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การประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓   คร้ังที่ ๒/2563 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๒7  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕63  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 
ผู้มาประชุม 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมหวัง  พุฒวันดี   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1    (ลา) 
2. นายวิชาญ  กมลฉ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑    (ลา) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.นายไพโรจน์  พวงศิริ   นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา 
  ๒.นายวิรัตน์  เรียนลึก   รองนายกเทศมนตรี 
  ๓.นายมนัส  บุญสม   รองนายกเทศมนตรี 
  ๔.นายทองขาว  สนเท่ห์   เลขานุการนายกฯ 
  ๕.นายจรัญ  สุขดี   ท่ีปรึกษานายกฯ 
  ๖.นางสาวมิ่งขวัญ  สุทธิบูรณ์  ปลัดเทศบาล 
  7.นางกาญจนา  ผลสันต์   หัวหน้าสำนักปลัด 
  8.นางพีรญา  แสงรูจี   ผู้อำนวยการกองคลัง 
  9.นางภัทรวดี  แก้วกระจาย  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
  10.นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  11.นายมนัส  เอี่ยมสุเมธ   นายช่างโยธา 
  12.นางชณิดา  เติมสิริทิพรัตน์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  13.นางสาววรรณภา  ฟองชน  พนักงานเทศบาล 
  14.นางสาวพรวันเพญ็  แก้วประสิทธิ์ พนักงานเทศบาล 
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เริ่มประชุม เวลา   ๑0.0๐  น. 

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ 
สมัยท่ี  3   ครั้งท่ี 2/2563   เพื่อเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาคร้ังที่แล้ว 
ประธานสภาฯ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี ๑/2563  

เมื่อวันจันทร์ท่ี  17  สิงหาคม พ.ศ.2563 ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงาน
การประชุมครั้งท่ีแล้ว ท่ีส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้วนั้น    ถ้าต้องการ
เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขขอให้เสนอในท่ีประชุมเลย  

ถ้าไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข  ผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้ง
ท่ีแล้วการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี ๑/2563 เมื่อวันจันทร์ท่ี 
17  สิงหาคม พ.ศ.2563  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม รับรอง   
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
ประธานสภาฯ 3.๑ การร้ือถอนศาลาที่พักบริเวณถนนทางหลวงชนบท สายทาง อท 4020 

บ้านไผ่ดำฯ  แยกบางตาเฉือน หมู่ที่  3  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้ แจง
รายละเอียด 

นายกเทศมนตรี ตามท่ีผมให้กองช่างทำหนังสือถึง อบจ.ว่าศาลาเป็นของ อบจ. หรือเปล่า  ทางอบจ.
ได้ตอบหนังสือกลับมาว่า ศาลาไม่ใช่ของ อบจ. และไม่ใช่ของหน่วยงานไหน มีคน
บอกว่าเป็นศาลาของ สส.วิโรจน์ สร้างให้ แต่ถ้าว่าไม่เป็นของหน่วยงานใด กองช่องก็
ไปรื้อเลย ส่วนไม้ หรือวัสดุท่ีเหลือต่าง ๆ ก็นำมาเก็บไว้ท่ีเทศบาล ถ่ายรูปเวลารื้อไว้
ด้วย เผ่ือมีคนมาร้องเรียน แต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นด้วยท่ีจะให้รื้อ เพราะว่ามันผุพัง 
ใช้งานไม่ได้แล้ว จะให้กองช่างรีบดำเนินการรื้อครับ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรี ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัย
หรือจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ครับ   หากไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมรับทราบการรื้อ
ถอนศาลาท่ีพักบริเวณถนนทางหลวงชนบท สายทาง อท 4020 บ้านไผ่ดำฯ  แยก
บางตาเฉือน หมู่ท่ี 3    หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม รับทราบการร้ือถอนศาลาที่พักบริเวณถนนทางหลวงชนบท สายทาง อท 4020 
บ้านไผ่ดำฯ  แยกบางตาเฉือน หมู่ที่ 3   
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ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
ประธานสภาฯ 4.1การพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 796,625บาท   

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ช้ีแจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรี จากการประชุมครั้งท่ีแล้ว สถานะการเงินของเทศบาลก็มีปัญหา คือเงินท่ีรัฐบาลโอน

