
 

  

 

 

 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งท่ี  1/2564 
วันจันทร์ที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.2564  เวลา  ๑0.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3   ครั้งท่ี  1/2564 
วันจันทร์ที่  9  สิงหาคม  ๒๕64 เวลา  ๑0.๐๐ น. 

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

 
ผู้มาประชุม 

๑.นายจารุภาส  เขียนงาม   ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
๒.นางจำนงค์  พ่ึงสมศักดิ์   รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
3.นายวิชาญ  กมลฉ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
4.เกรียงไกร  พันธุสะ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
5.นายนิพนธ์  พุทธชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
6.นายอนันต์  เขียวสวาส   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
7.นางสุระจิน  แสงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
8.นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
9.นายพวน  อยู่อาจินต์   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
๑0.นายสุรพงษ์  กรผลึก   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ผู้มาประชุม 
1.นายสมเจต  มีจันทร์มาก  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  (ลา) 
2.นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒  (ลา) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.นายประทิว  ภู่ประสงค์   นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา 

2..นายพูนศักดิ์  ไวยเริงโรจน์  รองนายกเทศมนตรี 
  3.นายทุเรียน  เอ่ียมสุเมธ   รองนายกเทศมนตรี 

4.นางกัลยารัตน์  แพรพงษ์ศรี  เลขานุการนายกฯ 
  5.นางกาญจนา  ผลสันต์   หัวหน้าสำนักปลัด 
  6.นางพีรญา  แสงรูจี   ผู้อำนวยการกองคลัง 
  7.นางภัทรวดี  แก้วกระจาย  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
  8.นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  9.นายมนัส  เอ่ียมสุเมธ   นายช่างโยธา 
  10.นางชณิดา  เติมสิริทิพรัตน์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  11.นางสาวพรวันเพ็ญ  แก้วประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่เทศบาล 
  12.นางสาวพยงค์  แก้วอร่าม  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
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เริ่มประชุม เวลา   ๑0.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ 
สมัยที่  3  ครั้งที่ 1/2564  เพ่ือเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ วันนี้มีสมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ลา 2 ท่าน คือ นายสมเจต  มีจันทร์มาก  

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 และ  นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  
เนื่องจากป่วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ ๑/2564 

เมื่อวันจันทร์ที่  14  มิถุนายน พ.ศ.๒๕64  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงาน 
การประชุมครั้งที่แล้ว ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้วนั้น   ถ้าต้องการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขขอให้เสนอในที่ประชุมครับ    

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม อีกไหมครับ  ถ้าไมม่ีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข  ผมขอมติ
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑/2564   
เมื่อวันจันทร์ที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕64   หากเห็นชอบโปรดยกมือ   

มติที่ประชุม รับรอง   
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภาฯ  3.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ประจำปี  2564 

และ แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570)  ขอเชิญนักวิเคราะห์ฯ   
ชี้แจงรายละเอียด 

นักวิเคราะห์ฯ ขออนุญาตที่ประชุมสภาเทศบาล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอรายงานกการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.548 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน โดยทางเทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนาได้จหัดทำโครงการประชาคมและทบทวนแผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ .ศ 
2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2566-2570) ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1-8 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนได้รวบรวมประเด็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้
ออกประชาคม จัดทำเป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมครั้งที่ 
1 ประจำปี 564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) โดยเมื่อวันที่ 23 
กรกฎาคม 2564 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้เสนอไปยังคณะกรรมการพัฒนาในการ
ประชุมเมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2564 และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แล้ว 
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  2564 จึงเรียนสภามาเพ่ือทราบค่ะ 

ประธานสภาฯ ตามที่นักวิเคราะห์ฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภา  ท่านใดมีข้อ
สงสัย จะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ    หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับทราบ 
การรายงานผลการจัดทำแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ 1 ประจำปี  2564  และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม              รับทราบ 
ประธานสภาฯ 3.2 รายงานผลการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือ

อุดหนุนเทศบาลตำบลท่าช้าง  ตามโครงการ จัดตั้งศูนย์พักคอยอำเภอวิเศษชัยชาญ
ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 งบประมาณ  100,000บาท  ขอเชิญ ผอ.กองสาธารณสุข
ชี้แจงรายละเอียด 

รก.ผอ.กองสาธารณสุข    ขอเรียนสภาเพ่ือทราบนะค่ะ ขอรายงานผลการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับ
เทศบาลตำบลท่าชาง เพ่ือจัดทำเป็นศูนย์พักคอย ตามโครงการ จัดตั้งศูนย์พักคอย
อำเภอวิเศษชัยชาญร่วมใจต้านภัยโควิด-19 งบประมาณ  100,000บาท   จาก
การประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564  มีมติที่ประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญได้
กำหนดจัดตั้งศูนย์พักคอย ของอำเภอวิเศษชัยชาญไว้ที่หอประชุมเทศบาลตำบลท่า
ช้าง ซึ่งสามารถบรรจุเตียงได้จำนวน  120 เตียง และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีก 
จำนวน 50 เตียง รวมเป็น 170 เตียง และเพ่ือสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์พักคอย
อำเภอวิเศษชัยชาญ แทนการมอบหมายภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ เพ่ือสะดวกใน
การบริหารจัดการในการจัดตั้งศูนย์ฯ โดยมีมติที่ประชุมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งของอำเภอวิเศษชัยชาญ 16 แห่ง อุดหนุนงบประมาณแห่งละ 
100,000บาทให้กับเทศบาลตำบลท่าช้าง ซึ่งทางเทศบาลเราได้สนับสนุนให้กับ
เทศบาลตำบลท่าช้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนสภามาเพ่ือทราบค่ะ 

นายอนันต์  เขียวสวาส 
ส.ทต.เขต 2 ขออนุญาตเรียนถามไปยังผอ.กองสาธารณสุข ศูนย์พักคอยที่ท่าช้างกับอบต.ศาลเจ้า

