
ส ำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
ในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจ ำปี ๒๕๖3 

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎำคม ๒๕63 เวลำ ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

    ผู้มำประชุม 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อตัว  -  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑ นำยอนุวัฒน์ ยะสำนติทิพย์ ประธำนสภำเทศบำล อนุวัฒน์       ยะสำนติทิพย์ 
๒ นำยภคพล จังตระกูล รองประธำนสภำเทศบำล ภคพล         จังตระกูล 
๓ นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม สมำชิกสภำเทศบำล จันทร์เพชร   อุ่นกลม 
๔ นำยมีชัย อินอุเทน สมำชิกสภำเทศบำล มีชัย           อินอุเทน 
๕ 
๖ 

นำยทัศนัย 
นำยพัฒนชัย 

รัตนวงค ์
จุลพรหม 

สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 

ทัศนัย         รัตนวงค ์
พัฒนชัย       จุลพรหม 

7 นำยลิน นันสีบุตร สมำชิกสภำเทศบำล ลิน             นันสีบุตร 
8 นำยสว่ำง ไชยต้นเทือก สมำชิกสภำเทศบำล สว่ำง           ไชยต้นเทือก 
9 

๑0 
นำยสัมฤทธิ์ 
นำยทวีศักดิ์ 

อุดมเดชำเวทย์ 
แก้วจันทร์ 

สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 

สัมฤทธิ์        อุดมเดชำเวทย์ 
ทวีศักดิ์        แก้วจันทร์ 

๑1 นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน ปลัดเทศบำล/เลขำนุกำรสภำ นวรัตน์        ลิจ้วน 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 ๑. นำยยุทธนำ         เรืองวรบูรณ์ นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
      2. นำยนัฐวุฒ ิ       ไชยเสือ  รองนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 

3. นำยสมบูรณ ์  ผ่ำนส ำแดง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
4. นำยยุทธศักดิ์       สุขวิพัฒน์ ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม  
5. ว่ำที่ร้อยโทวิรุจน์    ไชยสัตย์  รองปลัดเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
๗. นำงอักษร    แก้วจันทร์ หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
๘. นำงกรกมล   ณัฐวรนันท์  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
๙. นำงสำวธำริณี   เครือวำค ำ  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
๑๐. พันจ่ำเอกเบญจรงค์   นรำศรี   หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ 
๑๑. นำยภิรมย์     พรมบุตร  หัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ 
๑๒. นำงสำวพำยรินทร์  พุทธรักษำ หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
๑๓. ว่ำที่ร้อยเอกอดิศักดิ์ ปิระนันท์ นักวิชำกำรพัสดุ 
๑๔. นำยเจ้ำพระยำ   มณีปกรณ์ นักทรัพยำกรบุคคล 
๑๕. นำงสำวช่อลดำ   อนุญำหงษ์ นักประชำสัมพันธ์ 
๑๖. นำยไพบูลย์  นำมพบ  นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ 
๑๗. นำยสรรเพชญ  พรหมประกำย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
๑๘. นำยพีรพงษ์  ประเสริฐสังข์ นักกำร 
๑๙. นำงสำววิไลพร  อรุณำ   ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

      ๒๐. นำงสำวจิรำธร  แสงอรุณ นักพัฒนำชุมชน 
21. นำยศุภชัย  ทิพย์ประมวล นิติกร  

เมื่อถึงเวลำ ๐๙.๐๐ น. เลขำนุกำรสภำเห็นว่ำสมำชิกสภำเทศบำลมำครบองค์ประชุมจึงเชิญสมำชิกสภำเทศบำล 
เข้ำห้องประชุม และกล่ำวเชิญประธำนสภำจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย และเปิดประชุมตำมระเบียบวำระ  
กำรประชุมต่อไป 
            /ระเบียบ.... 
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ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
นำยอนุวัฒน์ ยะสำนติทิพย์   1.1  เทศบำลต ำบลศรีสงครำม ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประธำนสภำ                จ ำนวน 5 ฉบับดังนี้ 
          1) แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 พฤษภำคม พ.ศ.2563 
          2) แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ.2562 
          3) แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ.2563  
          4) แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 29 พฤษภำคม พ.ศ.2563  
          5) แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ.2563 
 1.2 นำยธรำพงษ์  เรืองวรบูรณ์ รองนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม ขอลำไปพบแพทย์ตำมนัด 

1.3 เทศบำลต ำบลศรีสงครำมได้รับรำงวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น
ด้ำนส่งเสริมโครงกำรตลำดประชำรัฐท้องถิ่นสุขใจ และท่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม  
ก็ได้รับรำงวัลผู้บริหำรท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนภำรกิจ ท ำให้มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น โครงกำรเดียวกัน  

ที่ประชุม รบัทรำบ 
  

ระเบียบวำระท่ี ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งก่อน 
ประธำนสภำ  ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจและรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม  
     สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี 2563 วันที่ 25 พฤษภำคม 2563 
     มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม  เห็นชอบด้วยกำรยกมือ 

    เห็นชอบ  9 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 

 

ระเบียบวำระท่ี ๓   เรื่องเพื่อพิจำรณำ 
ประธำนสภำ         เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2563 มำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่   
                       จ ำนวน 5 รำยกำร และตั้งจ่ำยเพิ่ม จ ำนวน 1 รำยกำร  
                       (อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ  
                        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน  
                        และสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ให้เป็น  
                        อ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น) 
                       3.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณมำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 

    แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จ ำนวน 3 รำยกำร 
     1) ค่ำจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ตั้งไว้ 17,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 
                            จ ำนวน 1 เครื่องมีลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้ 
                        - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดำษ A4 อัตโนมัติ(Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่ำ 30 แผ่น 
                        - สำมำรถสแกนเอกสำรได้ 2 หน้ำ อัตโนมัติ 
                        - มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi 
                        - มีควำมเร็วในกำรสแกนกระดำษ A4 ได้ไม่น้อยกว่ำ 20 ppm 
                        - สำมำรถสแกนเอกสำรได้ไม่น้อยกว่ำกระดำษ A4 
                        - มีช่องเชือ่มต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

