
  

 

 

๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลม่วงนาสมัยสามัญที่ ๓ / 2563 
ครั้งที่  2 

วันที่  ๑4  สิงหาคม  2563  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลม่วงนา 

ผู้เข้าประชุม 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

 

นำยสุรชำติ  กำรพงษ์ 
นำยศิลวิเศษ  ทิพวงษ์ 
นำงสำวพิชญำภรณ์  กำรนิตย์ 
นำยสัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ 
นำยอนัน  กำรไส 
นำยอัมพร  กำรปรีชำ 
นำงแสงเดือน  นันสมบัติ 
นำยพุฒอุดม  กำรภักดี 
นำยรุ่งโรจน์  กุลเกษตร 
นำยวิศรุต  จินำมณี 
นำยณัฐนนท์  เดชโกพรม 

ประธำนสภำ 
รองประธำนสภำ 
เลขำนุกำรสภำ 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 

สุรชำติ  กำรพงษ์ 
ศิลวิเศษ  ทิพวงษ์ 
พิชญำภรณ์  กำรนิตย์  
สัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ 
อนัน  กำรไส 
อัมพร  กำรปรีชำ 
แสงเดือน  นันสมบัติ 
พุฒอุดม  กำรภักดี
รุ่งโรจน์  กุลเกษตร 
วิศรุต  จินำมณี 
ณัฐนนท์  เดชโกพรม 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

 ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

นำยชัยณรงค์  ภูนี 
นำยพิเนตร ค ำมีภักดี 
นำงนิยม  ภูวำนค ำ 
นำยปรเมศวร์  อ่ิมแมน 
นำยเกษม  หระสิทธิ์ 
นำงสำวรุ่งทิพย์  กำรประไพ 
นำงสุนันทนำ  สำรขันธ์ 
นำงสำวสุภำพ กำรประสพ 
นำยสำยันณ์  อุ่นทรพันธ์ 
นำงสำวอรุณวรรณ  อุทัยค ำ 
นำยพิสิษฐ์  ศรีแสนยงค์ 

นำยกเทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี 
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบำล 
รองปลัดเทศบำล 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
ผอ.กองช่ำง 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
นำยช่ำงโยธำ 

ชัยณรงค์  ภูนี 
พิเนตร  ค ำมีภักดี 
นิยม  ภูวำนค ำ 
ปรเมศวร์  อ่ิมแมน 
เกษม หระสิทธิ์ 
รุ่งทิพย์  กำรประไพ 
สุนันทนำ  สำรขันธ์ 
สุภำพ กำรประสพ 
สำยันณ์  อุ่นทรพันธ์ 
อรุณวรรณ  อุทัยค ำ 
พิสิษฐ์  ศรีแสนยงค์ 

 

 
 



  

 

 

๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อครบองค์ประชุมและถึงเวลำประชุมแล้ว  ประธำนในที่ประชุมกล่ำวเปิดประชุมและ
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ว่ำในกำรประชุมสภำ ฯ ในวันนี้ เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล
ม่วงนำ  สมัยสำมัญ สมัยที่  3  ประจ ำปี  2563 ครั้งที่ 2  เพ่ือพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 วำระ 1 ( วำระรับหลักกำร ) 
และได้ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำสมัยสำมัญสมัยที่ 3 /2563 ครั้งที่ 1 

นายสุรชาติ  การพงษ์ รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว ท่ำนสมำชิกคงได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมทุกท่ำน 
ประธานสภาฯ แล้ว มีสมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัยหรือจะเพ่ิมเติมในรำยงำนกำรประชุม ฯ ตำมที่ท่ำน

เลขำนุกำรสภำฯ บันทึก   ซึ่งอำจไม่ตรงตำมที่ท่ำนพูดหรือเสนอต่อที่ประชุม ถ้ำไม่มี
สมำชิกท่ำนใดจะเสนอแก้ไข  ล ำดับต่อไปกระผมจะขอมติที่ประชุมในกำรรับรอง
รำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วด้วยกำรยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม       มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑0 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

นายสุราติ  การพงษ์ ๓.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕64 (วาระ ๑) 
ประธานสภา ฯ เรียนเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลม่วงนำ 

นายชัยณรงค์  ภูนี เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
นายกเทศมนตรีฯ  ค ำแถลงงบประมำณประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ๒๕64  บัดนี้ถึงเวลำที่คณะ

บริหำรของเทศบำลต ำบลม่วงนำจะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
๒๕63 ต่อสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำอีกครั้ง     ในโอกำสนี้คณะบริหำรเทศบำลต ำบล
ม่วงนำจึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนสภำ สมำชิกทุกท่ำน ได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง
ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำย กำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕63   
กระผมจะได้อ่ำนค ำแถลงงบประมำณประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ๒๕64  
ต่อไป 
ค ำแถลงงบประมำณประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ๒๕64 ดังต่อไปนี้ 
๑. สถานะการคลัง 

๑.๑ งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕63 ณ วันที่ 30  กันยำยน  2563  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงิน ดังนี้ 
 



  

 

 

๓ 

 
 
 
ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 
๑.๑.๑ เงินฝำกธนำคำร 14,449,692.94 
๑.๑.๒ เงินสะสม 6,157,119.33 
๑.๑.๓ เงินทุนส ำรองเงินสะสม 4,181,614.89 
๑.๑.๔ รำยกำรที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยัง

ไม่ได้เบิกจ่ำย  จ ำนวน 1 โครงกำร 
3,600 

๑.๑.๕ รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
จ ำนวน 16 โครงกำร  

35,158.00 

๑.๒ เงินกู้คงค้ำง    จ ำนวน   ๐.00    บำท 

 ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2563 
      ๑)   รำยรับจริง  จ ำนวน  27,414,700.80  บำท  ประกอบด้วย 
 

หมวดภำษีอำกร 2,412.00 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 195,722.50 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 47,046.93 
หมวดรำยได้สำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์   578,966.00 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 136,250.00 
หมวดรำยได้จำกทุน 0.00 
หมวดภำษีจัดสรร 11,670,444.37 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,783,859.00 

  
    ๒)  เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ ำนวน  46,677.00  บำท 
    ๓) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน  24,431,773.48  บำท  ประกอบด้วย 
 