โรงทอง แห่งละ 100,000บาทใช่ไหม 
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ใช่ค่ะ 
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นายพวน  อยู่อาจินต์ 
ส.ทต.เขต 2 เราเอาเงินตรงไหนไปสนับสนุน 100,000บาท 
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ เอาเงินสนับสนุนจาก อปท.ทั้ง 16 หน่วยงานของอำเภอวิเศษชัยชาญ แห่งละ 

100,000บาท 
นายอนันต์  เขียวสวาส  
ส.ทต.เขต 2 ตามที่ สท.พวนถาม คือเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาเอาเงินที่ไหนมาสนับสนุน 
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ  เราได้โอนเงินจากเทศบาลบางตัวที่ไม่ได้ใช้ หรือไม่จำเป็นต้องใช้โอนมาตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่สนับสนุนให้เทศบาลตำบลท่าช้าง 100,000บาทค่ะ 
ประธานสภาฯ ตามท่ีผอ.กองสาธารณสุขฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภา  ท่านใด

มีข้อสงสัย จะสอบถามเพ่ิมเติม   หรือไม่ครับ    
หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการสนับสนุนเงินอุดหนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ืออุดหนุนเทศบาลตำบลท่าช้าง  ตามโครงการ 
จัดตั้งศูนย์พักคอยอำเภอวิเศษชัยชาญร่วมใจต้านภัยโควิด -19   งบประมาณ  
100,000บาท  หากรบัทราบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม           รับทราบ 
ระเบียบวาระที 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ 4.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   

พ.ศ.๒๕65 วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาทุกท่าน  บัดนี้

ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาทุกท่าน  จะได้นำเสนอร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อสภาเทศบาล
ตำบลไผ่ดำพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้  (รายละเอียดหน้าที่ 1) 
๑.  สถานะการคลัง  
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่  29 กรกฎาคม 
2564  เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนามีสถานะการเงิน  ดังนี้   
๑.  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   7,208,887.49บาท 
๒.  เงินสะสม      1,538,808.46บาท 
 เงินสะสมที่ใช้ได้       585,427.01บาท 
๓.  เงินทุนสำรองเงินสะสม     4,776,488.66บาท 
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๔.  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย     - ไม่มีโครงการ -  
๕.  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน                    –ไม่มีโครงการ-           
๖.   เงินกู้คงค้าง     4,457,954.69บาท 

   ๒.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2564 ณวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
   (๑)  รายรับจริง  ทั้งสิ้น   21,864,341.40  บาท  ประกอบด้วย 
          หมวดภาษีอากร                   32,197.08บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      168,233.10บาท  
              หมวดรายได้จากทรัพย์สิน              31,221.58บาท 
           หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  และการพาณิชย์        -ไม่มี- 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                           365,557.72บาท 
           หมวดรายได้จากการลงทุน               -ไม่มี- 
    หมวดภาษีจัดสรร                   12,090,405.92บาท 
           หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                     9,176,726.00บาท 

(๒)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์          15,860,734.87บาท 
 (๓)  รายจ่ายจริง  จำนวน  20,141,670.91บาท  ประกอบด้วย 

          งบกลาง             6,658,115.64บาท 
         งบบุคลากร                      7,602,720.08บาท 
          งบดำเนินการ                      5,503,295.19บาท 
         งบลงทุน                       36,300.00บาท            
        งบเงินอุดหนุน                             341,240.00บาท           

                  งบรายจ่ายอื่น                      -ไม่มี-         
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
                                                                       4,651,764.00บาท   
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม                       -ไม่มี- 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม           -ไม่มี-        
(7) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินกู้              -ไม่มี- 
3.งบเฉพาะการ 
ประเภทกิจการเฉพาะการ  กิจการประปา ณ วันที่ 29  กรกฎาคม  2564 
มีรายรับจริง      740,370.74บาท    รายจ่ายจริง             680,798.99บาท 
กำไรสะสม       -ไม่มี- 
เงินสะสม                          83,264.34บาท 
ทุนสำรองเงินสะสม                       305,783.37บาท 
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กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืน ๆ     -ไม่มี- 
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล      -ไม่มี- 
เงินฝากธนาคาร       -ไม่มี- 
ทรัพย์รับจำนำ       -ไม่มี- 

   รา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕65 ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
ประมาณการงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม  30,920,000บาท  แยก      
รายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้  โดยได้ประมาณการรายจ่ายไว้ครบทุกด้านและ
ครบทุกแผนงาน  จำนวน ๔  ด้าน  ๑1  แผนงาน  ดังนี้ (รายละเอียดหน้า 5) 
(๑) ด้านบริหารทั่วไป 

    ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป         ยอดรวม 12,157,332บาท 
    ๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน     ยอดรวม        80,000บาท 
   (๒) ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    ๑. แผนงานการศึกษา   ยอดรวม   3,347,090บาท 
    ๒.แผนงานสาธารณสุข                       ยอดรวม   2,909,090บาท 
    ๓.แผนงานสังคมสงเคราะห์  ยอดรวม        58,000บาท 
    ๔.แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม   2,889,600บาท 
    ๕.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม        35,๐๐๐บาท   
    ๖.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการยอดรวม      240,๐๐๐บาท 
   (๓) ด้านการเศรษฐกิจ 
    1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม      112,000บาท 

2.แผนงานการเกษตร   ยอดรวม      15๐,๐๐๐บาท 
(๔) ด้านการดำเนินงานอ่ืน 

    ๑.แผนงานงบกลาง             ยอดรวม   8,941,888บาท 
และได้ประมาณการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา ไว้เป็ น เงิน  
1,121,000บาท  และได้ประมาณการรายรับงบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ
ประปา แยกเป็นรายได้ไว้ดังนี้ คือ (รายละเอียดหน้า 126) 
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ  จำนวน  767,5๐๐บาท   
ค่าบริการประจำเดือน     จำนวน    50,๐๐๐บาท  
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร     จำนวน         5๐๐บาท   
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน   จำนวน       1,000บาท 
รายได้เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป    จำนวน   300,0๐๐บาท   
รายได้อ่ืน ๆ     จำนวน      2,0๐๐บาท   
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เหตุผล เพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ  2565  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ือให้สมาชิกสภา  
พิจารณาเห็นชอบ โดยแยกรายละเอียดของประมาณการรายจ่ายแต่ละแผนงาน 
ดังนี้  ขอให้ทุกท่านได้ดูเอกสารต้ังแต่หน้า 80 - 129 หากมีข้อสงสัยจะสอบถาม 
ขอเชิญได้เลย ตามเล่มที่แจกให้ครับขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ ชี้แจงรายละเอียด
ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ครับ   

