
สำเนาบันทึกรายงานการประชุม 
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๖4 เวลา 09.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม 
    ผู้มาประชุม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อตัว  -  ชื่อสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายลิน นันสีบุตร ประธานสภาเทศบาล ลิน              นันสีบุตร 
2 นายนัฐวุฒ ิ ไชยเสือ รองประธานสภาเทศบาล นัฐวุฒิ          ไชยเสือ 
3 นายจันทร์เพชร อุ่นกลม สมาชิกสภาเทศบาล จันทร์เพชร    อุ่นกลม 
4 นายทวีศักดิ์ แก้วจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล ทวีศักดิ์         แก้วจันทร์ 
5 นายบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาล บุญเริ่ม         สวุรรณเพ็ชร 
6 
7 

นายพัฒนชัย 
นายภคพล 

จุลพรหม 
จังตระกูล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

พัฒนชัย        จลุพรหม 
ภคพล          จังตระกูล 

8 นายมานิส คัณทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล มานิส           คัณทักษ์  
9 นายมีชัย อินอุเทน สมาชิกสภาเทศบาล มีชัย             อินอุเทน 

10 นายสว่าง ไชยต้นเทือก สมาชิกสภาเทศบาล สว่าง            ไชยต้นเทือก 
11 นายสัมฤทธิ์ อุดมเดชาเวทย์ สมาชิกสภาเทศบาล สัมฤทธิ์         อุดมเดชาเวทย์ 
12 นายอนุวัฒน์ ยะสานติทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล อนุวัฒน์        ยะสานติทิพย์ 
13 นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา นวรัตน์         ลิจว้น 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
      1. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม 
    2. นายธราพงษ์  เรืองวรบูรณ ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม 
  3. นายสิทธิชัย  วงค์วันดี   รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม 
  4. นายสมบูรณ์  ผ่านสำแดง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม 
  5. นายยุทธศักดิ์   สุขวิพัฒน์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม 
  6. ว่าที่ร้อยโทวิรุจน์    ไชยสัตย์  รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม 

7. นางอักษร    แก้วจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
8. นางกรกมล   ณัฐวรนันท์  ผู้อำนวยการกองคลัง 
9. นางสาวธาริณ ี  เครือวาคำ  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
10. พันจ่าเอกเบญจรงค์   นราศรี   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
11. นางสาวพายรินทร์   พุทธรักษา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
12. นายศุภชัย   ทิพประมวล  นิติกร 

      13. นางสาวจิราธร   แสงอรุณ นักพัฒนาชุมชน 
14. นายภาคภูมิ   หงษส์ิงห์  วิศวกรโยธา 

      15. นายเจ้าพระยา    มณีปกรณ์ นักทรัพยากรบุคคล 
      16. นางสาวช่อลดา   อนุญาหงษ์  นักประชาสัมพันธ์ 
      17. นายพีรพงษ์   ประเสริฐสังข์     นักการ 
                                                                                                        

 
                  /เมื่อถึง... 
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      เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. เลขานุการสภาเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมจึงเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลเข้าห้องประชุม และกล่าวเชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายลิน นันสีบุตร   1.1 เทศบาลตำบลศรีสงคราม ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประธานสภา         จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้  
    1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
    2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
    3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน  
ประธานสภา ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
  ศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 วันที ่24 พฤษภาคม 2564  
  มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยการยกมือ  
  เห็นชอบ           11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องขออนุมัติดัดแปลงครุภัณฑ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประธานสภา  และขนส่งรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ ทะเบียน 80-4498 นครพนม เป็น รถบรรทุก 
   อเนกประสงค์ 
  (ได้กรรมสิทธิ์มาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2543) 
  มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยการยกมือ  
  เห็นชอบ           11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
ประธานสภา   พ.ศ.2564 และโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน  
  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน โครงการปรับปรุงพ้ืนระเบียงทางเดิน 
  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตั้งไว้ 60,000 บาท 
 

/อาศัย... 
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  (อาศัยอำนาจตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น) 

 (อาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น) 

  เดิม  
โครงการปรับปรุงพ้ืนระเบียงทางเดินอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตั้งไว้ 60,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารื้อถอนพื้นปูกระเบื้องยาง และขูดล้างขัดผิวพ้ืน/ผิวผนัง ทาสีรองพ้ืนบน
คอนกรีต และทาสีอีพ๊อกซ่ีทับหน้า ขนาดพ้ืนที่ 116 ตารางเมตร ตามแบบกองช่างเทศบาล
ตำบลศรีสงครามกำหนด  
แก้ไขเป็น  
โครงการปรับปรุงพ้ืนระเบียงทางเดินอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตั้งไว้ 105,700 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนพ้ืนปูกระเบื้องยาง ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน ขนาด 16 
x 16 นิ้ว บัวเชิงผนัง จมูกบันไดอลูมิเนียม มีแถบยางกันลื่น ขนาดพ้ืนที่ 116 ตารางเมตร 
ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด 
(โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