งบกลำง 6,800,576.00 
งบบุคลำกร 11,198,710.00 
งบด ำเนินงำน  4,753,470.37 
งบลงทุน  425,310.00 
งบรำยจ่ำยอื่น 0.00 
งบเงินอุดหนุน 1,253,707.11 

 
   ๔) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   
       จ ำนวน        46,677.00  บำท  
   ๕) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม   จ ำนวน       225,270.00 บำท 
   6) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม  จ ำนวน      ๐.00       บำท 
   7)  รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินกู้     จ ำนวน   0.00       บำท 



  

 

 

๔ 

 

 
 

 
 
 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ประมาณการป ี

2562 
ประมาณการป ี

2563 
ประมาณการปี 

2564 
รายได้จัดเกบ็เอง    
- หมวดภำษีอำกร 98,502.40 55,000.00 55,000.00 
- หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับและใบอนุญำต 207,745.30 233,700.00 244,000.00 
- หมวดรำยได้จำกทรัพยส์ิน 130,464.09 100,000.00 100,000.00 
- หมวดรำยได้สำธำรณปูโภคและกำรพำณชิย ์ 620,936.00 580,000.00 580,000.00 
- หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 69,460.00 25,800.00 30,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,127,107.79 994,500.00 1,009,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หมวดภำษีจัดสรร 15,024,387.42 13,863,000.00 14,100,000.00 
รวมรายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,024,387.42 13,863,000.00 14,100,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,463,191.00 18,142,500.00 19,978,200.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14,463,191.00 18,142,500.00 19,978,200.00 

รวม 30,614,686.21 33,000,000.00 35,087,200.00 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ประมาณการป ี

2562 
ประมาณการป ี

2563 
ประมาณการป ี

2564 
จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลำง 6,995,118.00 8,368,720.00 9,870,170.00 
งบบุคลำกร 12,939,973.00 14,363,840.00 14,793,320.00 
งบด ำเนนิงำน 5,935,655.05 7,261,661.00 7,635,710.00 
งบลงทุน 1,262,120.00 1,637,779.00 1,438,000.00 
งบเงินอุดหนุน 1,251,000.00 1,368,000.00 1,350,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 28,383,866.05 33,000,000.00 35,087,200.00 
รวม 28,383,866.05 33,000,000.00 35,087,200.00 



  

 

 

๕ 

เทศบัญญัติ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

ของเทศบาลต าบลม่วงนา   
อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

          โดยที่เป็นกำรสมควรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496  มำตรำ 65    จึงตรำเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยควำมเห็นชอบของสภำเทศบำลต ำบล
ม่วงนำ  และโดยอนุมัติของนำยอ ำเภอดอนจำน  ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
          ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่ำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
          ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลำคม  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
         ข้อ 3 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไปจ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเองหมวดภำษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็น
จ ำนวนรวมทั้งสิ้น  35,087,200.-  บำท  โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ดังนี้  

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
- แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 14,301,900 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
- แผนงำนกำรศึกษำ 7,438,730 
- แผนงำนเคหะและชุมชน 2,141,400 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 135,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1,200,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
แผนงำนงบกลำง 9,870,170 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 35,087,200 
             ข้อ 5 งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรจ่ำยจำกรำยได้  เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น  0  บำท  ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 
รวมรำยจ่ำย 0 

             ข้อ 6 ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลม่วงนำปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตำมระเบียบกำร
เบิกจ่ำยเงินของเทศบำลต ำบล 
             ข้อ 7 ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลม่วงนำมีหน้ำที่รักษำกำรให้เป็นไปตำมบัญญัตินี้ 

     ประกำศ  ณ  วันที่ ....................................................................... 
 
         ( นำยชัยณรงค์  ภูนี ) 
                                       นำยกเทศมนตรีต ำบลม่วงนำ 
 
              เห็นชอบ 

 (  ......................................... ) 
        นำยอ ำเภอดอนจำน 
 



  

 

 

๖ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  35,087,200  บาท   แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 
 ยอดรวม/บาท จ านวน/บาท 

หมวดภาษีอากร 55,000  
     ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง  50,000 
     ภำษีโรงเรือนและที่ดิน  5,000 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 244,000  
     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ  1,500 
     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรพนัน  500 
     ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  80,000 
     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์  500 
     ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ  135,000 
     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก  1,000 
     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ  20,000 
     ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย  5,000 
     ค่ำใบอนุญำตอ่ืน ๆ   500 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 100,000  
     ดอกเบี้ย  100,000 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 580,000  
     รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์  580,000 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 30,000  
     ค่ำขำยแบบแปลน    20,000 
     รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  10,000 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บและวจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร 14,100,000  
     ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์  300,000 
     ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผน ฯ  8,500,000 
     ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ ฯ  1,750,000 
     ภำษีธุรกิจเฉพำะ  25,000 
     ภำษีสรรพสำมิต  3,000,000 
     ค่ำภำคหลวงแร่  35,000 
     ค่ำภำคหลวงปิโตเลียม  40,000 
     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฏหมำยที่ดิน  450,000 

 
 
 



  

 

 

๗ 

 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ยอดรวม/บาท จ านวน/บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,978,200  
    เงินอุดหนุนทั่วไปส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอน    
    เลือกท ำ 

 19,978,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

๘ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  35,087,200  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 ยอดรวม/บาท จ านวน/บาท 

งานบริหารทั่วไป 11,353,900  
งบบุคลากร  7,031,640  
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640  
เงินเดือนนำยก/รองนำยก   695,520 
เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก  120,000 
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก  120,000 
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี    198,720 
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  1,490,400 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,407,000  
เงินเดือนพนักงำน 3,468,000  
เงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำน  84,000 
เงินประจ ำต ำแหน่ง  168,000 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  681,000 
เงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  6,000 
งบด าเนินงาน 4,062,260  
ค่ำตอบแทน 609,000  
- ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  400,000 
- ค่ำเบี้ยประชุม  36,000 
- ค่ำเช่ำบ้ำน  140,000 
- เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  33,000 
ค่าใช้สอย  2,244,000  
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  931,600  
1. ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (เครื่องถ่ำยเอกสำร)   40,000 
2. ค่ำธรรมเนียมทิ้งขยะร่วมกับเทศบำลเมืองกำฬสินธุ์   120,000 
3. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำน  79,200 
4. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรคนดูแลสวนไม้ประดับ ฯ  79,200 
5. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรคนขับรถเก็บขยะมูลฝอย  105,600 
6. ค่ำจำ้งเหมำบริกำรคนงำนเก็บขยะมูลฝอย  244,800 
7. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรคนงำนท ำควำมสะอำดภำยในพ้ืนที่ต ำบลม่วงนำ  79,200 
8. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไป  93,600 
9. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรคนขับรถบรรทุกอเนกประสงค์ (บรรทุกน้ ำ)    90,000 