เจ้าหน้าที่งบประมาณ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้กล่าวคำแถลงงบประมาณไปแล้วนั้น  จึงขอรายงาน
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายร่างเทศบัญญัติให้ทราบ ดังนี้   

  (รายละเอียดหน้า 80 – 83) 
 แผนงานงบกลาง   
งานงบกลาง   ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น   8,941,888บาท  
งบกลาง   8,941,888บาท แยกเป็น 
หมวดงบกลาง   รวม 8,941,888บาท 13 รายการ   
(๑)ค่าชำระหนี้เงินต้น    จำนวน     447,891บาท 
(2)ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เทศบาล   จำนวน     111,449บาท 
(3)เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม     จำนวน      104,460บาท  
(4)เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   จำนวน         8,000บาท 
(5)เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา  จำนวน  300,000บาท  
(6)เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  จำนวน       40,000บาท 
(7)เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    จำนวน   6,034,800บาท 
(8)เบี้ยยังชีพผู้พิการ    จำนวน   1,231,200บาท 
(9)เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     จำนวน        24,๐๐๐บาท   
(10)เงินสำรองจ่าย    จำนวน      100,000บาท   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน    
(11)ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  จำนวน      23,545บาท   
(12)เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)   

จำนวน     446,543บาท 
(13)เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  

           จำนวน       70,๐๐๐บาท   
 (รายละเอียดหน้า 84– 94) 

แผนงาน บริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  9,379,242บาท 
งบบุคลากร   6,111,142บาท   แยกเป็น 
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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/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จำนวน  ๑๙๘,๗๒๐บาท  
(๕)เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน ๑,๔๙๐,๔๐๐บาท  
เงินเดือนฝ่ายประจำ รวม 3,486,502บาท   ๔ รายการ    
(๑) เงินเดือนพนักงาน       จำนวน  2,360,622บาท   
(๒) เงินประจำตำแหน่ง     จำนวน     154,๐๐๐บาท  
(๓) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จำนวน     947,880บาท  
(4) เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง    จำนวน       24,000บาท 
งบดำเนินงาน  2,202,000บาท   แยกเป็น   
หมวดค่าตอบแทน   รวม  156,000  บาท   3 รายการ  
(๑) ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      จำนวน          2,000บาท 
(2)ค่าเช่าบ้าน        จำนวน      114,000บาท    
(3)เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จำนวน        40,๐๐๐บาท  
หมวดค่าใช้สอย   1,279,000บาท  14  รายการ   
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  (4  รายการ) 
(๑)ค่าโฆษณาและเผยแพร่     จำนวน       20,000บาท   
(๒)ค่าจ้างเหมาบริการ    จำนวน       80,000บาท   
(๓)ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน     จำนวน     864,000บาท   
(๔)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน    จำนวน       20,000บาท 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  100,000บาท  (3  รายการ) 
(1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   จำนวน       30,0๐๐บาท  
(2)ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น   จำนวน       20,000บาท   
(3)ประเภทพิธีการ  รฐัพธิี    จำนวน      50,000บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
(7 รายการ) 
(1)ค่าของรางวัล หรือเงนิรางวัล    จำนวน        5,000บาท  
(2)ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน            จำนวน        5,000บาท  
(3)ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น  

จำนวน      10,000บาท 
(4)ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน   จำนวน      50,๐๐๐บาท   
(5)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จำนวน      20,000บาท 
(6)ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ   จำนวน    100,000บาท 
(7)ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้  จำนวน        ๕,๐๐๐บาท 
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หมวดค่าวัสดุ  325,000บาท     ๖  รายการ   
(๑)วัสดุสำนักงาน      จำนวน      40,๐๐๐บาท  
(๒)วัสดุงานบ้านงานครัว     จำนวน      3๐,๐๐๐บาท   
(๓)วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จำนวน      ๒๐,๐๐๐บาท   
(๔)วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    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)ค่าบริการสื่อสารและโทรมนาคม    จำนวน      ๙๒,๐๐๐บาท 
 งบลงทุน   1,036,100บาท  แยกเป็น   
ครุภัณฑ์สำนักงาน   5 รายการ   
(1)เก้าอ้ีบุนวมขาเหล็ก    จำนวน       6,600บาท 
(2)เก้าอ้ีสำนักงาน    จำนวน       8,000บาท 
(3)ตู้เหล็กแบบ 2 บาน     จำนวน     16,500บาท 
(4)โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ีผู้บริหาร   จำนวน     12,200บาท 
(5)โต๊ะทำงานไม้ขาเหล็ก    จำนวน       7,900บาท 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  1 รายการ   

   (1)รถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ  จำนวน   854,000บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  4  รายการ   
   (1)คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   จำนวน      17,000บาท 
   (2)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก   จำนวน        8,600บาท 
   (3)เครื่องสำรองไฟ    จำนวน       2,500บาท 
   (4)ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน       3,800บาท 
   ครภุัณฑ์อ่ืน   1  รายการ 
   (1)โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 จำนวน      99,000บาท 

