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นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา 
นายสุพรรณ    ซึมรัมย์ 
นายเสรี         ซอยรัมย์ 
นายสวัสด์ิ      วิราช               
นายมานิตย์    ชุบรัมย์ 
นายสง่า         ศรีพนามน้อย       
นายสุทิน       ซุงรัมย์ 
นายชวนชัย     ตีระมาศวณิช 
นายปัญญา     มาจิตต์ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทะเมน
ชัย 

ทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา 
สุพรรณ    ซึมรัมย์ 
เสรี         ซอยรัมย์ 
สวัสด์ิ    วิราช           
มานิตย์   ชุบรัมย์ 
สง่า     ศรีพนามน้อย         
สุทิน      ซุงรัมย์ 
ชวนชัย     ตีระมาศวณิช 
ปัญญา     มาจิตต์ 

 
ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายยุทธพงษ์    ตีระมาศวณิช  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
2. นายภูชิต      แช่มรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
3. นายบัญชา      ศรีพนามน้อย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. พ.ต.ท.วิชัย  อุทธาพงษ ์  สวป.สภ.ทะเมนชัย 
2. นางจุฑามาศ  ประภาสโนบล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทะเมนชัย 
3. นายทรงศักดิ์  สิรัมย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
4. นายสุรวุฒิ  สุเรรัมย์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบุแปบ 
5. นายพิพัฒน์  เรืองประโคน  รองปลัดเทศบาต าบลทะเมนชัย 
6. นางนุชนาฏ             ชาญรัมย์  ผู้อ านวยการกองคลัง/รก ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
7. นางสาวณัชชา ฉวีวรรณ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8. นางสาวรุ่งรัตน์    ถนอมสิน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
9. นางประสพสุข    ศลาประโคน  หัวหน้าฝ่ายการโยธา รก.ผอ.กองช่าง 
10.นางสาวพิมพ์ลดา    ธีระมนต์ปราณีต   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
11. นายคมกริช     เสาวพันธุ์  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
12. นางสาวนภัสนันท์     สุดตาชาติ  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. ประธานกล่าวสวัสดี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านและขอบคุณ     
ผู้ท่ีมาประชุมท่ีมาประชุมอย่างพร้อมเพรียง พร้อมกับกล่าวเปิดการประชุม สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 และให้ด าเนินการประชุมไปตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่   1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
       1. นายยุทธพงษ์    ตีระมาศวณิช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลากิจ 
       2. นายภูชิต    แช่มรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลากิจ 
            3. นายบัญชา     ศรีพนามน้อย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลากิจ 
        
ระเบียบวาระที่   ๒  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 

                ประธานได้เสนอร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย สมัยสามัญ  
สมัยท่ี  2 ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันท่ี  25 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ให้ท่ีประชุมพิจารณา  

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี  25 พฤษภาคม พ.ศ.2563               

มีสมาชิกท่านไหนจะแก้ไขหรือไม่ครับ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม เห็นชอบ  7 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่  3     เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระท่ี 3.1  เรื่องประกาศการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ประธานสภาเทศบาล ทะเมนชัย เชิญ ปลัดเทศบาล ครับ  
นายปัญญา  มาจิตต์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ ผมนายปัญญา มาจิตต์  ปลัดเทศบาล ฯปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย 

ผมขอแจ้ง เรื่องการเลือกต้ังท่ีจะเกิดขึ้น ด้วยส านักงานคณะกรรการการเลือกต้ัง
ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลต าบล     
ทะเมนชัย แบ่งเป็น 2 เขต เขตละ 4 หมู่บ้าน โดยเขตเลือก  ต้ังท่ี 1 ประกอบด้วย   
บ้านทะเมนชัย หมู่ท่ี 2  บ้านหนองตาด   หมู่ 3 หมู่ 7 บ้านบุแปบ  หมู่ 7  บ้านสวนครัว 
หมู่ท่ี 8   เขตเลือกต้ังท่ี 2 ประกอบด้วย  บ้านทะเมนชัย หมู่ ท่ี 1  บ้านหนองหญ้าปล้อง      
หมู่ 5   บ้านบุล้ินฟ้า หมู่ท่ี 13   บ้านทะเมนชัย หมู่ท่ี 14   ส่วนเรื่องการเลือกต้ังจริงนั้นยังไม่
รู้วันท่ีแน่ชัด  โดยประธานกรรมการเลือกต้ังได้ประกาศ ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม  2563      โดย
มีลักษณะการแบ่งเขตเลือกต้ังไม่แตกต่างไปจากเดิม  ยึดหลักประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังจ านวน
เท่าๆ กัน   เรื่องท่ี 2 เรื่องการสรรหานักบริบาลท้องถิ่นการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งภายใต้การ
ก ากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัยพิงภายใต้ก ากับ    
โดยทางเทศบาลฯ ได้คัดสรรแล้ว จ านวน 2 คน รายงานไปแล้ว ครับ   

