
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๓    ครั้งที่ ๑/๒๕๕9 
วันอังคารที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕9  เวลา ๐๙.0๐ น.  

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลตลาด 
...................................... 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
   ๑. 

๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ร.ต. พิณ     เงินโพธิ์ 
นายเพ็ชร     แชจอหอ 
นายชื่น        ทือเกาะ 
นางติ๋ม        กองโคกสูง 
นายธีรพงษ์  สูงกลาง 
นายธูป        รอดจอหอ 
นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 
น.ส.น ้าอ้อย  แสงเงิน 
นายชาญ     พวงโพธิ์ 
น.ส.ฐิติมา    ขอนโพธิ์ 
นายมนัส    ดอกบุญนาค 

ประธานสภาเทศบาลต้าบลตลาด 
รองประธานสภาเทศบาลต้าบลตลาด 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๑ สมาชิก
สภาเทศบาลฯ    เขต ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๒ 

สนอง     ไขโพธิ์ 
 พิณ       เงินโพธิ์ 
เพ็ชร      แชจอหอ 
ชื่น        ทือเกาะ 
ติ๋ม        กองโคกสูง 
ธีรพงษ์   สูงกลาง 
ธูป        รอดจอหอ 
ธนกฤต   เชี่ยวจอหอ 
น ้าอ้อย   แสงเงิน 
ชาญ      พวงโพธิ ์
ฐิติมา    ขอนโพธิ์ 
มนัส      ดอกบุญนาค 

ผู้ขาดประชุม        - คน ผู้ลาประชุม          - คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
14. 
15.  

นายดวน        ฤทธิ์จอหอ 
นายประสิทธิ์    ถางโพธิ์ 
นายวิทยา      เชี่ยวจอหอ 
นายสวง        ชวนโพธิ ์
นางเกษร      ประจันดุม 
นางพัชรี      สงสันเทียะ 
นายประกอบ  ปานสันเทียะ 
นางศุภาวรรณ  เพชรวิเศษ 
นายอาคม       เชื อบัณฑิต 
นางสาวอนัญญา  เขียนโพธิ์ 
น.ส.ขัตตยรัตน์  สงวนสัตย์ 
นายจ้าลอง   ถิ่นศรีทอง 
นายวิเชียร  ปักกาโร 
นายสมศักดิ์   สนใหม่ 
นายประทีป   มุ่งรวยกลาง  

นายกเทศมนตรีเทศบาลต้าบลตลาด 
รองนายกเทศมนตรีต้าบลตลาด 
เลขานุการนากเทศมนตรีต้าบลตลาด 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต้าบลตลาด 
ปลัดเทศบาลต้าบลตลาด 
ผู้อ้านวยการกองคลัง 
รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานสาธารณสุข  
นักบริหารงานการศึกษา 
นักบริหารงานช่าง  
ประธานชุมชนโพธิ์แสนสุข 
ประธานชุมชนเพชรลดา 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
ประธานชุมชนสุรนารีร่วมใจ 

ดวน         ฤทธิ์จอหอ 
ประสิทธิ์   ถางโพธิ์ 
วิทยา       เชี่ยวจอหอ 
สวง         ชวนโพธิ ์
เกษร       ประจันดุม 
พัชรี         สงสันเทียะ 
ประกอบ   ปานสันเทียะ 
ศุภาวรรณ  เพชรวิเศษ 
อาคม        เชื อบัณฑิต 
อนัญญา  เขียนโพธิ์ 
ขัตตยรัตย์   สงวนสัตย์ 
จ้าลอง       ถิ่นศรีทอง 
วิเชียร       ปักกาโร 
สมศักดิ์      สนใหม่ 
ประทีป  มุ่งรวยกลาง 
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 - เมื่อถึงเวลาก้าหนดการประชุม นางเกษร ประจันดุม  เลขานุการสภาฯ ตรวจนับสมาชิกฯ 
เข้าประชุมครบ ๑๒ คน ครบองค์ประชุมกล่าวเชิญ นายสนอง ไขโพธิ์ ประธานสภาฯ  ได้
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุม 

เริ่มประชุมเวลา - ๐๙.0๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 
นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- 
 
 
 
 
 