      เงินเดือนพนักงาน คงเหลือก่อนโอน 203,405 – 45,700 คงเหลือ 157,705 บาท) 
  มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยการยกมือ  
  เห็นชอบ           11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็นรายการ 
ประธานสภา  ใหม่ จำนวน 9 รายการ และโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเพิ่ม จำนวน 2 รายการ   
  (อาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ  
   งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
   ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิมโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป 
  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น)  

5.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
      แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป จำนวน 2 รายการ 
1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเลื่อน ทรงสูง ตั้งไว้ 11,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
    จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเลื่อน ทรงสูง จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 5,700 บาท 
 

 
/(โอนลด... 
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  (โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

         เงินประจำตำแหน่ง คงเหลือก่อนโอน 59,250 – 11,400 คงเหลือ 47,850 บาท) 
  มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยการยกมือ  
  เห็นชอบ           11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

ประธานสภา       2) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวมแบบมีล้อหมุน ตั้งไว้ 3,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
     เก้าอ้ีบุนวมแบบมีล้อหมุน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 1,900 บาท  
         (โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
        เงินประจำตำแหน่ง คงเหลือก่อนโอน 47,850 – 3,800 คงเหลือ 44,050 บาท) 
  มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยการยกมือ  
  เห็นชอบ           11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

ประธานสภา       5.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
      แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง จำนวน 1 รายการ 
1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเลื่อน ทรงสูง ตั้งไว้ 11,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
    จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเลื่อน ทรงสูง จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 5,700 บาท  
(โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

        เงินประจำตำแหน่ง คงเหลือก่อนโอน 44,050 – 11,400 คงเหลือ 32,650 บาท) 
  มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยการยกมือ  
  เห็นชอบ           11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)  
ประธานสภา  5.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                                แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ จำนวน 2 รายการ  
    1) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวมแบบมีล้อหมุน ตั้งไว้ 1,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี 
                               บุนวมแบบมีล้อหมุน จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 1,900 บาท  
  (โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
  เงินประจำตำแหน่ง คงเหลือก่อนโอน 32,650 – 1,900 คงเหลือ 30,750 บาท) 
  มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย    /ที่... 
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ที่ประชุม เห็นชอบด้วยการยกมือ  
  เห็นชอบ           11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

ประธานสภา        2) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 22,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง 
                    คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
          - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว 
                              สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ 
                              ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย           
        - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
                             (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  
                           - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
         1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า  
                               2 GB หรือ  
         2 ) มีหน่ วยประมวลผลเพ่ื อแสดงภาพติดตั้ งอยู่ ภ ายในหน่ วยประมวลผลกลาง  
                               แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ 
                               ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
                        3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ  
                               แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
                           - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
                           - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
                             ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
         - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
         - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
                             หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
          - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
         - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย   
                           (โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
                          เงินประจำตำแหน่ง คงเหลือก่อนโอน 30,750 – 22,000 คงเหลือ 8,750 บาท) 
  มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยการยกมือ  
  เห็นชอบ           11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภา  5.4 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                                แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน 1 รายการ 
  1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 65,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา 
       และปรับปรุงครุภัณฑ์  ดัดแปลงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80 -4498 นพ เป็น 
                               รถบรรทุกเอนกประสงค์โดยเปลี่ยนคานเหล็กพร้อมเสา ตัดส่วนโค้ง ตัดฝาท้าย  
                               ปะผุทำสีกระบะ  
  (โอนลดจากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าบำรุงรักษา 
  และซ่อมแซม คงเหลือก่อนโอน 95,345.95 – 65,000 คงเหลือ 30,345.95 บาท) 
  มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยการยกมือ  
  เห็นชอบ           11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)          

ประธานสภา       5.5 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
      แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
      จำนวน 1 รายการ 
1) โครงการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก (การ์ดเรล) บริเวณท่อลอดเหลี่ยมห้วยน้ำจั้น  
    ซอยเทศบาล 24 ตั้งไว้ 272,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าราวเหล็กลูกฟูก (การ์ดเรล)  
    ความหนา 2.5 มิลลิเมตร ความยาวรวม 106 เมตร ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบล 
    ศรีสงครามกำหนด 
(โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

      โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน (ข้างอาคารที่จอดรถขยะ)  
      คงเหลือก่อนโอน 500,000 – 272,400 คงเหลือ 227,600 บาท) 

         มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม       เห็นชอบด้วยการยกมือ  
                  เห็นชอบ           11 เสียง  
                  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
                  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)  
ประธานสภา        แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน จำนวน 1 รายการ 

1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยเทศบาล 6/1 เชื่อมกับถนนซอยเทศบาล 24ตั้ง
ไว้ 17,350 บาท เพ่ือจ่ายรื้อถอนพ้ืนคอนกรีต ค.ส.ล. เดิม พ้ืนที่ 21.43 ตารางเมตร 
ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 21.43 ตารางเมตร ตาม
แบบมาตรฐาน ทถ-2-204 และแบบกองช่างเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด 

(โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
               โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน (ข้างอาคารที่จอดรถขยะ)  
                           คงเหลือก่อนโอน 227,600 – 17,350 คงเหลือ 210,250 บาท)            /มีสมาชิก... 
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         มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม       เห็นชอบด้วยการยกมือ  
                  เห็นชอบ           11 เสียง  
                  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
                  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)      
ประธานสภา       แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 รายการ  
          3) โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักซอยเทศบาล 14 (ต่อจากโครงการ 
         เดิมถึงห้วยน้ำจั้น ตั้งไว้ 224,240 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3  
                          Dia 0.60 เมตร จำนวน 59 ท่อน พร้อมบ่อพักสำหรับท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 Dia 0.60 
                          เมตร ขนาด 1.30 x 1.10 เมตรจำนวน 5 บ่อ ความยาวรวม 66 เมตร ตามแบบ 
                          มาตรฐาน ท.2-02   
        (โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
                         โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน (ข้างอาคารที่จอดรถขยะ)  
                          คงเหลือก่อนโอน 210,250 – 210,250 คงเหลือ 0 บาท)  
                         โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน   
                 โครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 24 (บริเวณข้ามห้วยน้ำจั้น)  
                          คงเหลือก่อนโอน 76,100 – 13,990 คงเหลือ 62,110 บาท)  
       มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม     เห็นชอบด้วยการยกมือ  
                 เห็นชอบ           11 เสียง  
                 ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
                 งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

ประธานสภา      5.6 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเพิ่ม 
     แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน จำนวน 1 รายการ 
1) โครงการขยายถนนและก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเทศบาล 10 (ถนนข้างวัด 

ศรีสมบูรณ์ด้านทิศตะวันออก) เดิมตั้งไว้ 450,260 บาท  ขออนุมัติโอนเพิ่ม 
27,580 บาท รวมเป็นเงิน 477,840บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายถนน ค.ส.ล. กว้าง 
1.50 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร ฝาราง ค.ส.ล. ความยาว 115 เมตร ตามแบบ
มาตรฐาน ทถ-5-301 และแบบกองช่างเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด 

                         (โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
    โครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 24 (บริเวณข้ามห้วยน้ำจั้น)  
    คงเหลือก่อนโอน 62,110 – 27,580 คงเหลือ 34,530 บาท) 

       มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย 
 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม     เห็นชอบด้วยการยกมือ  
                 เห็นชอบ           11 เสียง  
                 ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
                 งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
ประธานสภา       แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 รายการ 
       1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 7/3 (ข้างบ้านอาจารย์วิชาญ)  
                            เดิมตั้ งไว้ 267 ,390 บาท  ขออนุ มัติ โอนเพิ่ ม  21 ,580 บาท รวมเป็น เงิน 
                            288,970บาท   
                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 
             ฝาราง ค.ส.ล. ยาวไม่น้อยกว่า 80 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทถ -5-301 และแบบ 
                              กองช่างเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด 
                          (โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  

     โครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 24 (บริเวณข้ามห้วยน้ำจั้น)  
     คงเหลือก่อนโอน 34,530 – 21,580 คงเหลือ 12,950 บาท) 

                          มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม      เห็นชอบด้วยการยกมือ  
                  เห็นชอบ           11 เสียง  
                  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
                  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
ประธานสภา  ในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ที่เป็นเอกสารในมือสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว
 ขอให้นายกเทศมนตรีได้แถลงงบประมาณต่อสภาแห่งนี้ด้วย  
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม  
นายกเทศมนตรี บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลศรีสงคราม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ  
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖5 ต่อสภาเทศบาลตำบลศรีสงครามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น   
     ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสงคราม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิก 
  ทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  ดังต่อไปนี้  
1. สถานการณ์คลัง  
     1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม  พ.ศ.2564  เทศบาล
ตำบลศรีสงครามมีสถานะการเงินดังนี้  
          1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จำนวน    22,288,600.59  บาท  
          1.1.2 เงินสะสม    จำนวน    66,503,867.58  บาท  
          1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน      5,649,065.24  บาท 

/1.1.4 รายการ... 



 
 

 

-9- 

          1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
          1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน                 จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท  
    1.2  เงินกู้คงค้าง   จำนวน  10,428,596.94  บาท  

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
    (1) รายรับจริงทั้งสิ้น  40,607,922.90  บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร      จำนวน                553,604.18  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จำนวน                316,678.60  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จำนวน             2,907,139.28  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จำนวน            0.00  บาท                                                                                                                    
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จำนวน                  74,194.33  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน     จำนวน                           0.00   บาท 
 หมวดภาษจีัดสรร     จำนวน           16,972,179.91  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จำนวน           19,784,126.60  บาท 
 

    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     จำนวน              5,003,952.60  บาท 
    (3) รายจ่ายจริง  จำนวน   33,280,159.94  บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง        จำนวน    6,893,529.41  บาท 
 งบบุคลากร                   จำนวน           12,477,985.73  บาท 
 งบดำเนินงาน       จำนวน              9,066,244.80  บาท 
 งบลงทุน             จำนวน                            0.00  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น      จำนวน                            0.00  บาท 
 งบเงินอุดหนุน      จำนวน              4,842,400.00  บาท 
 

