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เริ่มประชุม เวลา   ๑0.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา สมัยสามัญ 

สมัยที่  3  ครั้งที่ 1/2562  เพ่ือเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

ประธานสภาฯ เนื่องจากวันนี้เลขานุการสภา ไดขอลากิจ ผมขอใหสมาชิกทุกทานเสนอรายชื่อผูท่ีจะ

ทําหนาที่เลขานุการสภา (ชั่วคราว) ในวันนี้ ขอเชิญเสนอรายชื่อไดเลยครับ 

นายวิชาญ  กมลฉ่ํา 

สท.ต.เขต 1 ผมขอเสนอ สท.อนันต  เขียวสวาส สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  ปฏิบัติหนาที่

เลขานุการสภา(ชั่วคราว) ครับ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบใหนายอนันต เขียวสวาส สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ปฏิบัติหนาที่

เลขานุการสภา(ชั่วคราว)  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  -ไมม-ี 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แลว 

ประธานสภาฯ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑/2562 

เมื่อวันจันทรที่  24  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕62  ขอใหสมาชิกทุกทานไดตรวจดูรายงาน 

การประชุมครั้งที่แลว ท่ีสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมไปแลวนั้น   ถาตองการ

เปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอใหเสนอในที่ประชุมเลย   ถาไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือ

แกไข  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่  

๑/2562  เมื่อวันจันทรที่  24  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕62  หากเห็นชอบโปรดยกมือ   

มติที่ประชมุ รับรอง   

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ประธานสภาฯ 3.1 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการบริการสาธารณะประจําป พ.ศ.2561   

ขอเชิญนักวิเคราะหฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

นักวิเคราะหฯ เรื่องการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ํา 

มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2562  ตามหนังสือสํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ดวนท่ีสุด ที่  นร 0107/ว 4696 ลงวันที่  27  

พฤษภาคม  2562  ไดมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินมาตรฐาน 

การจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระยะ 3 ป (พ.ศ.2561-

2563) นําเกณฑชี้และคาเปาหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ 

อปท. ไปใชในการประเมิน อปท. เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ไดดําเนินการ 
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ตามข้ันตอนและวิธีการประเมินตนเองตามข้ันตอนที่สํานักงานคณะกรรมการ 

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักงาน ก.ก.ถ.) ตามแบบที่ 

ก.ก.ถ.กําหนดเรียบรอยแลว และผูบริหารทองถ่ินไดรับรองขอมูลความถูกตอง จึงขอ

แจงที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือทราบ และประชาสัมพันธใหประชาชนทราบโดยผาน

การประชาคมและการเผยแพรประชาสัมพันธบนเว็ปไซดของเทศบาลตอไป จึงเรียน

มาใหที่ประชุมสภาทราบคะ 

ประธานสภาฯ ตามที่นักวิเคราะหฯ  ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น  มีสมาชิกสภา  ทานใดมีขอ

สงสัย จะสอบถามเพิ่มเติม หรือไมครับ   หากไมมี  ผมขอมติที่ประชุมรับทราบการ

รายงานผลการดําเนินงานการจัดการบริการสาธารณะประจําป พ.ศ.2561   

หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการดําเนินงานการจัดการบริการสาธารณะประจําป  

พ.ศ.2561   

ประธานสภาฯ  3.2 รายงานผลการขอพระราชทานความชวยเหลือ รายนางวรรณา ศรีสุข หมูที่ 6 

ขอเชิญปลัดเทศบาลฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

ปลัดเทศบาลฯ สืบเนื่องมาจากนางวรรณา  ศรีสุข ไดถวายฎีกากับพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว 

เก่ียวกับเรื่องทางเขาออก ซึ่งทางอัยการสูงสุดก็ไดรับเรื่องของนางวรรณา ไว

ดําเนินการแกไข และไดประสานมายังเทศบาลฯ วาทางเทศบาลจะดําเนินการ

เยียวยาหรือใหการชวยเหลือในดานทางเขาออกของนางวรรณาอยางไรบาง เทศบาล

ไดตอบกับอัยการสูงสุดคือ เสนอเปดทางขามคลองสาธารณะ ทางท่ีสองออกทาง

บานนางแอว โดยปรับทางสาธารณะทางเขาออกเปนพ้ืนท่ียาวตลอดเสนทาง ซึ่งทาง

เทศบาลไดเสนอไปแลว ทางอัยการไดเรียกคูกรณีท้ังสองฝายไปไกลเกลี่ยหาทางออก 

ปรากฏวา ทางอัยการไมไดเลือกทางใดที่ทางเทศบาลเสนอไป  แตทางนางแอวกับ

นางวรรณาไดตกลงกัน โดยนางแอวไดจดภาวะจํายอมใหผานทางเขาออกโดย 

นางวรรณาจายเงิน เปนเงิน 65,000บาท ซึ่งทางเขาออกของนางวรรณนาจะผานท่ี

บานนางแอว ซึ่งทางเทศบาลก็มีหนาที่ที่จะตองปรับปรุงเสนทางตรงนั้น โดยที่นาง

วรรณาจะตองจายคาใชจายในการวางทอและทําทางเขาบานตนเอง ตอนนี้ทาง

เทศบาลไดใหกองชางไดประมาณการเพื่อปรับปรุงพ้ืนท่ีตรงนั้น ซึ่งไดมอบหมายให

นายชางโยธาไปประสานงานการนางแอว  ปรากฏวา หากทางเทศบาลทําทางใหทาง

บานนางวรรณา นางแอวจะรองเรียนใหถึงท่ีสุด ซึ่งทางเทศบาลไดไปปรึกษากับ

นายอําเภอ  ซึ่งนําเอกสารทั้งหมดตั้งแตเบื้องตนใหนายอําเภอพิจารณา ในฐานะ

ทานเปนผูกํากับดูแลพ้ืนที่สาธารณะตรงนั้น  จากการตรวจสอบเอกสารแลวไดให

ทางเทศบาลเรงดําเนินการใหกับนางวรรณา สวนเรื่องรองเรียน ทางอําเภอจะเปน

ผูดําเนินการและตรวจสอบเอง  ซึ่งทางเทศบาลไดดาํเนินประมาณการปรับปรุง 
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เสนทางโดยจะนําแมคโครมาปรับเกลี่ยและลงลูกรัง ถึงสุดเสนทาง สวนทางเขาออก

ของนางวรรณาที่เชื่อมกับถนนท่ีเราปรับปรุงทางนางวรรณาจะเปนผูออกคาใชจาย

เองทั้งหมด จึงเรียนมาใหสภาเพ่ือทราบเปนเบื้องตน ซึ่งทางอําเภอไดใหเทศบาลทํา

หนังสือถึงนางแอววาทางเทศบาลจะดําเนินการอยางไรบาง จึงเรียนมาเพ่ือใหสภา

ทราบคะ 

นายกเทศมนตรี  ผมขอถามนายชางโยธา ที่ไปคุยกับนางวรรณา นางแอว  เขาวาอยางไรบาง 

นายชางโยธา ผมไดไปคุยเรื่องที่ทางเทศบาลจะทําทางกับนางแอว นางแอววา ที่จะทําทางเขาออก 

ทําได แตเขาก็จะรองเรียนวาเมื่อกอนเขาไมมีทางเขาออก เขาขอใหทางเทศบาลทํา

ใหแตทางเทศบาลบอกวา บานหลังเดียวทําใหไดอยางไร แตตอนนี้ทางนางวรรณามา

ขอทําไมถึงทําใหได เขาบอกวาจะรองในแนวทางนี้ครับ สวนบานนางวรรณาไดคุยวา 

เทศบาลจะทําทางตอจากถนนคอนกรีตเลยทางเขาบานเขาไปหนอยหนึ่งแต เขาตอง

วางทอขามคลองและทําถนนเขาออกบานของเขาเอง เพราะวาทางเทศบาลจะทําให

เฉพาะในที่สาธารณะ จะทําเขาไปในที่สวนบุคคลไมได เราจะทําถนนตอจากถนน

คอนกรีตเขาไปแตทางเขาออกจากบานเขาตองทําเองครับ   

นายกเทศมนตรี  เทาท่ีผมทราบ วาทางนางวรรณาไดรองเรียนผานหลายขั้นตอน  ศูนยดํารงธรรม

อําเภอ จังหวัด และผานมาถึง ถวายฎีกาถึงในหลวง ทางอัยการก็ลงมาไกลเกลี่ย

หลายข้ันตอน แตเนื่องจากมันเปนพ้ืนที่เอกชนเราก็ทําอะไรไมได  สุดทายท้ังสองได

ตกลงกัน โดยนางวรรณาไดจายเงินใหกับนางแอวจํานวนหนึ่ง มีผมเปนพยานมาจาย

ที่เทศบาล ก็ตกลงวานางแอวยินยอมจดเปนภาวะจํายอม ใหทางวรรณาผานทางที่

บานได โดยรับเงินไปสวนหนึ่ง ก็มานานสมควรแลวแตยังไมดําเนินการ เทศบาลก็

เห็นชาวบานเดือดรอนเรื่องทางเขาออกจะมีปญหากัน เคยมีรายชื่อในกลุมนั้นก็ขอ

ทางเขาออกเหมือนกัน  เราจะทําทางออกเปนสวนรวมใชดวยกัน   เราจะทําทางเขา

ไปในพ้ืนที่สาธารณะและสวนที่ผานที่นางแอวจดภาวะจํายอมใหนางวรรณา ทํา

ทางเขาออกบานนางวรรณาใหนางวรรณาทําเองหรือออกคาใชจายเอง เราจะทําทาง

ที่เปนสวนรวมเขาไป ผมไดนําเรื่องปรึกษากับนายอําเภอถึงปญหาที่ เ กิดขึ้น  

ทางนายอําเภอใหดําเนินการทําทางเขาไป สวนถามีเรื่องรองเรียนนายอําเภอจะ

ดําเนินการชี้แจงเอง  จึงรายงานเพ่ือใหสภาทราบถึงแนวทางที่เทศบาลจะดําเนินการ

ครับ สรุปทางเทศบาลจะทําทางเขาไปเฉพาะพื้นที่สาธารณะเพ่ือใชทางรวมกัน  

สวนทางเขาบานนางวรรณาจะดําเนินการจัดทําเองและเสียคาใชจายเอง ครับ  

ประธานสภาฯ ตามที่ปลัดเทศบาลฯ  ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น  มีสมาชิกสภา  ทานใดมีขอ