- 

เรื่อง  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
ประจ้าปี ๒๕59  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕9  ณ ส้านักงานเทศบาลต้าบลตลาด 
เวลา ๐8.3๐ น. มีการท้าบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  จึงขอเชิญ  สมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมงานตามวัน
และเวลาดังกล่าว  
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 2 /2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 
ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 2/2559 เมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ว่ามีข้อความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 
มติที่ประชุม 

- 
 
 
 
- 

ขอแก้ไขหน้าที่ 7 บรรทัดที่ 13 ความยาวท่อนละ 0.50 เฆมตร แก้เป็น 0.50 เมตร  และ
หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 14 และโครงใดไม่ได้รับอนุญาต แก้ไขเป็น และโครงการใดไม่ได้รับ
อนุญาต หน้า 17 อาจไม่ได้รับการอนุมัติ ขอให้เพิ่มค้าว่า “ การ” และหน้าที่ 14 พระครู
สุตตฺกิตติคุณ แก้ไขเป็น พระครูสุตฺกิตติคุณ  
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  จ้านวน  11 เสียง  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 
2/2559 เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2559  

ระเบียบวาระท่ี 3 
นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 
 

 
- 
 
- 

เรื่องเพื่อพิจารณา 
ญัตติที่ ๑  เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ  
๒๕60 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯได้กล่าวแถลงงบประมาณ ครับ 

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- บัดนี ถึงเวลาแล้วที่คณะผู้บริหารเทศบาลต้าบลตลาด   จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี  ๒๕60  ต่อสภาเทศบาลต้าบลตลาดอีกครั งหนึ่ง  ฉะนั นในโอกาสนี คณะ
ผู้บริหารเทศบาลต้าบลตลาด จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต้าบล
ตลาดทุกท่าน  ได้ทราบถึงสถานะทางการคลังตลอดจนแนวนโยบายในการด้าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  ดังต่อไปนี  
สถานการณ์คลัง 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  เทศบาลต้าบลตลาด ได้ประมาณการรายรับไว้  
37,847,8๐๐.-บาท   และประมาณการรายจ่ายไว้  37,847,8๐๐.-บาท   และได้จัดท้า
งบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดท้าบริการ
สาธารณะด้านต่าง ๆ  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น  เพ่ือบ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุข ให้ประชาชนใน
ต้าบลตลาด และขณะนี เทศบาลต้าบลตลาดมีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 17,627,775.06 บาท  
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้วขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณา 
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นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีฯ  ได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ ๒๕60 
 ไปแล้วนั น  ล้าดับต่อไปกระผมขอถามสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านว่าจะร่วมกันอภิปราย 
รายจ่ายของแต่ละหน่วยงานก่อนหรือไม่  ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ขั นรับหลักการ 

นางเกษร  ประจันดุม 
เลขานุการสภาฯ 

- หลังจากท่ีท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาฯ แล้วจะอภิปราย 
ในแต่ละหน่วยงาน  เนื่องจากได้จัดส่งร่างเทศบัญญัติฯ  ให้ทุกท่านได้พิจารณาก่อนแล้ว ๓ วัน 
ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูรายจ่ายในแต่ละส่วนราชการขอให้ทุกท่านได้ดูร่างเทศบัญญัติฯ  หน้า 
๔ ค้าแถลงงบประมาณ  ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕60 เริ่มกันท่ีประมาณการรายรับประมาณ
การไว้ดังนี  

 

รายรับ 

รายรับ รายรับจริง 
ปี   ๒๕๕8 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๕9 

ประมาณการ 
ปี ๒๕60 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร ๑224,877.25 1,087,8๐๐.๐๐ ๑,285,100.๐๐ 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     ๗84,704.0๐ 746,70๐.๐๐ 872,8๐๐.๐๐ 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 453,775.86 ๓81,8๐๐.๐๐ 453,0๐๐.๐๐ 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 38,80๐.๐๐ 46,0๐๐.๐๐ 54,1๐๐.๐๐ 
หมวดรายได้จากทุน 582.00 600.๐๐ 5๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง ๒,507,739.71 ๒,62๖,9๐๐.๐๐ ๒,6๖5,5๐๐.๐๐ 
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 20,708,898.06 ๒๐,058,7๐๐.๐๐ ๒๐,708,5๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,708,898.06 ๒๐,058,7๐๐.๐๐ ๒๐,708,5๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๗,018,525.๐๐ ๗,๑๔9,๐๐๐.๐๐ 14,473,8๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๗,018,๐๑๖.๐๐ ๗,๑๔9,๐๐๐.๐๐ 14,473,8๐๐.๐๐ 