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4      เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระท่ี  4.1 การพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่องงบประมาณ
ประธานสภาเทศ  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระแรก  เชิญ ปลัดเทศบาลฯ ครับ      
นายปัญญา   มาจิตต์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านผมขอเสนอญัตติ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้ท่ีประชุมพิจารณา  ดังนี้      

ข้าพเจ้านายปัญญา มาจิตต์  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี นายกเทศมนตรีต าบล      
ทะเมนชัย ขอเสนอญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 2 
และ 3 พ.ศ.2543 ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลทะเมนชัยได้จัดท าร่าง        
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้แก่สภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย เพื่อพิจารณา
บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ต่อไป 

หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ
ท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้น  และเสนอ    
ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่ อ คณะ ผู้บริ ห าร ท้อ ง ถิ่ น  ไ ด้พิ จ า รณาอนุ มั ติ ให้           
ต้ังงบประมาณยอดใดเป็นปีงบประมาณ ประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ
รวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้ง
หนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม  

เหตุผล 
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี  2 และ 3 พ.ศ. 2543 จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อพิจารณาในการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย  

บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลทะเมนชัย จะได้เสนอร่าง     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยอีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลทะเมนชัย จึงขอช้ีแจงให้ประธาน   
สภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ  2564 ดังต่อไปนี้ 
1.  สถานะการคลัง 

    1.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
    ในปีงบประมาณ  2563 ณ วันท่ี  7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
    1.1.1  เงินฝากธนาคาร   จ านวน  58,642,091.21  บาท 
    1.1.2  เงินสะสม           จ านวน  39,965,093.17  บาท 
    1.1.3  เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  16,185,011.98  บาท 
    1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ             
                                  รวม 0.00 บาท   
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    1.1.5  รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยงัไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 13 โครงการ  
               รวม 3,882,092.00  บาท 
    1.2  เงินกู้คงค้าง  จ านวน  0.00  บาท 

2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2563  ณ วันที่  7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
    (1)  รายรับจริง จ านวน  35,207,046.85 บาท   ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร        จ านวน                       22,278.43  บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต        จ านวน   207,461.20   บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน         376,622.18   บาท 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน                0.00  บาท         
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       จ านวน          100,877.00  บาท  

    หมวดรายได้จากทุน       จ านวน                      0.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน    17,235,895.04   บาท 

    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    จ านวน     17,263,913.00   บาท               
    (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน     16,515.00   บาท 
    (3) รายจ่ายจริง  จ านวน  24,965,310.80  บาท  ประกอบด้วย 
    งบกลาง            จ านวน      8,072,443.28   บาท 
    งบบุคลากร         จ านวน      9,349,100.00   บาท 
    งบด าเนินงาน      จ านวน      5,891,988.52   บาท 
    งบลงทุน     จ านวน         399,140.00   บาท 
    งบรายจ่ายอื่น     จ านวน           0.00  บาท 
    งบเงินอุดหนุน    จ านวน      1,252,639.00   บาท 
    (4)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน  16,515.00 บาท 

(5)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม      จ านวน                     0.00   บาท          
(6)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม    จ านวน               0.00   บาท 

    (7)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้          จ านวน              0.00   บาท 
 

3.  งบเฉพาะการ 
    ประเภทกิจกรรมการการประปา  กิจการประปา 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
     รายรับจริง           จ านวน   329,550.08   บาท 
      รายจ่ายจริง          จ านวน   316,446.97   บาท 

ก าไรสะสม          จ านวน               0.00   บาท 
เงินสะสม           จ านวน               0.00   บาท 
ทุนส ารองเงินสะสม          จ านวน               0.00   บาท 
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ     จ านวน               0.00   บาท 
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล         จ านวน               0.00   บาท 
เงินฝากธนาคาร          จ านวน   900,011.38   บาทบาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
  รายรับ                     ประมาณการปี  2564 
  หมวดภาษีอากร          174,000  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       260,650  บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         480,500  บาท  
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         116,800  บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร    22,208,500  บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    18,249,550  บาท 
  รวม         41,500,000   บาท 

      ค าแถลงงบประมาณ 
  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประมาณการปี  2564 
  งบกลาง       5,611,800  บาท 
  งบบุคลากร     15,139,250  บาท 
  งบด าเนินงาน     11,354,050  บาท 
  งบลงทุน         7,755,100  บาท 
  งบเงินอุดหนุน       1,639,800  บาท 
  รวม         41,500,000   บาท 
 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ให้ท่ีประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2564  เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบด้วย ครับ 
น.ส.พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ดิฉันนางสาวพิมพ์ลดา  ธีระมนต์ปราณีต ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนช านาญการ ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี ่ยวกับงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังต่อไปนี้ หากสมาชิกมีข้อสงสัยสอบถามได้ค่ะ  
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         รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
          ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

          เทศบาลต าบลทะเมนชัย 
         อ.ล าปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์ 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น    41,500,000   บาท   