    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน              5,003,952.00  บาท 
    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม                     จำนวน                            0.00  บาท 
    (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม     จำนวน                           0.00  บาท 
    (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้     จำนวน                           0.00  บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คำแถลง... 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม 

อำเภอศรสีงคราม จังหวดันครพนม 
 

1. รายรับ 
 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2563  

ประมาณการ 
ปี 2564  

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง    
    หมวดภาษีอากร 400,112.17 1,000,000.00 1,085,000.00 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

430,171.61 363,500.00 394,000.00 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,914,737.62 2,770,000.00 3,641,000.00 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

0.00 0.00 0.00 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 46,772.79 106,500.00 80,000.00 
    หมวดรายได้จากทุน 11,630.00 20,000.00 20,000.00 
    รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,803,424.19 4,260,000.00 5,220,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

 
 

  

    หมวดภาษีจัดสรร 21,610,864.60 23,940,000.00 24,280,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
21,610,864.60 

 
23,940,000.00 

 
24,280,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,224,572.00 26,800,000.00 27,000,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

 
23,224,572.00 

 
26,800,000.00 

 
27,000,000.00 

 

รวม 
 

48,638,860.79 
 

55,000,000.00 
 

56,500,000.00 
 
 
 
                                                                                                                          

/คำแถลง... 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลศรีสงคราม 
อำเภอศรสีงคราม  จังหวดันครพนม 

 
2. รายจ่าย 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ  
ปี 2564 

ประมาณการ  
ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ    

งบกลาง 9,481,566.40 9,309,690.00 9,617,090.00 

งบบุคลากร 16,967,197.00 19,677,040.00 20,210,280.00 

งบดำเนินงาน 12,899,286.27 14,466,810.00 14,260,760.00 

งบลงทุน 4,500,330.28 5,528,460.00 5,667,670.00 

งบเงินอุดหนุน 4,674,349.00 6,018,000.00 6,744,200.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 48,522,728.67 55,000,000.00 56,500,000.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         /สว่นที่ ๒... 
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ส่วนที่ 2 
 

เทศบัญญัต ิ
เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ของ 
 

เทศบาลตำบลศรีสงคราม 
อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 

                                                                                                                            /บันทึก... 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม 
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  

    แผนงานบริหารทั่วไป 15,044,220.00 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,155,220.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศึกษา 13,386,180.00 

    แผนงานสาธารณสุข 4,324,000.00 

    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 772,460.00 

    แผนงานเคหะและชุมชน 407,040.00 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 369,000.00 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,325,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ  

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,284,830.00 

    แผนงานการเกษตร 0.00 

    แผนงานการพาณิชย์ 1,814,960.00 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  

    แผนงานงบกลาง 9,617,090.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 56,500,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      /เทศบัญญัติ... 
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เทศบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
เทศบาลตำบลศรีสงคราม 

อำเภอศรสีงคราม จังหวดันครพนม 
 

 โดยที่ เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อาศัยอำนาจตามความ 
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ  
ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลศรีสงครามและโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 

 ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,500,000.00 บาท  
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,500,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,044,220.00 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,155,220.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 13,386,180.00 
    แผนงานสาธารณสุข 4,324,000.00 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 772,460.00 
    แผนงานเคหะและชุมชน 407,040.00 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 369,000.00 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,325,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,284,830.00 
    แผนงานการเกษตร 0.00 
    แผนงานการพาณิชย์ 1,814,960.00 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
    งบกลาง 9,617,090.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 56,500,000.00 

  

 

                                                                                                                           /ข้อ ๕ ... 
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น………-………….… บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 
งบกลาง - 
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)  - 
งบดำเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  - 
งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) - 
งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)  - 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) - 

รวมรายจ่าย - 
 
 ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ให้ เป็นไป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

   ประกาศ ณ วันที่.......................................................  

 
 
       (ลงนาม)       
              (.........................................) 
       ตำแหน่ง   นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม   
 
 
 
       เห็นชอบ 
 
 
 
(ลงนาม)    
   (………….…………………………….) 
ตำแหน่ง    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม   
 

/รายงาน... 
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รายงานประมาณการรายรบั 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลศรีสงครามอำเภอศรสีงคราม จังหวดันครพนม 

 

 รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง  
(%) ปี 2565 

หมวดภาษีอากร 
    ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง   

 
0.00 

 
41,356.17 

 
650,000.00 

 
0.00 % 

 
650,000.00 

    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 597,704.44 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
    ภาษีบำรุงท้องที ่ 19,295.05 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
    ภาษีป้าย  363,437.00 303,406.00 300,000.00 26.67 % 380,000.00 
    อากรฆ่าสัตว์ 54,770.00 55,350.00 50,000.00 10.00 % 55,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 1,035,213.49 400,112.17 1,000,000.00  1,085,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
    ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 

 
50,943.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 % 

 
0.00 

    ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 10,278.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา  5,684.20 13,980.61 15,000.00 -33.33 % 10,000.00 
    ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 222,230.00 228,000.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00 
    ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,080.00 1,910.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00 
    ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

