
 

  

 

 

 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพฒันา 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งท่ี  1/2563 
วันจันทร์ที่  17  สิงหาคม  พ.ศ.2563  เวลา  ๑0.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3   คร้ังที่  1/2563 
วันจันทรท่ี์  17  สิงหาคม  ๒๕63 เวลา  ๑0.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
............................................................. 

 
ผู้มาประชุม 

๑.นายวินัย  แก้วประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
๒.นายเกรียงไกร  พันธุสะ   รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
3.นายอนันต์  เขียวสวาส   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
4.นายสมหวัง  พุฒวันดี   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
5.นายวิชาญ  กมลฉ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
6.นายประทีป  ศรีวิเชียร   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
7.นายสมเจต  มีจันทร์มาก  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒     
8.นายพวน  อยู่อาจินต์   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
9.นางจุฑามาศ  สมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒   
10.นายสมศักดิ์  กรผลึก   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
11.นางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
 1.นายไพโรจน์  พวงศิริ   นายกเทศมนตรี 
 2.นายวิรัตน์  เรียนลึก   รองนายกเทศมนตรี 
 3.นายมนัส  บุญสม   รองนายกเทศมนตรี 
 4.นายทองขาว  สนเท่ห์   เลขานุการนายกฯ 
 5.นายจรัญ  สุขดี   ท่ีปรึกษานายกฯ 
 6.นางสาวมิ่งขวัญ  สุทธิบูรณ์  ปลัดเทศบาล 
 7.นางกาญจนา  ผลสันต์   หัวหน้าสำนักปลัด 
 8.นางพีรญา  แสงรูจี   ผู้อำนวยการกองคลัง 
 9.นางภัทรวดี  แก้วกระจาย  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 10.นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 10.นายมนัส  เอี่ยมสุเมธ   นายช่างโยธา 
 ๑2.นางชณิดา  เติมสิริทิพรัตน์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 13.นางสาววรรณภา  ฟองชน  พนักงานเทศบาล 
 14.นางสาววรลักษณ์  โพธิ์ทอง  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
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เริ่มประชุม เวลา   ๑0.๐๐  น. 

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ 
สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี 1/2563  เพื่อเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาคร้ังที่แล้ว 
ประธานสภาฯ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี ๑/2563 

เมื่อวันจันทร์ท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕63   ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงาน 
การประชุมครั้งท่ีแล้ว ท่ีส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้วนั้น   ถ้าต้องการ
เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขขอให้เสนอในท่ีประชุมครับ    

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม อีกไหมครับ  ถ้าไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข  ผมขอมติ
ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้ง ท่ี ๑/2563   
เมื่อวันจันทร์ท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕63   หากเห็นชอบโปรดยกมือ   

มติที่ประชุม รับรอง   
ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
ประธานสภาฯ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการบริการสาธารณะประจำปี พ.ศ.2563  

ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด  ช้ีแจงรายละเอียด 
หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตท่ีประชุมสภา ขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดการบริการสาธารณะ

ประจำปี พ.ศ.2563  ตามหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ท่ี นร 
0107/ว 2846  ลงวันท่ี 2  เมษายน  2563  แจ้งว่า คณะกรรมการการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)  มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการ
ประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายข้ันต่ำมาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของ เทศบาล ประจำปี 2563 ระยะท่ี 3 ปีพ.ศ.2561-2563
จำนวน 8 ด้าน เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ประเมินตามขั้นตอนท่ีสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) ตามแบบท่ี ก.ก.ถ.กำหนดเรียบร้อยแล้ว   
ผลการประเมินท้ัง 8 ด้าน  คือ 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  2.ด้านผังเมือง  3.ด้าน
สาธารณสุข บริการทางสังคมและคุณภาพชีวิต   4.ด้านการศึกษา  5. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 6.ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
อาชีพและการท่องเท่ียวและการลงทุน  7. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
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ส่ิงแวดล้อม    8.ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและ
โบราณสถาน  ท้ัง 8 ด้าน ผลการประเมิน   สูงกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ   ผ่านเกณฑ์
ตัวช้ีวัดท้ัง 8 ด้าน เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรองข้อมูลความถูกต้อง 
จึงขอแจ้งท่ีประชุมสภาเทศบาลเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
โดยผ่านการประชาคมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซด์ของเทศบาลต่อไป   
จึงเรียนมาให้ท่ีประชุมสภาทราบค่ะ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีหัวหน้าสำนักปลัด  ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภา  ท่านใดมี
ข้อสงสัย จะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ครับ   หากไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมรับทราบ
การรายงานผลการดำเนินงานการจัดการบริการสาธารณะประจำปี พ.ศ.2563   
หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม             รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานการจัดการบริการสาธารณะประจำปี 2563 
ระเบียบวาระที 4 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
ประธานสภาฯ 4.1  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 2563  

เพื่อจัดซ้ือซับเมิสพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 3 แรงม้า  จำนวน  1 ชุด    
งบประมาณ 39,000บาท(กองช่าง  ผู้เสนอ)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง
รายละเอียด 

นายกเทศมนตรี ตามท่ีกองช่างได้ตรวจเช็คระบบการจ่ายน้ำประปาของถังประปา หมู่ท่ี 6 บริเวณ
หน้าเทศบาล พบว่าปั๊มซับเมิสท่ีทำหน้าท่ีสูบน้ำเพื่อ จ่ายน้ำให้กับประชาชน  
เกิดชำรุดเสียหาย ไม่สามารถสูบน้ำและจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนได้ตามปกติ 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนท่ีใช้น้ำประปาในพื้นท่ี  ประกอบกับ
กิจการประปาไม่ได้ต้ังงบประมาณการจัดซื้อไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จึงขออนุมัติใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม กิจการ
ประปา เพื่อจัดซื้อซับเมิสพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ครบชุด  ขนาด 3 แรง จำนวน 1 ชุด  
งบประมาณ 39,000บาท  ซึ่งประกอบด้วย    
1.ปัม๊ 3 แรงม้า   L 4 D 35x22  ขนาด 2 นิ้ว 

   2.มอเตอร์ 4 นิ้ว 3 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลต์ พร้อมสายไฟ 
   3.สวิทซ์คอนโทรล  3  แรงม้า  220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 
   4.อะไหล่สายไฟ  3 แกน ขนาด 2.5Sq.mm. 
   5.เช็ควาล์ว 2 นิ้ว 
   6.ฝาครอบ 2x6 นิ้ว 

รวมงบประมาณ 39,000บาท  ซึ่ งเป็นเหตุฉุกเฉิน เพื่อ เป็นการแก้ปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้น้ำ หมู่ท่ี 6 และหมู่ท่ี 8 ได้ใช้น้ำได้ตามปกติครับ 
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ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรี ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภา  ท่านใดมีข้อ