รวม 30,235,162.77 ๒๙,470,6๐๐.๐๐ 37,847,8๐๐.๐๐ 
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รายจ่าย 

รายการ รายจ่ายจริง 
ปี   ๒๕๕8 

ประมาณการ 
ปี ๒๕59 

ประมาณการ 
ปี ๒๕60 

รายจ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 777,725.96 ๑,242,5๐๐.๐๐ 9,134,2๐๐.๐๐ 
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ้า 
และค่าจ้างชั่วคราว) 

   7,598,024.๐๐ 10,129,540.๐๐ 11,478,2๔๐.๐๐ 

งบด้าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน  
ใช้สอย และวัสดุและหมวดค่า
สาธารณูปโภค) 

3,611,858.๐3 8,369,680.๐๐ 9,031,260.๐๐ 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ) 

120,000.๐๐ 6,235,720.๐๐ 5,413,140.๐๐ 

งบรายจ่ายอื่น ๆ(หมวดรายจ่ายอื่น) - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒5,๐๐๐.๐๐ 
งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,761,265.๑6 ๓,๔๗3,1๖๐.๐๐ ๒,765,960.๐๐ 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ ๑๓,868,873.15 29,470,6๐๐.๐๐ 37,847,8๐๐.๐๐ 
 

นางเกษร  ประจันดุม 
เลขานุการสภาฯ 
 
นางศุภาวรรณ  เพชรวิเศษ 
หัวหน้าส้านักปลัด 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะเห็นได้ว่าปีนี เราตั งงบประมาณแบบสมดุลคือรายจ่ายเท่ากับรายรับ  และดิฉันจะมอบ
ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกองได้ชี แจงการตั งงบประมาณรายจ่ายของแต่ละกองตาม
แผนงานต่าง ๆ เริ่มทีส่้านักปลัด  ดังต่อไปนี  
ส้านักปลัดได้ตั งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2560 ไว้ทั งสิ น 8,157,940.-บาท 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปตั งไว้รวม 8,157,๙๔๐.-บาท แยกเป็น 
1.2 งบบุคลากร 6,328,6๔๐.-บาท ประกอบด้วย หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง ตั งไว้
2,624,640.-บาท  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ้า  ตั งไว้  3,704,000.-บาท 
1.2 งบด าเนินงาน  ตั งไว้รวม 1,686,๐๐๐.-บาท  ประกอบด้วย หมวดค่าตอบแทน   
ตั งไว้  226,000.-บาท  หมวดค่าใช้สอย  ตั งไว้  1,220,000.-บาท หมวดค่าวัสดุ  ตั งไว้  
240,000.-บาท   
1.3 งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ตั งไว้ 118,300.-บาท  
1.4 งบรายจ่ายอ่ืน  หมวดรายจ่ายอื่น ตั งไว้ 25,000.-บาท 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน  ตั งไว้รวม 5๐,๐๐๐.-บาท   
2.1 งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ตั งไว้  50,000.-บาท 
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
ตั งไว้รวม  555,๐๐๐.-บาท  แยกเป็น  
3.1 งบด าเนินงาน  ตั งไว้ 80,000.-บาทแยกเป็น หมวดค่าใช้สอย ตั งไว้ 40,000.-บาท 
หมวดค่าวัสดุ  ตั งไว้ 40,000.-บาท   
3.2 งบลุงทุน  ตั งไว้  475,๐๐๐.-บาท แยกเป็นหมวดค่าครุภัณฑ์ 475,000.-บาท 
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นางศุภาวรรณ  เพชรวิเศษ 
หัวหน้าส้านักปลัด 
 
 
 
 
 
นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ปรานสภาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
- 