0.00 7,950.00 0.00 100.00 % 10,000.00 

 
                                                                                                                                                                                           /ค่าใบ... 
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 รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง  
(%) ปี 2565 

   ค่าใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ 4,030.00 3,860.00 3,500.00 42.86 % 5,000.00 
   ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 28,025.00 107,950.00 50,000.00 60.00 % 80,000.00 
   ค่าปรับการผิดสัญญา  0.00 29,925.00    
   ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม  
   อาหารในครัว  หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน  200  ตารางเมตร 

6,700.00 8,900.00 8,000.00 -37.50 % 5,000.00 

   ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00 
   ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00 
   ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
   ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  6,868.50 5,116.00 3,000.00 66.67 % 5,000.00 
   ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 5,925.00 2,580.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 360,463.70 430,171.61 363,500.00  394,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
   ค่าเช่าหรือบริการสถานที ่  

 
1,374,043.00 

 
2,731,354.00 

 
1,312,000.00 

 
166.67 % 

 
3,500,000.00 

   ดอกเบี้ย 144,784.76 183,383.62 143,000.00 -32.17 % 97,000.00 
   รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 1,235,249.00 0.00 1,315,000.00 -96.65 % 44,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,754,076.76 2,914,737.62 2,770,000.00  3,641,000.00 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                            /ค่าเชา่...                                                                                                                                                                          



 
 

 

 -๑8- 
 รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง  
(%) ปี 2565 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
   ค่าขายแบบแปลน   

 
7,500.00 

 
38,000.00 

 
76,500.00 

 
-34.64 % 

 
50,000.00 

   เงินที่มีผู้อุทิศให้ 232.25 5,037.77 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
   รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   7,410.00 3,735.02 25,000.00 0.00 % 25,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 14,642.25 46,772.79 106,500.00  80,000.00 
หมวดรายได้จากทุน 
   ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน   

 
59,975.00 

 
11,630.00 

 
20,000.00 

 
0.00 % 

 
20,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 59,975.00 11,630.00 20,000.00  20,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร 
   ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 

 
216,914.49 

 
219,231.06 

 
250,000.00 

 
0.00 % 

 
250,000.00 

   ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ 14,964,576.96 13,902,792.48 16,000,000.00 0.00 % 16,000,000.00 
   ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ 1,925,759.57 1,882,973.32 2,050,000.00 2.44 % 2,100,000.00 
   ภาษีธุรกิจเฉพาะ   25,070.51 53,594.57 50,000.00 -20.00 % 40,000.00 
   ภาษีสรรพสามิต 4,592,501.69 3,941,240.58 4,000,000.00 2.50 % 4,100,000.00 
   ค่าภาคหลวงแร่   37,045.48 34,345.66 40,000.00 0.00 % 40,000.00 
   ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 40,600.32 35,102.93 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม  
   ประมวลกฎหมายที่ดิน   

1,294,362.00 1,541,584.00 1,500,000.00 13.33 % 17,000,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,096,831.02 21,610,864.60 23,940,000.00  24,280,000.00 
 
                                                                                                                                                                                      /หมวดเงนิ... 
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 รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง  
(%) ปี 2565 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
    เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ   

 
23,175,621.37 

 
23,224,572.00 

 
26,800,000.00 

 
0.75 % 

 
27,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,175,621.37 23,224,572.00 26,800,000.00  27,000,000.00 

รวมทุกหมวด 50,496,823.59 48,638,860.79 55,000,000.00  56,500,000.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            /รายงาน... 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม 

อำเภอศรสีงคราม จังหวดันครพนม 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 56,500,000.00 บาท แยกเป็น 
รายได้จัดเก็บเอง 

 หมวดภาษีอากร      รวม  1,085,000.00   บาท 
     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง           จำนวน    650,000.00   บาท 
       ตั้งรับไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี 
     ภาษีป้าย                       จำนวน    380,000.00   บาท 
        ตั้งรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
     อากรฆ่าสัตว์                       จำนวน      55,000.00   บาท 
        ตั้งรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  รวม    394,000.00   บาท 
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา          จำนวน      10,000.00   บาท 
        ตั้งรับน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย          จำนวน    250,000.00   บาท 
        ตั้งรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล        จำนวน      10,000.00   บาท 
        ตั้งรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร         จำนวน         3,000.00   บาท 
        ตั้งรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
     ค่าทำเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์         จำนวน         5,000.00   บาท 
        ตั้งรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
     ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก        จำนวน       80,000.00   บาท 
        ตั้งรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จำนวน  5,000.00  บาท 
        ตั้งรับน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
      ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม         
              อาหาร                   จำนวน       10,000.00   บาท 
        ตั้งรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                            จำนวน         5,000.00   บาท 
        ตั้งรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
         ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย       จำนวน         3,000.00   บาท 
        ตั้งรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
     ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย       จำนวน         3,000.00   บาท 
        ตั้งรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