  
รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 174,000 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 150,000 บาท 

    ประมาณการไว้คาดว่าจะมีรายรับเพิ่มขึ้น   

  
ภาษีป้าย จ านวน 24,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา    

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 260,650 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 800 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 200 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา    

  
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 154,000 บาท 

    ประมาณรายรับใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา    

  
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ี
จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

จ านวน 3,500 บาท 

    ประมาณรายรับเท่ากับปีท่ีผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 1,700 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 100 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีท่ีผ่านมา   

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 27,000 บาท 

    
ประมาณการมากกว่าปีท่ีผ่านมา คาดว่าจะมีรายรับ
เพิ่มข้ึน 

  

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 30,000 บาท 

    
ประมาณการมากกว่าปีท่ีผ่านมา คาดว่าจะมีรายรับ
เพิ่มข้ึน 

  

  
ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จ านวน 5,000 บาท 
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    ประมาณการเท่ากับรับจริงในปีท่ีผ่านมา    

  
ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน 11,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับรับจริงในปีท่ีผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

จ านวน 20,000 บาท 

    
ประมาณการมากกว่าปีท่ีผ่านมา คาดว่าจะมีรายรับ
เพิ่มข้ึน 

  

  
ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ จ านวน 700 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีท่ีผ่านมา    

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 5,200 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง 

จ านวน 1,450 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา   

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 480,500 บาท 

  
ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี จ านวน 26,500 บาท 

    
ประมาณการมากกว่าปีท่ีผ่านมา คาดว่าจะมีรายรับ
เพิ่มข้ึน 

  

  
ดอกเบ้ีย จ านวน 454,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา    

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 116,800 บาท 

  
ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง จ านวน 200 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา    

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 116,600 บาท 

    
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีรายรับ
เพิ่มขึ้น 

  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,218,500 บาท 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 249,000 บาท 

    
ประมาณการมากกว่าปีท่ีผ่านมา คาดว่าจะมีรายรับ
เพิ่มข้ึน 

  

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 16,200,000 บาท 
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ประมาณการมากกว่าปีท่ีผ่านมาคาดว่าจะมีรายรับ
เพิ่มข้ึน  

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 1,650,000 บาท 

    
ประมาณการมากกว่าปีท่ีผ่านมา คาดว่าจะมีรายรับ
เพิ่มข้ึน 

  

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 43,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา    

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 3,770,000 บาท 

    
ประมาณการมากกว่าปีท่ีผ่านมา คาดว่าจะมีรายรับ
เพิ่มข้ึน 

  

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 38,000 บาท 

    
ประมาณการมากกว่าปีท่ีผ่านมา คาดว่าจะมีรายรับ
เพิ่มข้ึน 

  

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 33,500 บาท 

    
ประมาณการมากกว่าปีท่ีผ่านมา คาดว่าจะมีรายรับ
เพิ่มข้ึน 

  

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

จ านวน 235,000 บาท 

    
ประมาณการมากกว่าปีท่ีผ่านมา คาดว่าจะมีรายรับ
เพิ่มข้ึน 
 

  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 18,249,550 บาท 

  
เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 18,249,550 บาท 
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                                       รายละเอียดตามแผนงาน  ดังต่อไปนี้ 
  ด้านบริหารทั่วไป 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป    13,506,810   บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน    4,149,700   บาท 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  แผนงานการศึกษา     5,284,850   บาท 
  แผนงานสาธารณสุข      3,545,200   บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน      1,516,280   บาท 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    1,230,340   บาท 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ   1,170,000   บาท 
  ด้านการเศรษฐกิจ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     5,485,020   บาท 
    ด้านการด าเนินงานอื่น 
  แผนงานงบกลาง       5,611,800   บาท 
  รวมทั้งสิ้น      41,500,000   บาท  

งบประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
               

งานบริหาร
ท่ัวไป 

งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

งานบริหารงานคลัง รวม  
 
  

      
งบบุคลากร 7,659,330 0 1,367,680 9,027,010 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,508,720 0 0 2,508,720 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,150,610 0 1,367,680 6,518,290 
งบด าเนินงาน 3,026,000 131,000 628,000 3,785,000 
    ค่าตอบแทน 610,000 0 150,000 760,000 
    ค่าใช้สอย 1,491,000 111,000 428,000 2,030,000 
    ค่าวัสดุ 355,000 20,000 50,000 425,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 570,000 0 0 570,000 
งบลงทุน 109,800 32,500 462,500 604,800 
    ค่าครุภัณฑ์ 109,800 32,500 462,500 604,800 
งบเงินอุดหนุน 90,000 0 0 90,000 
    เงินอุดหนุน 90,000 0 0 90,000 
                              รวม 10,885,130 163,500 2,458,180 13,506,810 



10 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
          

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม  
 
    