งบเงินอุดหนุน  30,000บาท  แยกเป็น   
 หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ   30,000บาท  2 รายการ 
(1) )ประเภทเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวิเศษชัยชาญ ตามโครงการจัดงาน
รัฐพิธี 3 มิถุนายน 2565, 28 กรกฎาคม 2565 , 12 สิงหาคม  2565, 13
ตุลาคม  2564 และ และงานรัฐพิธีต่าง ๆ  
           จำนวน      15,000บาท 
(2)ประเภทเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวิเศษชัยชาญ ตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น            จำนวน      15,000บาท 
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(รายละเอียดหน้า 95– 99) 
งานบริหารงานคลัง  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  2,778,090บาท 
งบบุคลากร   2,266,290บาท   แยกเป็น 
เงินเดือนฝ่ายประจำ  รวม 2,266,290บาท   5 รายการ   
(๑) เงินเดือนพนักงาน       จำนวน    1,396,830บาท   
(๒)เงินประจำตำแหน่ง      จำนวน         ๔๒,๐๐๐บาท   
(๓)ค่าจ้างลูกจ้างประจำ     จำนวน       308,040บาท 
(4)ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จำนวน       503,520บาท 
(5) เงินเพิ่มตา่งๆของพนักงานจ้าง    จำนวน         15,900บาท 
งบดำเนินงาน  449,000บาท   แยกเป็น   
หมวดค่าตอบแทน   รวม  188,000บาท     3 รายการ   
(๑)ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน      52,000บาท   
(2)ค่าเช่าบ้าน      จำนวน      36,000บาท 
(๓)เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จำนวน    100,000บาท  
หมวดค่าใช้สอย  รวม 161,000บาท     6  รายการ  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    252,000บาท   
(๑)ค่าจ้างเหมาบริการ     จำนวน      10,000บาท  
(๒)ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน    จำนวน      96,000บาท 
(๓)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน   จำนวน      10,000บาท  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
(4)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จำนวน      10,000บาท  
(5)ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ   จำนวน      15,000บาท 
(6)โครงการจัดทำทะเบียนแผนทีภ่าษี            จำนวน      20,000บาท   
หมวดค่าวัสดุ    รวม  85,000บาท   ๒  รายการ   
(๑)วัสดุสำนักงาน      จำนวน      35,000บาท           
(๒)วัสดุคอมพิวเตอร์    จำนวน      5๐,๐๐๐บาท 
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม  15,0๐๐บาท   ๑ รายการ    
(๑)ค่าบริการไปรษณีย ์    จำนวน     15,0๐๐บาท  
 งบลงทุน   62,800บาท  แยกเป็น 
ครุภัณฑ์สำนักงาน   1 รายการ 
(1)ตู้เก็บเอกสารแบบบานกระจก   จำนวน       16,200บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  3  รายการ   

   (1)คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  2 เครื่อง  จำนวน      34,000บาท 
   (2)เครื่องสำรองไฟ    จำนวน       5,000บาท 
   (3)ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน       7,600บาท 
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(รายละเอียดหน้า 100– 101) 
แผนงานรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  ตั้งงบประมาณรายจ่าย 

   ทั้งสิ้น   65,000บาท   
งบดำเนินงาน    65,000บาท   แยกเป็น 
หมวดค่าตอบแทน   รวม  45,๐๐๐บาท   ๑ รายการ   
(๑)ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                                               จำนวน      45,๐๐๐บาท 
หมวดค่าใช้สอย    รวม  20,000บาท   ๔  รายการ  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
(1)โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จำนวน      5,000บาท 
(2)โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร.    จำนวน      5,000บาท 
(3)โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน   จำนวน      5,000บาท  
(4)โครงการสนับสนุนชุดกู้ชีพกู้ภัย    จำนวน      5,000บาท  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น15,000บาท    
งบดำเนินงาน  15,000บาท    แยกเป็น 
หมวดค่าวัสดุ   รวม   15,000บาท   ๒ รายการ  
(๑)วัสดุเครื่องแต่งกาย     จำนวน       5,๐๐๐บาท   
(๒)วัสดุเครื่องดับเพลิง      จำนวน     1๐,๐๐๐บาท 
(รายละเอียดหน้า  102-109) 
แผนงานการศึกษา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  
1,466,420บาท    
งบบุคลากร   960,720บาท    แยกเป็น 
เงินเดือนฝ่ายประจำ    รวม 960,720บาท    4  รายการ   
(๑)เงินเดือนพนักงาน       จำนวน    798,720บาท  
(2)เงินประจำตำแหน่ง    จำนวน      42,000บาท 
(3)ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จำนวน    108,000บาท 
(4)เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   จำนวน      12,000บาท 
งบดำเนินงาน   463,800บาท   แยกเป็น 
หมวดค่าตอบแทน   รวม  118,800บาท   3  รายการ   
(๑)ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จำนวน         2,๐๐๐บาท   
(2)ค่าเช่าบ้าน     จำนวน     108,000บาท 
(3)เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จำนวน         8,800บาท 
 
 
 
 



-12- 
หมวดค่าใช้สอย     รวม  293,000บาท     5  รายการ   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
(๑)ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน    จำนวน      252,000บาท  
(๒)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน   จำนวน        15,000บาท  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
(3)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จำนวน        ๑๐,๐๐๐บาท   
(4)ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ        จำนวน        15,๐๐๐บาท 
(5)ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้และกระเช้าดอกไม้ จำนวน         1,000บาท 
หมวดค่าวัสดุ      รวม   52,000บาท    ๔  รายการ   
(๑)วัสดุสำนักงาน      จำนวน        10,000บาท    
(๒)วัสดุงานบ้านงานครัว      จำนวน        30,000บาท   
(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   

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

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น                       
1,870,670บาท    
งบบุคลากร   558,840บาท    แยกเป็น 
เงินเดือนฝ่ายประจำ    รวม 558,840บาท    3  รายการ   
(๑)เงินเดือนพนักงาน       จำนวน    299,880บาท  
(2)เงินวิทยฐานะ     จำนวน      42,000บาท 
(2)ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จำนวน    216,960บาท 
งบดำเนินงาน  695,030บาท   แยกเป็น 
หมวดค่าตอบแทน   รวม  30,800บาท   1  รายการ   
(1)เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จำนวน       30,800บาท 
หมวดค่าใช้สอย   รวม  359,250บาท     4 รายการ   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จำนวน  20,000บาท 
(๑)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน   จำนวน        10,000บาท  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
(2)ค่าเดินทางไปราชการ    จำนวน       10,000บาท   
(3)โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ    จำนวน       50,000บาท   
(4)โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่  จำนวน       5๐,๐๐๐บาท   
(5)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา    จำนวน 239,250บาท 
หมวดค่าวัสดุ    รวม   304,980บาท     
(๑)วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม(นม)  จำนวน     304,980บาท   
 งบลงทุน   112,800บาท  แยกเป็น     
ครุภัณฑ์สำนักงาน   3 รายการ 
(1)เครื่องปรับอากาศ    จำนวน       84,600บาท 
(2)ชั้นวางของ     จำนวน        9,600บาท 
(3)ชั้นวางรองเท้านักเรยีน    จำนวน       18,600บาท 
งบเงินอุดหนุน    504,000บาท   แยกเป็น      
หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ   504,000บาท    1 รายการ 
(๑)เงินอุดหนุนส่วนราชการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ.   