/ค่าใบ... 
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     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร          จำนวน        5,000.00   บาท 
        ตั้งรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง         จำนวน   5,000.00  บาท 
        ตั้งรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     รวม    3,641,000.00   บาท 
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่          จำนวน    3,500,000.00   บาท 
        ตั้งรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
     ดอกเบี้ย                              จำนวน      97,000.00   บาท 
        ตั้งรับน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
     รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ          จำนวน      44,000.00   บาท 
        ตั้งรับน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      รวม        80,000.00   บาท 
     ค่าขายแบบแปลน                    จำนวน        50,000.00   บาท 
        ตั้งรับน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
     เงินที่มีผู้อุทิศให้                              จำนวน           5,000.00  บาท 
        ตั้งรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                              จำนวน         25,000.00  บาท 
        ตั้งรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  หมวดรายได้เจากทุน      รวม       20,000.00   บาท 
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน          จำนวน        20,000.00   บาท 
        ตั้งรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หมวดภาษีจัดสรร      รวม 24,280,000.00   บาท 
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน        จำนวน      250,000.00   บาท 
        ตั้งรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                  จำนวน  16,000,000.00   บาท 
        ตั้งรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                จำนวน    2,100,000.00   บาท 
        ตั้งรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
        ภาษีธุรกิจเฉพาะ                    จำนวน        40,000.00   บาท 
        ตั้งรับน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
     ภาษีสรรพสามิต                                               จำนวน    4,100,000.00   บาท 
        ตั้งรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
     ค่าภาคหลวงแร่                                       จำนวน         40,000.00   บาท 
        ตั้งรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       จำนวน         50,000.00   บาท 
        ตั้งรับเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
                                                                                                              /ค่าธรรมเนียม... 
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     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
                                                                                จำนวน 1,700,000.00   บาท 
        ตั้งรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      รวม 27,000,000.00   บาท 
     เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ         
                    จำนวน 27,000,000.00   บาท 
        ตั้งรับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 
        นายกเทศมนตรี   สำหรับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 พร้อมทั้งรายละเอียด 
     ประมาณการ รายรับ จะขอให้ผู้อำนวยการกองคลังได้อ่านให้ที่ประชุมทราบและสำหรับ 
    รายละเอียดประมาณการ รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ.๒๕๖5 แยกตามแผนงานต่าง ๆ รวม ๑2 แผนงานนั้น ตามที่สมาชิกสภาเทศบาล 
    ทุกท่าน ได้มีร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปรากฏอยู่ในมือ จึงขออนุญาตให้  
    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองทุกกอง ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด 
    แต่ละแผนงานในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดติดใจสงสัยในประเด็นใดหรือข้อใดให้  
    หมายเหตุไว้เพื่ออภิปรายภายหลัง  
         ที่ประชุม   ผู้อำนวยการกองคลังได้นำเสนอรายรับและหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง 
    ทุกกองได้นำเสนอรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปี 
     งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 จนจบทุกแผนงาน  
        ประธานสภา ตามที่นายกเทศมนตรีได้นำเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.๒๕๖5 อย่างละเอียดให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ท่านสมาชิกมีความเห็นอย่างไร 
       โดยจะเปิดให้มีการอภิปรายกันพอสมควร เริ่มตั้งแต่ด้านรายรับ รายจ่าย บันทึกหลักการ  
    และเหตุผล จนถึงรายละเอียดประมาณการรับ ประมาณการจ่าย คำแถลงงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 สมาชิกมีความเห็นว่าอย่างไร ก่อนที่จะรับหลักการ อาจจะ 
    มีการสอบถามหรือเปิดให้อภิปรายตามสมควร ถ้ามีประเด็นที่เห็นว่ายังไม่เหมาะสม ก็ยังมี 
    ขั้นแปรญัตติอีกครั้งหนึ่ง ช่วงนี้เป็นการอภิปราย ก่อนจะมีมติรับหลักการ   
    หลังจากที่ให้เวลาตามสมควรในการอภิปราย โดยไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย และ 
    ได้ตรวจสอบแล้ว สมาชิกสภาอยู่ครบองค์ประชุม ต่อไปจะขอมติจากที่ประชุมว่า  
    หากสมาชิกสภาท่านใดเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
    งบประมาณพ.ศ.๒๕๖5 ควรรับหลักการก็ขอความเห็นชอบด้วยการยกมือ  
       ที่ประชุม           เห็นชอบด้วยการยกมือ  
                   เห็นชอบ          11 เสียง  
                   ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
                   งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)   
     มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
      พ.ศ.๒๕๖5 จำนวน 11 เสียง   
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภา       งบประมาณ พ.ศ.2565   

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   
    แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 103, 105) 

นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน   ขอให้ข้อมูลปีที่ผ่านมา คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ปลัดเทศบาล/  พ.ศ.๒๕๖4 มี ๔ ท่าน ดังนี้ 
เลขานุการสภา 1.นายจันทร์เพชร อุ่นกลม ประธานกรรมการ 2.นายมีชัย อินอุเทน กรรมการ 