/โอน... 
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                          (โอนลดจำกแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

     โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยยินดีต้อนรับทำงเข้ำออกเขตเทศบำล 
คงเหลือก่อนโอน 120,000 – 17,000 คงเหลือ 103,000 บำท) 

 มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
 เห็นชอบ    9 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
 งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 
  
ประธำนสภำ  2) ค่ำจัดซื้อถังน้ ำสแตนเลส และป้ัมน้ ำอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง ตั้งไว้ 83,000.-บำท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อถังน้ ำสแตนเลส ขนำด 2,000 ลิตร ปั้มน้ ำอัตโนมัติ แบบแรงดันคงท่ี   

ขนำด 250 วัตต์ และวัสดุอุปกรณ์ในกำรติดตั้ง พร้อมติดตั้ง จ ำนวน 2 ชุด ๆ ละ 41,500.-บำท 
                           (โอนลดจำกแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนโครงกำรติดตั้ง  
                           ระบบน้ ำประปำส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีสงครำม  คงเหลือก่อนโอน  83,000 – 83,000  
                           คงเหลือ 0 บำท)   
                           มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม                เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
                           เห็นชอบ    9 เสียง  
                           ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
                           งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 

ประธำนสภำ  3) โครงกำรก่อสร้ำงคันหินบริเวณลำนห้ำแยก ตั้งไว้ 122,600.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำง  
                           คันหินบริเวณห้ำแยก คันหินยำว 111.40 เมตร และเครื่องหมำยขอบคันหิน (สีด ำสลับสีขำว)  
           ตำมแบบกองช่ำงเทศบำลต ำบลศรีสงครำมก ำหนด (โอนลดจำกแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำร  
                           ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยยินดีต้อนรับทำงเข้ำออกเขตเทศบำล   
             คงเหลือก่อนโอน 103,000 – 103,000 คงเหลือ 0 บำท  
  โอนลดจำกแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน 

โครงกำรประชำคมท้องถิ่น คงเหลือก่อนโอน 20,000 – 19,600 คงเหลือ 400 บำท)  
 มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
 เห็นชอบ    9 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
 งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 
 
 

                                                                                                          /4... 
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ประธำนสภำ           (4) แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน จ ำนวน 1 รำยกำร 
โครงกำรปรับปรุงถนนซอยเทศบำล 20 (ข้ำงร้ำนขนมจีน) ตั้งไว้ 18,250.-บำท   
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงปรับปรุงถนนซอยเทศบำล 20 (ข้ำงร้ำนขนมจีน) โดยรื้อถอนและก่อสร้ำงผิวทำง  
ค.ส.ล. กว้ำง 2.50 เมตร หนำ 0.15 เมตร ตำมแบบมำตรฐำน ท.1-01 และ แบบกองช่ำงเทศบำล
ต ำบลศรีสงครำมก ำหนด  (โอนลดจำกแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนนโครงกำรปรับปรุง
ถนนซอยเทศบำล 6/5 คงเหลือก่อนโอน 14,800 – 14,800 คงเหลือ 0 บำท)  
(โอนลดจำกแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบ ำบัดน้ ำเสีย  
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ซอยเทศบำล 17 (ช่วงปำกซอยถึงร้ำนชัยชนะกำรยำง) 

  คงเหลือก่อนโอน 5,000 – 3,450 คงเหลือ 1,550 บำท) 
         มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม       เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
                 เห็นชอบ   9 เสียง  
                 ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
                 งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 
 
ประธำนสภำ        (5) แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบ ำบัดน้ ำเสีย จ ำนวน 1 รำยกำร 

โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำถนนเทศบำล 9 (หลังป่ำช้ำวัดศรีสมบูรณ์) ตั้งไว้ 59,730.-บำท   
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรื้อถอนผิวทำง ค.ส.ล. วำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 เมตร 
จ ำนวน 2 แถว ๆ ละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน ก่อสร้ำงก ำแพงปำกท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. และก่อสร้ำง
ผิวทำง ค.ส.ล. ทดแทนผิวทำงที่รื้อถอน ตำมแบบมำตรฐำน ท.1 -01 และ แบบกองช่ำงเทศบำล
ต ำบลศรีสงครำมก ำหนด   
(โอนลดจำกแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำโครงกำรทัศนศึกษำดูงำนส ำหรับ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  คงเหลือก่อนโอน 30,000 – 30,000 คงเหลือ 0 บำท    
โอนลดจำกแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำรค่ำใช้จ่ำยในกำร  
ส่งนักกีฬำเข้ำแข่งขัน  คงเหลือก่อนโอน 30,000 – 29,730 คงเหลือ 270 บำท) 

               มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม       เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
                 เห็นชอบ   9 เสียง  
                 ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
                 งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 
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ประธำนสภำ        3.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2563   
        มำตั้งจ่ำยเพิ่มในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน จ ำนวน 1 รำยกำร  
        โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบำล 17 (ช่วงบริเวณรำงระบำยน้ ำลอยฟ้ำ) เดิมตั้งไว้  
           218,000.-บำท ขออนุมัติโอนเพิ่ม จ ำนวน 27,400.-บำท รวมเป็นเงิน 245,400.-บำท 
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ขนำดกว้ำงเฉลี่ย 5 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 79 เมตร 
                   พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 395 ตำรำงเมตร ตำมแบบมำตรฐำน ท.1 -01 และ แบบกองช่ำงเทศบำล 
                  ต ำบลศรีสงครำมก ำหนด (โอนลดจำกแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับ 
          เคหะชุมชนเงินเดือนพนักงำน คงเหลือก่อนโอน 195,176 – 27,400 คงเหลือ 167,776 บำท)  
              มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม      เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
                 เห็นชอบ   9 เสียง  
                 ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
                 งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 

ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4  
ประธำนสภำ  ในวำระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักกำรตำมท่ีนำยกเทศมนตรีไดเ้สนอร่ำงเทศบัญญัติ งบประมำณ  
 รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 ที่เป็นเอกสำรในมือสมำชิกสภำทุกท่ำนแล้ว  
 ขอให้นำยกเทศมนตรีได้แถลงงบประมำณต่อสภำแห่งนี้ด้วย  
นำยยุทธนำ เรืองวรบูรณ์ ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม  
นำยกเทศมนตรี บัดนี้  ถึ งเวลำที่คณะผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลศรีสงครำม จะได้ เสนอร่ำงเทศบัญญั ติ 
  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  ๒๕๖4 ต่อสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น   
     ในโอกำสนี้คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลศรีสงครำม จึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำน  
  ได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 
     พ.ศ.๒๕๖4  ดังต่อไปนี้ 

1. สถำนะกำรคลัง 

    1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 20 กรกฎำคม  พ.ศ.2563  เทศบำลต ำบลศรีสงครำมมีสถำนะกำรเงินดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝำกธนำคำร  จ ำนวน    19,520,860.23  บำท 
 1.1.2 เงินสะสม   จ ำนวน    12,611,482.88  บำท 
 1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน      5,631,559.92  บำท 
 1.1.4 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท 
 1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน                 จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท 
     1.2  เงินกู้คงค้ำง   จ ำนวน  11,749,954.45  บำท  
 
 
                                                                                                                            /กำรบริหำร... 
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2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ.2563 
    (1) รำยรับจริงทั้งสิ้น  40,033,422.25  บำท  ประกอบด้วย 
 หมวดภำษีอำกร      จ ำนวน                 326,364.00  บำท 
 หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต   จ ำนวน                 277,054.21  บำท 
 หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน     จ ำนวน                    2,244,815.11  บำท 
 หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์  จ ำนวน            0.00  บำท                                                                                                                    
 หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด     จ ำนวน                       46,692.36  บำท 
 หมวดรำยได้จำกทุน     จ ำนวน                          4,300.00   บำท 
 หมวดภำษีจัดสรร     จ ำนวน                 17,147,797.57  บำท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จ ำนวน                 19,986,399.00  บำท 
 

    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     จ ำนวน                  2,334,250.00    บำท 
    (3) รำยจ่ำยจริง  จ ำนวน   34,560,844.80  บำท  ประกอบด้วย 
 งบกลำง        จ ำนวน         6,727,399.26   บำท 
 งบบุคลำกร                   จ ำนวน                   12,625,072.00 บำท 
 งบด ำเนินงำน       จ ำนวน                   10,192,524.54  บำท 
 งบลงทุน             จ ำนวน                     1,211,500.00  บำท 
 งบรำยจ่ำยอื่น      จ ำนวน                                   0.00  บำท 
 งบเงินอุดหนุน      จ ำนวน                     3,804,349.00  บำท 
 

    (4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน                     2,334,250.00  บำท 
    (5) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม                     จ ำนวน                      0.00  บำท 
    (6) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม     จ ำนวน                                   0.00 บำท 
    (7) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินกู ้     จ ำนวน                                   0.00 บำท 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

อ ำเภอศรสีงครำม จังหวัดนครพนม 
 

2.1 รำยรับ 
 

รำยรับ 
รำยรับจริง 
ปี 2562  

ประมำณกำร 
ปี 2563  

ประมำณกำร 
ปี 2564 

รำยได้จัดเก็บเอง    
    หมวดภำษีอำกร 1,035,213.49 1,115,000.00 1,000,000.00 
    หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และ
ใบอนุญำต 

360,463.70 360,500.00 363,500.00 

    หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 2,754,067.76 2,928,000.00 2,770,000.00 
    หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำร
พำณิชย์ 

0.00 0.00 0.00 

    หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 14,642.25 106,500.00 106,500.00 
    หมวดรำยได้จำกทุน 59,975.00 20,000.00 20,000.00 
    รวมรำยได้จัดเก็บเอง 4,224,371.20 4,530,000.00 4,260,000.00 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

 
 

  

    หมวดภำษีจัดสรร 23,096,831.02 23,440,000.00 23,940,000.00 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
23,096,831.02 

 
23,440,000.00 

 
23,940,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,175,621.37 26,030,000.00 26,800,000.00 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

 
23,175,621.37 

 
26,030,000.00 

 
26,800,000.00 

 

รวม 
 

50,496,823.59 
 

54,000,000.00 
 

55,000,000.00 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
อ ำเภอศรสีงครำม  จังหวัดนครพนม 

 
2.2 รำยจ่ำย 
 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2563 

ประมำณกำร  
ปี 2564 

จ่ำยจำกงบประมำณ    

งบกลำง 8,160,813.21 9,346,690.00 9,309,690.00 

งบบุคลำกร 15,891,360.00 19,032,900.00 19,677,040.00 

งบด ำเนินงำน 14,086,646.33 14,364,210.00 14,466,810.00 

งบลงทุน 5,606,198.28 5,409,200.00 5,528,460.00 

งบเงินอุดหนุน 5,795,000.00 5,847,000.00 6,018,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 49,540,017.82 54,000,000.00 55,000,000.00 
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ส่วนที่ 2 
 

เทศบญัญตั ิ
เรื่อง 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

ของ 
 

เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
อ ำเภอศรีสงครำม  จังหวัดนครพนม 
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ประกอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม 