สงสัย จะสอบถามเพิ่มเติม หรือไมครับ   หากไมมี  ผมขอมติที่ประชุมรับทราบการ

รายงานผลการขอพระราชทานความชวยเหลือ รายนางวรรณา ศรีสุข หมูที่ 6 

หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการขอพระราชทานความชวยเหลือรายนางวรรณา  

ศรีสุข หมูที่ 6 
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ประธานสภาฯ  3.3 การจําหนายทรัพยสินประเภทอาคาร สวนตอเติมและสิ่งปลูกสรางของพ้ืนที่  

                               อบต.ไผดําพัฒนา   ขอเชิญปลัดเทศบาลฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

ปลัดเทศบาลฯ ทางเทศบาลไดรับแจงจากวัดวันอุทิศ ขอใหสงมอบพ้ืนท่ีอาคารทําการที่เราเคยอยู 

พ้ืนที่ อบต. เกา  ใหสงพ้ืนท่ีใหกับวัด โดยอาคารและโรงเรือน รั้ว ใหเทศบาล

ดําเนินการรื้อถอนออกไปทั้งหมด ใหสงมอบแตพื้นที่วางเปลา  ซึ่งทางเทศบาลได

ปรึกษากับทองถ่ินจังหวัด วากรณีแบบนี้ทางเทศบาลสามารถที่จะตั้งงบในหมวด 

คาใชสอย เปนการจางเหมาไดหรือไม โดยทางทองถิ่นกับบอกวาเปนงานท่ี

ดําเนินการได โดยใชงบหมวดคาใชสอย โดยไมตองเขาสภาก็ได โดยทางวัดยังไม

กําหนดเวลา แตใหแจงสภาใหทราบกอน เทศบาลจึงจะดําเนินการรื้อถอน 

นายกเทศมนตรี    ผมขอเพ่ิมเติม เนื่องจากเจาอาวาสวัดวันอุทิศ มีหนังสือถึงเทศบาลขอใหเทศบาล 

รื้อถอนตามที่ปลัดไดชี้แจงไปแลวนั้น โดยพ้ืนท่ีตรงนั้นเปนท่ีราชพัสดุของวัดวันอุทิศ 

เราไดขอใชที่  และทางวัดเรียกประชุม ผมไดมอบหมายใหรองมนัสไปประชุม  

ขอเชิญรองมนัสชี้แจงรายละเอียดในการประชุมวันนั้นดวยครับ 

รองมนัส บุญสม วันที่ผมไปประชุม ก็มีกํานันปรีชา และเจาอาวาส เขาลงความเห็นวาใหเราสงพื้นที่

คืน สวนอาคารใหทําจําหนายและรื้อถอน และเศษหินปูนทรายที่รื้อถอนใหขนทิ้งให

หมด ใหสงคนืเฉพาะพื้นที่เปลา ๆ ครับ 

นายกเทศมนตรี เดิมทางโรงเรียนเคยปรึกษาผมจะขอใชพื้นที่ทําการหองผูบริหารเกาเพ่ือทําเปนหอง

พยาบาลของโรงเรียน เราบอกวาไมใชพ้ืนที่ของเทศบาล ใหไปขอใชกับวัด แต

ภายหลังทางวัดจะใหรื้อถอนทั้งหมด แตอาคารพวกนั้นเปนปูนสวนใหญ อาจะมี

เหล็กเล็กนอย วิธีการเราตองเรียกผูรับเหมาขายทอดตลาดไป แตอาคารเปนปูน 

คารื้อถอนขายของตรงนั้นอาจจะไมคุมคารื้อถอน อาจจะไมมีใครรับเหมา  วิธีการ

แกไขเทศบาลจะตองตั้งงบประมาณเพื่อรื้อถอนตรงนั้นออก ผมปรึกษากับปลัดวาให

ไปปรึกษาทองถิ่นจังหวัด ใหตั้งงบเปนคาใชสอยในการรื้อถอน แตผมมาแจงใหสภา

รับทราบดวย เพราะเปนอาคารสิ่งปลูกสราง วันหนาหากมีใครถาม วาทําไมเทศบาล

ถึงทุบท้ิงทั้งหมด  แตทั้งนี้เปนความประสงคของทางวัดใหเปนพ้ืนที่โลง ๆ อะไรที่

ใชไดก็จัดเก็บไว สวนปูนที่ทุบก็ตองขนไปทิ้งใหหมด จึงแจงใหสภาเพ่ือทราบครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรี  ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น  มีสมาชิกสภา  ทานใดมีขอ

สงสัย จะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไมครับ   หากไมมี  ผมขอมติที่ประชุมรับทราบ 

การจําหนายทรัพยสินประเภทอาคาร สวนตอเติมและสิ่งปลูกสรางของพ้ืนที่                      

อบต.ไผดําพัฒนา   หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม รับทราบการจําหนายทรัพยสินประเภทอาคาร สวนตอเติมและสิ่งปลูกสรางของ

พื้นท่ี อบต.ไผดําพัฒนา    
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ประธานสภาฯ 3.4  การจําหนายทรัพยสินออกจากทะเบียนครุภัณฑ เพ่ือรื้อถอนถังประปาหมูที่ 6 

ขอเชิญปลัดเทศบาลฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

ปลัดเทศบาลฯ จากเดิมทางเทศบาลไดกอสรางถังประปาใหมหมูที่ 6 และถังเกาเราไดรับมอบจาก 

รพช. แตเราหาเอกสารสงมอบไมมี และถังนี้ไมไดอยูในบัญชีครุภัณฑของเทศบาล

ดวย เราไดปรึกษาหัวหนา รพช. วาทางเทศบาลจะดําเนินการรื้อถอนก็ใหดําเนินการ

ตามระเบียบพัสดุไดเลย  โดยไมตองไปขออนุมัติที่กรมทรัพยากร  ทางเทศบาล

สามารถดําเนินการตามระเบียบพัสดุไดเลย  แตจะตองผานการประชาคมหมูบาน 

โดยสอบถามความเห็นของประชาชนวาใหดําเนินการรื้อถอนหรือไม ทางเทศบาล

จะตองประชาคมทุกหมู  ซึ่งประชาชนทุกหมูใชเสนทางสัญจรไปมา ซึ่งมีผลกระทบ

โดยตรงตอถังประปาที่ตั้งอยู ทางเทศบาลไดดําเนินการประชาคมไปแลวเมื่อวันที่ 6 

สิงหาคม  2562   ทําหนังสือถึงกํานัน ผูใหญบานแจงใหประชาชนเขารวม

ประชาคมดวยในวันที่ 6 สิงหาคม  2562  ที่ผานมา  ปรากฏวาประชาชนไดมีมติ

เปนสวนใหญ เห็นชอบใหดําเนินการรื้อถอน ทางเทศบาลก็จะดําเนินการจําหนาย

ออกตามระเบียบพัสดุ โดยการประมูล โดยกองคลังเปนผูดําเนินการและรายงานให

ทางกรมทรัพยากรรับทราบ เพราะทางเทศบาลไดทําหนังสือไปแลวกรณีการา

จําหนายถังประปา กรมทรัพยากรก็ตอบกลับมาวาใหดําเนินการตามระเบียบพัสดุได

เลย จึงแจงใหสภาทราบกอนที่จะเนินการจําหนาย รื้อถอนใหถูกตอง 

นายกเทศมนตรี เพ่ิมเติม ประปาหมูที่ 6 เดิมเรามี 3 แท็งค แท็งคหมูที่ 6 ที่วัด สงน้ําให หมู 6 และ