3.นายลิน นันสีบุตร กรรมการ    4.นายทัศนัย รัตนวงค์ กรรมการ/ 
เลขานุการ 

ประธานสภา   ขอให้สมาชิกสภาได้เสนอว่าจะให้มีทั้งหมดกี่คน 
นายภคพล จังตระกูล   ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน 
สมาชิกสภา 
ประธานสภา มีสมาชิกท่ านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบให้มี  
    คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน 
ที่ประชุม           เห็นชอบด้วยการยกมือ  
                   เห็นชอบ          11 เสียง  
                   ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
                   งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
ประธานสภา ขอให้สมาชิกได้เสนอชื่อและผู้รับรอง ๒ คน โดยจะเลือกทีละคน ขอเชิญเสนอชื่ อ 
    คนที่ ๑ 
นายภคพล จังตระกูล เสนอ นายอนุวัฒน์ ยะสานติทิพย์ 
สมาชิกสภา 
ที่ประชุม  นายสัมฤทธิ์ อุดมเดชาเวทย์ และ นายทวีศักดิ์ แก้วจันทร์ ยกมือรับรอง 
ประธานสภา มีใครจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่านายอนุวัฒน์ ยะสานติทิพย์ ได้รับเลือก 
    เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑ ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่ ๒ 
นายจันทร์เพชร อุ่นกลม เสนอ นายมานิส คัณทักษ์ 
สมาชิกสภา 
ที่ประชุม  นายบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร และ นายอนุวัฒน์ ยะสานติทิพย์ ยกมือรับรอง 
ประธานสภา มีใครจะเสนอชื่อ อ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านายมานิส คัณทักษ์ ได้รับเลือกเป็น 
    กรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่ 3 
นายทวีศักดิ์ แก้วจันทร์ เสนอ นายบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร 
สมาชิกสภา 
ที่ประชุม  นายจันทร์เพชร อุ่นกลม และ นายพัฒนชัย จุลพรหม ยกมือรับรอง 
ประธานสภา มีใครจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่านายบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร ได้รับเลือกเป็น 
    กรรมการแปรญัตติคนที่ 3  

  สรุปคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 คน คือ ๑.นายอนุวัฒน์ ยะสานติทิพย์ 2.นายมานิส 
คัณทักษ์  3.นายบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม          รับทราบ 
/เลขานุการ... 
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เลขานุการสภา ขออนุญาตท่านประธานสภาและที่ประชุม เลขานุการสภาขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติ  
    ทั้ง 3 ท่าน เข้าประชุม เวลา 13.00 น. ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม 
     เพ่ือเลือกประธาน, เลขานุการ และกำหนดนัดประชุมพิจารณาคำแปรญัตติต่อไป 
ที่ประชุม           รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภา  (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   
     แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 49) 

เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖5 
   แล้ว จึงขอปรึกษาว่าจะนัดกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ วันที่เท่าไหร่ ตามระเบียบ 
          กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 49) เชิญท่านเลขานุการ 

เลขานุการสภา ระเบียบข้อ ๔๙ เกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาแปรญัตติ กำหนดไว้ว่า ร่างเทศบัญญัติ  
    ที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  
    ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างเทศบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
    โดยละเอียดแล้ว ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ  
    ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  
ประธานสภา ขอให้สมาชิกได้เสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 
นายภคพล จังตระกูล ขอเสนอวันที่ 2 - 3 สิงหาคม ๒๕๖4 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้น 
    เวลาพักกลางวัน ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม 
ประธานสภา มีท่านใดจะเสนอวันอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบกำหนดระยะเวลายื่น 
    คำแปรญัตติ ในวันที่ 2 - 3 สิงหาคม ๒๕๖4 ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม 
ที่ประชุม           เห็นชอบด้วยการยกมือ  
                   เห็นชอบ          11 เสียง  
                   ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
                   งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

  มติที่ประชุมเห็นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ในวันที่ 2 - 3 สิงหาคม ๒๕๖4 
จำนวน 11 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายกเทศมนตรี กระผมขอรายงานผลการดำเนินการในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
      (COVID-19) ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ดังนี้ 
  1.จัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
         เทศบาลตำบลศรีสงคราม  
   2.อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอศรีสงคราม เพ่ือจัดทำโรงพยาบาลสนาม ณ หอประชุม 
          อำเภอศรีสงคราม   
  ส่วนรายละเอียด เรียนเชิญ ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงต่อที่ประชุม 
นางกรกมล ณัฐวรนันท์ เทศบาลตำบลศรีสงครามได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือใช้ในการป้องกัน 
ผู้อำนวยการกองคลัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