      
งบบุคลากร 357,200 0 357,200 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 357,200 0 357,200 
งบด าเนินงาน 267,000 452,000 719,000 
    ค่าตอบแทน 20,000 0 20,000 
    ค่าใช้สอย 247,000 362,000 609,000 
    ค่าวัสดุ 0 90,000 90,000 
งบลงทุน 513,500 2,500,000 3,013,500 
    ค่าครุภัณฑ์ 63,500 2,500,000 2,563,500 
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 450,000 0 450,000 
งบเงินอุดหนุน 60,000 0 60,000 
    เงินอุดหนุน 60,000 0 60,000 
                              
รวม 

1,197,700 2,952,000 4,149,700 

แผนงานการศึกษา 
             

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
รวม 

 
  
    

      
งบบุคลากร 800,800 763,500 1,564,300 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 800,800 763,500 1,564,300 
งบด าเนินงาน 308,000 1,100,550 1,408,550 
    ค่าตอบแทน 70,000 40,000 110,000 
    ค่าใช้สอย 178,000 345,650 523,650 
    ค่าวัสดุ 60,000 714,900 774,900 
งบลงทุน 0 900,000 900,000 
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 900,000 900,000 
งบเงินอุดหนุน 0 1,412,000 1,412,000 
    เงินอุดหนุน 0 1,412,000 1,412,000 
           รวม                  1,108,800 4,176,050 5,284,850 
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แผนงานสาธารณสุข 
             

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น 
รวม 

 
  
    

      
งบบุคลากร 1,165,000 0 1,165,000 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,165,000 0 1,165,000 
งบด าเนินงาน 1,475,000 672,000 2,147,000 
    ค่าตอบแทน 115,000 12,000 127,000 
    ค่าใช้สอย 1,080,000 660,000 1,740,000 
    ค่าวัสดุ 280,000 0 280,000 
งบลงทุน 175,400 0 175,400 
    ค่าครุภัณฑ์ 175,400 0 175,400 
งบเงินอุดหนุน 0 57,800 57,800 
    เงินอุดหนุน 0 57,800 57,800 
                              
รวม 

2,815,400 729,800 3,545,200 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
           

งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

รวม 
 

 
  

     
       
 งบบุคลากร 860,280 860,280 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 860,280 860,280 
 งบด าเนินงาน 656,000 656,000 
     ค่าตอบแทน 50,000 50,000 
     ค่าใช้สอย 336,000 336,000 
     ค่าวัสดุ 270,000 270,000 
                               

รวม 
1,516,280 1,516,280 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
             

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและ
สนับสนนุความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม 
 

  
    

      
งบบุคลากร 692,040 0 692,040 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 692,040 0 692,040 
งบด าเนินงาน 170,500 350,000 520,500 
    ค่าตอบแทน 85,000 0 85,000 
    ค่าใช้สอย 40,000 350,000 390,000 
    ค่าวัสดุ 45,500 0 45,500 
งบลงทุน 0 17,800 17,800 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 17,800 17,800 
                              
รวม 

862,540 367,800 1,230,340 

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

               
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
รวม 

 
  
    

      
งบด าเนินงาน 310,000 840,000 0 1,150,000 
    ค่าใช้สอย 250,000 840,000 0 1,090,000 
    ค่าวัสดุ 60,000 0 0 60,000 
งบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000 
    เงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000 
                            
รวม 

310,000 840,000 20,000 1,170,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
            

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

รวม 
 

  
    

      
งบบุคลากร 1,473,420 0 1,473,420 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,473,420 0 1,473,420 
งบด าเนินงาน 968,000 0 968,000 
    ค่าตอบแทน 65,000 0 65,000 
    ค่าใช้สอย 653,000 0 653,000 
    ค่าวัสดุ 250,000 0 250,000 
งบลงทุน 80,600 2,963,000 3,043,600 
    ค่าครุภัณฑ์ 80,600 0 80,600 
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 2,963,000 2,963,000 
                             
รวม 

2,522,020 2,963,000 5,485,020 

 
แผนงานงบกลาง 
     

งบกลาง รวม 
 

  
    

      
งบกลาง 5,611,800 5,611,800 
    งบกลาง 5,611,800 5,611,800 
                              
รวม 

5,611,800 5,611,800 

 
ส่วนที่  3  งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รายละเอียดประมาณการรายรับ ท้ังส้ิน 806,000 บาท 
ประมาณรายจ่ายจริง งบด าเนินงาน เป็นเงิน 699,000 บาท  แยกเป็นค่าใช้สอย 
จ านวน  216,000 บาท  ค่าวัสดุ จ านวน 129,000 บาท ค่าสาธารณูปโภค  จ านวน 
280,000 บาท งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ จ านวน  100,000 บาท 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญ ท่าน  ส.ท.สุพรรณ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายสุพรรณ  ซึมรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสุพรรณ  ซึมรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ขออนุญาตสอบถาม

เรื่อง การต้ังงบประมาณ พ.ศ.2564  หมวดภาษีอากร  ต้ังงบประมาณลดลง    
พ.ศ.2563  ส่ีแสนกว่าบาท ห่างกันมาก ขอให้ท่านได้ช้ีแจงด้วยครับ      