4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ   
ชุมชน ตั งไว้รวม 350,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย  
4.1 งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ตั งไว้ 350,000.-บาท  รายละเอียดตามเอกสาร 
จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว 
5. แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ตั งไว้รวม  9,134,200.-บาท ประกอบด้วย  
5.1 หมวดงบกลาง  ตั งไว้  9,134,200.-บาท รายละเอียดโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้จัดส่ง
ให้กับทุกท่านแล้ว  
มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามการตั งงบประมาณรายจ่ายของส้านักปลัดหรือไม่   
 

นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- กระผมขอสอบถามการตั งงบประมาณรายจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งบด้าเนินงาน 
ในหมวดค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  รายการ ค่าจ้างเหมาบริการ 
ในปีที่ผ่านมาเห็นตั งงบประมาณเพียง 160,000.-บาท  ในปีงบประมาณ 2560 ท้าไม
ท่านจึงตั งเพ่ิมขึ นเป็น 600,000.-บาท ขอให้ชี แจงด้วยครับ 

นางศุภาวรรณ  เพชรวิเศษ 
หัวหน้าส้านักปลัด 

- 
- 

ขออนุญาตชี แจง  ตามที่ท่าน สท. ธนกฤตฯ  ได้สอบถามนั น ขออธิบายดังนี ค่ะ 
ในปีงบประมาณ  2559 ทางส้านักปลัดได้ตั งงบประมาณในการจัดซื อรถบรรทุกน ้า
อเนกประสงค์  และอยู่ระหว่างด้าเนินการส่งมอบรถ  หากรถน ้าอเนกประสงค์มาส่ง ทาง
ส้านักปลัดต้องด้าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานขับรถ  และพนักงานประจ้ารถซึ่ง 
จะจัดอยู่ในกลุ่มพนักงานจ้างเหมาบริการ คนงาน 1 คน จะมีค่าจ้างที่ 8,000.-บาท 
 X 12 เดือน = 96,000.-บาท / คน และต้องมีพนักงานประจ้ารถอีกอย่างน้อย  
ผลัดละ 2 คน และอาจต้องก้าหนดให้มีวันละ 2 ผลัดเพื่ออยู่เวรประจ้ารถบรรทุกน ้ารวม
แล้วคงต้องจ้างคนเพ่ิม พนักงานขับรถ 1 คน พนักงานประจ้ารถอีก 4 คน (2 ผลัดๆละ  
 2 คน) =  8,000X 12 เดือนX 5 คน จะเป็นเงิน 480,000.-บาท ที่เหลือจะเป็นค่าใช้ 
จ่ายต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่ม ค่าท้าป้ายต่าง ๆ ตามนโยบายของอ้าเภอและจังหวัด
และต้องจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าวารสารรายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีด้วย 

นางเกษร  ประจันดุม 
เลขานุการสภาฯ 

- ดิฉันขออนุญาตอธิบายเพ่ิมเติมเรื่องของการจ้างแรงงานบุคคลภายนอกตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 7 คณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  มาตรา 35 ความว่า ในการจ่ายเงินเดือน  ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน และเงินค่าจ้างของข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างที่น้ามาจาก 
เงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้  หรือเงินอ่ืนใดนั น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่  
ละแห่งจะก้าหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั นไม่ได้ เพราะฉะนั นเราจึงจ้าเป็นต้องตั งงบประมาณรายจ่าย 
ไว้ในค่าจ้างเหมาบริการ 

ร.ต.พิณ เงินโพธิ์ 
รองประธานสภาฯ  

- กระผมขอสอบถามแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ค่าใช้สอย 
รายการค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาล ถามว่าที่ตั งไว้นี ได้เบิกจ่ายบ้างหรือไม่และ
เบิกจ่ายอะไรบ้าง   

นางศุภาวรรณ  เพชรวิเศษ 
หัวหน้าส้านักปลัด 

- รายการค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาล นั น ใน 1ปีงบประมาณเราได้ด้าเนินการ 
จ้านวน 2 ครั ง คือช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งรายการการเบิกจ่ายนั นได้
ด้าเนินโครงการและได้เบิกจ่ายในรายการค่าจ้างเหมาท้าป้ายโครงการ และค่าน ้าดื่ม  
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นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่  หากไม่มีล้าดับต่อไปขอเชิญกองคลัง
ได้ชี แจงรายละเอียดการตั งงบประมาณ 