   



  

 

 

๙ 

 ยอดรวม/บาท จ านวน/บาท 
- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 25,000  
     - ค่ำรับรองบุคคลหรือคณะที่ไปนิเทศงำน ตรวจงำนหรือเยี่ยมชม  15,000 
     - ค่ำใช้จ่ำยในงำนศำสนำและงำนรัฐพิธี  10,000 
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1,237,400  
  1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   40,000 
  2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำโครงกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี  5,000 
  3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน  5,000 
  4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำโครงกำรก ำจัดลูกน้ ำและรณรงค์ป้องกันโรค  
      ไข้เลือดออก และโรคที่มียุงเป็นพำหะ 

 10,000 

  5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำโครงกำรส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ  10,000 
  6. ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำโครงกำรส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร  10,000 
  7. ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำโครงกำรสำมดี (คนดี  รำยได้ดี สุขภำพดี )  
      เพ่ือจ่ำยเป็น 
       1.  โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะที่ต้นทำง กลำงทำง ปลำยทำง จ ำนวน  20,000.-บำท  

2. โครงกำรสัวตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ เป็นเงิน 30,000  บำท 
3. โครงกำรอบรมกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(จำกคนสู่คน) เป็นเงิน 10,000 

บำท   

 60,000 
 

  8. ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำโครงกำรฝึกอบรมกำรจัดท ำสำรชีวภัณฑ์  20,000 
  9.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำโครงกำรเลือกตั้งของ อปท.  170,000 
  10. คำ่ใช้จ่ำยในกำรท ำโครงกำรส่งเสริมกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถและสมรรถนะ 
      ของบุคลำกร เพื่อจ่ำยเป็น 

1. โครงกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ีเป็นเงิน 250,000.- บำท 
2. โครงกำรอบรมพัฒนำคณุธรรมจรยิธรรมของพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำง  และ

พนักงำนจ้ำง เทศบำลต ำบลม่วงนำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2563  เป็นเงิน 
15,000.- บำท 

 265,000 

 11.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำโครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  10,000 
 12.  ค่ำธรรมเนียมลงทะเบียนในกำรอบรม  40,000 
 13.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำโครงกำรฝึกทบทวนจิตอำสำภัยพิบัติ  50,000 
 14. ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำโครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพในต ำบลม่วงนำ  50,000 
 15. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือจ่ำยเป็น 
     1. ค่ำวัสดุกำรแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จ ำเป็นจ ำนวน  5,000  บำท 
      2. ค่ำจ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน  เป็นเงิน 380,400  บำท 
      3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสมัพันธ์ชุดปฏิบัติกำรฉุกเฉิน  5,000 บำท 

 390,400 

 16. ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำโครงกำรวันท้องถิ่นไทย  10,000 
 17. ค่ำใช้จ่ำยเพื่อเป็นรำงวัลน ำจับ  2,000 
 18. ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  15,000 
 19. ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำโครงกำรตั้งจุดตรวจบริกำรประชำชนช่วงเทศกำล ฯ  40,000 
 20. ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำโครงกำรให้ควำมรู้ด้ำนสำธำรณภัย กำรป้องกันและ 
       บรรเทำสำธำรณภัยในพื้นท่ีเทศบำลต ำบลม่วงนำ  
 

 20,000 



  

 

 

๑๐ 

 ยอดรวม/บาท จ านวน/บาท 
 21. ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำโครงกำรปรับปรุงและจัดท ำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี  15,000 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000  
ค่าวัสดุ  285,000  
- วัสดุส ำนักงำน  40,000 
- วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  15,000 
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  150,000 
- วัสดุกำรเกษตร  5,000 
- วัสดุโฆษณำและเผยแพร่  20,000 
- วัสดุเครื่องแต่งกำย     10,000 
- วัสดุคอมพิวเตอร์   30,000 
- วัสดุอื่น     15,000 
ค่าสาธารณูปโภค  924,260  
- ค่ำไฟฟ้ำ  900,000 
- ค่ำบริกำรโทรศัพท์  5,000 
- ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  19,260 
งบลงทุน 50,000  
ค่าครุภัณฑ ์  50,000  
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 20,000  

1. จัดซื้อกล้องถ่ำยถ่ำยภำพนิ่งแบบ DSLR พร้อมอุปกรณ์  20,000 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    30,000  
- ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์     30,000 
งบเงินอุดหนุน  210,000  
เงินอุดหนุน  210,000   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำจ ำปำ  

1. โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของ อปท.  
ปีงบประมำณ 2564 เป็นเงิน 30,000.- บำท 
 

 30,000 

เงินอุดหนุนเอกชน 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ( ส ำหรับกำรด ำเนนงำนตำม
แนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 
 

 180,000 

 
 
 
 
 
  



  

 

 

๑๑ 

แผนงานบริหารงานคลัง 
 ยอดรวม/บาท จ านวน/บาท 

งานบริหารงานคลัง 2,948,000  
งบบุคลากร 2,541,000  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,541,000  
เงินเดือนพนักงำน  1,731,500 
เงินประจ ำต ำแหน่ง  42,000 
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  220,500 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  537,000 
เงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  10,000 
งบด าเนินงาน 387,000  
ค่าตอบแทน 132,000  
   - ค่ำเช่ำบ้ำน  72,000 
   - เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  60,000 
ค่าใช้สอย 175,000  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 105,000  
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรกิจกำรประปำและขยะมูลฝอย   100,000 
- รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร  5,000 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 60,000  
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  30,000 
2. ค่ำธรรมเนียมลงทะเบียนในกำรอบรม  30,000 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000  
ค่าวัสดุ  75,000  
วัสดุส ำนักงำน  50,000 
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่  5,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์  20,000 
ค่าสาธารณูปโภค 5,000  
ค่ำบริกำรไปรษณีย์  5,000 
งบลงทุน 20,000  
ค่าครุภัณฑ ์ 20,000  
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์  20,000 