 
ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  

    แผนงำนบริหำรทั่วไป 14,665,220.00 

    แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1,095,840.00 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  

    แผนงำนกำรศึกษำ 12,478,150.00 

    แผนงำนสำธำรณสุข 4,363,290.00 

    แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 749,940.00 

    แผนงำนเคหะและชุมชน 8,782,910.00 

    แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 369,000.00 

    แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 1,225,000.00 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  

    แผนงำนกำรเกษตร 0.00 

    แผนงำนกำรพำณิชย์ 1,960,960.00 

ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  

    แผนงำนงบกลำง 9,309,690.00 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 55,000,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       /เทศบัญญัติ... 
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เทศบัญญัติ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

อ ำเภอศรสีงครำม จังหวัดนครพนม 
 

 โดยที่ เป็นกำรสมควรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 อำศัยอ ำนำจตำมควำม 
ในพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มำตรำ 65 จึงตรำเทศบัญญัติ  
ขึ้นไว้โดยควำมเห็นชอบของสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมและโดยควำมเห็นชอบของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครพนม 

 ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่ำ เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 55,000,000.00 บำท  
 ข้อ 4 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   
เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 55,000,000.00 บำท โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ดังนี้ 
 

แผนงำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป  
    แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 14,665,220.00 
    แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1,095,840.00 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
    แผนงำนกำรศึกษำ 12,478,150.00 
    แผนงำนสำธำรณสุข 4,363,290.00 
    แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 749,940.00 
    แผนงำนเคหะและชุมชน 8,782,910.00 
    แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 369,000.00 
    แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 1,225,000.00 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  
    แผนงำนกำรเกษตร 0.00 
    แผนงำนกำรพำณิชย์ 1,960,960.00 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  
    งบกลำง 9,309,690.00 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 55,000,000.00 

  

 

                                                                                                                           /ข้อ ๕ ... 
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ข้อ 5 งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร จ่ำยจำกรำยได้ เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น………-………….… บำท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 
งบกลำง - 
งบบุคลำกร  (หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว)  - 
งบด ำเนินงำน  (หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่ำสำธำรณูปโภค)  - 
งบลงทุน  (หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) - 
งบรำยจ่ำยอื่น  (หมวดรำยจ่ำยอื่น)  - 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) - 

รวมรำยจ่ำย - 
 
 ข้อ 6 ให้นำยกเทศมนตรี ปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิก
จ่ำยเงินของเทศบำล 
 ข้อ 7 ให้นำยกเทศมนตรี มีหน้ำที่รักษำกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัตินี้ 
 

   ประกำศ ณ วันที่.......................................................  

 
 
       (ลงนำม)       
              (.........................................) 
       ต ำแหน่ง   นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม   
 
 
 
       เห็นชอบ 
 
 
 
(ลงนำม)    
   (………….…………………………….) 
ต ำแหน่ง    ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครพนม   
 

 

 

 



 
 

 

-๑3- 
รำยงำนประมำณกำรรำยรบั 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
เทศบำลต ำบลศรีสงครำมอ ำเภอศรสีงครำม จังหวัดนครพนม 

 

 รำยรับจริง ประมำณกำร 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่ำง  
(%) ปี 2564 

หมวดภำษีอำกร 
    ประเภทรำยรับ 
    ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง   

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

680,000.00 

 
 

-4.41 % 

 
 

650,000.00 

    ภำษีโรงเรือนและที่ดิน 641,187.99 602,988.44 597,704.44 0.00 0.00 % 0.00 
    ภำษีบ ำรุงท้องที ่ 20,801.99 17,182.62 19,295.05 0.00 0.00 % 0.00 
    ภำษีป้ำย  269,115.00 357,562.00 363,437.00 350,000.00 -14.29 % 300,000.00 
    อำกรฆ่ำสัตว์ 76,230.00 69,276.00 54,777.00 85,000.00 -41.18 % 50,000.00 

รวมหมวดภำษีอำกร 1,007,334.98 1,047,009.06 1,035,213.49 1,115,000.00  1,000,000.00 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 
    ประเภทรำยรับ 
    ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ 

 
 

111,525.00 

 
 

100,221.00 

 
 

50,943.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 % 

 
 

0.00 
    ค่ำธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 22,419.00 20,217.00 10,278.00 0.00 0.00 % 0.00 
    ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ  4,859.70 5,005.20 5,684.20 5,000.00 200.00 % 15,000.00 
    ค่ำธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 228,150.00 213,660.00 222,230.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00 

 
 
 

                                                                                                                                                                             /๕.ค่ำ... 
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 รำยรับจริง ประมำณกำร 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่ำง  
(%) ปี 2564 

   ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนอุจจำระหรือสิ่งปฏิกูล 8,500.00 9,000.00 9,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
   ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ  2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
   ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนรำษฎร  1,510.00 740.00 1,080.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
   ค่ำใบอนุญำตจดทะเบียนพำณิชย์ 3,070.00 4,360.00 4,030.00 3,500.00 0.00 % 3,500.00 
   ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฏหมำยจรำจรทำงบก 72,600.00 36,650.00 28,025.50 60,000.00 -16.67 % 50,000.00 
   ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  10,650.00 6,000.00 6,700.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00 
   ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสม  
   อำหำรในครัว  หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน  200  ตำรำงเมตร 

8,600.00 6,950.00 6,700.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00 

   ค่ำใบอนุญำตให้ตั้งตลำดเอกชน 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00 
   ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร  5,544.00 2,843.50 6,868.50 3,000.00 0.00 % 3,000.00 
   ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง 3,305.00 6,255.00 5,925.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 480,732.70 413,901.70 360,463.70 360,500.00  363,500.00 