มาไม่ครบ   ทำงบไปประมาณ 31ล้าน  รัฐบาลโอนอุดหนุนมา 21ล้าน ขาดไปเยอะ 
งบส่วนมากก็จะเป็นประเภทเงินเดือน รายจ่ายประจำ ถ้าไม่มีเงินจ่าย ตามกฎหมาย
ก็ให้เอาเงินสะสมจ่ายเป็นเงินเดือนได้ เงินสะสมมี 2 ตัว คือ เงินสะสม กับเงินทุน
สำรองเงินสะสม  เงินทุนสำรองเงินสะสมเราเอามาจ่ายไม่ได้ เงินสะสมตอนนี้มีอยู่
ล้านกว่าบาท เงินทุนสำรองเงินสะสมมีอยู่ส่ีล้านกว่าบาท ในส่ีล้านนี้แตะต้องไม่ได้  
เงินล้านกว่าบาท เราต้องไปฝากค้ำเงินกู้ของเทศบาลประมาณห้าแสนกว่าบาทจะ
เหลือระดับไม่ถึงล้าน เราจึงจะขอใช้เงินสะสมจ่ายเงินเดือนทดแทนไปก่อน คลังช่วย
ตอบด้วยว่าทำได้หรือไม่ได้ ถ้าทำได้ก็จะทำ ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่มีเงินจ่ายเงินเดือน ก็ต้อง
รอตกเบิกไปก่อน คลังกับปลัดช่วยกันช้ีแจงด้วย อะไรท่ีผิดกฎหมายผมไม่ทำอยู่แล้ว  

ผอ.กองคลัง ขออนุญาตท่ีประชุมสภา คือ ณ ตอนนี้เงินสะสมของเรามีอยูท่ี 1,273,666.06
บาท แยกออกมาเป็นเงินฝาก กสท. ท่ีเราฝากไว้ทุกปี สมทบมาต้ังแต่เป็นสภาตำบล
ถึงเป็นเทศบาล เรามีเงินฝาก กสท.อยู่ท่ี 527,348.74บาท  เมื่อเราแยกกันมาแล้ว
เงินสะสมท่ี 1,273,666.06บาท เราก็จะมีเงินสะสมท่ีใช้ได้จริงประมาณเจ็ดแสน
กว่าบาท ณ ตอนนี้ก็คือ จากการท่ี สตง.ตรวจนะค่ะ ก็คือเงินสะสมเราไม่ควรใช้ค่ะ  
เราใช้ได้ในกรณีท่ีจำเป็น รายจ่ายประจำของเรา  ณ ตอนนี้คือ เงินเดือน ค่าจ้าง
พนักงานจ้าง และเงินเดือนสมาชิกค่ะ และ ณ ตอนนี้เงินเดือนของสมาชิกจากการ
รายงานของเดือนสิงหาคม เงินยังไม่พอจ่าย เราก็น่าจะเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายเงินเดือน
สมาชิกอีก 200,000บาทค่ะ 

นายกเทศมนตรี ผมขอถาม จากท่ีคลังรายงาน เงินสะสมมีอยู่ประมาณล้านสอง มีเงินฝาก กสท.ห้า
แสนกว่าบาท ก็เหลือประมาณเจ็ดแสนกว่าบาท แต่ สตง.มาตรวจก็แนะนำว่าไม่ควร
เอาเงินนี้ออกมาใช้ แล้วเมื่อกี้คลังบอกว่าจะเอาเงินออกมาใช้ จ่ายเงินเดือนของ
สมาชิก สองแสนกว่าบาท แล้วตกลงเอายังไง สรุปว่าใช้ได้หรือไม่ 

ผอ.กองคลัง  ณ ตอนนี้เราไม่มีเงินท่ีจะจ่าย ถ้าจ่ายได้ ก็คือในส่วนของเงินเดือนเท่านั้นค่ะ 
นายกเทศมนตรี แล้วจ่ายได้ไหม 
ผอ.กองคลัง จ่ายได้ค่ะ 
นายกเทศมนตรี แล้ว สตง.มีปัญหาอะไรไหม 
ผอ.กองคลัง ไม่มีค่ะ ในกรณีของเงินเดือน ค่าจ้างพนักงาน รายจ่ายประจำ สามารถจ่ายได้ เพราะ