จำนวน   504,000บาท 
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ   ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  1๐,๐๐๐บาท   
งบดำเนินงาน  1๐,๐๐๐บาท   แยกเป็น 
หมวดค่าใช้สอย    รวม   1๐,๐๐๐บาท   ๑ รายการ  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
(๑)โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน    จำนวน     1๐,๐๐๐บาท 
(รายละเอียดหน้า  110-114) 
แผนงานสาธารณสุข   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 
2,909,090บาท   
งบบุคลากร   706,590บาท    แยกเป็น 
เงินเดือนฝ่ายประจำ  รวม 706,590บาท   4  รายการ   
(๑) เงินเดือนพนักงาน       จำนวน      336,750บาท   
(๒)เงินประจำตำแหน่ง      จำนวน        21,๐๐๐บาท   
(3)ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จำนวน      290,640บาท 
(5) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง    จำนวน        28,200บาท 
งบดำเนินงาน   1,995,000บาท   แยกเป็น    
หมวดค่าตอบแทน   รวม  10,000บาท   2  รายการ   
(๑)ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จำนวน          2,๐๐๐บาท   
(2)ค่าตอบอทนการปฏิบัติติงานนอกเวลาราชการ จำนวน         8,000บาท 
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หมวดค่าใช้สอย    รวม    1,705,000บาท     13 รายการ  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     
(1)ค่าโฆษณาและเผยแพร่    จำนวน        10,000บาท   
(2)ค่าจ้างเหมาบริการ    จำนวน        10,000บาท 
(3)ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง   จำนวน   1,440,000บาท 
(4)ค่าใช้จ่ายในการนำขยะไปกำจัด   จำนวน       80,000บาท 
(5)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน   จำนวน        10,000บาท  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
(6)ค่าเดินทางไปราชการ    จำนวน       20,000บาท 
(7)ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   จำนวน        30,000บาท 
(8)โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก   จำนวน        30,๐๐๐บาท 
(9)โครงการคัดแยกขยะในชุมชน   จำนวน       10,000บาท 
(10)โครงการป้องกันโรคเอดส์   จำนวน       10,000บาท 
(11)โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า   จำนวน        ๓๕,๐๐๐บาท 
(12)โครงการรณรงค์ควบคุมคุณภาพอากาศสิ่งแวดล้อม  จำนวน   10,000บาท 
(13)โครงการอาหารปลอดภัย   จำนวน       10,000บาท 
หมวดค่าวัสดุ   รวม   310,000บาท    7 รายการ   
(๑)วัสดุสำนักงาน      จำนวน        10,000บาท    
(๒)วัสดุงานบ้านงานครัว      จำนวน        20,000บาท  
(3)วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จำนวน        30,000บาท 
(4)วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   จำนวน     100,000บาท  
(5)วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     จำนวน      100,000บาท 
(6)วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จำนวน        10,๐๐๐บาท   
(7)วัสดุคอมพิวเตอร์      จำนวน        10,๐๐๐บาท 
งบลงทุน  47,500บาท   แยกเป็น   
หมวดค่าครุภัณฑ์  47,500บาท   1 รายการ   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
(1)เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง  5 เครื่อง  จำนวน       47,500บาท 
งบเงินอุดหนุน    160,000บาท   แยกเป็น 
หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ   160,000บาท    1 รายการ 
(๑)อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน   จำนวน   160,000บาท 
(รายละเอียดหน้า  115) 
แผนงานสังคมสงเคราะห์   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น           
58,000บาท    
งบดำเนินงาน 10,000บาท  แยกเป็น 
หมวดค่าใช้สอย  รวม    10,000บาท   1 รายการ   
รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
 (2)โครงการรักและห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ                        จำนวน   10,000บาท 



 
 

 
-15- 

งบเงินอุดหนุน   48,000บาท  แยกเป็น 
หมวดเงินอุดหนุน   รวม  48,000บาท  2  รายการ 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
(1)อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุฯ ตำบลไผ่ดำพัฒนา จำนวน      40,000บาท 
(2)อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง    จำนวน         ๘,๐๐๐บาท 
(รายละเอียดหน้า  115) 
แผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชุน   ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  
2,549,600บาท   
งบบุคลากร    981,300บาท   แยกเป็น 
เงินเดือนฝ่ายประจำ  รวม  981,300บาท   ๔ รายการ   
(๑)เงินเดือนพนักงาน       จำนวน      490,460บาท   
(๒)เงินประจำตำแหน่ง     จำนวน        21,๐๐๐บาท  
(๓)ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง           จำนวน      459,840บาท  
(4)เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง    จำนวน        10,000บาท 
งบดำเนินงาน       1,061,000บาท     แยกเป็น    
หมวดค่าตอบแทน   รวม  84,000บาท    3   รายการ   
(1)ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จำนวน         2,000บาท 
(2)ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จำนวน       40,000บาท  
(3)ค่าเช่าบ้าน     จำนวน       42,000บาท 
หมวดค่าใช้สอย   รวม 782,000บาท   5 รายการ   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
(1)ค่าจ้างเหมาบริการ    จำนวน      50,000บาท 
(2)ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน    จำนวน     672,000บาท 
(3)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน    จำนวน       1๐,๐๐๐บาท   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
(4)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จำนวน       20,000บาท   
(5)ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ   จำนวน       30,000บาท 
หมวดค่าวัสดุ   รวม 195,๐๐๐บาท   ๕ รายการ  
(๑)วัสดุสำนักงาน      จำนวน       15,000บาท  
(๒)วัสดุก่อสร้าง     จำนวน     150,000บาท   
(๓)วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จำนวน      ๑๐,๐๐๐บาท   
(๔)วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จำนวน       1๐,๐๐๐บาท  
(๕)วัสดุคอมพิวเตอร์      จำนวน       10,000บาท 
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งบลงทุน  507,300บาท  แยกเป็น 
หมวดค่าครุภัณฑ์   507,300บาท   
 ครุภัณฑ์สำนักงาน  1 รายการ 
(1)ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก  จำนวน        5,400บาท 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
(1)โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย 
       จำนวน     495,600บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  1  รายการ   

