
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
เร่ือง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ัง 1  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

...................... 
  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม ได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เมื่อวันท่ี 13   สิงหาคม   ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.  และได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่า
เกษม  แล้วเมื่อวันท่ี 26  สิงหาคม  2564    นั้น 

  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความ 33 วรรค  4 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 จึงปิดประกาศรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลเทศบาลต าบลท่าเกษม  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ัง 1  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี 26 
สิงหาคม  2564    เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลท่าเกษมทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  

  จึงประกาศเพื่อโปรดทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  27  เดือน สิงหาคม   พ.ศ.  2564 
 
 

 
(นายมังกร  แก้วพัฒน์) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม  
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 

*************************************** 
ผู้มาประชุม 

๑. นายมังกร  แก้วพัฒน ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
๒. นางสมส่วน  ธูปทอง  รองประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
๓. นายศรีนวน  อ าพัฒน ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๑ 
๔. นายสมบูรณ์  ยรรยง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๑ 
๕. นายส ารวย  บุญโต  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๑ 
๖. นายสามารถ  วงค์ศรีทา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๑ 
๗. นายมานพ  เพาะแป้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๑ 
๘. นายธนาพล  ริยะตานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๒ 
๙. นายณรงค์  พิดา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๒ 
๑๐. นายแสวง  จันทกุมาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๒ 
๑๑. นายสิทธิ์  สาพล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๒ 
๑๒. นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์ ปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม/เลขานุการสภาฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายวิเชียร  สุคนธประทีป  นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
๒. นายสังขาล  จันลา  รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
๓. นางสาวรุจิรา  พงศ์พันธ์พิเชฐ รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
๔. นายจ าเนียร  บ่างสมบูรณ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. ด.ต.ฐากฤชภ์  ทองเกิด  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก รองปลัดเทศบาล 
๗. นายสุริยา  ผลาหาญ  หัวหน้าส านักปลัด 
๘. นางศิริพร  ชาญชาติณรงค์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙. นางสาวกุลนันท์  ปลอดแก่นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๐. นายอ านวยโชค  ภูมิวาลย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒-  
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เลขานุการสภา ฯ   เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภากรุณาจุด
      เทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยครับ ทุกท่านยืนขึ้นครับ(ประธานสภาจุดเทียน
      ธูปบูชาพระรัตนตรัย) ผมขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านประกาศ 
      เทศบาล 
        ประกาศสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
      เร่ือง   เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
               คร้ังที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๔ 
       ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม ได้มีมติในการประชุมสภา 
      เทศบาลต าบลท่าเกษม เมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ก าหนการประชุม
      สภาเทศบาลต าบลท่าเกษม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  
      ต้ังแต่วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕6๔ ถึงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีก าหนด 
      ๓๐ วันนั้น 
       ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราช 
      บัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
      ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
      สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 
      ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม  
      สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ ต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๓๐  
      สิงหาคม ๒๕๖๔       
          จึงประกาศเพื่อโปรดทราบโดยท่ัวกัน 
         ประกาศ ณ วันท่ี  ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
             มังกร  แก้วพัฒน ์
          (นายมังกร  แก้วพัฒน์)   
           ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
      ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม สมัยประชุมสามัญ
        สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
        วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
      ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
      ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีเสนอใหม่ 
        ๓.๑ พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
        รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวาระท่ี ๑  
        และก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
      ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติอื่นๆ 
        ๔.๑ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
        งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 



-๓- 
        ๔.๒ พิจารณา เลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม
        เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
      บัดนี้ท่ีประชุมพร้อมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบล 
     ท่าเกษมได้กรุณากล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
     ต่อไปครับ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายมังกร แก้วพัฒน์   - ผมขอทุกท่านดูแลตัวเองซึ่งขณะนี้อยู่ในสถานการณ์การระบาดของ 
ประธานสภาทต.ท่าเกษม  ไวรัสโควิด ๑๙ ท่านใดยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็ขอให้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน 
     ด้วยนะครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
 

นายมังกร แก้วพัฒน์   - ท่านสมาชิกท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมแจ้งเลขาฯทราบเลยนะครับ หากไม่มี 
ประธานสภาทต.ท่าเกษม  ขอให้ท่านสมาชิกรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯครั้งก่อน(ยกมือ) 
มติที่ประชุม   - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ  เมื่อวันท่ี ๗ พฤษภาคม  
     ๒๕๖๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่ 
๓.๑ พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ในวาระท่ี ๑ และก าหนดระยะเวลาเสนอค า 
แปรญัตติ   

นายวิเชียร  สุคนธประทีป  เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม  บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลท่าเกษม จะได้เสนอร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลท่าเกษมอีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลต าบลท่าเกษม จึงขอช้ีแจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 
๑. สถานะการคลัง 

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี ้
 ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จ านวน ๓๖,๗๒๔,๙๐๗.๘๓ บาท 
 ๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน ๖๘,๔๓๒,๒๒๙.๗๔ บาท 
 ๑.๑.๓ เงินทุนส ารองสะสม จ านวน ๑๕,๓๐๓,๑๙๑.๖๕ บาท 
 ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 
  ๒ โครงการ รวม ๒๑๓,๓๓๕.๔๘ บาท 
 ๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพนั จ านวน ๙ โครงการ  
  รวม ๑,๓๑๑,๐๒๖.๖๒ บาท 
๑.๒ เงินกู้คงค้าง จ านวน ๔,๒๒๓,๗๘๓.๐๑ บาท 
 
 