หมู 7  แท็งคที่หนาเทศบาล สงน้ําใหหมู 6 ตอนทาย และหมูที่ 8  แตตรงตนสะตือ

เปนของ รพช.ที่ขุดเจาะใหมานานมากแลว  ถังเริ่มผุกรอน ชํารุดเสียหายมากแลว 

กลัวถังประปาโคนลมเปนอันตรายตอประชาชนบริเวณนั้น ผมทําหนังสือถึงอําเภอ

วาจะดําเนินการรื้อถอน ทางอําเภอใหไปตรวจสอบกอนวาเปนทรัพยสินของใคร  

จริงแลวเปนทรัพยสินเดิมของกรมทรัพยากรฯ มาสรางให แตก็ไมมีหนังสือสงมอบให 

เทศบาล สืบคนไมได กรมทรัพยากรก็บอกวาเขาจําหนายออกไปนานแลว ใหอยูใน

อํานาจหนาที่ของเทศบาลแตตองทําใหถูกตองตามระเบียบของพัสดุ เนื่องจากเปน

ทรัพยสินผมจึงขออนุมัติจากสภาเพ่ือทําการจําหนายและรื้อถอนตอไป 

ประธานสภาฯ ตามที่ปลัดเทศบาลฯ  ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น  มีสมาชิกสภา  ทานใดมีขอ

สงสัย จะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไมครับ หากไมมี  ผมขอมติที่ประชุมรับทราบ 

การจําหนายทรัพยสินออกจากทะเบียนครุภัณฑ เพ่ือรื้อถอนถังประปาหมูที่ 6    

หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม รับทราบการจําหนายทรัพยสินออกจากทะเบียนครุภัณฑ เพื่อร้ือถอนถังประปา

หมูที่ 6     

 

 

 

 

 



-7- 

ระเบียบวาระที 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ 4.๑  การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   

พ.ศ.๒๕63  วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ  ขอเชิญนายกเทศมนตร ีชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาทุกทาน  บัดนี้

ถึงเวลาที่คณะผูบริหารเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตอสภาเทศบาลตําบล 

ไผดําพัฒนาอีกครั้ งหนึ่ ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  คณะผูบริหารเทศบาลตําบล 

ไผดําพัฒนา จึงขอชี้แจงใหทานประธานสภาและสมาชิกทุกทานไดทราบถึง

สถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานใน

ปงบประมาณ  พ.ศ.2563 ดังตอไปนี ้ (รายละเอียดหนาที่ 1) 

๑.  สถานะการคลัง  

งบประมาณรายจายท่ัวไปใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 

2562   เทศบาลตําบลไผดําพัฒนามีสถานะการเงิน  ดังนี้   

๑.  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   6,994,106.79  บาท 

๒.  เงินสะสม      1,848,060.87   บาท 

๓.  เงินทุนสํารองเงินสะสม     4,766,294.33  บาท 

๔.  รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย     - ไมมีโครงการ -  

๕.  รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน –ไมมีโครงการ-             

๖.   เงินกูคงคาง       4,883,987.40   บาท 

   ๒.การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2562 ณวันท่ี 1 สิงหาคม  2562 

   (๑)  รายรับจริง  ทั้งสิ้น   21,326,032.91  บาท  ประกอบดวย 

          หมวดภาษีอากร     225,161.59บาท 

    หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต      96,841.20บาท  

              หมวดรายไดจากทรัพยสิน        64,337.88บาท 

           หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค  และการพาณิชย        -ไมมี- 

    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                 35,200.00บาท 

           หมวดรายไดจากการลงทุน     -ไมมี- 

    หมวดภาษีจัดสรร                  11,871,655.24บาท 

           หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                   9,032,837.00บาท 

(๒)  เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค           2,724,808.00บาท 
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(๓)  รายจายจริง  จํานวน  21,255,946.91บาท  ประกอบดวย 

          งบกลาง           6,179,481.35บาท 

         งบบคุลากร          7,560,426.00บาท 

          งบดําเนินการ          5,533,559.56บาท 

         งบลงทุน                1,187,700.00บาท            

         งบรายจายอ่ืน             -ไมมี-         

       งบเงินอุดหนุน                 794,780.00บาท 

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  

2,724,808.00บาท   

(5) รายจายที่จายจากเงนิสะสม       330,464.34บาท 

(6) รายจายที่จายจากเงนิทุนสํารองเงินสะสม          -ไมมี-        

(7) รายจายที่จายจากเงนิกู             -ไมมี- 

3.งบเฉพาะการ 

ประเภทกิจการเฉพาะการ  กิจการประปา ณ วันที่ 1  สิงหาคม  2562 

มีรายรับจริง  830,275.23บาท    รายจายจริง     722,388.88บาท 

กูเงินจากธนาคาร / กสท. / อื่น ๆ  -ไมมี- 

เงินรับฝาก    980.13บาท      

กําไรสุทธิ    -ไมมี- 

เงิน/เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ณ วันที่ 1 สิงหาคม  2562    439,460.85บาท 

ทรัพยจํานํา    -ไมมี- 

เงินสะสม         39,429.00บาท 

เงินทุนสํารองสะสม      291,165.37บาท 

   รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕63 ของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  

ประมาณการงบประมาณรายจายทั้งสิ้น ยอดรวม  31,336,500บาท  แยก      

รายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้  โดยไดประมาณการรายจายไวครบทุกดานและ

ครบทุกแผนงาน  จํานวน ๔  ดาน  ๑1  แผนงาน  ดังนี ้(รายละเอียดหนา 5) 

 (๑) ดานบริหารท่ัวไป 

    ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป        ยอดรวม  12,201,776 บาท 

    ๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม       120,000 บาท 
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(๒) ดานบริการชุมชนและสังคม 

    ๑. แผนงานการศึกษา         ยอดรวม   3,413,922 บาท 

    ๒.แผนงานสาธารณสุข                      ยอดรวม      2,942,225 บาท 

    ๓.แผนงานสังคมสงเคราะห        ยอดรวม        58,000 บาท 

    ๔.แผนงานเคหะและชุมชน        ยอดรวม   1,977,320 บาท 

    ๕.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม          6๐,๐๐๐ บาท   

    ๖.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม  30๐,๐๐๐ บาท 

   (๓) ดานการเศรษฐกิจ 

    1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม    1,526,9๐๐ บาท 

2.แผนงานการเกษตร   ยอดรวม       16๐,๐๐๐ บาท 

(๔) ดานการดําเนินงานอื่น 

    ๑.แผนงานงบกลาง             ยอดรวม   8,576,357 บาท 

และไดประมาณการงบประมาณรายจายเฉพาะกิจการประปา ไว เปนเงิน  

1,079,400บาท  และไดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ

ประปา แยกเปนรายไดไวดังนี้ คือ  

รายไดคาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา  จํานวน  72๐,๐๐๐บาท   

รายไดคาจําหนายสิ่งของจากคลังพัสดุ   จํานวน      3,๐๐๐บาท  

รายไดคาเชามาตรวัดน้ํา     จํานวน    50,900บาท  

รายไดเงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ   

           จํานวน  300,0๐๐บาท   

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร      จํานวน      ๓,5๐๐บาท   

ผลประโยชนอ่ืน      จํานวน      2,0๐๐บาท   

คาธรรมเนียมการขอใชน้ําประปา                        จํานวน      2,000บาท 

เหตุผล เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหารที่ไดวางแผนไวตาม

แผนพัฒนาทอง ถ่ินตลอดปงบประมาณ  2563  จึ งเสนอรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือใหสมาชิกสภาพิจารณา

เห็นชอบ โดยแยกรายละเอียดของประมาณการรายจายแตละแผนงาน ดังนี้  ขอให

ทุกทานไดดเูอกสารตั้งแตหนา 54 - 85 หากมีขอสงสัยจะสอบถามขอเชิญไดเลย 

ตามเลมที่แจกใหครับ  ขอเชิญเจาหนาที่งบประมาณ ชี้แจงรายละเอียดรางเทศ

บัญญัติฉบับนี้ครับ   
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เจาหนาที่งบประมาณ ตามที่ทานนายกเทศมนตรีไดกลาวคําแถลงงบประมาณไปแลวนั้น  จึงขอรายงานให

ทราบดังนี้คะ   

แผนงาน บริหารงานทั่วไป   

งานบริหารท่ัวไป  ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น  9,782,736บาท 
งบบุคลากร   5,761,236บาท   แยกเปน 

เงินเดือนฝายการเมือง  รวม ๒,๖๒๔,๖๔๐บาท  ๕ รายการ    
(๑)เงินเดือนนายก/รองนายก     จํานวน  ๖๙๕,๕๒๐บาท   
(๒)เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก  จํานวน  ๑๒๐,๐๐๐บาท    
(๓)เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   จํานวน  ๑๒๐,๐๐๐บาท   
(๔)เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน  ๑๙๘,๗๒๐บาท  
(๕)เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน ๑,๔๙๐,๔๐๐บาท  
เงินเดือนฝายประจํา รวม 3,136,596บาท   ๔ รายการ    
(๑) เงินเดือนพนักงาน       จํานวน  1,963,696บาท   
(๒)เงินประจําตําแหนง     จํานวน       98,๐๐๐บาท  
(๓)คาตอบแทนพนักงานจาง     จํานวน  1,044,120บาท  
(4) เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง    จํานวน       30,780บาท 
งบดําเนินงาน  2,686,000บาท   แยกเปน   
หมวดคาตอบแทน   รวม  125,000  บาท   3 รายการ  
(๑) คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      จํานวน         2,000บาท 
(2)คาเชาบาน        จํานวน       84,000บาท    
(3)เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร     จํานวน       ๓9,๐๐๐บาท  
หมวดคาใชสอย   1,709,000บาท  14  รายการ   
ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  1,064,000บาท   (4  รายการ) 
(๑)คาธรรมเนียมตาง ๆ และคาลงทะเบียน    จํานวน     100,000บาท   
(๒)คาจางเหมาบริการ    จํานวน       80,000บาท   
(๓)คาจางเหมาบริการแรงงาน     จํานวน     864,000บาท   
(๔)คาโฆษณาและเผยแพร     จํานวน       20,000บาท   
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  150,000บาท  (3  รายการ) 
(1)คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   จํานวน       30,0๐๐บาท  
(2)คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น   จํานวน       20,000บาท   
(3)ประเภทพิธีการ  รัฐพิธี    จํานวน    100,000บาท 
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ 
(7 รายการ) 
(1)คาของรางวัล หรือเงินรางวัล    จํานวน        5,000บาท  
(2)คาชดใชคาเสียหายหรือสินไหมทดแทน            จํานวน        5,000บาท  
(3)คาใชจายในการศึกษาดูงาน   จํานวน    ๒0๐,๐๐๐บาท   
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(4)คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   จํานวน      80,000บาท 
(5)คาพวงมาลา ชอดอกไม และกระเชาดอกไม  จํานวน        ๕,๐๐๐บาท  
(6)คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ   จํานวน      80,000บาท 
(7)คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น/สมาชิกสภาทองถ่ิน  