เป็นอำนาจของนายก แต่ในส่วนอื่นเช่นในหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างทำไม่ได้ค่ะ 
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ปลัดเทศบาล ขอเพิ่มเติม เมื่อเทศบาลจ่ายขาดเงินสะสมตัวนี้ไปแล้วสองแสนกว่าบาท พอเดือน

หน้าปรากฏว่ารัฐบาลจัดสรรมาเงินไม่พอ เราจะหาวิธีการจ่ายกันอย่างไร เพราะว่า
ทางคลังแจ้งมาว่า ค่าใช้จ่ายเดือนหน้าว่าประมาณล้านกว่าบาท 

นายกเทศมนตรี  ปลัดบอกว่าเดือนนี้พอจ่ายได้ เดือนหน้าไม่พอแล้วจะทำอย่างไร ถ้าเงินไม่โอนมา เรา
ก็ต้องใช้เงินสะสมไปก่อน ส่วนเดือนหน้าก็ต้องรอรัฐบาลโอนมา  

ประธานสภาฯ ตาทท่ีนายกเทศมนตรี ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัย
หรือจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ครับ   หากไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมข้อ 4.1  
การพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 796,625บาท  
หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
ประธานสภาฯ 4.2  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564    วาระที่ ๒  ข้ันแปรญัตติ    
 ต่อไปนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕64   ในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการ 
แปรญัตติช้ีแจงและเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมสภาครับ 

คณะกรรมการแปรญั ตติ      เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม 
นายอนันต์  เขียวสวาส  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน
คณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอรายงานให้ท่ีประชุมสภาทราบ 

 เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554    

ข้อ  49  ญั ตติร่างเทศบัญญั ติ ท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว   
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง  
เทศบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย   

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง  
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็
ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  
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ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง 

เทศบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี
การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ 
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย   และให้ประธานสภาส่งรายงานนั้น
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนการประชุมพิจารณา   เว้นแต่ต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง
ประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ข้อ 59   การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทำได้เฉพาะ 
การขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินท่ีขออนุญาตจ่ายและต้องมีจำนวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้า
เป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาท่ีสภากำหนด 
ตามข้อ 45 วรรคสามและข้อ 49 วรรคหนึ่ง 

ข้อ 60  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพิ่มเติมรายจ่ายหรือ
เปล่ียนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินท่ีขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับการรับรอง
จากผู้บริหารท้องถิ่น  หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี ้

(๑) ดอกเบ้ียและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นเงินท่ีต้องจ่ายตามกฎหมาย 
ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันหรือไม ่ ให้ประธานสภาท้องถิ่น

เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 
ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ในการประชุม
สภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2563   เมื่อวันท่ี 17  สิงหาคม 2563 และ
ให้ ส่งร่างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564  
ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่วมกันพิจารณาโดยละเอียด  
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โดยกำหนดระยะเวลาการยื่นคำแปรญัตติระหว่างวันท่ี  19 - 21 สิงหาคม  
2563  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  และในระหว่างเวลาท่ี
กำหนดให้ยื่นแปรญัตตินั้น  ปรากฏว่า  ไม่มี ผู้ ใดเสนอยื่นคำแปรญัตติ  และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้สรุปผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้คงไว้ร่างเดิมแห่ง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จึงเรียนมา
เพื่อแจ้งให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาทราบ  และได้พิจารณาในวาระท่ี 
2 และวาระท่ี 3 ต่อไป 