นางพัชรี  สงสันเทียะ 
ผู้อ้านวยการกองคลัง 

- 
 
 

กองคลัง  ตั งงบประมาณไว้ทั งสิ น 3,063,๐๐๐.-บาท  ตามรายละเอียดดังนี  
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  ประกอบด้วย  
1.1  งบบุคลากร  ตั งไว้  ๑,810,๐๐๐.-บาท    ประกอบด้วย  หมวด เงินเดือนฝ่าย
ประจ้า  ตั งไว้ ๑,810,๐๐๐.-บาท  
1.2  งบด าเนินงาน  ตั งไว้  ๑,๒53,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย หมวดค่าตอบแทน 
ตั งไว้ 381,000.-บาท  หมวดค่าใช้สอย  ตั งไว้ 290,000.-บาท  หมวด ค่าวัสดุ    ตั งไว้  
310,000.-บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั งไว้  310,000.-บาท  ซ่ึงรายละเอียดต่าง 
ๆ ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว 

นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 
สมาชิกสภาฯ  เขต 2 

 กระผมขอสอบถามการตั งงบประมาณรายจ่ายของกองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง  งบด้าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  รายการค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ท้าไมตั งงบประมาณเพียง 50,000.-บาท จะเพียงพอหรือไม่  แต่หมวดค่าใช้สอย  
รายการค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม จึงตั งไว้ 100,000.-บาท ผมเห็นว่ารายการนี ตั งไว้
มากเกินไปได้ใช้จริงเท่าไหร่ 

นางพัชรี  สงสันเทียะ 
ผู้อ้านวยการกองคลัง 

- รายการค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีต่ั งงบประมาณไว้ 50,000.-บาท นั นมีเพียงรถ
กระบะ ทะเบียน กธ 4475 นครราชสีมา, รถกระบะทะเบียน กล 7535 นครราชสีมา 
และรถจักรยานยนต์ของกองคลังเท่านั นในปีที่ผ่านมาก็ตั งงบประมาณไว้เท่านี ถือว่า
เพียงพอ แล้วค่ะ  ส่วนรายการค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั งงบประมาณไว้ 100,000.-
บาท นั น เป็นการใช้ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในเทศบาลต้าบลตลาด เช่น  เครื่อง
ปรับ อากาศทุกห้องภายในส้านักงาน   ต้องมีค่าล้างท้าความสะอาด  ค่าดูแลหม้อแปลง
ไฟฟ้า ที่ตั งอยู่บริเวณทางเข้าส้านักงาน  ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่อง โทรสารและอ่ืน ๆ ซึ่งต้องใช้เยอะ ค่ะ 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบการตั งงบประมาณรายจ่ายของกองคลังหรือไม่  หาก
ไม่มี  ขอเชิญกองการศึกษา ได้ชี แจง 

น.ส.อนัญญา  เขียนโพธิ์ 
นักบริหารงานการศึกษา 

- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา  ตั งงบประมาณรายจ่ายแยกตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี  
1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตั งไว้รวม ๑,746,6๐๐.-บาท  
แยกเป็น   
1.1 งบบุคลากร  ตั งไว้  1,๗441,600.-บาท  ประกอบด้วย  หมวดเงินเดือนฝ่าย
ประจ้า  ตั งไว้ 1,441,600.-บาท   
1.2 งบด าเนินงาน ตั งไว้  305,000.-บาท  ประกอบด้วย หมวดค่าตอบแทน  ตั งไว้ 
5,000.-บาท หมวดค่าใช้สอย ตั งไว้ 50,000.-บาท หมวดค่าวัสดุ  ตั งไว้ 70,000.-บาท  
หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั งไว้ 70,000.-บาท   
2 . แผนงานการศึ กษา  งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา ตั งไว้ รวม 
3,525,360.-บาท ประกอบด้วย  
2.1 งบด าเนินงาน ตั งไว้  ๑,579,060.-บาท  แยกเป็น  หมวดค่าใช้สอย  ตั งไว้ 
534,600.-บาท  หมวดค่าวัสดุ  ตั งไว้ 1,044,460.-บาท   
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น.ส.อนัญญา  เขียนโพธิ์ 
นักบริหารงานการศึกษา 