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 
   ค่ำเช่ำที่จอดรถยนต์   

 
97,734.00 

 
77,375.00 

 
52,290.00 

 
80,000.00 

 
-37.50 % 

 
50,000.00 

   ค่ำเช่ำที่จอดรถสำมล้อเครื่อง 10,500.00 19,500.00 16,380.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00 
   ค่ำเช่ำที่ขำยของในตลำดสด 711,635.00 1,020,530.00 986,182.00 1,00,000.00 0.00 % 1,00,000.00 

   ค่ำเช่ำทรัพย์สินอื่นๆ (ห้องประชุมเทศบำล) 32,651.00 44,890.00 67,006.00 30,000.00 66.67 % 50,000.00 
   ค่ำเช่ำที่ขำยของในที่สำธำรณะตำมท่ีเทศบำลก ำหนด 233,000.00 215,640.00 252,185.00 250,000.00 -20.00 % 200,000.00 
   ค่ำเช่ำห้องน้ ำ – ห้องส้วม 14,000.00 40,500.00 56,000.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00 
   ค่ำเช่ำแผงจ ำหน่ำยเนื้อ/สุกรรวมค่ำบริหำรกิจกำรโรงผลิตเนื้อสุกร 938,16800 854,748.00 699,368.00 955,000.00 -5.76 % 900,000.00 

 
                                                                                                                                                                            /9.คำ่...                                                                                                                                                                          
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 รำยรับจริง ประมำณกำร 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่ำง  
(%) ปี 2564 

  ค่ำเช่ำกระแสไฟฟ้ำของเทศบำล  297,843.00 340,869.00 396,591.00 350,000.00 0.00 % 350,000.00 
  ค่ำใช้น้ ำประปำตลำดเทศบำล 10,830.00 86,340.00 83,290.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00 
  ค่ำดอกเบี้ยเงินฝำก ก.ส.ท. 21,150.66 23,057.87 24,026.19 12,000.00 25.00 % 15,000.00 
  ค่ำดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร 113,408.49 133,025.25 120,758.57 124,000.00 3.23 % 128,000.00 

รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 2,480,920.15 2,856,475.12 2,754,076.76 2,928,000.00 
 

2,770,000.00 

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 
   ค่ำขำยแบบแปลน   

 
31,500.00 

 
106,500.00 

 
7,000.00 

 
76,500.00 

 
0.00 % 

 
76,500.00 

   เงินที่มีผู้อุทิศให้ 6,500.03 3,001.56 232.25 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
   รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   70,499.00 16,185.00 7,410.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00 

รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 108,499.03 125,686.56 14,642.25 106,500.00  106,500.00 
หมวดรำยได้จำกทุน 
   ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน   

 
73,620.00 

 
0.00 

 
59,975.00 

 
20,000.00 

 
0.00 % 

 
20,000.00 

รวมหมวดรำยได้จำกทุน 73,620.00 0.00 59,975.00 20,000.00  20,000.00 

หมวดภำษีจัดสรร 
   ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 

 
268,358.63 

 
212,102.72 

 
216,914.49 

 
250,000.00 

 
0.00 % 

 
250,000.00 

   ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ.ก ำหนดแผนและขั้นตอน 
   กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. 

 
14,374,876.12 

 
14,725,833.63 

 
14,964,576.96 

 
16,000,000.00 

 
0.00 % 

 
16,000,000.00 

   ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ 1,970,678.95 2,091,795.70 1,925,759.57 2,050,000.00 0.00 % 2,050,000.00 
 
                                                                                                                                                                                       /ภำษีธรุกิจ... 
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 รำยรับจริง ประมำณกำร 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่ำง  
(%) ปี 2564 

   ภำษีธุรกิจเฉพำะ   39,518.36 38,037.63 25,070.51 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
   ภำษีสุรำ   1,120,455.04 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
   ภำษีสรรพสำมิต 2,700,164.82 4,288,092.52 4,592,501.69 3,900,000.00 2.56 % 4,000,000.00 
   ค่ำภำคหลวงแร่   40,200.66 32,811.36 37,045.48 40,000.00 0.00 % 40,000.00 
   ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 35,013.59 33,506.83 40,600.32 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
   ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำม  
   ประมวลกฏหมำยที่ดิน   

1,008,021.00 1,455,260.00 1,294,362.00 1,100,000.00 36.36 % 1,500,000.00 

รวมหมวดภำษีจัดสรร 21,557,287.17 22,877,440.39 23,096,831.02 23,440,000.00  23,940,000.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
    เงินอุดหนุนทั่วไปส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ  
    หน้ำที่  และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ   

 
 

22,105,653.86 

 
 

22,247,502.20 

 
 

23,175,621.37 

 
 

26,030,000.00 

 
 

0.00 % 

 
 

26,800,000.00 
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,105,653.86 22,247,502.20 23,175,621.37 26,030,000.00  26,800,000.00 

รวมทุกหมวด 47,814,047.89 49,568,015.03 50,496,823.59 54,000,000.00  55,000,000.00 

 
 

 

                                                                                                                                                                                            /รำยงำน....



 
 

 

รำยงำนรำยละเอยีดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
อ ำเภอศรสีงครำม จังหวัดนครพนม 

ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น 55,000,000.00 บำท แยกเป็น 
รำยได้จัดเก็บเอง 

หมวดภำษีอำกร รวม 1,000,000.00 บำท 
    ประเภทรำยรับ    
    1.  ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง จ ำนวน 650,000.00 บำท 
         ตั้งรับไว้ตำมจ ำนวนผู้อยู่ในข่ำยช ำระภำษี   
    2.  ภำษีป้ำย          จ ำนวน 300,000.00 บำท 
         ต้ังรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  

    3.  อำกรฆ่ำสัตว์          จ ำนวน 50,000.00 บำท 
         ต้ังรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  

  

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต รวม 363,500.00 บำท 
    ประเภทรำยรับ    
    1.  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขำยสุรำ          จ ำนวน 15,000.00 บำท 
         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  