 
      
 
  
 
 
 
 



  

 

 

๑๒ 

 
แผนงานการศึกษา 

 ยอดรวม/บาท จ านวน/บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 7,438,730  
งบบุคลากร 4,098,680  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  4,098,680  
เงินเดือนพนักงำน  
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและค่ำปรับปรุงเงินเดือนประจ ำให้แก่พนักงำนเทศบำล และ
ครูผู้ดูแลเด็ก ของเทศบำลต ำบลม่วงนำ แยกเปน็ 
 1. เงินเดือนพนักงำน   ( ผอ.กอง 1 อัตรำ  นักวิชำกำร ฯ 1 อัตรำ ) 
 2. เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก   จ ำนวน 8 อัตรำ 

 3,235,160 

เงินประจ ำต ำแหน่ง  42,000 
เงินวิทยฐำนะ 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะช ำนำญกำรของครูผู้ดูแลเด็ก 

 294,000 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 
-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งพนักงำนจำ้ง และคำ่ปรับปรุงค่ำจำ้งประจ ำปีให้แก่พนักงำน
จ้ำง  
แยกเป็น 
1. ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ผช.เจ้ำพนักงำนบนัทึกข้อมูล 1 อัตรำ)  
2. ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ( ผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรำ )    

 455,520 

เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจำ้ง 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชพีชั่วครำวของพนักงำนจำ้งในกองกำรศึกษำ แยก
เป็น  
1. เงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   
2. เงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก )     

 72,000 

งบด าเนินงาน  2,200,050  
ค่าตอบแทน 132,000  
ค่ำเช่ำบำ้น  72,000 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 
-   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ 
1. เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล   
2. เงินสวัสดิกำรส ำหรับครูผู้ดูแลเด็ก (กำรศึกษำบุตร)   
 

 60,000 

ค่ำใช้สอย 1,156,250  
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร   

1. ค่ำเช่ำพืน้ที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงำนของ ทต.ม่วงนำ  10,000 
รำยจ่ำยเก่ียวเนื่องกับกำรปฏบิัตริำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ   
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  30,000 
2. ค่ำธรรมเนียมลงทะเบียนในกำรอบรม  30,000 
3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ  70,000 

 



  

 

 

๑๓ 

 ยอดรวม/บาท จ านวน/บาท 
4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรบริหำรสถำนศึกษำ เพ่ือจ่ำยเป็น  1,016,250 

- ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบำ้นม่วงกลำง   
- ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน วัดเขตตำรำม    
- ค่ำหนังสือเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนม่วงกลำง     
- ค่ำหนังสือเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขตตำรำม   
- ค่ำอุปกรณ์กำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนม่วงกลำง        
- ค่ำอุปกรณ์กำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขตตำรำม     
- ค่ำเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนม่วงกลำง          
- ค่ำเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กศนูย์อบรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวัดเขตตำรำม   
- ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีนศูนย์พฒันำเด็กเล็กบ้ำนม่วงกลำง   
- ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีนศูนย์พฒันำเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขตตำรำม    
- ค่ำอำหำรกลำงวนัศูนย์พัฒนำเดก็เล็กบ้ำนม่วงกลำง 
- ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขตตำรำม                  
- ค่ำสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน ม่วงกลำง   
- ค่ำสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อน เกณฑ์ในวัดเขต
ตำรำม    

  

ค่าวัสดุ 893,800  
วัสดุส ำนักงำน  20,000 
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  10,000 
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  10,000 
ค่ำอำหำรเสริม (นม) เพ่ือจ่ำยเป็น 
1. ค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียนบ้ำนม่วงวิทยำยนเป็นเงิน 274,482.- บำท 
2. ค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียนบ้ำนนำวิทยำคมเป็นเงิน 298,881.- บำท 
3. ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นม่วงกลำง เป็นเงิน 148,424.- บำท 
4. ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขตตำรำม เป็นเงิน 
97,584.- บำท 

 833,800 

วัสดุคอมพิวเตอร์  20,000 

 ยอดรวม/บาท ยอดรวม/บาท 

ค่าสาธารณูปโภค 18,000  
- ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  เพ่ือจ่ำยเป็น 
  1. ค่ำบริกำรอินเตอร์เนต็ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก  จ ำนวน  2 แห่ง    

 18,000 

งบเงินอุดหนุน 1,140,000  
เงินอุดหนุน 1,140,000  
เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
1. ค่ำอำหำรกลำงวันโรงเรียนบ้ำนม่วงวิทยำยน  จ ำนวน 540,000 บำท 
2. ค่ำอำหำรกลำงวันโรงเรียนบ้ำนนำวิทยำคม  จ ำนวน 600,000 บำท 
 

 1,140,000 

 
 



  

 

 

๑๔ 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 ยอดรวม/บาท จ านวน/บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,141,400  
งบบุคลากร 1,122,000  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,122,000  
- เงินเดือนพนักงำน  730,000 
- เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำน  24,000 
- เงินประจ ำต ำแหน่ง   42,000 
- ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  278,000 
- เงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  48,000 
งบด าเนินงาน  851,400  
ค่าตอบแทน  146,000  
- ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. เพ่ือจ่ำยเป็น 
  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและ  
  ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงของ อปท. 

 50,000 

- ค่ำเช่ำบ้ำน  36,000 
- เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  60,000 
ค่าใช้สอย        530,400  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  30,000 
2. ค่ำธรรมเนียมในกำรลงทะเบียนอบรม  30,000 
3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรระบบ

สำธำรณูปโภค 
 440,400 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  30,000 
ค่าวัสดุ 175,000  
วัสดุส ำนักงำน  15,000 
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  50,000 
วัสดุก่อสร้ำง  40,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   25,000 
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  20,000 
วัสดุกำรเกษตร  5,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์   20,000 

      
           
 
 
 
 



  

 

 