จํานวน    120,000บาท 
 หมวดคาวัสดุ  330,000บาท     ๖  รายการ   
(๑)วัสดุสํานักงาน      จํานวน      ๕๕,๐๐๐บาท  
(๒)วัสดุงานบานงานครัว     จํานวน      ๒๐,๐๐๐บาท   
(๓)วัสดุยานพาหนะและขนสง     จํานวน      ๒๐,๐๐๐บาท   
(๔)วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น    จํานวน    20๐,๐๐๐บาท  
(๕)วัสดุโฆษณาและเผยแพร    จํานวน        5,000บาท  
(๖)วัสดุคอมพิวเตอร      จํานวน      ๓๐,๐๐๐บาท 
หมวดคาสาธารณูปโภค  522,000บาท   ๓ รายการ  
(๑)คาไฟฟา      จํานวน    380,000บาท   
(๒)คาบริการโทรศัพท      จํานวน      50,000บาท  
(๓)คาบริการสื่อสารและโทรมนาคม    จํานวน      ๙๒,๐๐๐บาท 
 งบลงทุน   1,310,500บาท  แยกเปน   
ครุภัณฑสํานักงาน   3 รายการ  รวม  22,500บาท 
(1)เกาอี้สํานักงาน    จํานวน       6,000บาท 
(2)ตูเหล็กแบบ 2 บาน     จํานวน     16,500บาท 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  1 รายการ  รวม 1,288,000บาท 

   (1)รถโดยสานขนาด 12 ที่นั่ง   จํานวน 1,288,000บาท 
งบเงินอุดหนุน  25,000บาท  แยกเปน   
 หมวดเงินอุดหนุนสวนราชการ   25,000บาท  2 รายการ 
(1)ประเภทเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวิเศษชัยชาญ ตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จํานวน  15,000บาท 
(2)ประเภทเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวิเศษชัยชาญ ตามโครงการจัดงาน
รัฐพิธี 28 กรกฎาคม 2563 และ 3 มิถุนายน 2563 และงานรัฐพิธีตาง ๆ  
           จํานวน      10,000บาท 
งานบริหารงานคลัง  ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น  2,419,040บาท 
งบบุคลากร   1,941,240บาท   แยกเปน 
เงินเดือนฝายประจํา  รวม 1,941,240บาท   5 รายการ   
(๑) เงินเดือนพนักงาน       จํานวน    1,304,640บาท   
(๒)เงินประจําตําแหนง      จํานวน         ๔๒,๐๐๐บาท   
(๓)คาจางลูกจางประจํา     จํานวน       275,760บาท 
(4)คาตอบแทนพนักงานจาง    จํานวน       293,160บาท 
(5) เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง    จํานวน         25,680บาท 
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งบดําเนินงาน  461,600บาท   แยกเปน   
หมวดคาตอบแทน   รวม  185,600บาท     3 รายการ   
(๑)คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน      32,000บาท   
(2)คาเชาบาน      จํานวน      36,000บาท 
(๓)เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร    จํานวน    117,600บาท  
หมวดคาใชสอย  รวม 196,000บาท     6  รายการ  
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ    146,000บาท   
(๑)คาธรรมเนียมตาง ๆ และคาลงทะเบียน   จํานวน      40,000บาท  
(๒)คาจางเหมาบริการ     จํานวน      10,000บาท  
(๓)คาจางเหมาบริการลูกจาง    จํานวน      96,000บาท  
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ 
(4)คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน      20,000บาท  
(5)คาใชจายโครงการจัดทําทะเบียนแผนที่ภาษี จํานวน      20,000บาท   
(6)คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ   จํานวน      10,000บาท 
หมวดคาวัสดุ    รวม  75,000บาท   ๒  รายการ   
(๑)วัสดุสํานักงาน      จํานวน      35,000บาท           
(๒)วัสดุคอมพิวเตอร    จํานวน      4๐,๐๐๐บาท 
หมวดคาสาธารณูปโภค รวม  5,0๐๐บาท   ๑ รายการ    
(๑)คาบริการไปรษณีย     จํานวน       5,0๐๐บาท  
 งบลงทุน   16,200บาท  แยกเปน 
ครุภัณฑสํานักงาน   1 รายการ 
(1)ตูเก็บเอกสารแบบบานกระจก   จํานวน       16,200บาท 
แผนงานรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  ตั้งงบประมาณรายจาย 

   ท้ังสิ้น   100,000บาท   
งบดําเนินงาน    100,000บาท   แยกเปน 
หมวดคาตอบแทน   รวม  6๐,๐๐๐บาท   ๑ รายการ   
(๑)คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                                                               จํานวน      6๐,๐๐๐บาท 
หมวดคาใชสอย    รวม  40,000บาท   ๔  รายการ  
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ   
(1)โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุทางถนน   จํานวน      10,000บาท  
(2)โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน      10,000บาท 
(3)โครงการฝกอบรมและทบทวน อปพร.    จํานวน      10,000บาท 
(4)โครงการสนับสนุนชุดกูชีพกูภัย    จํานวน      10,000บาท  
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งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
20,000บาท    
งบดําเนินงาน  20,000บาท    แยกเปน 
หมวดคาวัสดุ   รวม   20,000บาท   ๒ รายการ  
(๑)วัสดุเครื่องแตงกาย     จํานวน     1๐,๐๐๐บาท   
(๒)วัสดุเครื่องดับเพลิง      จํานวน     1๐,๐๐๐บาท 
แผนงานการศึกษา   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น  
1,513,740บาท    
งบบุคลากร   862,440บาท    แยกเปน 
เงินเดือนฝายประจํา    รวม 862,440บาท    4  รายการ   
(๑)เงินเดือนพนักงาน       จํานวน    700,440บาท  
(2)เงินประจําตําแหนง    จํานวน      42,000บาท 
(3)คาตอบแทนพนักงานจาง   จํานวน    108,000บาท 
(4)เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง   จํานวน      12,000บาท 
งบดําเนินงาน   632,800บาท   แยกเปน 
หมวดคาตอบแทน   รวม  112,800บาท   3  รายการ   
(๑)คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

จํานวน         2,๐๐๐บาท   
(2)คาเชาบาน     จํานวน     102,000บาท 
(3)เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร     จํานวน         8,800บาท 
หมวดคาใชสอย     รวม  478,000บาท     2  รายการ   
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน  438,000บาท 
(๑)คาธรรมเนียมตาง ๆ และคาลงทะเบียน   จํานวน        30,000บาท  
(๒)คาจางเหมาบริการแรงงาน    จํานวน      408,000บาท   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  
(3)คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    จํานวน        ๑๐,๐๐๐บาท   
(4)คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ        จํานวน        3๐,๐๐๐บาท 
หมวดคาวัสดุ      รวม   42,000บาท    ๔  รายการ   
(๑)วัสดุสํานักงาน      จํานวน        10,000บาท    
(๒)วัสดุงานบานงานครัว      จํานวน        20,000บาท   
(๓)วัสดุโฆษณาและเผยแพร     จํานวน          ๒,๐๐๐บาท   
(๔)วัสดุคอมพิวเตอร      จํานวน        ๑๐,๐๐๐บาท 
 งบลงทุน   18,500บาท  แยกเปน     
ครุภัณฑสํานักงาน   4 รายการ 
(1)เกาอี้สํานักงาน    จํานวน       2,500บาท 
(2)ตูเก็บเอกสาร     จํานวน       6,000บาท 
(3)โตะทํางาน     จํานวน      6,000บาท 
(4)โตะเอนกประสงค    จํานวน       4,000บาท 
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา    ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น                       
1,850,182บาท    
งบบุคลากร   466,920บาท    แยกเปน 
เงินเดือนฝายประจํา    รวม 466,920บาท    2  รายการ   
(๑)เงินเดือนพนักงาน       จํานวน    268,560บาท  
(2)คาตอบแทนพนักงานจาง   จํานวน    198,360บาท 
งบดําเนินงาน  722,662 บาท   แยกเปน 
หมวดคาตอบแทน   รวม  4,800บาท   1  รายการ   
(1)เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร     จํานวน       4,800บาท 
หมวดคาใชสอย   รวม  398,650บาท     5 รายการ   
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน  20,000บาท 
(๑)คาธรรมเนียมตาง ๆ และคาลงทะเบียน   จํานวน        20,000บาท  
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ 
(2)คาเดินทางไปราชการ    จํานวน       10,000บาท   
(3)โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ    จํานวน       50,000บาท   
(4)โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกสถานที่  จํานวน       5๐,๐๐๐บาท   
(5)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน   268,650บาท 
หมวดคาวัสดุ    รวม   319,212บาท    1  รายการ  
(๑)คาอาหารเสริม(นม)     จํานวน     319,212บาท   
 งบลงทุน   152,600บาท  แยกเปน     
ครุภัณฑสํานักงาน   3 รายการ 
(1)เครื่องปรับอากาศ    จํานวน       84,600บาท 
(2)ฉากกั้นหอง     จํานวน       50,000บาท 
(3)โตะอนุบาล     จํานวน      18,000บาท 
งบเงินอุดหนุน    508,000บาท   แยกเปน      
หมวดเงินอุดหนุนสวนราชการ   508,000บาท    1 รายการ 
(๑)เงินอุดหนุนสวนราชการอุดหนุนคาอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ.   