ประธานสภาฯ ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอรายงานการประชุมและบันทึกความเห็น
ดังกล่าวให้ท่ีประชุมทราบแล้วนั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๑ กำหนดว่า “ในการพิจารณาร่าง 
เทศบัญญัติวาระท่ีสองให้ปรึกษาเรียงลำดับ  เฉพาะข้อท่ีมีการแปรญัตติหรือ 
ท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ว่าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
เป็นอย่างอื่น” แต่เนื่องจากไม่มีการเสนอคำขอแปรญัตติและคณะกรรมการ 
แปรญัตติไม่ได้แก้ไขร่างเทศบัญญัติแต่อย่างใด เมื่อได้ช้ีแจงระเบียบไปแล้ว  มีสมาชิก
ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มี  ขอมติท่ี
ประชุมว่า  จะเห็นชอบให้คงไว้ร่างเดิมแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 หรือไม่ครับ  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คงไว้ร่างเดิมแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕64 
ประธานสภาฯ 3.๒  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕64 วาระที่ ๓  ขั้นอนุมัติร่างเทศบัญญัติ  เพื่อตราเป็นเทศบัญญัติ 
ตามท่ี  ประชุมสภาแห่งนี้ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64  ในวาระท่ี ๒  ไปแล้วนั้น  การพิจารณาร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕3  ในวาระท่ี ๓  นั้น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554)  ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่าง 
เทศบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณาวาระนี้   ให้ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  จึงขอมติท่ีประชุมว่าเห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ตราเป็น 
เทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564  หรือไม่    
หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 
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ประธานสภาฯ เมื่อท่ีประชุมได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕64  แล้วนั้น  ตามความในมาตรา ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑4)  พ.ศ.๒๕6๒  ภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันท่ีสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ  ให้ประธานสภาเทศบาล
ส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอำเภอ  เพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา    
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ  ให้ส่งกลับนายกเทศมนตรี  
ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 5      เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
นายกเทศมนตรี ประมาณเดือนหน้าจะเป็นการส้ินสุดของปีงบประมาณทุกปีก็จะมีเงินเข้ามาน้อย  

จึงไม่สามารถใช้จ่ายในเรื่องอื่น ๆ ได้ นอกจากรายจ่ายประจำท่ีจำเป็น รัฐบาลก็ไม่รู้
ว่าจะโอนมาเท่าไร และเกิดผลกระทบจากโควิดด้วย และมีประชาชนได้ร้องเรียนกับ
ผมมาว่า น้ำในคลองมีกล่ินเน่าเหม็น เพราะหญ้าในคลองขึ้นรกมาก และทำให้มี
จำนวนยุงท่ีเยอะตามมาด้วย อยากให้ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ รองวิรัตน์ ได้แจ้งว่า 
ทางกองสาธารณสุขได้ดำเนินการแก้ไขด้วยการฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วคาดว่าถ้าหญ้าแห้ง
ตาย ยุงก็น่าจะลดลงหรือตายไปด้วย ขอฝากให้ทางกองสาธารณสุขเฝ้าติดตาม
ปัญหาตรงนี้ด้วย และถามรพ.สต.ด้วยว่ามีวิธีแก้ไขเรื่องของยุงไหม  เพราะตอนนี้ยัง
ไม่สามารถลอกคลองได้เนื่องจากไม่มีงบประมาณเข้ามา  ในเรื่องของเงินเหลือจ่าย
จากการสร้างโดมข้างหลังเทศบาล เราจะทำกันสาดรอบอาคารสำนักงานและมูล่ีบัง
แสงในตัวอาคาร ส่วนเงินเหลือจ่ายจากถนนหมู่ ท่ี 2 เราไม่ได้โครงการแล้ว 5 
โครงการ แต่มาได้โครงการห้าล้านห้า เป็นโครงการปรับปรุงถนนรอบบึงเบิกไพร บด
อัดลูกรัง ถนนลาดยางกว้าง 4 เมตร มีถนนปั่นจักรยานด้วย ส่วนเรื่องท่ีสอง เรื่อง
ของภัยแล้ง ผมได้ขอโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง
(เพิ่มเติม) อำเภอได้อนุญาตให้ใช้พื้นท่ีในการดำเนินโครงการตามท่ีเทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนาได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการบรรเทาภัยแล้งและน้ำท่วม
ในพื้นท่ี ๗๖ จังหวัดท่ัวประเทศ เพื่อปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ่ ในพื้นท่ีตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้ 1.ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล
ขนาดใหญ่ หมู่ท่ี๑ ปากคลองแพ (เจาะบ่อใหม่ ๖ นิ้ว ลึก ๒๕๐ เมตร พร้อมประสาน
ระบบปากบ่อกับถัง) ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
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2.ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ท่ี๕ (เจาะบ่อ
ใหม่ ๖ นิ้ว ลึก ๒๕๐ เมตร พร้อมประสานระบบปากบ่อกับถัง) ตำบลไผ่ดำพัฒนา 
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  3.ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน 
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ท่ี๖ โรงเรียน (เจาะบ่อใหม่ ๖ นิ้ว ลึก ๒๕๐ เมตร พร้อม
ประสานระบบปากบ่อกับถัง) ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง  4.ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  
หมู่ท่ี๖ เทศบาล (เจาะบ่อใหม่ ๖ นิ้ว ลึก ๒๕๐ เมตร พร้อมประสานระบบปากบ่อ
กับถัง) ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  นายช่าง มนัส เอี่ยม
สุเมธ ได้แจ้งว่าทางอำเภอเป็นคนดำเนินการและทำการหาผู้จัดซื้อจัดจ้าง และคาด
ว่าเราจะได้ ๔ บ่อ แต่ตอนนี้โครงการยังอยู่ท่ีอำเภอ เพราะอำเภอต้องทำการแต่งต้ัง
คณะกรรมการมาท่ีเรา เพื่อกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง และถ้ากำหนด
ราคากลางแล้วก็จะอยู่ในขั้นประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างต่อไป 