นางนุชนาฏ   ชาญรัมย์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผู้อ านวยการกองคลัง    ดิฉัน นางนุชนาฏ  ชาญรัมย์ ผู้อ านวยกองคลัง  ขอช้ีแจงว่าท่ีได้ต้ังงบประมาณลดลง 
                                   เนื่องจากได้มีการยกเลิกการเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น มีการลดภาษีให้ช่วงโควิด ด้วย  

จึงประมาณการรายรับลดลง ค่ะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญ ท่าน ส.ท.มานิตย์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมานิตย์  ชุบรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายมานิตย์  ชุบรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ขออนุญาตสอบถาม   

ไม่เห็นต้ังงบประมาณรายรับการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย ครับ 
นางนุชนาฏ   ชาญรัมย์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผู้อ านวยการกองคลัง    ดิฉัน ขอช้ีแจงว่าท่ีได้ต้ังงบประมาณรับไว้ ในหน้าท่ี 2/5  ปีนี้ได้เป็น 2 รายการ การเก็บ     

ขน และ การก าจัดส่ิงปฏิกูล ต้ังรับไว้ท่ี 16,000 บาท เพียงแต่แยกออกเป็น 2 รายการ
เยอะกว่าปีท่ีผ่านมา ค่ะ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญ ท่าน ส.ท.สุพรรณ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล                                       
นายสุพรรณ  ซึมรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายสุพรรณ  ซึมรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ขออนุญาตสอบถาม 

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ไม่ทราบรับใครแล้วหรือยังยัง มีวุฒิการศึกษา หรือต้ังไว้รอไว้หรือไม่ ครับ 

น.ส.พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ดิฉัน ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี ่ยวกับการจ้างเหมาช่วยงานวิเคราะห์

นโยบายและแผน  เรามีคนอยู่แล้ว และปฏิบัติงาน ต้องจ้างคนที่วุฒิการศึกษา 
เนื่องจากงานที่ท าต้องใช้ความสามารถ บันทึกข้อมูลด้านตัวเลข มีความรู้ด้าน
งานต่างๆได้ดี ค่ะ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญ ท่าน ส.ท.สง่า ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายสง่า  ศรีพนามน้อย  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสง่า  ศรีพนามน้อย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ขออนุญาต

สอบถาม โครงการติดต้ังกล้อง cctv หมู่ 7 และ หมู่ 14 ต้ังไว้ 100,000บาท นั้น 
ติดต้ังกี่ตัว ครับ 

น.ส.พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ดิฉัน ขออนุญาตชี้แจง มีการติตั้งกล้อง จ านวน 2 ตัว ตัวละ 32 ,000.-บาท       

ซึ่งงบประมาณท่ีต้ังไว้รวมถึงพร้อมค่าติดต้ัง และค่าอุปกรณ์ ต่างๆ ด้วยค่ะ                                      
 



15 

 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญ ท่าน ส.ท.เสรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายเสรี  ซอยรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายเสรี   ซอยรัมย์  สมาชิก สภา เทศบาลต าบลทะ เมนชัย  ขออนุญาต          

แผนงานการศึกษา  งบลงทุน โครงการติดกล้องวงจรปิด และซ่อมแซมระบบประปา          
เงินอุดหนุนโรงเรียนทะเมนชัย ช่วยช้ีแจงด้วย ครับ 

นางสาวณัชชา  ฉวีวรรณ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผู้อ านวยกองการศึกษา ดิฉันนางสาวณัชชา  ฉวีวรรณ  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ขออนุญาตชี้แจง 

การซ่อมแซมระบบประปา ที ่ศูนย ์พัฒนาเด็ก เล็ก  นั ้นเนื ่องจาก ท่อน้ าต ัน        
ม ีตะกร ัน  จ า เป็นต ้อง  ปร ับปร ุงระบบให้ด ีขึ ้น  ส่วน เง ินอุดหน ุนโร ง เร ียน         
ทะเมนชัย นั้น ทางเราก็ได้ดูบทบาทหน้าที่สามารถอุดหนุนได้ ที่จะให้โรงเรียน
ได้จ้างครูสอนเด็กด้วย ค่ะ         

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญ ท่าน ส.ท.มานิตย์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมานิตย์  ชุบรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายมานิตย์  ชุบรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ขออนุญาตสอบถาม   

เรื่องการต้ังงบประมาณ เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง และ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการ   อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดท าไมถึง
เหมือนกัน ช่วยช้ีแจง    ด้วย ครับ 

น.ส.พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ดิฉัน ขออนุญาตแก้ไขเอกสารใหม่ ค่ะ เนื่องจากไม่ได้ตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง 

ด้วย  เวลาท่ีเร่งด่วน ด้วยค่ะ  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญ ท่าน ส.ท.สุพรรณ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสุพรรณ  ซึมรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผม ขออนุญาตสอบถาม การต้ังงบประมาณเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
ตอนนี ้ 