    2.  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรพนัน          จ ำนวน 0.00 บำท 
         เนื่องจำกปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำไม่มีรำยรับจำกส่วนนี้  
    3.  ค่ำธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย          จ ำนวน 250,000.00 บำท 
         ต้ังรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  

    4.  ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนอุจจำระหรือสิ่งปฏิกูล          จ ำนวน 10,000.00 บำท 
         ต้ังรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  

    5.  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนรำษฎร          จ ำนวน 2,000.00 บำท 
         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  

    6.  ค่ำใบอนุญำตจดทะเบียนพำณิชย์          จ ำนวน 3,500.00 บำท 
         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
    7.  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก  จ ำนวน 50,000.00   บำท  
         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงใน ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
    8.  ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ   จ ำนวน   8,000.00      บำท 
         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงใน ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
    9.  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรในครัวหรือพ้ืนที่ใด  ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน    
         200 ตำรำงเมตร                                                               จ ำนวน     12,000.00   บำท 
        ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงใน ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
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/10.ค่ำใบ... 



 
 

 

                                                                            
  10.  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตตลำดเอกชน          จ ำนวน 5,000.00 บำท 
         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
  11.  ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร        จ ำนวน 3,000.00 บำท 
         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  

  12.  ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง จ ำนวน 5,000.00 บำท 
         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  

  

 
                                        
 

 

                                                                                                                                             /หมวด..... 

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน รวม 2,770,000.00 บำท 
    ประเภทรำยรับ    
    1.  ค่ำเช่ำที่จอดรถยนต์          จ ำนวน 50,000.00 บำท 
         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
    2.  ค่ำเช่ำที่จอดรถสำมล้อเครื่อง          จ ำนวน 12,000.00 บำท 
         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
    3.  ค่ำเช่ำที่ขำยของในตลำดสด          จ ำนวน 1,000,000.00 บำท 
         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
    4.  ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ห้องประชุมเทศบำล)          จ ำนวน 50,000.00 บำท 
         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
    5.  ค่ำเช่ำที่ขำยของในที่สำธำรณะตำมที่เทศบำลก ำหนด          จ ำนวน 200,000.00 บำท 
         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
    6.  ค่ำเช่ำห้องน้ ำ – ห้องส้วม จ ำนวน 15,000.00 บำท 
         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
    7.  ค่ำเช่ำแผงจ ำหน่ำยเนื้อและสุกรรวมค่ำบริหำรกิจกำรโรงผลิตเนื้อสุกร         จ ำนวน 900,000.00 บำท 
         ตั้งรับมำกกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
    8.  ค่ำเช่ำกระแสไฟฟ้ำของเทศบำล         จ ำนวน 350,000.00 บำท 
         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
    9.  ค่ำใช้น้ ำประปำตลำดเทศบำล         จ ำนวน 50,000.00 บำท 
         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
  10.  ค่ำดอกเบี้ยเงินฝำก ก.ส.ท.          จ ำนวน 15,000.00 บำท 
         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
  11.  ค่ำดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร          จ ำนวน 128,000.00 บำท 
         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
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รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

                                                                                          

             

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด รวม 106,500.00 บำท 
    ประเภทรำยรับ 
    1.  ค่ำขำยแบบแปลน          

 
จ ำนวน 

 
76,500.00 

 
บำท 

         ต้ังรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
    2.  เงินที่มีผู้อุทิศให้          จ ำนวน 5,000.00 บำท 
         ตั้งรับเทำ่กับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
    3.  รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ          จ ำนวน 25,000.00 บำท 
         ต้ังรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  

หมวดรำยได้จำกทุน รวม 20,000.00 บำท 
    ประเภทรำยรับ 
    1.  ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน          

 
จ ำนวน 

 
20,000.00 

 
บำท 

         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  

หมวดภำษีจัดสรร รวม 23,940,000.00 บำท 
    1.  ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน          จ ำนวน 250,000.00 บำท 
         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
    2.  ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. 

                              จ ำนวน    16,000,000.00 
 
บำท 

        ตั้งรับมำกกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับ รับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
    3.  ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ          จ ำนวน 2,050,000.00 บำท 
         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
    4.  ภำษีธุรกิจเฉพำะ          จ ำนวน 50,000.00 บำท 
         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
    5.  ภำษีสรรพสำมิต          จ ำนวน 4,000,000.00 บำท 
        ตั้งรับมำกกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับ รับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
    6.  ค่ำภำคหลวงแร่ จ ำนวน 40,000.00 บำท 
         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
    7.  ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม          จ ำนวน 50,000.00 บำท 
         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
    8.  ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำย   
         ที่ดิน          

จ ำนวน 1,500,000.00 บำท 

         ตั้งรับเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  

/รำย..... 
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รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 26,800,000.00 บำท 
    ประเภทรำยรับ 
    1.  เงินอุดหนุนทั่วไปส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ          

 

 จ ำนวน 26,800,000.00 บำท 
ต้ังรับมำกกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เนื่องจำกให้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  

 
 

นำยยุทธนำ เรืองวรบูรณ์ 
 

ส ำหรับประมำณกำรรำยรับ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 พร้อมทั้งรำยละเอียดประมำณ
กำรรำยรับ จะขอให้ผู้อ ำนวยกำรกองคลังได้อ่ำนให้ที่ประชุมทรำบและส ำหรับรำยละเอียด
ประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

 แยกตำมแผนงำนต่ำง ๆ รวม ๑๑ แผนงำนนั้น ตำมท่ีสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน 
 ได้มีร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยปรำกฏอยู่ในมือ จึงขออนุญำตให้หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 เทศบำลและผู้อ ำนวยกำรกองทุกกอง ได้เป็นผู้น ำเสนอรำยละเอียดแต่ละแผนงำนในที่ประชุม 
 หำกสมำชิกท่ำนใดติดใจสงสัยในประเด็นใดหรือข้อใดให้หมำยเหตุไว้เพ่ืออภิปรำยภำยหลัง 
ที่ประชุม ผู้อ ำนวยกำรกองคลังได้น ำเสนอรำยรับและหัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล ผู้อ ำนวยกำรกอง 