ผอ.กองคลัง ขออนุญาตท่ีประชุมสภารายงานข้อมูลการเงินเพิ่มเติมค่ะ  กองคลัง ของรายงาน
รายรับจริง ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม  2563  เป็นจำนวนเงิน 16,776,272.03
บาท  รายจ่าย 16,979,824.11บาท  รายจ่ายมากกว่ารายรับ  203,552.08
บาท อีกท้ังรายได้ท่ีจะเกิดจจากผลกระทบจากโควิด-19  จะทำให้เทศบาลได้รับเงิน
รายได้ลดลง  ระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือน เทศบาลได้รับรายได้ท้ังหมดจำนวน 
16,776,272.03บาท  หากจากท่ีต้ังงบประมาณ 14,560,227.97 บาท เหลือ
ระยะเวลา 4 เดือน อีกท้ังเงินสะสม ณ ปัจจุบันมี 1,861,341.06 บาท เป็นเงิน
ฝาก กสท. 527,348.74 จะคงเหลือเงินสะสมท่ีใช้ได้ 1,333,992.32บาท  และ
เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ได้ใช้เงินสะสมจ่ายเงินเดือนพนักงาน  587,675
บาท และ ณ  ตอนนี้รายได้เราไม่เพียงพอ เราจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมสำหรับ
เงินเดือนของผู้บริหารและสมาชิกในเดือนนี้  209,060บาท จึงทำให้เราเหลือเงิน
สะสม ณ ปัจจุบัน  537,257.32บาท ปัจจุบันเทศบาลมีรายจ่ายประจำต่อเดือน
ท้ังส้ิน 1,278,685บาท รายรับต่อเดือนในสถานการณ์ปกติ 1,288,000บาท ค่ะ 
จึงขอเรียนแจ้งให้ท่ีประชุมสภาทราบค่ะ 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุมรับทราบ
การรายงานข้อมูลทางการเงินของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ     
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นายอนันต์  เขียวสวาส 
สท.ต.เขต  1 ผมขอขอบคุณท่ีทางเทศบาลให้เจ้าหน้าท่ีไปต่อน้ำประปาให้กับวัดมหาดไทย เก็บค่า

น้ำหน่วยละสามบาท และยังลดค่าน้ำให้อีกร้อยหน่วยอีกด้วย  ขอบคุณมากครับ 
ประธานสภาฯ              มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  ผมขอปิด

ประชุม      
       ปิดประชุมเม่ือเวลา ๑0.55  น. 

                                                                             
             

           (ลงช่ือ)     ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์) 

       เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
 

 
                                 (ลงช่ือ)      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นายวินัย  แก้ว ประสิทธิ์) 
                                        ประธานสภาเทศบาลตำบลไผดำพัฒนา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา  ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี  ๒/2563   วันพพฤหัสบดีท่ี  ๒7  สิงหาคม  ๒๕63 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

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

 

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

 

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

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

สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ได้ให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา ดังกล่าว  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1/2563 
เมื่อวันท่ี  9  พฤศจิกายน   2563 
 
 
 
 

    (นายวินัย  แก้วประสิทธิ์) 
                                      ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
 

 

 

 

 