สงสัย จะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ครับ   หากไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมการพิจารณา
จ่ายขาดเงินสะสมกิจการประปา  ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อจัดซื้อซับเมิส
พร้อมปั๊มและอุปกรณ์ครบชุด ขนาด  3 แรงม้า  จำนวน  1 ชุด    งบประมาณ 
39,000บาท หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมกิจการประปา  ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อ
จัดซ้ือซับเมิสพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ครบชุด ขนาด  3 แรงม้า  จำนวน  1 ชุด    
งบประมาณ 39,000บาท 

ประธานสภาฯ 4.2  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕64 วาระที ่๑ ขั้นรับหลักการ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาทุกท่าน  บัดนี้
ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาทุกท่าน  จะได้นำเสนอร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ต่อสภาเทศบาล
ตำบลไผ่ดำพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา จึงขอช้ีแจงให้ ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้  (รายละเอียดหน้าท่ี 1) 
๑.  สถานะการคลัง  
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 5  สิงหาคม 
2563   เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนามีสถานะการเงิน  ดังนี้   
๑.  เงินฝากธนาคารท้ังส้ิน   6,325,522.80บาท 
๒.  เงินสะสม      1,235,056.06บาท 
๓.  เงินทุนสำรองเงินสะสม     4,768,341.07บาท 
๔.  รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยงัไม่ได้เบิกจ่าย     - ไม่มีโครงการ -  
๕.  รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   –ไม่มีโครงการ-             
๖.   เงินกู้คงค้าง     4,883,987.40บาท 

   ๒.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 5 สิงหาคม  2563 
   (๑)  รายรับจริง  ท้ังส้ิน   21,330,011.76  บาท  ประกอบด้วย 
          หมวดภาษีอากร           9,228.00บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      102,122.20บาท  
              หมวดรายได้จากทรัพย์สิน          55,945.40บาท 
           หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  และการพาณิชย์        -ไม่มี- 
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                 283,900.00บาท 

           หมวดรายได้จากการลงทุน       15,000.00บาท 
    หมวดภาษจัีดสรร                    11,356,179.16บาท 
           หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                      9,507,637.00บาท 

(๒)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์           12,968,375.00บาท 
 (๓)  รายจ่ายจริง  จำนวน  20,731,208.86บาท  ประกอบด้วย 

          งบกลาง              6,759,465.33บาท 
         งบบุคลากร             7,806,285.10บาท 
          งบดำเนินการ             5,514,038.43บาท 
         งบลงทุน                        96,900.00บาท            
         งบรายจ่ายอื่น             -ไม่มี-         
       งบเงินอุดหนุน                    554,520.00บาท 

(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
                                                                      12,968,375.00บาท   
(5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม                626,285.00บาท 
(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม          -ไม่มี-        
(7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้             -ไม่มี- 
3.งบเฉพาะการ 
ประเภทกิจการเฉพาะการ  กิจการประปา ณ วันท่ี 5  สิงหาคม  2563 
มีรายรับจริง      812,698.82บาท    รายจ่ายจริง          710,951.90บาท 
กำไรสะสม    -ไม่มี- 
เงินสะสม                99,881.85บาท 
ทุนสำรองเงินสะสม             301,833.52บาท 
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่น ๆ  -ไม่มี- 
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล   -ไม่มี- 
เงินฝากธนาคาร    -ไม่มี- 
ทรัพย์รับจำนำ    -ไม่มี- 

   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕64 ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
ประมาณการงบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน ยอดรวม  31,939,700บาท  แยก      
รายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้  โดยได้ประมาณการรายจ่ายไว้ครบทุกด้านและ
ครบทุกแผนงาน  จำนวน ๔  ด้าน  ๑1  แผนงาน  ดังนี้ (รายละเอียดหน้า 5) 
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(๑) ด้านบริหารทั่วไป 

    ๑.แผนงานบริหารงานท่ัวไป        ยอดรวม 13,586,370บาท 
    ๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม   105,000บาท 
   (๒) ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    ๑. แผนงานการศึกษา         ยอดรวม 3,209,114บาท 
    ๒.แผนงานสาธารณสุข                      ยอดรวม   2,946,495บาท 
    ๓.แผนงานสังคมสงเคราะห์        ยอดรวม     58,000บาท 
    ๔.แผนงานเคหะและชุมชน        ยอดรวม   2,376,900บาท 
    ๕.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม      178,๐๐๐บาท   
    ๖.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ ยอดรวม 270,๐๐๐บาท 
   (๓) ด้านการเศรษฐกิจ 
    1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม   350,000บาท 

2.แผนงานการเกษตร   ยอดรวม   18๐,๐๐๐บาท 
(๔) ด้านการดำเนินงานอืน่ 

    ๑.แผนงานงบกลาง             ยอดรวม  8,679,821บาท 
และได้ประมาณการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา ไว้เป็น เงิน  
1,172,000บาท  และได้ประมาณการรายรับเฉพาะกิจการประปา แยกเป็นรายได้
ไว้ดังนี้ คือ  
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ  จำนวน  812,6๐๐บาท   
รายได้ค่าจำหน่ายส่ิงของจากคลังพัสดุ   จำนวน      3,๐๐๐บาท  
รายได้ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ     จำนวน    50,900บาท  
รายได้เงินท่ีงบประมาณท่ัวไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ   

           จำนวน  300,0๐๐บาท   
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร      จำนวน      ๓,5๐๐บาท   
ผลประโยชน์อื่น      จำนวน      2,0๐๐บาท   
ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำประปา                         จำนวน      2,000บาท 
เหตุผล เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารท่ีได้วางแผนไว้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ  2564  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อให้สมาชิกสภา  
พิจารณาเห็นชอบ โดยแยกรายละเอียดของประมาณการรายจ่ายแต่ละแผนงาน 
ดังนี้  ขอให้ทุกท่านได้ดูเอกสารต้ังแต่หน้า 83 - 125 หากมีข้อสงสัยจะสอบถาม 
ขอเชิญได้เลย ตามเล่มท่ีแจกให้ครับขอเชิญเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ ช้ีแจงรายละเอียด
ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ครับ   
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เจ้าหน้าที่งบประมาณ ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้กล่าวคำแถลงงบประมาณไปแล้วนั้น  จึงขอรายงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายร่างเทศบัญญัติให้ทราบ ดังนี้   
แผนงาน บริหารงานทั่วไป   
งานบริหารท่ัวไป  ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  10,772,670บาท 
งบบุคลากร   6,450,370บาท   แยกเป็น 