- 2.2 งบลงทุน  ตั งไว้รวม 206,300.-บาท แยกเป็น หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั งไว้ 86,300.-
บาท หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตั งไว้ 120,000.-บาท 
2.3 งบอุดหนุน   ตั งไว้รวม 1,740,000.-บาท แยกเป็น หมวดเงินอุดหนุน ตั งไว้ 
1,740,000.-บาท 
3. แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ ตั งงบประมาณไว้รวม  50,000.-บาท 
ประกอบด้วย  
3.1 งบด าเนินการ ตั งไว้ 50,000.-บาท ประกอบด้วย หมวดค่าใช้สอย ตั งไว้ 50,000.-
บาท 
4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  ตั งไว้รวม 
13๐,๐๐๐.-บาท  ประกอบด้วย   
4.1 งบด าเนินงาน  ตั งไว้ 13๐,๐๐๐.-บาท แยกเป็นหมวดค่าใช้สอย 130,000.-บาท 
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
ตั งไว้รวม 175,๐๐๐.-บาท  ประกอบด้วย  
5.1 งบด าเนินการ  ตั งไว้ 175,๐๐๐.-บาท  รายละเอียดต่าง ๆ ตามท่ีได้จัดส่งให้
สมาชิกฯ  ทุกท่านแล้ว   

ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ 
รองประธานสภาฯ 

- กระผมมีข้อข้องใจเรื่องการตั งงบประมาณรายจ่ายในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด้าเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน  ที่ตั งไว้ 100,000.-บาท ผมเห็นว่าตั งไว้น้อย
เกินไป ในแผนคณะกรรมการได้มีมติตั งไว้ 200,000.-บาท ท้าไมจึงตั งน้อยกว่าในแผน ผม
เห็นควรให้ความส้าคัญกับการพัฒนาประชาชนในด้านการกีฬาและการออกก้าลังกายให้
มากนะครับ 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ หรือเห็นสมควรให้ตั งงบประมาณ   
รายการดังกล่าวจาก 100,000.-บาท เป็น 200,000.-บาท ผมขอมติด้วยครับ  

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จ้านวน 11 เสียง  เห็นชอบให้เพ่ิมงบประมาณในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด้าเนินงาน รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน เดิมตั งไว้ 100,000.-บาทและ
ตั งเพ่ิมเติม เป็น 200,000.-บาท 

นายธีรพงษ์  สูงกลาง 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

- กระผมขอสอบถามการตั งงบประมาณรายจ่ายในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก้าหนด
ระดับ  งบด้าเนินงาน ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ผมอยากให้คณะผู้บริหาร
ได้ให้ความส้าคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งพวกเขาเหล่านี จะเติบในอนาคตของชาติ ดังนั นจึง
อยากจะขอให้เพ่ิมเงินค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กจากเดิมตั งไว้ 50,000.-บาท ขอให้
เพ่ิมเป็น 100,000.-บาท    

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่เห็นควรเพ่ิมตามท่าน สท.ธีรพงษ์ฯ 
ได้เสนอ ขอมติที่ประชุม ครับ 
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มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จ้านวน 11 เสียงให้เห็นชอบให้ตั งงบประมาณใน
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ  งบด้าเนินงาน ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ จากเดิมตั งไว้ 50,000.-บาท  เพ่ิมเป็น 100,000.-บาท  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามการตั งงบประมาณรายจ่ายของกองการศึกษาอีกหรือไม่  
หากไม่กระผมขอเชิญกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ชี แจง ครับ 