๑๕ 

 
 ยอดรวม/บาท จ านวน/บาท 

งบลงทุน 168,000  
ค่าครุภัณฑ ์ 168,000  
ครุภัณฑ์ส านักงาน   
1. ค่ำจัดซื้อชั้นวำงแบบไม้อัด 4 ช่อง  พร้อมชุดล็อค 1 หลัง  2,500 
2. จัดซื้อโต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ี ผอ.กองชำง 1 ชุด  9,000 
3. จัดซื้อโต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ีพนักงำนกองช่ำง 2 ชุด  12,000 
4. จัดซื้อตู้เก็บเอกสำร จ ำนวน 1 หลัง  4,000 
ครุภัณฑ์การเกษตร   
1. ค่ำจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ ำแบบจมน้ ำ (ซัมเมอร์ส) ขนำด 1.5 แรงม้ำพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด    38,000 
2. ค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำแบบ 4 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด  9,000 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   
1. จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กขนำด 14 นิ้ว พร้อมอุปรณ์  9,000 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
1. จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบหมึกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( ink Tank Printer ) 1 เคร่ือง  4,300 
2. จัดซื้อเคร่ืองสแกนเนอร์ ส ำหรับงำนเก็บเอกสำรทั้วไป 1 เครื่อง  3,200 
3. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำนักงำน  1 เคร่ือง  17,000 
4. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับประมวลผล แบบที่ 2  จ ำนวน 1 เคร่ือง  30,000 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   
1. ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์  30,000 
งานไฟฟ้าถนน 60,000  
งบเงินอุดหนุน 60,000  
เงินอุดหนุน 60,000  
เง ินอุดหนุนส่วนราชการ 60,000  
อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดกำฬสินธุ์ 
- เพ่ือขยำยเขตสำยไฟฟ้ำพำดดับ  บ้ำนหนองเขื่อนช้ำง  หมู่ที่ 7 

 60,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

๑๖ 

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 ยอดรวม/บาท จ านวน/บาท 
งานกีฬาและนันทนาการ 15,000  
งบด าเนินงาน 15,000  
ค่าใช้สอย 15,000  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำโครงกำรแข่งขันฟุตบอล ม่วงนำคัพ  15,000 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   
งบด าเนินงาน 120,000  
ค่าใช้สอย 120,000  
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 120,000  

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำโครงกำรสวดมนต์หมู่ท ำนองสรภัญญะ  ประจ ำปงีบประมำณ 
2563 

 30,000 

2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำโครงกำรบุญคนูลำน  เทศกำลของดีอ ำเภอดอนจำน  
ปีงบประมำณ 2564 

 30,000 

3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำโครงกำรจัดงำนประเพณีบุญบั้งไฟ  ปีงบประมำณ 2564  60,000 
      

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 ยอดรวม/บาท จ านวน/บาท 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 1,140,000  
งบลงทุน 1,140,000  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,140,000  
อาคารต่าง ๆ   
 
1. โครงการก่อสร้างหอถังสูงโครงสร้างเหล็ก  บ้านม่วงกลาง  หมู่ที่ 1 

- ก่อสร้ำงหอถังสูงโครงสร้ำงเหล็ก ขนำด 10 ลบ.ม. ( ถังเก็บน้ ำแบบทรงถ้วย )  
จ ำนวน  4 ใบ   ภำยในบริเวณโรงกรองน้ ำดื่ม  บ้ำนม่วงกลำง  หมู่ที่ 1 
ปรำกฏในงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 

 

 

 

 

 

   
296,000 



  

 

 

๑๗ 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ยอดรวม/บาท จ านวน/บาท 
-โครงการก่อสร้าง   

1. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ 2  

- ก่อสร้ำงถนน คสล. ข้ำงประปำบำดำลขนำดใหญ่มำก  ภำยในวัดศรีจันทร์  
บ้ำนม่วงเหนือ  หมู่ที่  2  ขนำดกว้ำง 3  เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว 75  
เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 225 ตำรำงเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทำง
ข้ำงละ 0.50 เมตร  หนำเฉลี่ย  0.15  หรือตำมสภำพพ้ืนที่   พร้อมติดตั้ง
ป้ำยโครงกำร ( ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลม่วงนำ ) ปรำกฏในงำนก่อสร้ำง
โครงสร้ำงพื้นฐำนแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ        

  
121,200  

2. ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ ( ธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด )  บ้านหนอง
เขื่อนช้าง  หมู่ที่ 7  

- ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำไร้ท่อ    ขนำดกว้ำง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 
เมตร ระยะทำงยำวรวม  126  เมตร  และก่อสร้ำงบ่อผันน้ ำลงใต้ดิน  กว้ำง  
0.50 เมตร  ยำว 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร จ ำนวน 6  บ่อ   เริ่มต้นจำก
บ้ำนนำงสมควร  กำรถวิล  ถึง  บ้ำนนำยประสงค์  จิตชัย  ( ตำมแบบเทศบำล
ต ำบลม่วงนำ  )  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ 

 

 
107,500 

3. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  บ้านนาเหนือ  หมู่ที่ 6 

- ก่อสร้ำงถนน คสล. ถนนภำยในหมู่บ้ำน  ขนำดกว้ำง 3 เมตร หนำ 0.10 
เมตร ยำว 40 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 120 ตำรำงเมตร  ( ไม่มีลง
ลูกรังไหล่ทำง )   เริ่มต้นจำกบ้ำนนำยแถว บุญมำ ถึง บ้ำนนำงบังอร  ศรีจันทร์  
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

 64,200 

4. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน   บ้านนาใหญ่  หมู่ที่ 4 

- ก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยในหมู่บ้ำน  ขนำดกว้ำง 2.5  เมตร หนำ 0.10 
เมตร ยำว 158 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 395 ตำรำงเมตร  พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร   หนำเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือตำมสภำพ
พ้ืนที่ จดุริ่มต้นจำกบ้ำนนำยจ ำรัส  เพชรวิเศษ  ถึงที่ดินนำยปรีชำ  นันทรักษำ
พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร ( ตำมแบบเทศบำลต ำบลม่วงนำ )  ปรำกฏในงำน
ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 
 

 211,800 



  

 

 

๑๘ 

 ยอดรวม/บาท จ านวน/บาท 

5. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านนาเหนือ  หมู่ที่ 6  

- ซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน  และปรับปรุงระบบส่งน้ ำ  ( ท่อเมน PVC  )
โดยขุดดินวำงท่อ PVC  ใหม่  ระยะทำงยำว 1,800  เมตร   ปรำกฏในงำน
ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

 257,500 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงหรือระบบ
สำธำรณูปโภคต่ำง ๆ  ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบให้สำมำรถใช้งำนได้ปกติ 
ปรำกฏในงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