   (1)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก   จำนวน        6,300บาท 
   งานไฟฟ้าและประปา   ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    340,000บาท 

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   
งบเงินอุดหนุน    200,000บาท   แยกเป็น 
หมวดเงินอุดหนนุรัฐวิสาหกิจ   200,000บาท    1 รายการ 
(๑)อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวิเศษชัยชาญ 
  จำนวน        200,000บาท 
(รายละเอียดหน้า  121) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น   
35,000บาท   
งบดำเนินงาน   35,000บาท   แยกเป็น   
หมวดค่าใช้สอย   รวม 35,000บาท   6 รายการ   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
(๑)โครงการจัดประชุมประชาคม     จำนวน       10,000บาท 
(2)โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ   จำนวน          5,000บาท  
(3)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   จำนวน          5,000บาท  
(4)โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน   จำนวน          5,000บาท   
(5)โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน   จำนวน          5,000บาท   
(6)โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม     จำนวน          5,๐๐๐บาท   
(รายละเอียดหน้า  122) 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานกีฬาและนันทนาการ   ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  40,000บาท   
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งบดำเนินงาน   40,000บาท    แยกเป็น 
หมวดค่าใช้สอย   รวม   20,000บาท   1  รายการ   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
(๑)โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด    จำนวน       20,000บาท 
หมวดค่าวัสดุ    รวม 2๐,๐๐๐บาท   ๑  รายการ   
(๑)วัสดุกีฬา        จำนวน       2๐,๐๐๐บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 200,000บาท   
งบดำเนินงาน   100,000บาท   แยกเป็น 
หมวดค่าใช้สอย    รวม 100,000บาท    2  รายการ  
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   
(1)ค่าใช้จ่ายในการจดังานประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ  จำนวน    5๐,๐๐๐บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
(2)ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ  

จำนวน        ๕๐,๐๐๐บาท   
งบเงินอุดหนุน    ๑0๐,๐๐๐บาท  แยกเป็น                                                                                                                                                                                                                               
หมวดเงินอุดหนุน     รวม  ๑0๐,๐๐๐บาท   1 รายการ  
(1)เงินอุดหนุนส่วนราชการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวิเศษชัยชาญ ตาม
โครงการจัดงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ   จำนวน    ๑๐๐,๐๐๐บาท  
(รายละเอียดหน้า  123) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานก่อสร้าง    ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิน้ 112,000บาท   
งบลงทุน   112,000บาท   แยกเป็น 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม   112,000บาท   1  รายการ   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(1)โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กคนข้าม หมู่ที่ 6  จำนวน       112,000บาท 
(รายละเอียดหน้า  124) 
แผนงานการเกษตร    
งานส่งเสริมการเกษตร ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 100,000บาท   
งบดำเนินงาน   100,000บาท       แยกเป็น 
หมวดค่าวัสดุ   รวม 100,000บาท   ๒  รายการ   
(๑)วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จำนวน        50,000บาท   
(๒)วัสดุการเกษตร     จำนวน        50,000บาท 
งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 50,000บาท   
งบดำเนินงาน  50,000บาท  แยกเป็น 
หมวดค่าใช้สอย   รวม 50,000บาท   1  รายการ   
(๑)โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์   จำนวน      50,000บาท   
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(รายละเอียดหน้า  127) 
 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ  กิจการประปา   
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,121,000บาท   
งบดำเนินงาน    1,121,000บาท แยกเป็น 
หมวดค่าใช้สอย  รวม 176,000บาท  4 รายการ   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    
(1)ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง   จำนวน      96,000บาท 
(2)ค่าเช่าที่ราชพัสดุ    จำนวน       10,000บาท 

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

หมวดค่าวัสดุ   รวม 145,๐๐๐บาท   6  รายการ   
(1)วัสดุสำนักงาน     จำนวน        5,000บาท 
(2)วัสดุก่อสร้าง       จำนวน     10๐,๐๐๐บาท   
(3)วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   จำนวน      10,000บาท 
(4)วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   จำนวน      10,000บาท 
(5)วัสดุคอมพิวเตอร์      จำนวน      ๑๐,๐๐๐บาท  
(๓)วัสดุอ่ืน ๆ      จำนวน      1๐,๐๐๐บาท 

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

ประธานสภาฯ   ตามท่ีได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม
ไหมครับ 

ประธานสภาฯ  ตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่....หากไม่มี   ผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการ แห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 นี้หรือไม่  หากเห็นชอบ
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม    รับหลักการวาระที่  1 แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

ประธานสภาฯ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอเชิญเลขานุการฯ 
ชี้แจงระเบียบกฎหมายให้สมาชิกสภาทราบ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ขอชี้แจงระเบียบเกี่ยวข้อง 
ดังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554  ข้อ 49 ญัตติร่างเทศบัญญัติที่
สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างเทศบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
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โดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย   

วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตาม
วรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ
และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้
แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ   

และกรณีที่สภาท้องถิ่นยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไว้ สภาท้องถิ่น
จะต้องดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ 107  โดยที่ประชุมของ
สภาท้องถิ่นจะต้องมีมติของสภาท้องถิ่นว่าจะให้คณะกรรมการแปรญัตติมีจำนวนกี่
คน ซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ 103 ประกอบข้อ 105 กำหนดให้คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติ มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