จํานวน   508,000บาท 
งานศึกษาไมกําหนดระดับ   ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น  5๐,๐๐๐บาท   
งบดําเนินงาน  5๐,๐๐๐บาท   แยกเปน 
หมวดคาใชสอย    รวม   5๐,๐๐๐บาท   ๑ รายการ  
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ   
(๑)โครงการสงเคราะหชวยเหลือประชาชน    จํานวน     5๐,๐๐๐บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-15- 
แผนงานสาธารณสุข   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 
2,942,225บาท   
งบบุคลากร   800,225บาท    แยกเปน 
เงินเดือนฝายประจํา  รวม 800,225บาท   4  รายการ   
(๑) เงินเดือนพนักงาน       จํานวน      447,065บาท   
(๒)เงินประจําตําแหนง      จํานวน        ๔๒,๐๐๐บาท   
(3)คาตอบแทนพนักงานจาง    จํานวน      263,160บาท 
(5) เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง    จํานวน        48,000บาท 
งบดําเนินงาน   1,963,000บาท   แยกเปน    
หมวดคาตอบแทน   รวม  44,000บาท   2  รายการ   
(๑)คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

จํานวน          2,๐๐๐บาท   
(2)คาเชาบาน     จํานวน        42,000บาท 
หมวดคาใชสอย    รวม    1,589,000บาท     11 รายการ  
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ    1,444,000บาท   
(๑)คาธรรมเนียมตาง ๆ และคาลงทะเบียน   จํานวน        30,000บาท  
(๒)คาจางเหมาบริการลูกจาง   จํานวน   1,344,000บาท  
(3)คาใชจายในการนําขยะไปกําจัด   จํานวน       70,000บาท 
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ   
(4)คาเดินทางไปราชการ    จํานวน       20,000บาท 
(5)คาบํารุงรักษาและซอมแซม   จํานวน        30,000บาท 
(6)โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก   จํานวน        10,๐๐๐บาท 
(7)โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา   จํานวน        ๓๕,๐๐๐บาท 
(8)โครงการปองกันโรคเอดส   จํานวน       10,000บาท 
(9)โครงการคัดแยกขยะในชุมชน   จํานวน       20,000บาท 
(10)โครงการรณรงคควบคุมคุณภาพอากาศสิ่งแวดลอม  จํานวน   10,000บาท 
(11)โครงการอาหารปลอดภัย   จํานวน       10,000บาท 
หมวดคาวัสดุ   รวม   330,000บาท    7 รายการ   
(๑)วัสดุสํานักงาน      จํานวน        30,000บาท    
(๒)วัสดุงานบานงานครัว      จํานวน        50,000บาท  
(3)วัสดุยานพาหนะและขนสง   จํานวน        20,000บาท 
(4)วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   จํานวน     150,000บาท  
(5)วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย     จํานวน        50,000บาท 
(6)วัสดุโฆษณาและเผยแพร     จํานวน        10,๐๐๐บาท   
(7)วัสดุคอมพิวเตอร      จํานวน        20,๐๐๐บาท 
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งบลงทุน  19,000บาท   แยกเปน   
หมวดคาครุภัณฑ  19,000บาท   1 รายการ   
ครุภัณฑสํานักงาน 
(1)เครื่องตัดหญาขอแข็ง     จํานวน       19,000บาท 
งบเงินอุดหนุน    160,000บาท   แยกเปน 
หมวดเงินอุดหนุนสวนราชการ   160,000บาท    1 รายการ 
(๑)เงินอุดหนุนสวนราชการอุดหนุนโครงการสงเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน   

จํานวน   160,000บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห  ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น           
58,000บาท    
งบดําเนินงาน 10,000บาท  แยกเปน 
หมวดคาใชสอย  รวม    10,000บาท   1 รายการ   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ   
 (2)โครงการรักและหวงใยใสใจผูสูงอายุ                        จํานวน   10,000บาท 
งบเงินอุดหนุน   48,000บาท  แยกเปน 
หมวดเงินอุดหนุน   รวม  48,000บาท  2  รายการ 
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 
(1)อุดหนุนชมรมผูสูงอายุตําบลไผดําพัฒนา  จํานวน      40,000บาท 
(2)อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดอางทอง    จํานวน         ๘,๐๐๐บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชุน   ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น  
1,807,320บาท   
งบบุคลากร    671,520บาท   แยกเปน 
เงินเดือนฝายประจํา  รวม  671,520บาท   ๔ รายการ   
(๑)เงินเดือนพนักงาน       จํานวน      295,740บาท   
(๒)เงินประจําตําแหนง     จํานวน        ๔๒,๐๐๐บาท  
(๓)คาตอบแทนพนักงานจาง           จํานวน      322,320บาท  
(4)เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง    จํานวน        11,460บาท 
งบดําเนินงาน       632,000บาท     แยกเปน    
หมวดคาตอบแทน   รวม  79,000บาท    3   รายการ   
(1)คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

จํานวน         2,000บาท 
(2)คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จํานวน       35,000บาท  
(3)คาเชาบาน     จํานวน       42,000บาท 
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หมวดคาใชสอย   รวม 388,000บาท   4 รายการ   
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน  338,000บาท 
(๑)คาธรรมเนียมตาง ๆ และคาลงทะเบียน    จํานวน       5๐,๐๐๐บาท   
(2)คาจางเหมาบริการแรงงาน    จํานวน     288,000บาท  
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ   
(3)คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   จํานวน       20,000บาท   
(4)คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ   จํานวน       30,000บาท 
หมวดคาวัสดุ   รวม 165,๐๐๐บาท   ๕ รายการ  
(๑)วัสดุสํานักงาน      จํานวน       15,000บาท  
(๒)วัสดุกอสราง     จํานวน     100,000บาท   
(๓)วัสดุยานพาหนะและขนสง    จํานวน      ๑๐,๐๐๐บาท   
(๔)วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น    จํานวน       ๒๐,๐๐๐บาท  
(๕)วัสดุคอมพิวเตอร      จํานวน       20,000บาท 
งบลงทุน  503,800บาท  แยกเปน 
หมวดคาครุภัณฑ   503,800บาท   
 ครภุัณฑสํานักงาน  2 รายการ 
(1)โตะสํานักงานขาเหล็ก    จํานวน        6,200บาท 
(2)เกาอี้สํานักงาน    จํานวน         2,000บาท 
 ครภุัณฑโฆษณาและเผยแพร  1 รายการ   
(1)โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไรสาย    

จํานวน        495,600บาท 
งานไฟฟาถนน   ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น    170,000บาท 
งบดําเนินงาน   170,000บาท     แยกเปน 
หมวดคาใชสอย   รวม 8๐,๐๐๐บาท  ๑ รายการ   
(๑)คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ   จํานวน         8๐,๐๐๐บาท 
หมวดคาวัสดุ   รวม 80,000บาท  ๑ รายการ   
(๑)วัสดุไฟฟาและวิทยุ     จํานวน         80,000บาท 
หมวดคาสาธารณูปโภค  10,000บาท   1 รายการ  
(๑)คาไฟฟาเสียงไรสาย     จํานวน         10,000บาท   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งชุมชน  ตั้งงบประมาณ
รายจายทั้งสิ้น    60,000บาท   
งบดําเนินงาน   60,000บาท   แยกเปน   
หมวดคาใชสอย   รวม 60,000บาท   ๖ รายการ   
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รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ   
(๑)โครงการจัดประชุมประชาคม     จํานวน       10,000บาท 
(2)โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ   จํานวน       10,000บาท  
(3)โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   จํานวน       10,000บาท  
(4)โครงการสงเสริมภาวะผูนําแกสตรีในชุมชน   จํานวน       10,000บาท   
(5)โครงการสงเสริมอาชีพประชาชน   จํานวน       10,000บาท   
(6)โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม     จํานวน       ๑๐,๐๐๐บาท   
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานกีฬาและนันทนาการ   ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น  40,000บาท   
งบดําเนินงาน   40,000บาท    แยกเปน 
หมวดคาใชสอย   รวม   20,000บาท   1  รายการ   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  
(๑)โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด    จํานวน       20,000บาท 
หมวดคาวัสดุ    รวม 2๐,๐๐๐บาท   ๑  รายการ   
(๑)วัสดุกีฬา        จํานวน       2๐,๐๐๐บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น   ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 230,000บาท   
งบดําเนินงาน   130,000บาท   แยกเปน 
หมวดคาใชสอย    รวม 130,000บาท    2  รายการ  
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  จํานวน  8๐,๐๐๐บาท   
(1)คาใชจายในการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมตาง ๆ  จํานวน    8๐,๐๐๐บาท 
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ   
(2)คาใชจายในการจัดขบวนรําลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ  