 16,400 

2. ปรับปรุงถนนดินเดิมที่ช ารุดเสียหาย  บ้านนาน้อย  หมู่ที่ 5 

- ปรับปรุงถนนดินเดิมที่ช ำรุดเสียหำย  ( ถนนสำยขุมหิน ) โดยลงดินลูกรังตำม
หลุมตำมบ่อหรือบริเวณที่ช ำรุดเสียหำย  ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ยำว 
850 เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังตำมหลุมตำมบ่อหรือบริเวณที่ช ำรุดเสียหำย
ไม่น้อยกว่ำ 370 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยล้มกองดินลูกรังให้เรียบ ปรำกฏในงำน
ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 65,400 

 
แผนงานงบกลาง 

  ยอดรวม/บาท จ านวน/บาท 
งบกลาง  9,870,170   
งบกลาง 9,870,170  
งบกลาง 9,870,170  
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    103,600 
เงินสมทบกองทุนทดแทน  10,000 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ    5,604,000 
เบี้ยยังชีพคนพิกำร     3,379,200 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    96,000 
ส ารองจ่าย  200,000 
รายจ่ายตามข้อผูกพนั   
- ค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทยในอัตรำ ร้อยละ 1/6 ของงบประมำณรำยรับ
ไม่รวมรำยได้จำกพันธบัตร เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน   

 25,190 

-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นเทศบำลต ำบลมว่งนำ    150,000 
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญจ้ำรำชกำรท้องถิ่น (กบท.)   302,180 



  

 

 

๑๙ 

 
นายสุรชาติ  การพงษ์ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำได้ตรวจสอบและพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
 ประธานสภาฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  วำระ ๑ ขึ้นรับหลักกำรว่ำควรจะรับหลักกำรร่ำง

เทศบัญญัติดังกล่ำวหรือไม่ หรือจะมีกำรอภิปรำยก่อนที่จะรับหลักกำร ขอให้สมำชิกทุก
ท่ำนได้พิจำรณำก่อนที่จะพิจำรณำว่ำจะรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติหรือไม่รับ ขอเชิญ
ปลัดเทศบำลได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 

 
นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ปลัดเทศบาล ฯ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข 
 เพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๗ ในกำรพิจำรณำญัตติข้อบัญญัติวำระ ๑ 

ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นปรึกษำในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติและลงมติว่ำจะรับหลักกำร
แห่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หำกมีสมำชิกสภำท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรำยห้ำมไม่ให้ลง
มติก่อนที่สมำชิกสภำได้อภิปรำยในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่ กำร
พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระ ๑ สภำท้องถิ่นจะให้คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นพิจำรณำ
ก่อนรับหลักกำรได้ 

 ข้อ ๔๘ ในกรณีที่สภำท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณให้
ประธำนสภำฯ ท้องถิ่นน ำปรึกษำในที่ประชุมสภำท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่น
เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรหำข้อยุติตำมจ ำนวนที่กฎหมำยว่ำด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นก ำหนด โดยให้น ำวิธีกำรเลือกในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ใช้บังคับโดย
อนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณและรำยชื่อกรรมกำรหำ
ข้อยุติกับฝ่ำยสภำท้องถิ่น กรณีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือเทศบำลให้แจ้งผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดทรำบ กรณีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้แจ้งนำยอ ำเภอทรำบ ทั้งนี้ให้
ด ำเนินกำรภำยใน ๓ วัน นับแต่วันที่สภำท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักกำร ให้ประธำนสภำ
ท้องถิ่นท ำหนังสือแจ้งมติของสภำท้องถิ่นที่ไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบในวันถัดจำกวันที่สภำท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณ ที่ผ่ำนมำกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรหำข้อยุติตำมวรรคหนึ่งในสภำ
ท้องถิ่นน ำเข้ำพิจำรณำในวำระ ๒ และวำระ ๓ ตำมล ำดับ 

 ข้อ ๔๙ ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่สภำท้องถิ่นลงมติรับหลักกำรแล้ว ถ้ำจะต้องส่งให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ ให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียด และที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะต้องก ำหนด
ระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติภำยในระยะเวลำเสนอค ำแปร
ญัตติที่สภำท้องถิ่นก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใด
เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงข้อบัญญัติให้เสนอค ำแปรญัตติล่วงหน้ำเป็นหนังสือโดยให้
แปรญัตติเป็นรำยข้อ และเสนอต่อประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ ในกรณีที่สมำชิก
สภำท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกัน กำรเสนอค ำ
แปรญัตติให้อนุโลมใช้ตำมแนบท้ำยระเบียบนี้ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ วำระ ๒ 
กรณีกำรพิจำรณำ ๓ วำระรวดเดียวผู้แปรญัตติก็อำจเสนอค ำแปรญัตติด้วยวำจำได้ 

 



  

 

 

๒๐ 

นายสุรชาติ  การพงษ์ เชิญท่ำนสมำชิกอภิปรำยครับ 
ประธานสภา ทต. มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ผมจะขอมติที่ประชุม 
  สภำแห่งนี้ว่ำท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นควรให้ควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 วำระ ๑ ขั้นรับหลักกำรยกมือครับ 
 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. ๒๕๖4 
 เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑0 เสียง 
 
นายสุรชาติ  การพงษ์ เป็นอันว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้ได้มีมติรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4   วำระ ๑ จ ำนวน ๑0 เสียง  เมื่อ

ที่ประชุมสภำมีมติรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 วำระ ๑ ขั้นรับหลักกำรแล้ว ล ำดับต่อไปขอเชิญท่ำนปลัดเทศบำล ได้ชี้แจง
ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องครับ 

 
นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ปลัดเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข 
 เพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับที่ ๒ )  พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่ประชุมสภำท้องถิ่น