เงินเดือนฝ่ายการเมือง  รวม ๒,๖๒๔,๖๔๐บาท  ๕ รายการ    
(๑)เงินเดือนนายก/รองนายก     จำนวน  ๖๙๕,๕๒๐บาท   
(๒)เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก  จำนวน  ๑๒๐,๐๐๐บาท    
(๓)เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   จำนวน  ๑๒๐,๐๐๐บาท   
(๔)เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  จำนวน  ๑๙๘,๗๒๐บาท  
(๕)เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน ๑,๔๙๐,๔๐๐บาท  
เงินเดือนฝ่ายประจำ รวม 3,825,730บาท   ๔ รายการ    
(๑) เงินเดือนพนักงาน       จำนวน  2,569,590บาท   
(๒)เงินประจำตำแหน่ง     จำนวน     154,๐๐๐บาท  
(๓)ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จำนวน  1,056,720บาท  
(4) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง    จำนวน       45,420บาท 
งบดำเนินงาน  2,842,000บาท   แยกเป็น   
หมวดค่าตอบแทน   รวม  155,000  บาท   3 รายการ  
(๑) ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      จำนวน          2,000บาท 
(2)ค่าเช่าบ้าน        จำนวน      114,000บาท    
(3)เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จำนวน        ๓9,๐๐๐บาท  
หมวดค่าใช้สอย   1,905,000บาท  14  รายการ   
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  1,160,000บาท   (4  รายการ) 
(๑)ค่าโฆษณาและเผยแพร่     จำนวน       20,000บาท   
(๒)ค่าจ้างเหมาบริการ    จำนวน       80,000บาท   
(๓)ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน     จำนวน     960,000บาท   
(๔)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน    จำนวน     100,000บาท 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  150,000บาท  (3  รายการ) 
(1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   จำนวน       30,0๐๐บาท  
(2)ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น   จำนวน       20,000บาท   
(3)ประเภทพิธีการ  รฐัพิธี    จำนวน    100,000บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
(7 รายการ) 
(1)ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล    จำนวน        5,000บาท  
(2)ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน            จำนวน        5,000บาท  
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(3)ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น  

จำนวน    200,000บาท 
4)ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน   จำนวน    ๒0๐,๐๐๐บาท   
(5)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จำนวน      80,000บาท 
(6)ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ   จำนวน    100,000บาท 
(7)ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้  จำนวน        ๕,๐๐๐บาท 
หมวดคา่วัสดุ  340,000บาท     ๖  รายการ   
(๑)วัสดุสำนักงาน      จำนวน      ๕๕,๐๐๐บาท  
(๒)วัสดุงานบ้านงานครัว     จำนวน      3๐,๐๐๐บาท   
(๓)วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จำนวน      ๒๐,๐๐๐บาท   
(๔)วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน    จำนวน    20๐,๐๐๐บาท  
(๕)วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จำนวน        5,000บาท  
(๖)วัสดุคอมพิวเตอร์      จำนวน      ๓๐,๐๐๐บาท 
หมวดค่าสาธารณูปโภค  442,000บาท   ๓ รายการ  
(๑)ค่าไฟฟ้า      จำนวน    300,000บาท   
(๒)ค่าบริการโทรศัพท์      จำนวน      50,000บาท  
(๓)ค่าบริการส่ือสารและโทรมนาคม    จำนวน      ๙๒,๐๐๐บาท 
 งบลงทุน   1,450,300บาท  แยกเป็น   
ครุภัณฑ์สำนักงาน   4 รายการ  รวม  54,400บาท 
(1)เก้าอี้สำนักงาน    จำนวน       8,000บาท 
(2)ตู้เหล็กแบบ 2 บาน     จำนวน     16,500บาท 
(3)โต๊ะทำงานไม้ขาเหล็ก    จำนวน       7,900บาท 
(4)โต๊ะพับเอนกประสงค์    จำนวน     22,000บาท 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  1 รายการ  รวม 1,364,000บาท 

   (1)รถโดยสานขนาด 12 ท่ีนั่ง   จำนวน 1,364,000บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  4  รายการ  รวม   31,900บาท 
   (1)คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ   จำนวน      17,000บาท 
   (2)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก   จำนวน        8,600บาท 
   (3)เครื่องสำรองไฟ    จำนวน       2,500บาท 
   (4)ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน       3,800บาท 

งบเงินอุดหนุน  30,000บาท  แยกเป็น   
 หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ   30,000บาท  2 รายการ 
(1) )ประเภทเงินอุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอวิเศษชัยชาญ ตามโครงการจัดงาน
รัฐพิธี 3 มิถุนายน 2564, 28 กรกฎาคม 2564 , 12 สิงหาคม  2564, 13
ตุลาคม  2564 และ และงานรัฐพิธีต่าง ๆ  
           จำนวน      15,000บาท 
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(2)ประเภทเงินอุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอวิเศษชัยชาญ ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น            จำนวน      15,000บาท 
งานบริหารงานคลัง  ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  2,813,700บาท 
งบบุคลากร   2,214,900บาท   แยกเป็น 
เงินเดือนฝ่ายประจำ  รวม 2,214,900บาท   5 รายการ   
(๑) เงินเดือนพนักงาน       จำนวน    1,431,840บาท   
(๒)เงินประจำตำแหน่ง      จำนวน         ๔๒,๐๐๐บาท   
(๓)ค่าจ้างลูกจ้างประจำ     จำนวน       298,200บาท 
(4)ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จำนวน       413,040บาท 
(5) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง    จำนวน         29,820บาท 
งบดำเนินงาน  582,600บาท   แยกเป็น   
หมวดค่าตอบแทน   รวม  185,600บาท     3 รายการ   
(๑)ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน      32,000บาท   
(2)ค่าเช่าบ้าน      จำนวน      36,000บาท 
(๓)เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จำนวน    117,600บาท  
หมวดค่าใช้สอย  รวม 312,000บาท     6  รายการ  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    252,000บาท   
(๑)ค่าจ้างเหมาบริการ     จำนวน      10,000บาท  
(๒)ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน    จำนวน    192,000บาท 
(๓)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน   จำนวน      50,000บาท  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
(4)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จำนวน      30,000บาท  
(5)ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ   จำนวน      10,000บาท 
(6)โครงการจัดทำทะเบียนแผนท่ีภาษี            จำนวน      20,000บาท   
หมวดค่าวัสดุ    รวม  75,000บาท   ๒  รายการ   
(๑)วัสดุสำนักงาน      จำนวน      35,000บาท           
(๒)วัสดุคอมพิวเตอร์    จำนวน      4๐,๐๐๐บาท 
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม  10,0๐๐บาท   ๑ รายการ    
(๑)ค่าบริการไปรษณีย์     จำนวน     10,0๐๐บาท  
 งบลงทุน   16,200บาท  แยกเป็น 
ครุภัณฑ์สำนักงาน   1 รายการ 
(1)ตู้เก็บเอกสารแบบบานกระจก   จำนวน       16,200บาท 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  ต้ังงบประมาณรายจ่าย

