ิมเติมแล้วเมื่อครั้งประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ง ๑/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย เพราะต้องเบิกจ่าย
งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ในการซ่อมแซมโป๊ะ ประกอบกับเงินชดเชย
สัญญาที่ตั้งตามระเบียบพัสดุของกรมบัญชีกลางในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไม่มีผู้รับจ้างมา
ขอเบิกจ่ายเงินชดเชยสัญญาดังกล่าว ท าให้มีงบประมาณคงเหลือ  ดังนั้น จึงขอโอนลด-
โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายดังนี้  

   ขอโอนลด 
   1. กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (โครงการเงินชดเชย
สัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)) งบอนุมัติ 144,520  บาท  งบประมาณคงเหลือ  144,520 
บาท  ขอโอนลด 144,520 บาท   

   2. กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
(โครงการรายจ่ายเพ่ือลงหินลูกรัง) งบอนุมัติ  70,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ  
70,000 บาท  ขอโอนลด  70,000 บาท   

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 214,520 บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
    ขอโอนเพ่ิม 
    กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุก่อสร้าง  งบประมาณอนุมัติ  
360,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ ๒๑๑,๐๙๙ บาท  ขอโอนเพิ่ม ๒๑๔,๕๒0 บาท  

    เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น  

 

ประธานสภาเทศบาล… 



- ๑๗ - 

ประธานสภาเทศบาล   ผมเห็นด้วยกับการโอนงบประมาณในการไปซ่อมแซมโป๊ะ เพ่ือให้สามารถใช้
งานในการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชที่บริเวณริมหนองหารร่วมกับรถแบ็คโฮ มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติมเชิญครับ หากไม่มี
ผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้  กองช่างโอนลด- 
โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้    

   โอนลด 
   1. กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (โครงการเงินชดเชย
สัญญาแบบปรับราคา (ค่า K))  งบอนุมัติ 144,520  บาท  งบประมาณคงเหลือ  
144,520 บาท  โอนลด 144,520 บาท   

   2. กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
(โครงการรายจ่ายเพ่ือลงหินลูกรัง) งบอนุมัติ 70,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ  
70,000 บาท  โอนลด 70,000  บาท   

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 214,520 บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
    โอนเพ่ิม 
    กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุก่อสร้าง  งบประมาณอนุมัติ  
360,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ ๒๑๑,๐๙๙ บาท  โอนเพ่ิม ๒๑๔,๕๒0 บาท 
กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ 

มติที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้กองช่าง    
โอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบประมาณอนุมัติ 214,520 บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนสี่พัน
ห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะปรึกษาหารือ

เพ่ิมเติมอีกหรือไม่เชิญครับ 
ส.ท.สุริยา  ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสุริยา ศรีวรกุล ส.ท.เขต ๒ 

ปัจจุบันเทศบาลได้ด าเนินการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล เพ่ือให้มีภูมิทัศน์สวยงามและ
สะอาด ผมอยากเสนอให้ด าเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าภายในตลาดสด
เทศบาล  เพราะตลาดสดเทศบาลได้มีการก่อสร้างมาแล้วไม่ต่ า กว่า ๒๐ ปี และ            
มีสายไฟฟ้าที่ใช้งานมานานพร้อมกับการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล ผมเกรงว่าถ้าไม่
ด าเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าในอนาคตอาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ครับ  

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ เรื่องสายไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าจะให้ช่างออกไปส ารวจในเบื้องต้นคะ 
ส.ท.ณรงค ์  ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายณรงค์ ศรีษาวรรณ ส.ท.เขต 

๑  ขออนุญาตสอบถามเรื่องเครื่องสูบน้ าที่ได้อนุมัติไปแล้ว ไม่ทราบว่าได้ด าเนินการถึง
ไหนแล้วครับ 

 
 

ผอ.กองช่าง… 



- ๑๘ - 
ผอ.กองช่าง  ขออนุญาตน าเรียนดังนี้คะ  เรื่องเครื่องสูบน้ าราคา ๒๒๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันได้

ท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว อีกประมาณ ๑ สัปดาห์ คงได้ท าการติดตั้งคะ 
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าช่างมาติดตั้งเครื่องสูบน้ าวันไหนให้แจ้งนายณรงค์ ศรีษาวรรณ มาช่วยดูด้วยครับ 
ผอ.กองช่าง  รับทราบคะ 
ส.ท.สุริยา  ขออนุญาตแจ้งเรื่องการตัดกิ่งไม้บริเวณตึกโบราณ สืบเนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วง

ฤดูฝนมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมบริเวณตึกโบราณท าให้ภูมิทัศน์แลดูไม่สวยงามและน่ากลัว 
เพราะบริเวณนั้นจะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเป็นประจ าจึงอยากให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการไปตัดแต่งด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล  ให้กองช่างออกไปด าเนินการตัดแต่งต้นไม้บริเวณตึกโบราณ และก่อนจะ
ด าเนินการให้แจ้งเจ้าของตึกโบราณก่อนจะได้ไม่มีปัญหาเหมือนครั้งก่อนครับ 

ผอ.กองช่าง  รับทราบคะ 
ส.ท.สมจิต  ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมจิต มังกาย ส.ท.เขต ๑ 

ปัจจุบันช่วงนี้เป็นฤดูฝนมีหญ้าขึ้นรกมากตรงบริเวณสนามหญ้าเทียม(สนามฟุตซอล) 
อยากให้ผู้รับผิดชอบออกไปด าเนินการตัดหญ้าครับ 

ประธานสภาเทศบาล  ให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด าเนินการให้คนงานไปตัดหญ้าบริเวณ
ดังกล่าวครับ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  รับทราบคะ 
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  หากไม่มีผม

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมสภาเทศบาล  ส าหรับการประชุมในวันนี้ ได้ประชุม
เสร็จเรียบร้อยแล้วผมขอปิดประชุม                                                                           

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น.   

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)    ประจวบ  บรรจงศิลป์   ประธานกรรมการ    (ลงชื่อ)       นาถชนก  ยงค าชา      ผู้จดรายงานการประชุม       
        ( นายประจวบ  บรรจงศิลป์ )               (นางสาวนาถชนก   ยงค าชา)   

              นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
(ลงชื่อ)      ไมตรี  อินธิเสน   กรรมการ    (ลงชื่อ)        บังอร นาคทอง       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายไมตรี  อินธิเสน )                  (นางบังอร  นาคทอง)     

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา   
(ลงชื่อ)      วัฒนา  วรรณพรม  กรรมการ 
           (นายวัฒนา  วรรณพรม)   
 

สภาเทศบาลต าบลท่าแร่   ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ                   
สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  เมื่อวัน  ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(ลงช่ือ)     ศิริพงษ์  เชียนพลแสน        ประธานสภาเทศบาล 

                        (นายศิริพงษ์  เชียนพลแสน) 