เรามีคนแล้วใช่ไหม ขอทราบด้วย ครับ 
น.ส.พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ดิฉัน ขออนุญาตตอบว่า การตั้งงบประมาณ เราตั้งตามแผนอัตราก าลัง ที่มี

ต าแหน่งอยู่ ถึงจะไม่มีคน เราก็ต้ังรองรับไว้ ค่ะ  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ผมขอสอบถามโครงการ หมู่ท่ี 8 
ประธานสภาเทศบาล   จากกว้าง 5 เมตร ท าเป็น 7 เมตร ได้ไหม กลัวว่าจะไม่เต็มพื้นท่ี ครับ 
นางประสพสุข  ศลาประโคน เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

หัวหน้าฝ่ายการโยธา ดิฉัน นางประสพสุข  ศลาประโคน  หัวหน้าฝ่ายการโยธาช้ีแจง 
เราต้ังงบประมาณตามแผน ส่วนช่วงท่ีด าเนินการจริง เราสามารถท าได้ 7 เมตร เป็น
ผลประโยชน์ของรัฐ ค่ะ  

 



16 

 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
น.ส.พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ดิฉัน ขออนุญาตตอบเรื่อง การต้ังงบประมาณ เราตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 
ปี และแผน เพิ ่ม เติม ที ่เ รามี อาจจะคลาดเคลื ่อนจากแผน กลัวว ่าจะถ ูก
ตรวจสอบจากหน่วยงานข้างนอก เราต้องยึดระเบียบไว้ ค่ะ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญ ท่าน ส.ท.สุพรรณ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุพรรณ  ซึมรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม ขออนุญาตสอบถาม โครงการพื้นฐาน ปี 2563  ด าเนินการได้กี่โครงการ โครงการ

ท่ี   กันเงิน ปี พ.ศ. 2562 ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว ครับ 
นางประสพสุข  ศลาประโคน ขณะนี้ เราด าเนินการโครงการ ปี 2562 จะครบทุกโครงการแล้ว ส่วนโครงการท่ีต้ัง
หัวหน้าฝ่ายการ    งบประมาณ 2563 จะได้กันเงินไว้ก่อน เราต้องตรวจสอบรายละเอียดให้รอบครอบ       

ทุกโครงการ ป้องกันการผิดพลาด ค่ะ   
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มสีมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี เชิญ ท่านปลัดเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายปัญญา   มาจิตต์  จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย เพื่อพิจารณารับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  รายจ่ายประจ าปี 2564 วาระแรก มีจ านวน 8 ท่าน สามารถลงมติได้ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาแล้ว ขอมติการรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี 2564 วาระแรก มีจ านวน  8  ท่าน  สามารถลงมติได้ 
 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับร่างเทศบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 วาระแรก เห็นชอบ  7  เสียง งดออกเสียง 1  เสียง 
 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เมื่อสมาชิกสภาเห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติฯ แล้วให้ด าเนินการเลือกคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล  แปรญัตติ ตามระเบียบ  เชิญเลขานุการสภาได้ช้ีแจงรายละเอียดครับ  
นายปัญญา   มาจิตต์  เมื่อสภาฯ รับร่างเทศบัญญัติแล้ว ก็ เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ      
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  ตามระเบียบก าหนดให้ไม่น้อยกว่า 3  คน แต่ไม่เกิน 7  คน โดยให้มีผู้เสนอว่าจะมี 

กี่คนและต้องมีผู้รับรอง  2  คน ถ้าเสนอหลายแบบจะมีการลงคะแนนเพื่อลงมติว่า
จะเสนอให้มีคณะกรรมการกี่คน  จึงเลือกผู้จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติตามจ านวน 
ท่ีเสนอในล าดับต่อไป 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ต่อไปเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอช่ือเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาเทศบาล  พร้อมผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน เชิญท่าน ส.ท. สง่า ครับ 
นายสง่า  ศรีพนามน้อย       เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านผมนายสง่า ศรีพนามน้อย   
สมาชิกสภาเทศบาล สมาช ิก สภา เทศบาลต า บลทะ เมนชัย  ผมขอเสนอนายมานิตย์   ชุบรัมย์           

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 
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นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ผู้รับรองคนท่ี 1 นายชวนชัย ตีระมาศวณิช คนท่ี 2 
ประธานสภาเทศบาล  นายเสรี  ซอยรัมย์ ผู้รับรองครบครับ เชิญท่าน ส.ท. สวัสด์ิ ครับ 
นายสวัสด์ิ   วิราช           เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายสวัสด์ิ วิราช     
รองประธานสภาเทศบาล          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผมขอเสนอ นายสุพรรณ    ซึมรัมย์  

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ผู้รับรอง คนท่ี 1 นายมานิตย์ ชุบรัมย์ คนท่ี 2   
ประธานสภาเทศบาล  นายสง่า  ศรีพนามน้อย ผู้รับรองครบครับ เชิญท่าน ส.ท. สุพรรณ ครับ 
นายสุพรรณ  ซึมรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมนายสุพรรณ  ซึมรัมย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ผมขอเสนอ นายสวัสด์ิ  วิราช  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