   ทั้งสิ้น   85,000บาท   
งบดำเนินงาน    85,000บาท   แยกเป็น 
หมวดค่าตอบแทน   รวม  45,๐๐๐บาท   ๑ รายการ   
(๑)ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                                               จำนวน      45,๐๐๐บาท 
หมวดค่าใช้สอย    รวม  40,000บาท   ๔  รายการ  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
(1)โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จำนวน      10,000บาท 
(2)โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร.    จำนวน      10,000บาท 
(3)โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน   จำนวน      10,000บาท  
(4)โครงการสนับสนุนชุดกู้ชีพกู้ภัย    จำนวน      10,000บาท  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
20,000บาท    
งบดำเนินงาน  20,000บาท    แยกเป็น 
หมวดค่าวัสดุ   รวม   20,000บาท   ๒ รายการ  
(๑)วัสดุเครื่องแต่งกาย     จำนวน     1๐,๐๐๐บาท   
(๒)วัสดุเครื่องดับเพลิง      จำนวน     1๐,๐๐๐บาท 
แผนงานการศึกษา   
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  
1,440,680บาท    
งบบุคลากร   927,480บาท    แยกเป็น 
เงินเดือนฝ่ายประจำ    รวม 927,480บาท    4  รายการ   
(๑)เงินเดือนพนักงาน       จำนวน    765,480บาท  
(2)เงินประจำตำแหน่ง    จำนวน      42,000บาท 
(3)ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จำนวน    108,000บาท 
(4)เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   จำนวน      12,000บาท 
งบดำเนินงาน   471,300บาท   แยกเป็น 
หมวดคา่ตอบแทน   รวม  106,800บาท   3  รายการ   
(๑)ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จำนวน         2,๐๐๐บาท   
(2)ค่าเช่าบ้าน     จำนวน       96,000บาท 
(3)เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จำนวน         8,800บาท 
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หมวดค่าใช้สอย     รวม  322,500บาท     5  รายการ   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จำนวน      282,000บาท 
(๑)ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน    จำนวน      252,000บาท  
(๒)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน   จำนวน        30,000บาท  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
(3)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จำนวน        ๑๐,๐๐๐บาท   
(4)ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ        จำนวน        3๐,๐๐๐บาท 
(5)ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้และกระเช้าดอกไม้ จำนวน  500บาท 
หมวดค่าวัสดุ      รวม   42,000บาท    ๔  รายการ   
(๑)วัสดุสำนักงาน      จำนวน        10,000บาท    
(๒)วัสดุงานบ้านงานครัว      จำนวน        20,000บาท   
(๓)วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จำนวน          ๒,๐๐๐บาท   
(๔)วัสดุคอมพิวเตอร์      จำนวน        ๑๐,๐๐๐บาท 
งบลงทุน   41,900บาท  แยกเป็น     
ครุภัณฑ์สำนักงาน   2 รายการ 
(1)ตู้เก็บเอกสาร     จำนวน       6,000บาท 
(2)โต๊ะเอนกประสงค์    จำนวน       4,000บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  4  รายการ  รวม   31,900บาท 

   (1)คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ   จำนวน      17,000บาท 
   (2)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก   จำนวน        8,600บาท 
   (3)เครื่องสำรองไฟ    จำนวน       2,500บาท 
   (4)ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน       3,800บาท 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                       
1,758,434บาท    
งบบุคลากร   487,920บาท    แยกเป็น 
เงินเดือนฝ่ายประจำ    รวม 487,920บาท    2  รายการ   
(๑)เงินเดือนพนักงาน       จำนวน    281,520บาท  
(2)ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จำนวน    206,400บาท 
งบดำเนินงาน  701,914 บาท   แยกเป็น 
หมวดค่าตอบแทน   รวม  4,800บาท   1  รายการ   
(1)เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จำนวน       4,800บาท 
หมวดค่าใช้สอย   รวม  361,900บาท     4รายการ   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จำนวน  20,000บาท 
(๑)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน   จำนวน        20,000บาท  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
(2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา    จำนวน 231,900บาท 
(3)ค่าเดินทางไปราชการ    จำนวน       10,000บาท   
(3)โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ    จำนวน       50,000บาท   
(4)โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี  จำนวน       5๐,๐๐๐บาท   
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หมวดค่าวัสดุ    รวม   335,214บาท     
(1)วัสดุสำนักงาน     จำนวน       28,200บาท 
(๑)ค่าอาหารเสริม(นม)     จำนวน     307,014บาท   
 งบลงทุน   84,600บาท  แยกเป็น     
ครุภัณฑ์สำนักงาน   1 รายการ 
(1)เครื่องปรับอากาศ    จำนวน       84,600บาท 
งบเงินอุดหนุน    484,000บาท   แยกเป็น      
หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ   484,000บาท    1 รายการ 
(๑)เงินอุดหนุนส่วนราชการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ.   

จำนวน   484,000บาท 
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ   ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  1๐,๐๐๐บาท   
งบดำเนินงาน  1๐,๐๐๐บาท   แยกเป็น 
หมวดค่าใช้สอย    รวม   1๐,๐๐๐บาท   ๑ รายการ  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
(๑)โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน    จำนวน     1๐,๐๐๐บาท 
แผนงานสาธารณสุข   
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข   ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 
2,946,495บาท   
งบบุคลากร   642,195บาท    แยกเป็น 
เงินเดือนฝ่ายประจำ  รวม 642,195บาท   4  รายการ   
(๑) เงินเดือนพนักงาน       จำนวน      302,235บาท   
(๒)เงินประจำตำแหน่ง      จำนวน        21,๐๐๐บาท   
(3)ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จำนวน      273,840บาท 
(5) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง    จำนวน        45,120บาท 
งบดำเนินงาน   2,102,000บาท   แยกเป็น    
หมวดค่าตอบแทน   รวม  2,000บาท   1  รายการ   
(๑)ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จำนวน          2,๐๐๐บาท   
หมวดค่าใช้สอย    รวม    1,790,000บาท     12 รายการ  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    1,635,000บาท 
(1)ค่าโฆษณาและเผยแพร่    จำนวน        10,000บาท   
(2)ค่าจ้างเหมาบริการ    จำนวน        10,000บาท 
(3)ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง   จำนวน   1,495,000บาท 
(4)ค่าใช้จ่ายในการนำขยะไปกำจัด   จำนวน       80,000บาท 
(5)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน   จำนวน        40,000บาท  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
(6)ค่าเดินทางไปราชการ    จำนวน       20,000บาท 
(7)ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   จำนวน        30,000บาท 
(8)โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก   จำนวน        20,๐๐๐บาท 
(9)โครงการคัดแยกขยะในชุมชน   จำนวน       20,000บาท 
(10)โครงการป้องกันโรคเอดส์   จำนวน       10,000บาท 
(11)โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า   จำนวน        ๓๕,๐๐๐บาท 
(12)โครงการรณรงค์ควบคุมคุณภาพอากาศส่ิงแวดล้อม  จำนวน   10,000บาท 
(11)โครงการอาหารปลอดภัย   จำนวน       10,000บาท 
หมวดค่าวัสดุ   รวม   310,000บาท    7 รายการ   
(๑)วัสดุสำนักงาน      จำนวน        30,000บาท    
(๒)วัสดุงานบ้านงานครัว      จำนวน        50,000บาท  
(3)วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จำนวน        50,000บาท 