ต้องพิจำรณำเป็นสำมวำระ แต่ที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวด
เดียวก็ได้ ในกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่น
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนผู้ที่อยู่ที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภำท้องถิ่นอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวแล้ว กำรพิจำรณำวำระ ๒ นั้น
ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำ โดยให้ประธำนที่ประชุมเป็น
ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ จะพิจำรณำสำมวำระรวด
เดียวไม่ได้ และในกำรพิจำรณำวำระที่สองให้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่วันที่สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณนั้น ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติได้พิจำรณำแล้วจะต้องเสนอร่ำง
ข้อบัญญัตินั้นตำมร่ำงเดิมและตำมที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรำยงำนและบันทึก
ควำมเห็นยื่นต่อประธำนสภำท้องถิ่น รำยงำนนั้นอย่ำงน้อยจะต้องระบุว่ำได้มีหรือไม่มี
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนนั้นหรือข้อใดบ้ำง กำรแปรญัตติและมติของคณะกรรมกำรแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยกำรแปรญัตตินั้นเป็นประกำรใด กำรสงวนควำมเห็นของคณะกรรมกำร
แปรญัตติ ตลอดจนกำรสงวนค ำแปรญัตติด้วย และให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งรำยงำนนั้น
แก่สมำชิกสภำท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจำรณำ เว้นแต่กรณีต้อง
พิจำรณำเป็นกำรด่วนให้คณะกรรมกำรแปรญัตติไปร่วมประชุมสภำท้องถิ่นด้วยเพ่ือ
แถลงประกอบกำรรำยงำนหรือชี้แจงข้อสงสัยต่ำงๆ เกี่ยวกับรำยงำนนั้น 

นายสุรชาติ  การพงษ์  ก่อนที่จะเสนอว่ ำควรเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรท ำหน้ำที่แปรญัตติ
ประธานสภาฯ   ร่ำงเทศบัญญัติครั้งนี้กี่คน และจะเสนอใครบ้ำงนั้น ขอเชิญท่ำนปลัดเทศบำลต ำบลม่วง 

นำ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 
 



  

 

 

๒๑ 

นายประเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ปลัดเทศบาล   ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น มี ๒  
 ประเภท คือ 

(๑) คณะกรรมกำรสำมัญ ประกอบด้วยสมำชิกสภำท้องถิ่นมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน
แต่ไม่เกิน ๗ คน 

(๒) คณะกรรมกำรวิสำมัญประกอบด้วยสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมำชิกสภำท้องถิ่นมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

กรณีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเป็นคณะกรรมกำรวิสำมัญทั้งคณะไม่ได้มำจำกกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรวิสำมัญ
ของสภำเทศบำล นำยกเทศมนตรีมีสิทธิ์เสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมำชิกสภำเทศบำล 
เพ่ือให้สภำเทศบำลแต่งตั้งเป็นกรรมกำรวิสำมัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ ำนวนกรรมกำร
วิสำมัญทั้งหมด 

นายสุรชาติ  การพงษ์  ขอเชิญท่ำนสมำชิกได้เสนอว่ำกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรท ำหน้ำที่แปร 
ประธานสภาฯ ญัตติร่ำงเทศบัญญัติในครั้งนี้ก่อน 

นายสัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิก ท่ำนปลัด คณะบริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอเสนอว่ำกำรพิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรท ำหน้ำที่แปรญัตติร่ำง

เทศบัญญัติในครั้งนี้ จ ำนวน 4 คน 

นายสุรชาติ  การพงษ์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 

นางแสงเดือน  นันสมบัติ  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
นายวิศรุติ  จินามณี ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ ๒ 

นายสุรชาติ  การพงษ์  ผู้รับรองถูกต้อง มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใด 
ประธานสภาฯ เสนอเป็นอย่ำงอ่ืน ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนเห็นชอบกับข้อเสนอของ นำยสัมพันธ์  แจ่ม

สุวรรณ ว่ำควรพิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรท ำหน้ำที่แปรญัตติร่ำง
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564  ในครั้งนี้จ ำนวน 4 
คน  เชิญสมำชิกท้ัง 2 เขตเสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรแปรญัติจ ำนวน  4  คน เชิญเสนอ
คณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 1 ครับ 

 
นายอนัน  การไส เรียนท่ำนประธำนสภำ ผมขอเสนอ นำยสัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ  ครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 



  

 

 

๒๒ 

นางแสงเดือน  นันสมบัติ ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
นายอนัน  การไส ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
นายสุรชาติ  การพงษ์ ผู้รับรองถูกต้อง มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอท่ำนอ่ืนเป็นกรรมกำรแปรญัตติคนที่ ๑ อีก 
ประธานสภาฯ หรือไม่ ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอ่ืน หำกที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้มี

มติเห็นชอบให้ นำงแสงเดือน  นันสมบัติ  เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรท ำหน้ำที่
แปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2564 คนที่ ๑ เชิญยกมือ 

ที่ประชุม มีมติให้นายสัมพันธ์   แจ่มสุวรรณ  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2564 คนที่ ๑ เป็นเอกฉันท์  จ านวน 10 เสียง 

นยสัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ เรียนท่ำนประธำนสภำ ขอเสนอ นำยรุ่งโรจน์  กุลเกษตร  เป็นคณะกรรมกำร 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ แปรญัตติในกำรท ำหน้ำที่แปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี   พ.ศ. 

2564 คนที่ ๒ 
 
นายอัมพร การปรีชา ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
นางสาวพิชญาภรณ์  การนิตย์ ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

นายสุรชาติ  การพงษ์ ผู้รับรองถูกต้อง มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอสมำชิกท่ำนอื่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ ๒ 
ประธานสภาฯ อีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีท่ำนใดเสนอ  หำกที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้  นำย

รุ่งโรจน์  กุงเกษตร   เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรท ำหน้ำที่แปรญัตติร่ำงเทศ
บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2564  คนที่ ๒  เชิญยกมือ 

ที่ประชุม มีมติให ้นายรุ่งโรจน์  กุลเกษตร  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  คนที่ ๒  เป็นเอกฉันท์  จ านวน 10 เสียง 

 
นายสุรชาติ  การพงษ์ ขอเชิญท่ำนสมำชิกได้เสนอชื่อบุคคลท ำหน้ำที่คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ ๓ 
ประธานสภาฯ 

นายณัฐนนท์  เดชโกพรม เรียนท่ำนประธำนสภำ คณะบริหำร ท่ำนปลัด และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผม 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอเสนอนำยอนัน กำรไส   เป็นกรรมกำรแปรญัตติในกำรท ำหน้ำที่แปรญัตติร่ำงเทศ

บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  พ.ศ. 2564  คนที่ ๓  
 
 
 
 



  

 

 

๒๓ 

นายณัฐนนท์  เดชโกพรม ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

นายวิศรุต จินามณี ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

นายสุรชาติ  การพงษ์ ผู้รับรองถูกต้อง มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอท่ำนใดเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ ๓ 
ประธำนสภำฯ อีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีใครเสนอที่ประชุมเพ่ิม     หำกที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นำยอนัน 