คนท่ี 3 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ผู้รับรองจ านวน  2 ท่าน ผู้รับรองคนท่ี 1 นายสุทิน  ซุงรัมย์  คนท่ี 2 นายมานิตย์     
ประธานสภาเทศบาล ชุบรัมย์   ผู้รับรองครบครับ    ต่อไปในการพิจาณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 

ให้เป็นประธานแปรญัติ , กรรมการแปรญัตติและเลขานุการแปรญัตติ ให้ท้ัง 3 ท่าน 
พิจารณากันในท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติต่อไปครับ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ นายมานิตย์  ชุบรัมย์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คนท่ี 1 ด้วยคะแนน 8 เสียง นายสุพรรณ ซึมรัมย์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ        
คนท่ี 2  ด้วยคะแนน 8 เสียง นายสวัสด์ิ วิราช  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3  
ด้วยคะแนน 8 เสียง 

นายปัญญา   มาจิตต์  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย                
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  ประจ าปี ๒๕๖4 ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา คัดเลือกให้ นายสวัสด์ิ     
                                       วิราช  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ นายมานิตย์   ชุบรัมย์ เป็นกรรมการ 
                                       แปรญัตติ  นายสุพรรณ  ซึมรัมย์ เป็นเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติให้  
                                       ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอแปรญัตติให้ 
                                       สมาชิกสภาทราบต่อไปครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ให้คณะกรรมการแปรญัตติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติให้ท่ีประชุมพิจาณา     
ประธานสภาเทศบาล   
นายสวัสด์ิ   วิราช        ในนามตัวแทนคณะกรรมการแปรญัตติก าหนดให้มีระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติฯ 
รองประธานสภาเทศบาล          ร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ขอแจ้งให้

สมาชิกทุกท่านได้ทราบว่า จะมีการรับค าแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ต้ังแต่วันท่ี  17  สิงหาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.          
ถึงวันท่ี 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ.  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  
ขอบคุณครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ตามท่ีตัวแทนคณะกรรมการการแปรญัตติฯ   ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบแล้ว นั้น  
ประธานสภาเทศบาล หากมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติ  รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติ     

ในการปฏิบัติในการรับค าแปรญัตติฯ ให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ด้วย 
ผลเป็นประการใดให้แจ้งประธานสภาเทศบาลฯ ทราบ 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ 
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นายทวีเกียรติ ปรีชาพานิชพัฒนา ต่อไปเป็นวาระท่ี  5  เรื่องอื่นๆ   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอื่นๆ  
ประธานสภาเทศบาล  ให้ท่ีประชุมทราบ เชิญ ท่าน ปลัดเทศบาลฯ ครับ  
นายปัญญา   มาจิตต์  ผมขอแจ้ง โครงการจิตอาสาสมัครภัยพิบัติเทศบาลต าบลทะเมนชัย จะมีการอบรม
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  ในวันท่ี 9 – 11 กันยายน 2563 จึงแจ้งท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านทราบ  

เพื่อเข้าร่วมอบรมในวันดังกล่าว  ส่วนเรื่องศึกษาดูงานปีนี้ทางเทศบาลฯ ไปดูธนาคารน้ า
ใต้ดิน โดยท าโครงการไปท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเก่าขาม  อ าเภอน้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี  ในวันท่ี  15 - 16  กันยายน 2563   

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญ ท่าน ส.ท.มานิตย์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมานิตย์  ชุบรัมย์ ผมสอบถามเรื่องถนนหัตถกรรม เส้นทางไปบ้านบริหารชนบทว่าจะแจ้งเจ้าหน้าให้ท า 
สมาชิกสภาเทศบาล ความสะอาดท้ังสองฝ่ั งทางด้วยครั บเพราะช่วงนี้ หญ้ าขึ้ นรกมาก ประกอบกับมี            
 อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากมีกิ่งไม้ยื่นออกมาตามถนน  ท าให้ยวดยานท่ีขับขี่               
 มองไม่ชัดเจนครับ และตรงแยกตลาดสดทะเมนชัยตรงหัวมุมท่อน้ าแตกฝากให้            
             
 เจ้าหน้าท่ีออกไปซ่อมแซมด้วยครับ  ส่วนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเร่งๆ โครงการให้ออก 
             ด้วยครับ ใกล้จะส้ินปีงบประมาณแล้ว ครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญ ท่าน ส.ท.สวัสด์ิ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสวัสด์ิ   วิราช          เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เรื่องน้ าประปาท่อเมนแตก 
รองประธานสภาเทศบาล          หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 2 ตรงกลางหมู่บ้าน วาวล์น้ าแตกน้ าไหลตลอดเวลา  จึงขอให้