 
 (4)วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน   จำนวน     100,000บาท  
(5)วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     จำนวน        50,000บาท 
(6)วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จำนวน        10,๐๐๐บาท   
(7)วัสดุคอมพิวเตอร์      จำนวน        20,๐๐๐บาท 
งบลงทุน 42,300บาท   แยกเป็น   
หมวดค่าครุภัณฑ์  42,300บาท   2 รายการ   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
(1)เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง     จำนวน       19,000บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  3  รายการ  รวม   31,900บาท 

   (1)คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ   จำนวน      17,000บาท 
   (2)เครื่องสำรองไฟ    จำนวน       2,500บาท 

 (3)ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน       3,800บาท 
งบเงินอุดหนุน    160,000บาท   แยกเป็น 
หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ   160,000บาท    1 รายการ 
(๑)อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน   จำนวน   160,000บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์   
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์  ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น           
58,000บาท    
งบดำเนินงาน 10,000บาท  แยกเป็น 
หมวดค่าใช้สอย  รวม    10,000บาท   1 รายการ   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
 (2)โครงการรักและห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ                        จำนวน   10,000บาท 
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งบเงินอุดหนุน   48,000บาท  แยกเป็น 
หมวดเงินอุดหนุน   รวม  48,000บาท  2  รายการ 
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 
(1)อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุฯ ตำบลไผ่ดำพัฒนา จำนวน      40,000บาท 
(2)อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง    จำนวน         ๘,๐๐๐บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชุน   ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  
2,236,900บาท   
งบบุคลากร    1,026,900บาท   แยกเป็น 
เงินเดือนฝ่ายประจำ  รวม  1,026,900บาท   ๔ รายการ   
(๑)เงินเดือนพนักงาน       จำนวน      477,840บาท   
(๒)เงินประจำตำแหน่ง     จำนวน        21,๐๐๐บาท  
(๓)ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง           จำนวน      506,640บาท  
(4)เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง    จำนวน        21,420บาท 
งบดำเนินงาน       1,162,000บาท     แยกเป็น    
หมวดค่าตอบแทน   รวม  79,000บาท    3   รายการ   
(1)ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จำนวน         2,000บาท 
(2)ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จำนวน       35,000บาท  
(3)ค่าเช่าบ้าน     จำนวน       42,000บาท 
หมวดค่าใช้สอย   รวม 918,000บาท   5 รายการ   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน  868,000บาท 
(1)ค่าจ้างเหมาบริการ    จำนวน      50,000บาท 
(2)ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน    จำนวน     768,000บาท 
(3)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน    จำนวน       5๐,๐๐๐บาท   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
(4)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จำนวน       20,000บาท   
(5)ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ   จำนวน       30,000บาท 
หมวดค่าวัสดุ   รวม 165,๐๐๐บาท   ๕ รายการ  
(๑)วัสดุสำนักงาน      จำนวน       15,000บาท  
(๒)วัสดุก่อสร้าง     จำนวน     100,000บาท   
(๓)วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จำนวน      ๑๐,๐๐๐บาท   
(๔)วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน    จำนวน       ๒๐,๐๐๐บาท  
(๕)วัสดุคอมพิวเตอร์      จำนวน       20,000บาท 
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งบลงทุน  48,000บาท  แยกเป็น 
หมวดค่าครุภัณฑ์   48,000บาท   
 ครุภัณฑ์สำนักงาน  1 รายการ 
(1)ตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือนกระจก  จำนวน        5,400บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  4  รายการ  รวม   42,600บาท 

   (1)คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ   จำนวน      30,000บาท 
   (2)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก   จำนวน        6,300บาท 
   (3)เครื่องสำรองไฟ    จำนวน       2,500บาท 

 (4)ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน       3,800บาท 
งานไฟฟ้าถนน   ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    140,000บาท 
งบดำเนินงาน   140,000บาท     แยกเป็น 
หมวดค่าใช้สอย   รวม 5๐,๐๐๐บาท  ๑ รายการ   
(๑)ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ   จำนวน         5๐,๐๐๐บาท 
หมวดค่าวัสดุ   รวม 80,000บาท  ๑ รายการ   
(๑)วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     จำนวน         80,000บาท 
หมวดค่าสาธารณูปโภค  10,000บาท   1 รายการ  
(๑)ค่าไฟฟ้าเสียงไร้สาย     จำนวน         10,000บาท   
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   
178,000บาท   
งบดำเนินงาน   178,000บาท   แยกเป็น   
หมวดค่าใช้สอย   รวม 178,000บาท   7 รายการ   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
(๑)โครงการจัดประชุมประชาคม     จำนวน       10,000บาท 
(2)โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ   จำนวน          5,000บาท  
(3)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   จำนวน          5,000บาท  
(4)โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสา จำนวน      143,000บาท 
(5)โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน   จำนวน          5,000บาท   
(6)โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน   จำนวน          5,000บาท   
(7)โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม     จำนวน          5,๐๐๐บาท   
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานกีฬาและนันทนาการ   ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  40,000บาท   
งบดำเนินงาน   40,000บาท    แยกเป็น 
หมวดค่าใช้สอย   รวม   20,000บาท   1  รายการ   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
(๑)โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด    จำนวน       20,000บาท 
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หมวดค่าวัสดุ    รวม 2๐,๐๐๐บาท   ๑  รายการ   
(๑)วัสดุกีฬา        จำนวน       2๐,๐๐๐บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน   ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 230,000บาท   
งบดำเนินงาน   130,000บาท   แยกเป็น 
หมวดค่าใช้สอย    รวม 130,000บาท    2  รายการ  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จำนวน  8๐,๐๐๐บาท   
(1)ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ  จำนวน    8๐,๐๐๐บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
(2)ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ  