ทุกกองได้น ำเสนอรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 จนจบทุกแผนงำน 

ประธำนสภำ ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีได้น ำเสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
 พ.ศ.๒๕๖4 อย่ำงละเอียดให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ท่ำนสมำชิกมีควำมเห็นอย่ำงไร  

โดยจะเปิดให้มีกำรอภิปรำยกันพอสมควร เริ่มตั้งแต่ด้ำนรำยรับ รำยจ่ำย บันทึกหลักกำรและ
เหตุผล จนถึงรำยละเอียดประมำณกำรรับ ประมำณกำรจ่ำย ค ำแถลงงบประมำณรำยจ่ำย 

 ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖4 สมำชิกมีควำมเห็นว่ำอย่ำงไร ก่อนที่จะรับหลักกำร 
 อำจจะมีกำรสอบถำมหรือเปิดให้อภิปรำยตำมสมควร ถ้ำมีประเด็นที่เห็นว่ำยังไม่ 
 เหมำะสม ก็ยังมีข้ันแปรญัตติอีกครั้งหนึ่ง ช่วงนี้เป็นกำรอภิปรำย ก่อนจะมีมติรับหลักกำร 
 หลังจำกท่ีให้เวลำตำมสมควรในกำรอภิปรำย โดยไม่มีสมำชิกสภำท่ำนใดอภิปรำย   
 
 
 
ที่ประชุม 

และได้ตรวจสอบแล้ว สมำชิกสภำอยู่ครบองค์ประชุม ต่อไปจะขอมติจำกที่ประชุมว่ำ  
หำกสมำชิกสภำ ท่ำนใดเห็นด้วยกับร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๖4 ควรรับหลักกำรก็ขอควำมเห็นชอบด้วยกำรยกมือ 
เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
เห็นชอบ   9 เสียง  
ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง)  
มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖4 จ ำนวน 9 เสียง                                                                                              
 

 /ที่ประชุม... 
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ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่องคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
 พ.ศ.๒๕๖4  (ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗    
                          แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๑๐๓, ๑๐๕) 
 

นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน ขอให้ข้อมูลปีที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรแปรญัตติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
ปลัดเทศบำล/เลขำนุกำร พ.ศ.๒๕๖3 มี ๔ ท่ำน ดังนี้ 
สภำ ๑. นำยแผน ทุทิน ประธำนกรรมกำร (เสียชีวิต)  ๒. นำยมีชัย อินอุเทนกรรมกำร 
 ๓. นำยลิน นันสีบุตร กรรมกำร             ๔. นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม กรรมกำร/เลขำนุกำร 
ประธำนสภำ ขอให้สมำชิกสภำได้เสนอว่ำจะให้มีทั้งหมดก่ีคน 
นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์  ขอเสนอให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติ จ ำนวน ๔ คน 
สมำชิกสภำเทศบำล 
ประธำนสภำ มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบให้มีคณะกรรมกำร

แปรญัตติ จ ำนวน ๔ คน 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
                               เห็นชอบ   9 เสียง  

ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 

ประธำนสภำ           ขอให้สมำชิกได้เสนอชื่อและผู้รับรอง ๒ คน โดยจะเลือกทีละคน ขอเชิญเสนอชื่อคนที่ ๑ 
นำยภคพล จังตระกูล เสนอ นำยทัศนัย รัตนวงค ์
สมำชิกสภำเทศบำล 
ที่ประชุม นำยทวีศักดิ์ แก้วจันทร์ และ นำยลิน นันสีบุตร ยกมือรับรอง 
ประธำนสภำ มีใครจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีถือว่ำนำยทัศนัย รัตนวงค์ ได้รับเลือกเป็นกรรมกำร 

แปรญัตติคนที่ ๑ ขอเชิญเสนอชื่อกรรมกำรคนที่ ๒ 
 นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม    เสนอ นำยลิน นันสีบุตร 
 สมำชิกสภำเทศบำล  

               ที่ประชุม                 นำยภคพล จังตระกูล และ นำยทัศนัย รัตนวงค์ ยกมือรับรอง 
               ประธำนสภำ                 มีใครจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีถือว่ำนำยลิน นันสีบุตร ได้รับเลือกเป็นกรรมกำร 

                แปรญัตติคนที่ ๒ ขอเชิญเสนอชื่อกรรมกำรคนที่ ๓ 
               นำยลิน นันสีบุตร           เสนอ นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม 
               สมำชิกสภำเทศบำล 
               ที่ประชุม                นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์ และ นำยพัฒนชัย จุลพรหม ยกมือรับรอง 
               ประธำนสภำ                มีใครจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีถือว่ำนำยจันทร์เพชร อุ่นกลม ได้รับเลือกเป็นกรรมกำร 

               แปรญัตติคนที่ ๓ ขอเชิญเสนอชื่อกรรมกำรคนที่ ๔                                             
                นำยทัศนัย รัตนวงค ์     เสนอ นำยมีชัย อินอุเทน 
                สมำชิกสภำเทศบำล  
                ที่ประชุม               นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม และ นำยสว่ำง ไชยต้นเทือก ยกมือรับรอง 
                ประธำนสภำ     มีใครจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีถือว่ำนำยมีชัย อินอุเทน ได้รับเลือกเป็นกรรมกำรแปรญัตติ 

              คนที่ ๔  
                                                                                                                                                       /สรุป... 
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                                          สรุปคณะกรรมกำรแปรญัตติทั้ง ๔ คน คือ ๑.นำยทัศนัย รัตนวงค์ 2.นำยลิน นันสีบุตร   