นายอาคม  เชื อบัณฑิต 
นับริหารงานสาธารณสุข   

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ตั งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2560 แยกตาม
แผนงาน  ดังนี  
1.แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ตั งไว้รวม 2,534,000.-บาท 
แยกเป็น   
1.1 งบบุคลากร  ตั งไว้ 658,000.-บาท   
1.2 งบด าเนินงาน ตั งไว้ 1,711,800.-บาท แยกเป็นหมวดค่าใช้สอย  1,320,000.-บาท 
หมวดค่าวัสดุ  ตั งไว้ 355,800.-บาท   
1.3 งบลงทุน ตั้งไว้ 44,200.-บาท แยกเป็นหมวดค่าครุภัณฑ์ 44,200.-บาท  
1.4 งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ตั งไว้ 120,000.-บาท  
2. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนตั งไว้ 250,000.-
บาท   แยกเป็น  
2.1 งบด าเนินการ ตั งไว้ 250,000.-บาท แยกเป็น หมวดค่าใช้สอย ตั งไว้ 250,000.-
บาท 
3. แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  ตั งไว้ 201,000.-บาท แยกเป็น  
3.1 งบด าเนินงาน ตั งไว้ 120,000.-บาท แยกเป็น หมวดค่าใช้สอย ตั งไว้ 80,000.-บาท 
หมวดค่าวัสดุ  ตั งไว้ 40,000.-บาท 
3.2 งบลงทุน ตั งไว้ 81,000.-บาท แยกเป็นหมวดค่าครุภัณฑ์  81,000.-บาท  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามการตั งงบประมาณ ของกองสาธารณสุขฯ หรือไม่  

นายธูป  รอดจอหอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- อยากสอบถามว่าในปีงบประมาณ 2560 นี มีการจัดซื อเมล็ดพันธุ์ข้าว  มาให้ประชาชนยืมไป
ก่อนเมือผลผลิตออกมาแล้วจึงน้าเงินมาคืนเหมือนที่ผ่าน ๆ มาหรือไม่ 

นายอาคม  เชื อบัณฑิต 
 

- การจะจัดซื อเมล็ดพันธุ์ข้าวตามที่ท่าน สท.ธูป ได้สอบถามมานั นต้องตราไว้ในเทศบัญญัติในรูป 
แบบของโครงการและเบิกจ่ายจากโครงการ  การซื อในครั งที่ผ่านมาเท่าที่ทราบใช้งบประ 
มาณ ของกลุ่มเกษตรของต้าบลซ่ึงเกษตรประจ้าต้าบลคนเก่าเคยท้าไว้ ทางเทศบาลเราไม่
สามารถจัดซื อมาแจกได้เนื่องจากไม่มีระเบียบเบิกจ่ายรองรับ 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- ล้าดับต่อไปขอเชิญกองช่างได้ชี แจงการตั งงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ 2560 เชิญครับ 

น.ส.ขัตตยรัตน์  สงวนสตัย ์
นักบริหารงานช่าง 

- กองช่าง  ได้ตั งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2560 แยกตามแผนงาน  ดังนี  
1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ตั งไว้รวม 
2,724,500.-บาท แยกเป็น  
1.1 งบบุคลากร  ตั งไว้ 1,240,000.-บาท  แยกเป็น หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) ตั งไว้ 
1,240,000.-บาท 
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น.ส.ขัตตยรัตน์  สงวนสตัย ์
นักบริหารงานช่าง 
 
 
 
 
 
 

- 1.2 งบด าเนินงาน ตั งไว้ 1,411,400.-บาท แยกเป็น หมวดค่าตอบแทน ตั งไว้ 86,400.-
บาท หมวด ค่าใช้สอยตั งไว้ 965,000.-บาท  หมวดค่าวัสดุตั งไว้ 350,000.-บาท หมวดค่า
สาธารณูปโภค  ตั งไว้  10,000.-บาท 
1.3 งบลงทุน  ตั งไว้ 73,100.-บาท แยกเป็น  หมวดค่าครุภัณฑ์ตั งไว้ 73,000.-บาท 
2. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน ตั งไว้รวม  แยกเป็น 
2.1 งบลงทุน ตั งไว้ 2,714,200.-บาท แยกเป็น ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,808,240.-
บาท  
2.2 งบเงินอุดหนุน ตั งไว้ 905,960.-บาท ปรับเกลี่ยไปให้กองการศึกษา เพ่ือเพ่ิมใน
โครงการกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน จ้านวน 100,000.-บาท  
และเกลี่ยไปใส่โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ้านวน 50,000.-บาท  คงเหลือ 
755,960.-บาท   
3. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบ้าบัดน ้าเสีย  ตั งไว้รวม  2,487,000.-บาท   แยกเป็น  
3.1 งบลงทุน  ตั งไว้  2,487,000.-บาท แยกเป็น หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตั งไว้  
2,487,000.-บาท  ซึ่งรายละเอียด ของโครงการและประมาณการก่อสร้างตามเอกสารที่ได้
จัดส่งให้ทุกท่านแล้ว ขอเชิญทุกท่านได้พิจารณา 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามการตั งงบประมาณรายจ่ายของกองช่างหรือไม่ หากไม่มี
กระผมขอมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2560  