จํานวน        ๕๐,๐๐๐บาท   
งบเงินอุดหนุน    ๑0๐,๐๐๐บาท  แยกเปน                                                                                                                                         
หมวดเงินอุดหนุน     รวม  ๑0๐,๐๐๐บาท   1 รายการ  
(1)เงินอุดหนุนสวนราชการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวิเศษชัยชาญ ตาม
โครงการจัดงานรําลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ   จํานวน    ๑๐๐,๐๐๐บาท  
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว  ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 
30,000บาท   
งบดําเนินงาน   30,000บาท   แยกเปน 
หมวดคาใชสอย  รวม 30,000บาท   1  รายการ   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  
(๑)โครงการสงเสริมการทองเท่ียวตําบลไผดําพัฒนา จํานวน      30,000บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น 1,526,900บาท   
งบลงทุน   1,526,900บาท   แยกเปน 
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หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง รวม   1,526,900บาท   6  รายการ   
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
(๑)โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 8  จํานวน       251,800บาท   
(๒)โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 8  จํานวน         92,700บาท 
(3)โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนดินลูกรัง จํานวน       202,000บาท 
(4)โครงการกอสรางถนน คสล. สํานักงานเทศบาล จํานวน         45,400บาท 
(5)โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ ร.10  จํานวน       350,000บาท 
(6)โครงการปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 จํานวน       585,000บาท 

แผนงานการเกษตร    
งานสงเสริมการเกษตร ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น 130,000บาท   
งบดําเนินงาน   130,000บาท       แยกเปน 
หมวดคาวัสดุ   รวม 130,000บาท   ๒  รายการ   
(๑)วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น     จํานวน        80,000บาท   
(๒)วัสดุการเกษตร     จํานวน        50,000บาท 
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น 30,000บาท   
งบดําเนินงาน  30,000บาท  แยกเปน 
หมวดคาใชสอย   รวม 30,000บาท   1  รายการ   
(๑)โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน   จํานวน      30,000บาท   
 แผนงานงบกลาง   
งานงบกลาง   ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น   8,576,357บาท  
งบกลาง   8,576,357บาท   แยกเปน 
หมวดงบกลาง   รวม 8,576,357บาท   11 รายการ   
(๑)คาชําระหนี้เงินตน    จํานวน     438,820บาท 
(2)คาชําระดอกเบี้ยเงินกูเทศบาล   จํานวน     133,740บาท 
(3)เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     จํานวน      109,368บาท  
(4)เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   จํานวน         4,395บาท 
(4)เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา  จํานวน  300,000บาท  
(5)เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการโครงการอื่น  จํานวน  40,000บาท 
(6)เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ    จํานวน   5,724,000บาท 
(7)เบี้ยยังชีพผูพิการ    จํานวน   1,296,000บาท 
(8)เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส     จํานวน        30,๐๐๐บาท   
(9)เงินสํารองจาย     จํานวน      100,000บาท   
(10)รายจายตามขอผูกพัน   จํานวน 94,810บาท    2 รายการ 

-คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน      24,810บาท   
-เงนิสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  

จํานวน       70,๐๐๐บาท   
(11)เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(กบท.)   

จํานวน     305,224บาท 
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งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการ  กิจการประปา  ประมาณการรายจายรวม
ทัง้สิ้น  1,079,400บาท   
จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
งบดําเนินงาน    1,079,400บาท แยกเปน 
หมวดคาใชสอย  รวม 222,000บาท  3  รายการ   
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  จํานวน  222,000บาท   
(1)คาจางเหมาบริการลูกจาง   จํานวน    192,000บาท 
(2)คาเชาที่ราชพัสดุ    จํานวน       10,000บาท 

    (2)คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ   จํานวน       20,๐๐๐บาท 
หมวดคาวัสดุ   รวม 9๐,๐๐๐บาท   6  รายการ   
(1)วัสดุสํานักงาน     จํานวน      10,000บาท 
(2)วัสดุกอสราง       จํานวน      3๐,๐๐๐บาท   
(3)วัสดเุชื้อเพลิงและหลอลื่น   จํานวน      10,000บาท 
(4)วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   จํานวน      20,000บาท 
(5)วัสดุคอมพิวเตอร      จํานวน      ๑๐,๐๐๐บาท  
(๓)วัสดุอ่ืน ๆ      จํานวน      1๐,๐๐๐บาท 

หมวดคาสาธารณูปโภค  รวม 770,000บาท   ๑ รายการ  
(๑)คาไฟฟา      จํานวน    767,400บาท 

ประธานสภาฯ  ตามที่ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น  สมาชิกทานใดมีขอสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม

อีกหรือไม....หากไมมี   ผมจะขอมติที่ประชุมวาจะรับหลักการ แหงรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 นี้หรือไม  หากเห็นชอบ

โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชมุ    รับหลักการวาระที่  1 แหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการสภาทองถิ่น  คณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อให

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบงัคับการประชุมสภาทองถิ่น 

พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอเชิญเลขานุการฯ 

ชี้แจงระเบียบกฎหมายใหสมาชิกสภาทราบ 

เลขานุการสภาฯ 

(ชั่วคราว) เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ขอชี้แจงระเบียบเก่ียวของ 

ดังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.

๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554  ขอ 49 ญัตติรางเทศบัญญัติที่

สภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว  ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 

ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางเทศบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา

โดยละเอียดและที่ประชมุสภาทองถิ่นจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ

คณะกรรมการแปรญัตติดวย   
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วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถิ่นกําหนดตาม

วรรคหนึ่ง  ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมราง

ขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ  โดยใหแปรญัตติเปนรายขอ

และเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถ่ินเปนผู

แปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตต ิ  

และกรณีท่ีสภาทองถิ่นยังไมไดตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไว สภาทองถ่ิน

จะตองดําเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ตามขอ 107  โดยที่ประชุมของ

สภาทองถ่ินจะตองมีมติของสภาทองถิ่นวาจะใหคณะกรรมการแปรญัตติมีจํานวนกี่

คน ซึ่งตามระเบียบฯ ขอ 103 ประกอบขอ 105 กําหนดใหคณะกรรมการแปร

ญัตติรางขอบัญญัติ มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน  

ประธานสภาฯ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบฯ จึงขอใหที่ประชุมเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ

วาควรมีจํานวนก่ีทาน  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย

สมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

นายวิชาญ  กมลฉ่ํา 

ส.ทต.เขต 1 เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกทุกทาน กระผมนายวิชาญ 

กมลฉํ่า สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ  

จํานวน 3 ทาน ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 

ที่ประชุม ยกมือรับรอง (1.นายเกรียงไกร  พันธุสะ  2.นายประทีป  ศรีวิเชียร) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกรับรองถูกตอง มีทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม  ถาไมมี เปนอันวาสภานี้

มีมติเห็นชอบใหมีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน  3  คน หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหมีคณะกรรมการแปรญัตตริางเทศบญัญตัิงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน  ๓ คน  

ประธานสภาฯ ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลเปนผูเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ โดยเริ่มเสนอชื่อผูที่

จะมาเปนกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 และตองมีสมาชิกสภารับรองไมนอยกวา ๒คน 

ขอเชิญเสนอไดเลย 

นายอนันต  เขียวสวาส 

ส.ทต.เขต 1 เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกทุกทาน  กระผมนายอนันต  

เขียวสวาส  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  ขอเสนอ  นายวิชาญ  กมลฉ่ํา สมาชิกสภา

เทศบาลเขต ๑ เปนกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ครับ 

 

 

 

 

 



-22- 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวย  ๒  คน 

ที่ประชุม ยกมือรับรอง  ๑  นายวิชาญ  กมลฉ่ํา  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 

         ๒  นายสมหวัง  พุฒวันดี  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นมาเปนกรรมการแปรญัตติ 

คนที่ 1 อีกหรือไม   เมื่อไมมี เปนอันวาสภานี้มีมติเลือกนายวิชาญ  กมลฉํ่า เปน

กรรมการแปรญัตติคนที่ 1 

มติที่ประชมุ เลือกนายวิชาญ  กมลฉ่ํา เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 

ประธานสภาฯ ตอไป ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูที่จะมาเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  

ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอครับ 

นายประทีป  ศรีวิเชียร 

ส.ทต.เขต 2 เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกทุกทาน ผมนายประทีป  ศรีวเิชียร 

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขอเสนอ  นายพวน  อยูอาจินต  สมาชิกสภาเทศบาล