              3.นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม  4.นำยมีชัย อินอุเทน ได้รับเลือกเป็นกรรมกำรแปรญัตติ 
               ที่ประชุม               รับทรำบ 
               นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน     ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำและท่ีประชุม เลขำนุกำรสภำขอนัดคณะกรรมกำรแปรญัตติ  

               ทั้ง ๔ ท่ำน เข้ำประชุม เวลำ 13.00 น. ณ ห้องกิจกำรสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม  
     เพ่ือเลือกประธำน, เลขำนุกำร และก ำหนดนัดประชุมพิจำรณำค ำแปรญัตติต่อไป 

                ที่ประชุม               รับทรำบ 
               ระเบียบวำระท่ี ๖    เรื่องก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ  

              (ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   
              แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๙) 

               ประธำนสภำ              เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ๒๕๖4 แล้ว  
             จึงขอปรึกษำว่ำจะนัดก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัต ติ  วันที่ เท่ ำไหร่  ตำมระเบียบ 
             กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
             พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ เชิญท่ำนเลขำนุกำร 

               นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน   ระเบียบข้อ ๔๙ เรื่อง ก ำหนดระยะเวลำแปรญัตติ ก ำหนดไว้ว่ำ ร่ำงเทศบัญญัติที่สภำท้องถิ่นลงมติ 
             รับหลักกำรแล้ว ถ้ำจะส่งให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ ให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งร่ำง 
             เทศบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียดแล้ว ที่ประชุมสภำท้องถิ่น 
             จะต้องก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติด้วย  

               ประธำนสภำ              ขอให้สมำชิกได้เสนอก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติ 
               นำยภคพล จังตระกูล    ขอเสนอวันที่ 3 - 4 สิงหำคม ๒๕๖3 ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นเวลำพักกลำงวัน 
                                    ณ ห้องกิจกำรสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
               ประธำนสภำ              มีท่ำนใดจะเสนอวันอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบก ำหนดระยะเวลำยื่นค ำแปรญัตติ  

             ในวันที่ 3 - 4 สิงหำคม ๒๕๖3 ณ ห้องกิจกำรสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
               ที่ประชุม              เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
                                            เห็นชอบ   9 เสียง  

             ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
             งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 

             มติที่ประชุมเห็นชอบก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติ ในวันที่ 3 - 4 สิงหำคม ๒๕๖3 
              จ ำนวน 9 เสียง 
               ระเบียบวำระท่ี ๗            เรื่องอ่ืน ๆ 
               นำยทวีศักดิ์  แก้วจันทร์  หอกระจำยข่ำว แถวบ้ำนนำยเสริม หมู่ที่4 เสียงไม่ออก ขอให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
               สมำชิกสภำเทศบำล              ด ำเนินกำรด้วย 
               นำยยุทธนำ เรืองวรบูรณ์ หอกระจำยข่ำวบริเวณดังกล่ำวเสีย และในขณะนี้ก ำลังด ำเนินกำรซ่อมแซมอยู่ครับ 

     นำยทัศนัย  รัตนวงค ์ ถนนรอบ ๆ โรงเรียนบ้ำนปำกอูน ถึงจะเป็นถนนเส้นเล็กแต่มีคนสัญจรเป็นจ ำนวนมำก 
แต่มีรอยแตก กำรขับขี่ไม่สะดวกกลัวอำจจะเกิดอุบัติเหตุ 

     นำยยุทธนำ เรืองวรบูรณ์ ฝำกกองช่ำงให้ด ำเนินกำรซ่อมถนนรอบ ๆ โรงเรียนบ้ำนปำกอูน ต่อไป 
 

 
                                  /นำยลิน... 
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     นำยลิน นันสีบุตร อยำกให้ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงตั้งแต่บริเวณหน้ำร้ำนศรีสงครำมวัสดุ ไปจนถึงบ้ำน นำยสง่ำ 

เนื่องจำกไม่มีไฟฟ้ำส่องสว่ำงเลย ท ำให้ถนนเส้นนั้นมืดมำก 
     นำยยุทธนำ เรืองวรบูรณ์ กระผมจะมอบหมำยให้กองช่ำงด ำเนินกำรต่อไป                                                                                                              
     ประธำนสภำ  มีท่ำนใดทีจ่ะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่เข้ำร่วม

ประชุมในวันนี้ และขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจ ำปี ๒๕๖3 
ส ำหรับวันที่ 31 กรกฎำคม ๒๕๖3 ณ บัดนี้ 

 
ปิดประชุม เวลำ ๑๑.๔๕ น. 

 
 
 

          (ลงชื่อ)     พีรพงษ์ ประเสริฐสังข์     ผู้บันทึกกำรประชุม 
                                                      (นำยพีรพงษ์ ประเสริฐสังข์) 
                                                                 นักกำร 

 
 

 
                                (ลงชื่อ)       นวรัตน์ ลิจว้น              ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

    (นำงสำวนวรัตน์ ลิจว้น) 
                                                  เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
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 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ 
ประจ ำปี ๒๕๖3 ในวันที่ 31 กรกฎำคม ๒๕๖3 เห็นว่ำถูกต้องเรียบร้อย จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)     ภคพล จังตระกูล     ประธำนกรรมกำร 
                                                    (นำยภคพล จังตระกูล) 

 
 
 
 

                                          (ลงชื่อ)     สัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์  กรรมกำร                           
                                                  (นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์) 

 
 

 
 
                                           (ลงชื่อ)        ลิน นันสบีุตร          กรรมกำร 
                                                       (นำยลิน นันสีบุตร) 
 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)       จันทร์เพชร อุ่นกลม        กรรมกำร/เลขำนุกำร 
                                                 (นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม) 
 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)       อนุวัฒน์ ยะสำนติทิพย์     ผู้รับรอง 
                                                  (นำยอนุวัฒน์ ยะสำนติทิพย์) 
                                            ประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

 