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ 2560  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- สรุปว่าทุกท่านรับหลักการร่างเทศบัญญัติรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2560 ล้าดับต่อไป
ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ เชิญเสนอ
ครับ 

นายธีรพงษ์  สูงกลาง 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

- ผมเสนอ 3 คน ครับ  

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้มีการแต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ้านวน  3  คน 

นายธีรพงษ์  สูงกลาง 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

- กระผมขอเสนอ ร.ต.พิณ เงินโพธิ์  สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 
1 ครับ 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
นายชื่น ทือเกาะ            สมาชิกสภาฯ  เขต 1  ผู้รับรองคนท่ี 1 
นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ  สมาชิกสภาฯ  เขต 2  ผู้รับรองคนท่ี 2 

น.ส.น ้าอ้อย  แสงเงิน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- ดิฉันขอเสนอ นางติ๋ม  กองโคกสูง สมาชิกสภา ฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
นายมนัส    ดอกบุญนาค      สมาชิกสภาฯ  เขต 2  ผู้รับรองคนที่ 1 
นายธีรพงษ์  สูงกลาง           สมาชิกสภาฯ  เขต 1  ผู้รับรองคนที่ 2 
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นายชาญ  พวงโพธิ์ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- กระผม ขอเสนอ นายธูป  รอดจอหอ  สมาชิกสภา ฯ เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คนที่ 3  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
น.ส.น ้าอ้อย  แสงเงิน           สมาชิกสภาฯ  เขต 2  ผู้รับรองคนที่ 1 
นางติ๋ม  กองโคกสูง            สมาชิกสภาฯ   เขต 1  ผู้รับรองคนที่ 2 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- สรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ้านวน  3 คน คือ  

1. ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์      สมาชิกสภาฯ เขต 1 
2. นางติ๋ม  กองโคกสูง   สมาชิกสภาฯ เขต 2 
3. นายธูป  รอดจอหอ   สมาชิกสภาฯ  เขต 2 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกทั ง 3  ท่าน มาประชุมกันในวันที่ 10 สิงหาคม 
2559 เวลา 09.00 น. เพื่อด้าเนินการเลือกประธานกรรมการฯ และเลขานุการฯ และ
ก้าหนดวันรับค้าเสนอแปรญัตติ ในวันที่ 11-13 สิงหาคม 2559 ตั งแต่เวลา 08.00-
16.30 น. เมื่อครบก้าหนดแล้ว ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รายงานผลการรับค้าเสนอ
แปรญัตติฯ มายังประธานสภาฯ และประธานสภาฯจะได้เชิญผู้บริหารและสมาชิกฯที่ได้ยื่น
เรื่องเสนอแปรญัตติมาชี แจง และขอนัดประชุมอีกครั งในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559  
ซึ่งยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา และสภาฯ จะได้มาร่วมกันพิจารณาในวาระ
ที่ 2 และวาระที่ 3 ขอมติ   

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้า
ประชุมในวันนี  ปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา  ๑4.๐๐ น. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

   ธนกฤต  เชี่ยวจอหอ           เกษร  ประจันดุม         ผู้จดบันทึกการประชุม 
          (นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ)          (นางเกษร  ประจันดุม) 
            ประธานกรรมการฯ          เลขานุการสภาเทศบาล 
 

       เพ็ชร  แชจอหอ   สนอง  ไขโพธิ์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายเพ็ชร  แชจอหอ)         (นายสนอง  ไขโพธิ์) 
                  กรรมการฯ   ประธานสภาเทศบาลต้าบลตลาด 
 

                          ธีรพงษ์   สูงกลาง 
          (นายธีรพงษ์  สูงกลาง) 
                 กรรมการฯ 
 
 