จำนวน        ๕๐,๐๐๐บาท   
งบเงินอุดหนุน    ๑0๐,๐๐๐บาท  แยกเป็น                                                                                                                                                                                                                               
หมวดเงินอุดหนุน     รวม  ๑0๐,๐๐๐บาท   1 รายการ  
(1)เงินอุดหนุนส่วนราชการอุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอวิเศษชัยชาญ ตาม
โครงการจัดงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ   จำนวน    ๑๐๐,๐๐๐บาท  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 350,000บาท   
งบลงทุน   350,000บาท   แยกเป็น 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม   350,000บาท   1  รายการ   
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
(1)โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรต ิร.10  จำนวน       350,000บาท 
แผนงานการเกษตร    
งานส่งเสริมการเกษตร ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 130,000บาท   
งบดำเนินงาน   130,000บาท       แยกเป็น 
หมวดค่าวัสดุ   รวม 130,000บาท   ๒  รายการ   
(๑)วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน     จำนวน        80,000บาท   
(๒)วัสดุการเกษตร     จำนวน        50,000บาท 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 50,000บาท   
งบดำเนินงาน  50,000บาท  แยกเป็น 
หมวดค่าใช้สอย   รวม 50,000บาท   1  รายการ   
(๑)โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์   จำนวน      50,000บาท   
 แผนงานงบกลาง   
งานงบกลาง   ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   8,679,821บาท  
งบกลาง   8,679,821บาท   แยกเป็น 
หมวดงบกลาง   รวม 8,679,821บาท   11 รายการ   
(๑)ค่าชำระหนี้เงินต้น    จำนวน     438,820บาท 
(2)ค่าชำระดอกเบ้ียเงินกู้เทศบาล   จำนวน     133,740บาท 
(3)เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     จำนวน      103,572บาท  
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(4)เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   จำนวน         4,324บาท 
(5)เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  จำนวน       40,000บาท 
(6)เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา  จำนวน  300,000บาท  
(7)เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    จำนวน   5,800,200บาท 
(8)เบี้ยยังชีพผู้พิการ    จำนวน   1,334,400บาท 
(9)เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     จำนวน        24,๐๐๐บาท   
(10)เงินสำรองจ่าย    จำนวน      100,000บาท   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน   จำนวน 94,810บาท    2 รายการ 
(11)ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  จำนวน      25,338บาท   
(12)เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  

           จำนวน       70,๐๐๐บาท   
(13)เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)   

จำนวน     305,427บาท 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ  กิจการประปา  ประมาณการรายจ่ายรวม
ท้ังสิ้น  1,172,000บาท   
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
งบดำเนินงาน    1,172,000บาท แยกเป็น 
หมวดค่าใช้สอย  รวม 272,000บาท  4 รายการ   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จำนวน  272,000บาท   
(1)ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง   จำนวน    192,000บาท 
(2)ค่าเช่าท่ีราชพัสดุ    จำนวน       10,000บาท 

            (3)ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ   จำนวน       20,๐๐๐บาท 
            (4)ค่าจ้างเหมาบริการ    จำนวน       50,000บาท 

หมวดค่าวัสดุ   รวม 10๐,๐๐๐บาท   6  รายการ   
(1)วัสดุสำนักงาน     จำนวน      10,000บาท 
(2)วัสดุก่อสร้าง       จำนวน      5๐,๐๐๐บาท   
(3)วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน   จำนวน      10,000บาท 
(4)วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   จำนวน      10,000บาท 
(5)วัสดุคอมพิวเตอร์      จำนวน      ๑๐,๐๐๐บาท  
(๓)วัสดุอื่น ๆ      จำนวน      1๐,๐๐๐บาท 

หมวดค่าสาธารณูปโภค  รวม 800,000บาท   ๑ รายการ  
(๑)ค่าไฟฟ้า      จำนวน    800,000บาท 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติม
ไหมครับ 
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นายอนนัต์   เขียวสวาส 
สท.ต. เขต  1 กระผม นายอนันต์ เขียวสวาส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  จากการท่ีผมได้ดู

งบประมาณท่ีต้ังไว้ การประมาณการรายจ่ายได้ต้ังงบประมาณไว้ครบทุกด้าน ทุก
แผนงาน ต้ังไว้ประมาณ 31ล้าน เพิ่มเติมจากปีท่ีแล้วนิดหน่อย   ผมได้ฝากเรื่อง
นายก เรื่องถนนโค้งบ้านป้าแขกได้ทำเรียบร้อยดี และขอฝากอีกเรื่อง เรื่องกิ่งไม้ 
ต้นไม้ท่ีละสายไฟขอให้ทางเทศบาลประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการตัดให้
เรียบร้อย ซึ่งทางประชาชนได้ฝากเรื่องมายังสมาชิกเพื่อแจ้งให้เทศบาลดำเนินการใน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

นายกเทศมนตรี ขอเพิ่มเติมจาก สท.อนันต์  โดยงบประมาณเราต้ังไว้ในปี 63  31 ล้าน แต่เนื่องจาก
รัฐบาลได้นำเงินไปช่วยเหลือในเรื่องของโควิดเยอะ เงินนก็ไม่ตกมาถึงท้องถิ่นเท่าไร 
โครงการท่ีเราจะทำก็ขอเลยไม่มีงงบประมาณในการดำเนินงาน เราได้งบประมาณท่ี
จัดสรรมาประมาณ 21 ล้าน  โครงการท่ีเราได้ทำก็จะเป็นโครงการท่ีเราของบมา
จากจังหวัดบ้างื กรมส่งเสริมบ้าง เงินเหลือจ่ายจากโครงการต่าง ๆ บ้าง เราก็ไปขอ
มา ซึ่งเป็นโครงการนอกจากเทศบัญญัติท้ังส้ิน ส่วนในในปี 2564 เราต้ังเกินจากปีท่ี
แล้วนิดหน่อย  ส่วนเรื่องกิ่งไม้ บางท่ีอยู่ในเขตของเสาไฟฟฟ้าและอันตราย เราทำ
ไม่ได้ เราก็ติดต่อไปท่ีการไฟฟ้าให้มาดำเนินการตัด   ส่วนเรื่องของไฟทางของทาง
หลวงชนบท ถ้ามีจุดไหนทีเสียหรือดับ เราไม่สามารถแก้ไขเองไม่ได้ ต้องทำเรื่องแจ้ง
ให้ทางหลวงชนบทมาซ่อมเอง ขอฝากกองช่างช่วยดูแล และแจ้งให้ประชาชนทราบ
ด้วย ถ้าตรงไหนมีปัญหาขอให้มาแจ้งท่ีเทศบาล ทางเทศบาลจะได้ดำเนินการแจ้งให้
มาซ่อมต่อไป 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติม
อีกหรือไม่....หากไม่มี   ผมจะขอมติท่ีประชุมว่าจะรับหลักการ แห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 นี้หรือไม่  หากเห็นชอบ
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม    รับหลักการวาระที่  1 แห่งร่างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