ประธานสภาฯ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอให้ที่ประชุมเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ
ว่าควรมีจำนวนกี่ท่าน  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  เราจะให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติกี่คนครับ 

 คณะกรรมการแปรญัตติ  ชุดเดิมมีจำนวน  3 ท่าน ประกอบด้วย 
 1.นายสมเจต  มีจันทร์มาก สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
 2.นายนิพนธ์  พุทธชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
 3.นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
นายอนันต์  เขียวสวาส 
ส.ทต.เขต 2 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมนายอนันต์    

เขียวสวาส สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 
3 ท่าน ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ที่ประชุม ยกมือรับรอง (1.นายเกรียงไกร  พันธุสะ  2.นายวิชาญ  กมลฉ่ำ) 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกรับรองถูกต้อง มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มี เป็นอันว่าสภานี้

มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน  3  คน หากเห็นชอบโปรดยกมือ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน  ๓ คน  
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ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  เนื่องจาก

คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมไม่ได้เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้  โดยเริ่มเสนอชื่อผู้ที่
จะมาเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 และต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่า ๒คน 
ขอเชิญเสนอได้เลย 

นายเกรียงไกร  พันธุสะ 
ส.ทต.เขต 1 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกทุกท่าน  กระผมนายเกรียงไกร  

พันธุสะ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอเสนอ  นายนิพนธ์  พุทธชาติ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต ๑ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วย  ๒  คน 

ทีป่ระชุม ยกมือรับรอง  ๑.นางจำนงค์  พ่ึงสมศักดิ์      สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 

         ๒.นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกรับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นมาเป็นกรรมการแปรญัตติ 

คนที่ 1 อีกหรือไม่   เมื่อไม่มี เป็นอันว่าสภานี้มีมติเลือกนายนิพนธ์  พุทธชาติ เป็น
กรรมการแปรญัตติคนที่ 1 

มติที่ประชุม เลือกนายนิพนธ์  พุทธชาติ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติ  
คนที่ 1 

ประธานสภาฯ ต่อไป ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  
ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอครับ 

นายอนันต์  เขียวสวาส 
ส.ทต.เขต 2 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกทุกท่าน ผมนายอนันต์  เขียวสวาส 

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขอเสนอ  นายพวน  อยู่อาจินต์  สมาชิกสภาเทศบาล
เขต  ๒ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วย  ๒  คน 
ที่ประชุม ยกมือรับรอง  ๑.นายเกรียงไกร  พันธุสะ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 
                  ๒.นายวิชาญ  กมลฉ่ำ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกรับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนมาเป็นกรรมการแปรญัตติ 

คนที่ 2 อีกหรือไม่    เมื่อไม่มี เป็นอันว่าสภานี้มีมติเลือกนายพวน  อยู่อาจินต์  เป็น
กรรมการแปรญัตติคนที่ 2 

มติที่ประชุม เลือกนายพวน  อยู่อาจินต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 2 
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ประธานสภาฯ ต่อไป ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  

ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอครับ 
นายเกรียงไกร  พันธุสะ 
ส.ทต.เขต  1 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกทุกท่าน  กระผมนายเกรียงไกร  

พันธุสะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  ขอเสนอ นายอนันต์  เขียวสวาส  สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๒   เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วย  ๒  คน 
ที่ประชุม ยกมือรับรอง  ๑.นายวิชาญ  กมลฉ่ำ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 
                  ๒.นางจำนงค์  พันธุสะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกรับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนมาเป็นกรรมการแปรญัตติ 

คนที่ 3 อีกหรือไม่    เมื่อไม่มี เป็นอันว่าสภานี้มีมติเลือกนายอนันต์  เขียวสวาส  
เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 

มติที่ประชุม เลือกนายอนันต์  เขียวสวาส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 3 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ มีมติคัดเลือกสมาชิกสภาที่จะมาเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว จึงขอให้เลขานุการสภา สรุปมติที่ประชุมใน

การเสนอชื่อบุคคลมาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกทกุท่าน  ขอสรุปมติที่ประชุมในการ

เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3  ท่าน ประกอบด้วย 

   (๑)  นายนิพนธ์  พุทธชาติ       สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 

(๒)  นายพวน  อยู่อาจินต์       สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

(๓)  นายอนันต์  เขียวสวาส     สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 

ประธานสภาฯ หากสมาชิกท่านใดประสงค์  จะขอแปรญัตติขอให้ เสนอคำขอแปรญัตติต่อ 
คณ ะกรรมการแปรญั ตติ ได้ ก่ อนการประชุม ในครั้ งต่ อ ไป   ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554  ข้อ 45 วรรค 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่ วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น   จึงขอให้ทุกท่านเสนอว่าจะยื่นคำแปร
ญัตติวันที่เท่าไร   ขอเชิญสมาชิกเสนอเลยครับ 
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นายอนันต์  เขียวสวาส 
ส.ทต.เขต 2  ผมขอเสนอให้ยื่นคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่  10  ถึงวันที่  13   สิงหาคม  2564 

ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   ที่สำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
ห้องกิจการสภา   

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก  ขอให้เสนอคำขอ
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
ห้องกิจการสภา ได้ตั้งแต่วันที่  10  ถึงวันที่ 13  สิงหาคม  2564  ต้ังแต่เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   

เลขานุการสภาฯ กำหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่  16 สิงหาคม 2564  เวลา  
09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา   

ประธานสภาฯ ตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้น  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  สมาชิกท่านใดมี 
ข้อสงสัย  จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มี   ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
การกำหนดวันยื่นคำขอการแปรญัตติและวันประชุมของคณะแปรญัตติด้วยครับ  
หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม           เห็นชอบ 
ประธานสภาฯ     4.2 การพิจารณาการทำการนอกเขตเทศบาลและการทำร่วมกับบุคคลอ่ืน  
                             โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะนอกเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบล 
                           ไผ่ดำพัฒนา บริเวณวัดหินงอก  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ .ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่  14 พ.ศ.2562 