/1.เบิกจ่าย... 
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   1.เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.)  
                          จำนวน 2 ครั้ง  
      - ครั้งที่ 1 จำนวน 29,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะสีแดง, ถุงสีแดง และ 
                            ที่กดแอลกอฮอล์  
      - ครั้งที่ 2 จำนวน 91,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 
         15 เตียง, แอลกอฮอล์, ชุด PPE และจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
                            ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กักตัวในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม  
   2.เบิกจ่ายจากเงินสะสมของเทศบาลตำบลศรีสงคราม  จำนวน 120,000 บาท  
      เพ่ือจัดซื้อเตียงและอุปกรณ์ มอบให้อำเภอศรีสงคราม เพ่ือจัดทำโรงพยาบาลสนาม  
          ณ หอประชุมอำเภอศรีสงคราม จำนวน 40 ชุด  
   3.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
          เทศบาลตำบลศรีสงคราม จำนวน 18,000 บาท, ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 
                          39,700 บาท และอ่ืน ๆ ที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 120,000 บาท  
                          โดยเบิกจ่ายจากเงินสะสมของเทศบาลตำบลศรีสงคราม 
   4.การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 
      โคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 250 ราย โดยการงดเก็บค่าเช่าในเดือน สิงหาคม 
           2564 เป็นเงินจำนวน 100,874.16 บาท 
นายกเทศมนตรี ขอเพ่ิมเติมการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  
   โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถ้าหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น เทศบาลตำบล 
   ศรีสงครามจะงดเก็บค่าเช่าในเดือน กันยายน 2564 ด้วย กระผมจึงขอนำเรียนต่อ 
   ที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายสิทธิชัย วงค์วันดี กระผม มีเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุม จำนวน 2 เรื่อง  
รองนายกเทศมนตรี 1.ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้ให้ความ 
   ร่วมมือตามมาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เป็น 
   อย่างดี และขอขอบคุณมายังเทศบาลตำบลศรีสงครามที่งดเก็บค่าเช่าในเดือน สิงหาคม 
    2564  
    2.นายอำเภอศรีสงครามขอขอบคุณเทศบาลตำบลศรีสงคราม ที่ดำเนินการจัดตั้ง 
   ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
   ตำบลศรีสงคราม 
ที่ประชุม  รับทราบ  
นายภคพล จังตระกูล ของบซ่อมแซมไหล่ทางท่ีทรุด ถนนซอยเทศบาล 24 (ห้วยน้ำจั้น) 
นายกเทศมนตรี ถนนซอยเทศบาล 24 (ห้วยน้ำจั้น) ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม 
    ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ในการนี้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว 
    กระผมจะมอบท่านธราพงษ์ เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรี และกองช่างเข้าสำรวจ  
   พ้ืนที่ต่อไป 

/นายจันทร์เพชร... 
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นายจันทร์เพชร อุ่นกลม ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาชนจึงสนใจ 
    รับฟังข่าวสารจากเทศบาลตำบลศรีสงครามมากขึ้น จึงขอความอนุเคราะห์ดำเนินการ  
    สำรวจและซ่อมแซม เสียงตามสายที่บางจุดชำรุดหรือเสียงไม่ดัง 
นายกเทศมนตรี กระผมมอบกองช่างเข้าดำเนินการแล้ว โดยกองช่างจะเร่งดำเนินการโดยด่วน 
นายจันทร์เพชร อุ่นกลม ขอความอนุเคราะห์จัดซื้อบันได เนื่องจากการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชน 
    บางเขตพ้ืนที่รถกระเช้าเข้าไปไม่ถึง  
นายกเทศมนตรี กระผมจะมอบงานพัสดุและงานที่เก่ียวข้องดำเนินการจัดซื้อต่อไป  
นายจันทร์เพชร อุ่นกลม ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างหน้าบ้านนายศรีอุดร ผาอิดดี, 
     นางสาวยุวดี บุพศิริ และนางพิศ ขรรศร  
นายกเทศมนตรี กระผมจะมอบกองช่างเข้าดำเนินการซ่อมแซมต่อไป 
นายจันทร์เพชร อุ่นกลม ขอความอนุเคราะห์ทำความสะอาดภายในบริเวณขนส่ง เพราะวันไหนที่มีฝนตก 
    ประชาชนจะใช้เป็นที่หลบฝน รอตักบาตร พระสงค์, สามเณรก็เข้าไปรับบิณฑบาตภายใน 
     บริเวณขนส่ง ซึ่งภายในขนส่งมีขี้หมาเต็มไปหมด ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน สกปรกมาก  
นายกเทศมนตรี กระผมจะมอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าดำเนินการต่อไป  
ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภา    มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม 
    ประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
    ประจำปี 2564 สำหรับวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ บัดนี้ 
 

ปิดประชุม เวลา ๑๑.40 น. 
 

 
                                      (ลงชื่อ)      เจ้าพระยา มณีปกรณ ์       ผู้บันทึกการประชุม 
                                                 (นายเจ้าพระยา มณีปกรณ์) 
                                                    นักทรัพยากรบุคคล 
 

 
 

                                      (ลงชื่อ)          นวรัตน์ ลิจว้น              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวนวรัตน ์ลิจ้วน) 

                                             เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม    
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  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๖4 เห็นว่าถูกต้องเรียบร้อย จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 
 
  
 
 
 

                                      (ลงชื่อ)            ภคพล จังตระกูล                ประธานกรรมการ 
                                                       (นายภคพล จังตระกูล) 
 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)         สัมฤทธิ์ อุดมเดชาเวทย์            กรรมการ 
                                                    (นายสัมฤทธิ์ อุดมเดชาเวทย์) 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)            จันทร์เพชร อุ่นกลม             กรรมการ/เลขานุการ 
                                                       (นายจันทร์เพชร อุ่นกลม) 
 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)               ลิน นันสีบุตร                   ผู้รับรอง 
                                                          (นายลิน นันสีบุตร) 
                                               ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