ประธานสภาฯ เร่ืองการแต่งต้ังคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอเชิญเลขานุการฯ 
ช้ีแจงระเบียบกฎหมายให้สมาชิกสภาทราบ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ขอช้ีแจงระเบียบเกีย่วข้อง 
ดังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2554  ข้อ 49 ญัตติร่างเทศบัญญัติท่ี
สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างเทศบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
โดยละเอียดและท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย   
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วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นกำหนดตาม

วรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ
และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้
แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ   

และกรณีท่ีสภาท้องถิ่นยังไม่ได้ต้ังคณะกรรมการแปรญัตติไว้ สภาท้องถิ่น
จะต้องดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ 107  โดยท่ีประชุมของ
สภาท้องถิ่นจะต้องมีมติของสภาท้องถิ่นว่าจะให้คณะกรรมการแปรญัตติมีจำนวนกี่
คน ซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ 103 ประกอบข้อ 105 กำหนดให้คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างขอ้บัญญัติ มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

ประธานสภาฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอให้ท่ีประชุมเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ
ว่าควรมีจำนวนกี่ท่าน  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย
สมาชิกสภาท้องถิน่ มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

นายวิชาญ  กมลฉ่ำ 
ส.ทต.เขต 1 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมนายวิชาญ  กมลฉ่ำ 

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ นวน 3 ท่าน ครับ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ที่ประชุม ยกมือรับรอง (1.นายเกรียงไกร  พันธุสะ  2.นายประทีป  ศรีวิเชียร) 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกรับรองถูกต้อง มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี เป็นอันว่าสภานี้

มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน  3  คน หากเห็นชอบโปรดยกมือ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน  ๓ คน  
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ โดยเริ่มเสนอช่ือผู้ท่ี

จะมาเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 และต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่า ๒คน 
ขอเชิญเสนอได้เลย 

นายอนนัต์  เขียวสวาส 
ส.ทต.เขต 1 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกทุกท่าน  กระผมนายอนันต์  

เขียวสวาส  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  ขอเสนอ  นายวิชาญ  กมลฉ่ำ สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๑ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 ครับ 
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ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วย  ๒  คน 

ท่ีประชุม ยกมือรับรอง  ๑  นายเกรียงไกร  พนัธุสะ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 

         ๒  นายสมหวัง  พุฒวันดี  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกรับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นมาเป็นกรรมการแปรญัตติ 

คนท่ี 1 อีกหรือไม่   เมื่อไม่มี เป็นอันว่าสภานี้มีมติเลือกนายวิชาญ  กมลฉ่ำ เป็น
กรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 

มติที่ประชุม เลือกนายวิชาญ  กมลฉ่ำ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติ  
คนที่ 1 

ประธานสภาฯ ต่อไป ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอช่ือผู้ท่ีจะมาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2  
ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอครับ 

นายประทีป  ศรีวิเชียร 
ส.ทต.เขต 2 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกทุกท่าน ผมนายประทีป  ศรีวิเชียร 

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขอเสนอ  นายพวน  อยู่อาจินต์  สมาชิกสภาเทศบาล
เขต  ๒ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วย  ๒  คน 
ที่ประชุม ยกมือรับรอง  ๑  นายเกรียงไกร  พนัธุสะ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 
                  ๒   นางจำนงค์  พึ่งสมศักด์ิ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกรับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นมาเป็นกรรมการแปรญัตติ 

คนท่ี 2 อีกหรือไม่    เมื่อไม่มี เป็นอันว่าสภานี้มีมติเลือกนายพวน  อยู่อาจินต์  เป็น
กรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 

มติที่ประชุม เลือกนายพวน  อยูอ่าจินต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 2 

ประธานสภาฯ ต่อไป ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอช่ือผู้ท่ีจะมาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3  
ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอครับ 

นายวิชาญ  กมลฉ่ำ 
ส.ทต.เขต  1 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกทุกท่าน  กระผมนายวิชาญ  กมลฉ่ำ  

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  ขอเสนอ นายประทีป  ศรีวิเชียร  สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๒   เป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วย  ๒  คน 
ที่ประชุม ยกมือรับรอง  ๑  นายพวน  อยู่อาจินต์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
                  ๒  นายสมเจต  มีจันทร์มาก  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกรับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นมาเป็นกรรมการแปรญัตติ 

คนท่ี 3 อีกหรือไม่    เมื่อไม่มี เป็นอันว่าสภานี้มีมติเลือกนายประทีป  ศรีวิเชียร  
เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 

มติที่ประชุม เลือกนายประทีป  ศรีวิเชียร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 3 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าท่ีประชุมสภาแห่งนี้ มีมติคัดเลือกสมาชิกสภาท่ีจะมาเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติครบตามจำนวนท่ีกำหนดแล้ว จึงขอให้เลขานุการสภา สรุปมติท่ีประชุมใน

การเสนอช่ือบุคคลมาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติให้ท่ีประชุมทราบอีกครั้ง 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกทุกท่าน  ขอสรุปมติท่ีประชุมในการ

เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3  ท่าน ประกอบด้วย 

   (๑)  นายนายวิชาญ  กมลฉ่ำ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 

(๒)  นายพวน  อยู่อาจนิต์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

(๓)  นายประทีป  ศรีวิเชียร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 

ประธานสภาฯ หากสมาชิกท่าน ใดประสงค์ จะขอแปรญัตติขอให้ เสนอคำขอแปรญัตติต่อ
คณ ะกรรมการแปรญั ต ติ ได้ก่อนการประชุม ในครั้ ง ต่อไป  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2554  ข้อ 45 วรรค 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระท่ีสองให้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น   จึงขอให้ทุกท่านเสนอว่าจะยื่นคำแปร
ญัตติวันท่ีเท่าไร   ขอเชิญสมาชิกเสนอเลยครับ 

นายวิชาญ  กมลฉ่ำ 
ส.ทต.เขต 1  ผมขอเสนอให้ยื่นคำแปรญัตติต้ังแต่วันท่ี 19  ถึงวันท่ี  21   สิงหาคม  2563 

ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   ท่ีสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
ห้องกิจการสภา   

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก  ขอให้เสนอคำขอ
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ท่ีสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
ห้องกิจการสภา ได้ต้ังแต่วันท่ี 19  ถึงวันท่ี 21  สิงหาคม  2563  ต้ังแต่เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   