บทที่  3 ทวิ  การทำการนอกเขตเทศบาลและการทำการร่วมกับบุ คคลอ่ืน 
มาตรา 57  ทวิ  เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต เมือ่  
(1)การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินตามอำนาจ
หน้าที่อยู่ภายในเขตของตน 
(2)ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือ
สภาตำบลแห่งท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และ  
(3)ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 จงึชี้แจงรายละเอียดมาเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาฯ 

นายพูนศักดิ์  ไวยเริงโรจน์ 
รองนายกเทศมนตรี สืบเนื่องจากที่เทศบาลได้ออกประชาคมขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะนอกเขตความ

รับผิดชอบของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา บริเวณวัดหินงอกเพ่ือขอรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  2564  ขยายเขตไฟฟ้าสามเฟส เพ่ือ
สูบน้ำจากบริเวณวัดหินงอกมาลงบึงลาดมะไฟไปยังหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 ไปบ้านเกาะ  
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แยกคลองบ้านนายกสำรวย ออกคลองบังโคลน คลองมหาดไทย เพ่ือใช้ในคลอง
หมู่บ้าน ซึ่งในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่นอกเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาล  เราจึงต้องนำเรื่องเสนอต่อสภาเพ่ือขอความเห็นชอบ  เมื่อสภาให้ความ
เห็นชอบแล้วจะได้นำเรื่องเสนอต่อไปยังเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบาง
จัก ว่าจะให้ทางเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาขยายเขตในพ้ืนที่ดังกล่าวได้หรือไม่ และก็
เสนอไปยังจังหวัดต่อไป  ถ้าเรื่องที่ดำเนินการได้รับการอนุมัติ ทางเทศบาลก็จะทำ
เรื่องไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวิเศษชัยชาญให้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
ขยายเขตครั้งนี้  ซึ่งทางเทศบาลได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2565 เพ่ืออุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอวิเศษชัยชาญ ไว้แล้ว งบประมาณตั้งไว้ 
200,000บาท ถ้าเราได้รับการอนุมัติเราก็จะสามารถดำเนินการได้เลย จึงเรียน
สภามาเพ่ือทราบ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรี  ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภา  ท่านใดมีข้อ
สงสัย จะสอบถามเพ่ิมเติม   หรือไม่ครับ    
หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการทำการนอกเขตเทศบาลและการทำร่วมกับ
บุคคลอ่ืน โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะนอกเขตความรับผิดชอบของเทศบาล
ตำบลไผ่ดำพัฒนา บริเวณวัดหินงอก  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม       เห็นชอบ  
ประธานสภาฯ 4.3 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อ

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ศาลเจ้าโรงทอง  ตามโครงการจัดตั้ง
ศูนย์พักคอยอำเภอวิเศษชัยชาญร่วมใจต้านภัยโควิด-19 (แห่งที่ 2)  
งบประมาณ  100,000บาท (กองสาธารณสุข ผู้เสนอ)   ขอเชิญ ผอ.กอง 
สาธารณสุข ชี้แจงรายละเอียด 

ผอ.กองสาธารณสุข    ตามหนังสืออำเภอวิเศษชัยชาญ ด่วนที่สุด ที่ อท 0418/ว 2776  ลงวันที่ 3  
สิงหาคม  2564  เรื่องการจัดตั้งศูนย์พักคอย แห่งที่ 2 ของอำเภอวิเศษชัยชาญ   
อาศัยมติของที่ประชุมคณะทำงานศูนย์พักคอย อำเภอวิเศษชัยชาญ  ครั้งที่  
2/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2564  อำเภอวิเศษชัยชาญจึงจัดตั้งศูนย์พักคอย
แห่งที่ 2  โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงเทองเป็นหน่วยดำเนินการ ใช้
อาคารเอนกประสงค์ต้นมะขามช่างทอง 114 ปี วัดหลวงสุนทรารามเป็นสถานที่
ดำเนินการ และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง แห่งละ 100,000บาท และขอให้
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทองซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการเร่งดำเนินการโดย
ด่วน ขนาดจำนวนเตียง 80 -100 เตียง  เราจึงมีความจำเป็นต้องขอโอน
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรง
ทอง เป็นเงิน 100,000บาท 
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ประธานสภาฯ ตามท่ีผอ.กองสาธารณสุขฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภา  ท่านใด

มีข้อสงสัย จะสอบถามเพ่ิมเติม   หรือไม่ครับ    
หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ืออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ศาลเจ้าโรง
ทอง  ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยอำเภอวิเศษชัยชาญร่วมใจต้านภัยโควิด-19 
(แห่งที่ 2) งบประมาณ  100,000บาท หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม       เห็นชอบ  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)    
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่     เชิญครับ 
นายกเทศมนตรี การแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 มีเพ่ิมสูงขึ้นเป็นอย่างมาก เพ่ือลดการรวมกลุ่ม 
และปฏิบัติการตามมาตรการของพระราชกำหนด  เราจะให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ออก
แจกตามศาลาประชาคมเหมือนเดิมตามเวลาเดิม ทางคณะผู้บริหารจะไม่ออกไป
แจกด้วย  เพ่ือจะได้ลดการรวมกลุ่มของประชาชน และเกิดความรวดเร็ว 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม   
ผมขอปิดประชุม      

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.20  น.                                                                          
            
                              (ลงชื่อ)        ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสุรพงษ์  กรผลึก) 
   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  

       (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายจารุภาส  เขียนงาม) 
    ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา                                                                                                                                 
ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑/2564  วันจนัทร์ที่ 9 สิงหาคม  2564 เรียบร้อยแล้ว 
 
 

(ลงชื่อ)..........................................................ประธานกรรมการ 
(นายพวน  อยู่อาจินต์) 

 
 

(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
(นายเกรียงไกร  พันธุสะเ) 

 
 

(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
(นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร) 

 

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

 

สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ได้ให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
ดังกล่าว  ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๒/2564 
เมื่อวันจันทร์ที่  23  สิงหาคม  2564 

 

 

(นายจารุภาส  เขียนงาม) 
 ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