เจ้าหน้าท่ีได้ด าเนินการให้ด้วยครับ  
นางประสพสุข  ศลาประโคน ดิฉัน จะได้ประสานไปยังกองสาธารณสุขฯ เรื่องการท าความสะอาดตัดกิ่งไม้เพื่อ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา ปรับปรุงภูมิทัศน์  ส่วนท่อน้ าประปาตรงแยกตลาดสดจะด าเนินการให้ค่ะ                                                                                            
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอสอบถามเรื่องออก
ประธานสภาเทศบาล  ฉีดพ่นยุงไม่ทราบว่าด าเนินการถึงไหนแล้วครับ 
นางนุชนาฏ   ชาญรัมย์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผู้อ านวยการกองคลัง    ดิฉันนางนางนุชนาฏ   ชาญรัมย์  ผู้อ านวยการกองคลังรักษาราชการแทนผู้อ านวยการ         
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   ดิฉันแจ้งให้ทราบว่ากองสาธารณสุขฯได้ออกพ่นยุง 
 ไปหนึ่งรอบแล้ว ก็จะมีการด าเนินการอีกครั้ง  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา        มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญ ท่าน ส.ท.สุพรรณ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุพรรณ  ซึมรัมย์          เรื่อง สนัข- แมว ทางเทศบาลเราได้ออกเทศบัญญัติ เรื่อง สุนัข-แมว แล้ว ตอนนี้มี          
สมาชิกสภาเทศบาล มีหมา-แมวเพิ่มขึ้นมาก ทางเทศบาลมีการด าเนินการอย่างไรบ้าง วัดด่านทองฯ 
 ขังสุนัขไว้เยอะมาก ครับ  เทศบาลจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีท่านสมาชิกฯ ท่านไหนจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  เชิญ ท่านปลัดเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
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นายปัญญา   มาจิตต์  เรื่องออกเทศบัญญัติ หมา - แมว นั้นเป็นกฎหมายควบคุมสัตว์ตามระเบียบ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  ส่วนปัญหาเรื่องท่ีเกิดขึ้น ก็ขึ้นอยู่ ผู้เล้ียงด้วย ต้องดูแลสัตว์ท่ีเล้ียงด้วยการท่ีจะ     

ให้เทศบาลไปจับหมานั้นคงยาก ฉะนั้นต้องช่วยดูแล อย่างไรก็ตามจะประสานงานให้ครับ
  

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีท่านสมาชิกฯ ท่านไหนจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  เชิญ พ.ต.ท.วิชัย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
พ.ต.ท.วิชัย   อุทธาพงษ์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สวป.สภ.ทะเมนชัย  ผมพ.ต.ท.วิชัย  อุทธาพงษ์  ต าแหน่ง สวป.สภ.ทะเมนชัย ด้วยสถานีต ารวจทะเมนชัย  

ขอขอบคุณทางเทศบาลฯ    เรื่องโครงการอบรมอาสาสมัครจราจรช่วยเหลืองานต ารวจ  
และทางเราจะด าเนินการ เพราะมีการแจ้งเหตุอุบัติเหตุมาเรื่อยๆ งานบริการประชาชน 
เป็นส าคัญ ครับ   
  

นางสาวรุ่งรัตน์  ถนอมสิน  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ นางสาวรุ่งรัตน์  ถนอมสิน  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ขอแจ้งเรื่อง โครงการ

อบรมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในวันท่ี 18  สิงหาคม 2563   โดยให้
สวมใส่เส้ือโทนสีขาว  โดยการอบรมก าหนดจัด ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี จึงขอ
เรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ทุกท่านทราบ และในช่วงบ่ายจะให้นักการได้น าหนังสือไปส่ง
ให้ท่านอีกครั้งค่ะ  

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมก็ต้อง 
           ประธานสภาเทศบาล ขอขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนท่ีให้ความร่วมมือและ

แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ท าให้การประชุมประสบความส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์   และขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะ
ครับ  ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑3.3๐  น. 

    ลงช่ือ                                             ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      
              (นางสาวนภัสนันท์  สุดตาชาติ) 
              นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

 

                  ลงช่ือ                                          ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม         

                   (นายปัญญา   มาจิตต์) 
           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย          
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ลงช่ือ                     ลงช่ือ    ลงช่ือ                                                                                       

         (นายสุพรรณ  ซึมรัมย์)                    (นายมานิตย์  ชุบรัมย์)                  (นายสง่า  ศรีพนามน้อย) 
          ประธานคณะกรรมการ        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          เลขานุการคณะกรรมการ 
         ตรวจรายงานการประชุม               ตรวจรายงานการประชุม 

                    ประธานสภาเทศบาลฯ ได้อ่านทานส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  สมัยสามัญ       
สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑  เมื่อวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม   ๒๕๖๓   ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  
สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑  เมื่อวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม   ๒๕๖๓  ถูกต้องแล้ว  จึงลงลายมือช่ือรับรองไว้เป็นหลักฐาน 

                 ลงช่ือ  

     (นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา) 
    ประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

 