เลขานุการสภาฯ กำหนดประชุมคณะกรรมการแปรญั ตติ   ในวัน ท่ี  23  สิงหาคม 2563 
เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา   
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ประธานสภาฯ ตามท่ีได้ช้ีแจงรายละเอียดแล้วนั้น  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา  สมาชิกท่านใดมี 

ข้อสงสัย  จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มี   ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบ 
การกำหนดวันยื่นคำขอการแปรญัตติและวันประชุมของคณะแปรญัตติด้วยครับ  
หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม           เห็นชอบ 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี)    
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่     เชิญครับ 
นายกเทศมนตรี ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัด

อ่างทองได้มีหนังสือแจ้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัด
อ่างทอง  และประธานกรรมการการเลือกต้ังได้ลงนามประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิสภาเทศบาลในจังหวัดอ่างทองแล้ว เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม  2563  โดย
ของตำบลไผ่ดำพัฒนา แบ่งเขตเลือกต้ัง เป็น 2 เขต  เขตท่ี1 ประกอบไปด้วย หมู่ ท่ี 
1 หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 3  เขตท่ี 2  ประกอบไปด้วย หมู่ท่ี 4  หมู่ท่ี 5  หมู่ท่ี 6 หมู่ท่ี 
7  และหมู่ท่ี 8 จึงขอแจ้งให้สภาทราบครับ 

นายอนนัต์  เขียวสวาส 
สท.ต.เขต 1 ขอสอบถามเพิ่มเติม เรื่องแรกคือ ศาลาท่ีพักริมทางท่ีชำรุดบริเวณแยกบังตาเฉือนท่ี

พัง ทางเทศบาลจะมีแนวทางแก้ไขไหมครับ หรือจะเป็นการประสานหน่วยงาน
เจ้าของศาลา  ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นของใคร เพื่อทำการรื้อถอนต่อไป 

นายสมหวัง  พุฒวันดี 
สท.ต.เขต 1 เดิมเป็นของ สส.วิโรจน์ มาสร้างไว้ให้ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลานานแล้วก็ไม่มีใครมาดูแล  
 เราก็น่าจะทำการรื้อถอนได้ 
นายกเทศมนตรี เรื่องศาลา เทศบาลจะดำเนินการรื้อมานานแล้ว แต่ถามไปหน่วยงานไหนก็ไม่มีใคร

แสงความเป็นเจ้าของ และผมได้ปรึกษากับนายอำเภอว่าผมจะรื้อศาลาหลังนี้  
นายอำเภอบอกว่าให้ทำการรื้อได้เลย และนำวัสดุท่ีเหลือมาไว้ท่ีเทศบาล นายอำเภอ
จะเป็นผู้รับผิดชอบเอง แต่ให้เทศบาลเป็นคนรื้อ ผมจะสอบถามไปท่ี  อบจ. ถ้าไม่ได้
เป็นเจ้าของ เทศบาลจะให้กองช่างเข้าไปดำเนินการรื้อให้เร็วที่สุด 

นายอนนัต์  เขียวสวาส 
สท.ต.เขต 1 ผมขอสอบถามเรื่องการรื้อถอนสำนักงานเทศบาลเก่า ท่ียังดำเนินการไม่เรียบร้อย 

เรื่องการขนย้ายเศษวัสดุท่ียังหลงเหลืออยู่ 
นายกเทศมนตรี ตามจริงเราทำสัญญาว่าจ้างให้ผู้รับเหมาดำเนินการท้ังหมด แต่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ

ให้เรียบร้อย เทศบาลทำหนังสือไปหาผู้รับจ้างให้มาดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่มา 
ตอนนี้ทางเทศบาลได้ดำเนินการแจ้งความแล้ว เพื่อให้ ผู้รับ จ้างมาดำเนินการ 
ให้เรียบร้อย 
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ปลัดเทศบาล ขณะนี้ทางเทศบาลบได้ประสานไปท่ี สภ.บางจักแล้ว ได้ทำหมายเรียกให้ผู้รับจ้างมา

แต่เรียกไป 2 ครั้งแล้วยังไม่มาเลย ซึ่งเราจะเรียกผู้รับจ้างมารับผิดชอบในส่วน
ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นในการขนย้าย แต่ถ้ายังไม่มาทางเทศบาลก็จะได้ดำเนินการตาม
กฎหมายต่อไป ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ อาจจะล่าช้าไปบ้างแต่  
ทางเทศบาลจะทำไปด้วยความรอบครอบ 

นายอนนัต์  เขียวสวาส 
สท.ต.เขต 1 ด้วยทางโรงเรียนวัดวันอุทิศฯ โดยทาง ผอ. ได้ฝากเรื่องว่าทางโรงเรียนต้องการความ

ช่วยเหลือในการสร้างสนามเด็กเล่น อุปกรณ์การกีฬาของเด็ก ๆ หากทางเทศบาล
หรือหน่วยงานใดมีงบประมาณท่ีพอจะสนับสนุนได้ ให้ติดต่อไปยัง ผอ.โรงเรียน ได้
เลยครับ  

นายเกรียงไกร  พันธุสะ 
รองประธานสภาฯ ผมขอฝากเรื่องสายไฟ หรือสายส่ือสารท่ีล่วงหล่นขวางถนนบริเวณหลังบ้าน 

นายสำราญ  พึ่งสมศักดิ์  ให้เทศบาลช่วยแจ้งหน่วยงานเจ้าของสายให้มาดำเนินการ
จัดเกบ็ใหเ้รียบร้อย เพราะจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้น 

นายกเทศมนตรี ผมจะให้กองช่างเข้าไปดูว่าเป็นของหน่วยงานไหนจะได้ทำหนังสือแจ้งให้มา
ดำเนินการทำให้เรียบร้อยครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม   
ผมขอปิดประชุม      

ปิดประชุมเม่ือเวลา 11.20  น.                                                                          
            
                              (ลงช่ือ)        ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ)์ 
   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  

  

       (ลงช่ือ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายวินัย  แก้วประสิทธิ์) 
    ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา                                                                                                                                 
ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑/2562  วันจันทร์ท่ี 17 สิงหาคม  2563 เรียบร้อยแล้ว 
 
 

(ลงช่ือ)..........................................................ประธานกรรมการ 
(นายอนันต์  เขียวสวาส) 

 
 

(ลงช่ือ)..........................................................กรรมการ 
(นายประทีป  ศรีวิเชียร) 

 
 

(ลงช่ือ)..........................................................กรรมการ 
(นายสมเจต  มีจันทร์มาก) 

 

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

 

สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ได้ให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
ดังกล่าว  ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี  ๒/2563  
เมื่อวนัพฤหัสบดีท่ี  27  สิงหาคม  2563 

 

 

(นายวินัย  แก้วประสิทธิ์) 
 ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