เขต  ๒ 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวย  ๒  คน 

ที่ประชุม ยกมือรับรอง  ๑  นายเกรียงไกร  พันธุสะ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 

                  ๒  นายสมเจต  มีจันทรมาก  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นมาเปนกรรมการแปรญัตติ 

คนที่ 2 อีกหรือไม    เม่ือไมมี เปนอันวาสภานี้มีมติเลือกนายพวน  อยูอาจินต  เปน

กรรมการแปรญัตติคนที่ 2 

มติที่ประชุม เลือกนายพวน  อยูอาจินต เปนกรรมการแปรญตัติ คนที่ 2 

ประธานสภาฯ ตอไป ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูที่จะมาเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  

ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอครับ 

นายวิชาญ  กมลฉ่ํา 

ส.ทต.เขต  1 เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกทุกทาน  กระผมนายวิชาญ  กมลฉํ่า  

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  ขอเสนอ นายประทีป  ศรีวิเชียร  สมาชกิสภาเทศบาล

เขต ๒   เปนกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวย  ๒  คน 

ที่ประชุม ยกมือรับรอง  ๑  นายสมหวัง  พุฒวันดี  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 

                  ๒  นายอนันต  เขียวสวาส  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นมาเปนกรรมการแปรญัตติ 

คนที่ 3 อีกหรือไม    เมื่อไมมี เปนอันวาสภานี้มีมติเลือกนายประทีป  ศรีวิเชียร  

เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 

มติที่ประชุม เลือกนายประทีป  ศรีวิเชียร  เปนกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
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ประธานสภาฯ เปนอันวาที่ประชุมสภาแหงนี้ มีมติคัดเลือกสมาชิกสภาที่จะมาเปนคณะกรรมการ

แปรญัตติครบตามจํานวนที่กําหนดแลว จึงขอใหเลขานุการสภา สรุปมติที่ประชุมใน

การเสนอชื่อบุคคลมาเปนคณะกรรมการแปรญัตติใหที่ประชุมทราบอีกครั้ง 

เลขานุการสภาฯ 

(ชั่วคราว) เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกทุกทาน  ขอสรุปมติที่ประชุมในการ

เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3  ทาน ประกอบดวย 

   (๑)  นายนายวิชาญ  กมลฉ่ํา สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 

(๒)  นายพวน  อยูอาจินต  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

(๓)  นายประทีป  ศรีวิเชียร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 

ประธานสภาฯ หากสมาชิกทานใดประสงค จะขอแปรญัตติขอให เสนอคําขอแปรญัตติตอ

คณะกรรมการแปรญัตติ ไดก อนการประชุมในครั้ งต อ ไป  ตามระ เบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไข

เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554  ขอ 45 วรรค 3 ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได  และในการพิจารณาวาระที่สองใหกําหนด

ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับ

หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น   จึงขอใหทุกทานเสนอวาจะยื่นคําแปร

ญัตติวันที่เทาไร   ขอเชิญสมาชิกเสนอเลยครับ 

นายวิชาญ  กมลฉ่ํา 

ส.ทต.เขต 1  ผมขอเสนอใหยื่นคําแปรญัตติตั้งแตวันที่ 16  ถึงวันท่ี  18   สิงหาคม  2562 

ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   ท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  

หองกิจการสภา   

ประธานสภาฯ มีทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม   ถาไมมีทานใดเสนออีก  ขอใหเสนอคําขอ

แปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติไดที่สํานักงานเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

หองกิจการสภา ไดตั้งแตวันที่ 16  ถึงวันที่ 18  สิงหาคม  2562  ตั้งแตเวลา 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   

เลขานุการสภาฯ 

(ชั่วคราว)  กํ าหนดประชุ มคณะกรรมการแปรญัตติ   ในวันที่  22 สิ งหาคม 2562 

เวลา  09.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา   

ประธานสภาฯ ตามที่ไดชี้แจงรายละเอียดแลวนั้น  ขอใหที่ประชุมพิจารณา  สมาชิกทานใดมี 

ขอสงสัย  จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม  หากไมมี   ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 

การกําหนดวันยื่นคําขอการแปรญัตติและวันประชุมของคณะแปรญัตติดวยครับ  

หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ           เห็นชอบ 
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ประธานสภา 4.2 การพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมัน

บําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562  (กองสาธารณสุขฯ  ผูเสนอ)   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 

2547 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติที่

ประชุมสภาจะตองพิจารณาเปน 3 วาระ  แตที่ประชุมสภาอาจจะพิจารณาอนุมัติให

พิจารณา 3  วาระรวดเดียวก็ได โดยผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ตองไม

นอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนผูที่อยูในที่ประชุม จะเปนผูเสนอก็ได  เมื่อที่ประชุม

สภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณา 3 วาระรวดเดียวแลว  การพิจารณาในวาระที่ 2 นั้น 

ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุม

เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   ผมขอปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาลกอนการ

พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมัน

บําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562  ขอใหทุกทานเสนอการพิจารณาวาจะพิจารณา

เปนสามวาระรวดเดียวเลยหรือเปลาครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาฯ  ผมขอเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาเรื่อง การ

ติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562  เพ่ือใหที่ประชุมพิจารณาเปน

สามวาระรวดเดียวครบัสวนรายละเอียดตามเอกสารที่แจกไปแลว 

ประธานสภา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ  ถาไมมีสมาชิกทานใด

เสนอ  ผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาล  เรื่อง การติดตั้ง

บอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562 พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม 

และใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่

ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบใหพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  เรื่อง การติดตั้ง

บอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562  เปนการพิจารณาสามวาระรวด

เดียว  

ประธานสภา ตอไปเปนพิจารณาขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เรื่อง  การติดตั้งบอดักไขมัน

บําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562 การพิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ใหท่ี

ประชุมสภาเทศบาลปรึกษาในหลักการแหงรางเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบอดัก

ไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562   และลงมติวาจะรับหลักการแหงรางเทศ

บัญญัตินั้นหรือไม และขอเชิญนายกเทศมนตรไีดชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี ตามหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาเรื่อง การ

ติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562  อาศัยอํานาจตามความใน 

มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) 

พ.ศ.2546 ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58  

มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
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  อันเปนพระราชบัญญัติ ท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33  มาตรา 34  

มาตรา 41 และมาตรา 43  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให

กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   เหตุผลในสภาสิ่งแวดลอม

ปจจุบัน พื้นที่ เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา มีบานเรือนประชาชนและสถาน

ประกอบการเกี่ยวกับการเกษตรเพ่ิมข้ึน โดยแตละที่จะตองมีกิจกรรมการใชน้ํามาก

นอยแตกตางกันไป สวนหนึ่งกลายเปนน้ําเสียและน้ําทิ้งที่ระบายลงสูธรรมชาติ จึง

อาจทําใหแหลงน้ําธรรมชาติเนาเสียไดหากไมมีการควบคุมที่ดีพอ  การควบคุมใหมี

การติดตั้งบอดักไขมันจะเปนการบําบัดน้ําเสียในขั้นตนมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก

ไขมันเม่ือไหลมารวมกันจะจํากัดการละลายของออกซิเจนในน้ํา ทําใหกระบวนการ

รักษาสมดุลของการบําบัดตัวเองตามธรรมชาติสูญเสียไป มาตรการทางกฎหมายท่ี

เปนรูปธรรมจะเปนเครื่องมือในการปองปรามไมใหมีการทําลายแหลงน้ําและ

ธรรมชาติในอนาคตตอไป เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จึงมีความจําเปนตองตราเทศ

บัญญัตินี้ข้ึน   รายละเอียดใหดูตามเลมที่แจกใหครับ  ขอใหทุกทานดูรายละเอียด

ตามเอกสารที่แจกใหครับ 

ปลัดเทศบาล สืบเนื่องจาก พรบ.การควบคุมสิ่งปลูกสรางอาคาร ซึ่ง พรบ.ฉบับนี้จะบังคับใชกับ

อาคารสิ่งปลูกสรางใหม จะเริ่ม ณ สภามีมติเห็นชอบ ซึ่งที่อ่ืนไดดําเนินการไปแลว 

แตทางเทศบาลเราพ่ึงทํา เพราะรางเทศบัญญัติตองดําเนินการทําไปดวยความรอบ

ครอบ เทศบาลไดดําเนินการจัดทํา พรบ.บอดักไขมัน โดยมีสาระสําคัญคือบานเรือน

ประชาชนและสถานประกอบการเก่ียวกับการเกษตรเพ่ิมขึ้น โดยแตละท่ีจะตองมี

กิจกรรมการใชน้ํามากนอยแตกตางกันไป สวนหนึ่งกลายเปนน้ําเสียและน้ําทิ้งท่ี

ระบายลงสูธรรมชาติ จึงอาจทําใหแหลงน้ําธรรมชาติเนาเสียไดหากไมมีการควบคุม

ที่ดีพอ  การควบคุมใหมีการติดตั้งบอดักไขมันจะเปนการบําบัดน้ําเสียในข้ันตนมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากไขมันเมื่อไหลมารวมกันจะจํากัดการละลายของออกซิเจนใน