กำรไส  เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรท ำหน้ำที่แปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2564  คนที่ ๓  เชิญยกมือ 

ที่ประชุม มีมติให ้  นายอนัน การไส   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2564  คนที่ ๓  เป็นเอกฉันท์  จ านวน 10 เสียง 

 
นายสุรชาติ  การพงษ์ ขอเชิญท่ำนสมำชิกได้เสนอชื่อบุคคลท ำหน้ำที่คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 4 
ประธานสภาฯ 

นายพุฒอุดม  การภักดี เรียนทำ่นประธำนสภำ คณะบริหำร ท่ำนปลัด และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผม 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอเสนอนำงแสงเดือน  นันสมบัติ   เป็นกรรมกำรแปรญัตติในกำรท ำหน้ำที่แปรญัตติ

ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  พ.ศ. 2564   คนที่ 4 
 
นายอนัน  การไส ขอรับรอง 
สมำชิกสภำฯ เขต 1 

นายสัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

นายสุรชาติ  การพงษ์ ผู้รับรองถูกต้อง มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอท่ำนใดเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 4 
ประธำนสภำฯ อีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีใครเสนอที่ประชุม  หำกที่ประชุมมีมติเห็นชอบ นำงแสงเดือน       

นันสมบัติ  เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรท ำหน้ำที่แปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2564  คนที่ 4  เชิญยกมือ 

ที่ประชุม มีมติให้ นางแสงเดือน  นันสมบัติ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 คนที่ 4  เป็นเอกฉันท์  จ านวน 10 เสียง 

 
นายสุรชาติ  การพงษ์ ขอให้เลขำนุกำรสภำฯ เทศบำลสรุปรำยชื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ ตำมท่ีท่ำนสมำชิก 
ประธานสภาฯ ทุกท่ำนเห็นชอบกับข้อเสนอของท่ำนสมำชิกท่ีได้เสนอ 
 
นางสาวพิชญาภรณ์  การนิตย์ คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  
เลขานุการสภาฯ ๒๕๖4  มีรำยชื่อดังนี้ 

๑. นายสัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ 
๒. นายรุ่งโรจน์  กุลเกษตร 



  

 

 

๒๔ 

๓. นายอนัน  การไส 
๔. นางแสงเดือน  นันสมบัติ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้กรรมการทั้ง 4 คน ท าหน้าที่แปรญัตติเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   
 
นายสุรชาติ  การพงษ์ ผมขอหำรือที่ประชุมสภำแห่งนี้ว่ำควรจะก ำหนดระยะเวลำในกำรแปรญัตติกี่วัน ควร 
ประธานสภาฯ ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติกี่วันตั้งแต่วันที่ไหนถึง

วันที่ไหนขอเชิญท่ำนสมำชิกได้แสดงควำมคิดเห็นหรือเสนอญัตติต่อไป ขอเชิญครับ 
 
นางแสงเดือน  นันสมบัติ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน    
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ดิฉันขอเสนอว่ำควรก ำหนดระยะเวลำในกำรแปรญัตติ  โดยก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำ

แปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติตั้งแต่วันที่ที่ประชุมมีมติรับหลักกำร  คือตั้งแต่วันที่  
14  สิงหำคม  ๒๕63  เวลำ  13.00 -  17.00 น.  ถึง วันที่  ๑7  สิงหำคม  ๒๕63 
เวลำ 08.30 – 12.30 น.  ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ โดยในวันที่  15 
- 16  สิงหำคม 2563  เริ่มเวลำ 08.30 – 17.00 น.   เพ่ือที่คณะกรรมกำรแปร
ญัตติ ฯ จะได้ท ำกำรประชุมกันในวันที่  17  สิงหำคม 2563  เวลำ  13.30 น.   

นายสุรชาติ  การพงษ์ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 

นายอนัน  การไส  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

นายวิศรุต  จินามณ๊  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

นายสุรชาติ  การพงษ์  ผู้รับรองถูกต้อง มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเพ่ิมเติมเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำน
ประธานสภาฯ   ใดเสนอเป็นอย่ำงอ่ืน สมำชิกทุกท่ำนเห็นด้วยกับนำงแสงเดือน  นันสมบัติ  เสนอว่ำควร 

ก ำหนดระยะเวลำในกำรแปรญัตติ  โดยก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมกำรแปรญัตติตั้งแต่วันที่ที่ประชุมมีมติรับหลักกำรคือตั้งแต่วันที่  14  
สิงหำคม  ๒๕63  เวลำ  13.00 -  17.00 น.  ถึง วันที่  ๑7  สิงหำคม  ๒๕63 เวลำ 
08.30 – 12.30 น.  ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ โดยในวันที่  15 - 16  
สิงหำคม 2563  เริ่มเวลำ 08.30 – 17.00 น.   เพื่อที่คณะกรรมกำรแปรญัตติ ฯ จะ
ได้ท ำกำรประชุมกันในวันที่  17  สิงหำคม 2563  เวลำ  13.30 น.  ต่อไป 

ที่ประชุม   มีมติรับทราบ 

 

 

 



  

 

 

๒๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง อ่ืน ๆ 

นายสุรชาติ การพงษ์ ในระเบียบวำระที่  4  เรื่อง อ่ืน ๆ มีท่ำนใดจะเพ่ิมเติมเชิญครับ  ถ้ำที่ประชุมไม่มีกระผม 
ประธานสภา ฯ ขอขอบคุณทุกท่ำนที่เข้ำร่วมประชุมในวันนี้ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำโอกำสหน้ำคงได้รับควำม

ร่วมมือจำกท่ำนเช่นเคย ผมขอปิดกำรประชุมครับ 
                      
 ปิดประชุม  ๑2.5๐ น. 
 

  (ลงชื่อ)    - พิชญาภรณ์  การนิตย์-      ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม                 
                     (  นำงสำวพิชญำภรณ์  กำรนิตย์ ) 

                 ต ำแหน่ง  เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ 

                      (ลงชื่อ ) - สุรชาต ิ การพงษ์ -      ผู้ตรวจรับรองรำยงำนกำรประชุม
         ( นำยสุรชำติ  กำรพงษ์ )  
                                 ประธำนสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