น้ํา ทําใหกระบวนการรักษาสมดุลของการบําบัดตัวเองตามธรรมชาติสูญเสียไป

มาตรการทางกฎหมายที่เปนรูปธรรมจะเปนเครื่องมือในการปองปรามไมใหมีการ

ทําลายแหลงน้ําและธรรมชาติในอนาคตตอไป เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จึงมีความ

จําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้ขึ้น  ซึ่งถาหากสภาเห็นชอบทางเทศบาลก็จะสงราง

ใหกับนายอําเภอเพ่ือพิจารณาและดําเนินการประกาศใชตอไป หากเทศบาล

ประกาศใชแลวจะดําเนินการตรวจสอบกรณีการขอแบบแปลนเพ่ือสิ่งปลูกสรางใหม 

จะตองขอแบบแปลนการติดตั้งบอดักไขมันตอไป โดยมีกองสาธารณสุขและกองชาง

ชวยกันดูแล 
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ประธานสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรี ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น  มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยจะ

สอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม.  หากไมมี ผมขอมติที่ประชุมวาเห็นชอบรับหลักการราง

เทศบัญญัติ เรื่อง  การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562 หรือไม 

หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  เรื่อง การ

ติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เรื่องการติดตั้งบอ

ดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562  วาระที่ 2 คือการแปรญัตติ ตามมติที่

ประชุมสภามีมติใหพิจารณารวดเดียวสามวาระ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547   ขอ 45  วรรค 2 ในการ

พิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวนไม

นอยกวา 1 ใน 3  ของจํานวนผูที่อยูในที่ประชุม  จะเปนผูเสนอก็ได เมื่อที่ประชุม

สภาทองถิ่นอนุมัติใหพิจารณารวดเดียวแลวการพิจารณาวาระที่สองนั้น  ใหที่

ประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยใหประธานที่ประชุมเปน

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   ขอ 49  วรรค  4  ในการพิจารณารางเทศ

บัญญัติวาระท่ี 2 กรณีพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูแปรญัตติอาจเสนอคําแปร

ญัตติดวยวาจาได   ขอ 51  ในการพิจารณารางเทศบัญญัติวาระที่  2 ใหปรึกษา

เรียงตามลําดับขอ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไข

เทานั้น เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอื่น  ถาที่ประชุมสภา

ทองถิ่น  ลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ  หรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลว 

ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมติอ่ืนอีกครั้ง เมื่อไดชี้แจง

ระเบียบไปแลว ขอดําเนินการตามวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  มีสมาชิกสภาทานใดจะ

เสนอขอแปรญัตติบาง ขอเชิญเสนอไดเลยครับ     ถาไมมีผูเสนอขอแปรญัตติแลว  

ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลวาระที่ 2 ทานใด  เห็นดวยตามรางเดิมของรางเทศ

บัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เรื่อง  การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียใน

อาคาร พ.ศ.2562   หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบใหคงไวตามรางเดิมแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  

เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562 ในวาระท่ี 2  

ขั้นแปรญัตต ิ
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ประธานสภา ตอไปเปนการพิจารณาวาระท่ีสาม ขั้นลงมติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 ขอ 52  การพิจารณารางเทศ

บัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย  เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมี

การอภิปราย ถามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้  ใหที่ประชุมทองถ่ินลงมติวา

จะใหตราเปนเทศบัญญัติหรือไม    เพ่ือที่จะไดเสนอผูวาราชการจังหวัดอางทอง

พิจารณาตอไป    มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด มีขอสงสัย สอบถามเพ่ิมเติมอีก

หรือไม  หากไมมี ผมจะขอมติที่ประชุมสภาในวาระที่สามนะครับ  สมาชิกสภาทาน

ใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติ  เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.

2562  ใหตราเปนเทศบัญญัติเพ่ือบังคับใชตอไป หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาเรื่อง การติดตั้งบอดัก

ไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562 

ประธานสภา   เม่ือสมาชิกสภาไดใหความเห็นชอบแลว จะไดสงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดํา

พัฒนา เพ่ือเสนอใหผูวาราชการจังหวัดอางทองพิจารณา ตามมาตรา 62 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 

แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่น ๆ  (ถามี)    

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะสอบถามอีกหรือไม     เชิญครับ 

นายกเทศมนตรี ผมขอแจงเพื่อทราบ เทศบาลไดดําเนินการขอโดมจากคณะกรรมการการทองเที่ยว 

แตถูกตัดออกกันท้ังประเทศ  เราก็พยายามขอกับผูวาในวันที่ผูวามาปนจักรยาน  

ในที่ประชุมท่ีจังหวัด ผูวาไดอนุมัติโดมใหเทศบาล ผูวาอนุมัติใหในงบยุทธศาสตร

จังหวัด ผมไดสงปลัดเขาประชุม  ผูวาไดอนุมัติโดมใหกับเทศบาล งบประมาณ  

สองลาน เราจะทําตอจากศูนยเด็กฯ คุมลานปูนที่วาง ๆ ก็เปนความกรุณาของทาน 

หลาย ๆ เรื่องก็พยามจะขอทาน ตอนนี้ผมจะทําบึงเบิกไพรหมูที่  8 ใหเปน

สวนสาธารณะ ใหเปนถนนลาดยางไวออกกําลังกายเหมือนหนองเจ็ดเสน รอบบึง

ระยะทางประมาณ 1.9 กม. ไดเขียนแบบไวแลว ใชงบประมาณ 3,500,000บาท  

โดยใหกองชางประมาณการ อยูระหวางขั้นตอนนําเสนอ จะทําเปนสวนเฉลิมพระ

เกียรติ รัชกาลที่ 10 และในอนาคตผมจะทําเปนศูนยบานพักคนชรา เอาผูสูงอายุที่

ไมมีลูกหลานมาดูแล โดยไดคุยกับนายกสํารวยไวแลว เพราะเขาทําเรื่องผูสูงอายุอยู 

พ้ืนที่เทศบาลก็คงเต็ม เปนศูนยราชการ จึงแจงสภามาเพ่ือทราบ 

ประธานสภา ขอเชิญทุกทานเขารวมโครงการปลูกหญาแฝก ที่บึงหนองเบิกไพร ในวันที่ 15 

สิงหาคม 2562  พิธีจะเริ่มตั้งแตเวลา 8.30 น.เปนตนไป แตงกายดวยเสื้อสีเหลือง  

โดยกองสาธารณสุขไดประสานกับรถรางรับสงประชาชนตามศาลาประชาคม

หมูบาน โดยเริ่มจากหมู 2 เปนตนมา จึงประชาสัมพันธใหกับทุกทานทราบ 
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นายอนันต  เขียวสวาส 

ส.ทต.เขต 1 ผมขออนุญาต ตามที่นายกไดไปชี้แจงไวเมื่อวันแจกเบี้ยยังชีพ ทุกหมู วาเทศบาลจะ

มีโครงการจัดซื้อรถตู เพ่ือรับสงเดก็นักเรียนเพ่ือความสะดวกในการสัญจร ขอให

นายกชี้แจงยืนยันในการประชุมอีกครั้งครับ 

นายกเทศมนตรี สืบเนื่องจากเรายายมาทําเทศบาลที่นี่ ศูนยเด็กเล็กฯ ก็ยายมาอยูที่นี่ดวย มีบางหมู

ซึ่งอยูไกลเทศบาล เขามาสงลูกหลานลําบาก เราตั้งงบในเทศบัญญัติป 2563 เพ่ือ

จัดซื้อรถตู ถาซื้อรถปคอัพ 4 ประตู ก็แปดแสนกวาบาท แตซื้อรถตูงบประมาณลาน

สอง ก็เพ่ิมอีกนิดหนอย ก็เอามาใชประโยชนดีกวา  เราพยายามจะใหทันบริการตอน

เปดเทอมใหมประมาณเดือนเมษายนป 63  รับสงเด็กเล็กที่มาเรียนท่ีศูนยเด็กเล็ก  

เราขอยืนยันวาเราไดตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติป 2563 เพื่อจัดซื้อรถตูมาเพื่อ

บริการรับสงนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กครับ 

ประธานสภา มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ  ถาไมมีสมาชิกทานใดจะสอบถาม   

ผมขอปดประชุม      

ปดประชุมเมื่อเวลา 11.25  น.                                       

         

(ลงชื่อ)    ผูจดรายงานการประชุม 

(นายอนันต  เขียวสวาส) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (ชั่วคราว) 

 

 

(ลงชื่อ)     ผูตรวจรายงานการประชุม 

        (นายวินัย  แกวประสิทธิ์) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดใหความเห็นชอบรายงานการประชุม+                                                                                                                            

สภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๑/2562  วันอังคารที่   

๑3  สิงหาคม  2562 เรียบรอยแลว 

 

 

(ลงชื่อ)..........................................................ประธานกรรมการ 

(นายอนันต  เขียวสวาส) 

 

 

(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 

(นายประทีป  ศรีวิเชียร) 

 

 

(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 

(นายสมเจต  มีจันทรมาก) 

 

.............................................................................................................................................................................. 

 

สภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  ไดใหความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ตําบลไผดําพัฒนา ดังกลาว ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓   

ครั้งที่  ๒/2562  เม่ือวันจันทรที่  26 สิงหาคม  2562 

 

 

(นายวินัย  แกวประสิทธิ์) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