-๔- 
๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๒.๑ รายรับจริง จ านวน ๓๔,๐๙๙,๑๕๔.๓๒ บาท ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร           จ านวน  ๑๗๑,๖๓๖.๙๖ บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ ใบอนุญาต    จ านวน ๒๓๐,๓๗๓.๗๐ บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน          จ านวน ๔๒๒,๒๒๗.๒๐ บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 
              จ านวน ๐.๐๐ บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          จ านวน ๓๓,๐๖๒.๘๒ บาท 
  หมวดรายได้จากทุน          จ านวน ๐.๐๐ บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร           จ านวน  ๑๙,๗๑๗,๓๖๘.๖๔  บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป            จ านวน  ๑๓,๕๒๔,๔๘๕.๐๐ บาท 
  ๒.๒ เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน    
  ๑,๗๓๘,๐๙๕.๐๐ บาท 
  ๒.๓ รายจ่ายจริง จ านวน ๓๑,๕๒๔,๖๙๐.๐๘ บาท ประกอบด้วย 
  งบกลาง   จ านวน ๖,๔๑๘,๓๐๓.๖๕ บาท 
  งบบุคลากร  จ านวน ๑๒,๖๐๐,๕๘๕.๐๐ บาท 
  งบด าเนินการ  จ านวน ๗,๔๒๔,๒๔๗.๘๖ บาท 
  งบลงทุน  จ านวน ๔,๕๕๕,๑๒๖.๐๐ บาท 
  งบเงินอุดหนุน  จ านวน ๕๐๑,๔๒๗.๒๗ บาท 
  งบรายจ่ายอื่น  จ านวน ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
  ๒.๔ รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
  จ านวน ๑,๗๓๘,๐๙๕.๐๐ บาท 
  ๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี จ านวน  
  ๔,๙๕๗,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ๒.๖ รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านน ๐.๐๐ บาท 
  ๒.๗ รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน ๐.๐๐ บาท 
   บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ของเทศบาลต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
  ด้าน      รวม 
ด้านบริหารทั่วไป      
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   ๑๔,๐๔๖,๘๔๐ บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๔๖๔,๐๐๐  บาท 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  แผนงานการศึกษา   ๑.๙๑๓,๖๙๐ บาท 
  แผนงานสาธารณสุข   ๒,๖๓๓,๕๒๐  บาท 
  แผนงานเคหะและชุมชน   ๔,๙๓๙,๕๐๐  บาท 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๙๐๘,๐๐๐ บาท 
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ด้านการเศรษฐกิจ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ๑,๗๒๙,๐๐๐ บาท 
ด้านการด าเนินงานอื่น     
  แผนงานงบกลาง    ๗,๕๑๕,๔๕๐ บาท 
  งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน   ๓๔,๕๐๐,๐๐๐  บาท   

นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์   -ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ   ๒๕๖๕ ในวาระท่ี ๑ ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุม
     สภาท้องถิ่น ก าหนดให้ประธานสภาได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายได้อย่าง 
     ท่ัวถึงก่อนท่ีจะลงมติว่าจะรับหลักการเทศบัญญัตินี้หรือไม่ เชิญท่านประธานได้ 
     เปิดโอกาสให้อภิปราย    
นายมังกร แก้วพัฒน์   - ท่านสมาชิกท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรเชิญครับ 
ประธานสภาทต.ท่าเกษม  
นายสมบูรณ์  ยรรยง    - เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมสภา จากฝ่ายบริหาร ได้เสนอ
สมาชิกสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๕  งบบุคลการที่เพิ่มขึ้น ส่วนงบลงทุนหายไป 
     พอสมควร และงบสาธารณสุขมีเพิ่มข้ึนมาแค่สองแสน น่าจะเพิ่มงบข้ึน เพราะ 
     สถานการณ์วิกฤตโควิดท่ีก าลังรุนแรง ปีนี้ก็จัดต้ังงบประมาณก็เท่าเดิมแต่ได้น างบ
     ไปด าเนินการในสถานธนานุบาลแปดล้านกว่าบาท ท าให้งบประมาณตัวอื่นลดลง
     ไป เกรงว่าจะไม่พอบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์  - ตามท่ีท่านสมาชิกฯได้สอบถามเรื่องสถานธนานบุาล งบประมาณท่ีใช้
เลขานุการสภาฯ   เป็นเงินสะสม จากการขอใช้ในการประชุมสมัยวิสามัญ คราวท่ีแล้ว ไม่ใช้ 
     งบประมาณปกติครับ 
นางสาวกุลนันท์  ปลอดแก่นทอง  - เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านขออนุญาต
นักวิเคราะห์นโยบาย  ช้ีแจงเรื่องงบพัฒนา ส่วนท่ีเราท างบประมาณท่ีท่านเห็นว่ามีจ านวนน้อยเนื่องจาก
     ส่วนหนึ่งเราได้ขอเงินอุดหนนุเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว 
     และได้รับอนุมัติมาแล้ว จึงไม่ได้ลงในเทศบัญญัติ เราจะส ารวจในส่วนท่ีไม่ได้ 
     ขอรับเงินอุดหนุน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้รับอนุมัติ ๓ โครงการ แต่ยังไม่
     ทราบว่ารายละเอียดค่ะ 
นายธนาพล  ริยะตานนท ์  - เรียนท่านประธานสภาผมนายธนาพล  ริยะตานนท์ ผมเห็นชอบใน
สมาชิกสภาเทศบาล  แผนงานสาธารณสุข ผมดูแล้วน่าจะให้ความส าคัญมากกว่านี้ เพราะการระบาด 
     ของโควิด-๑๙ ก าลังระบาดอย่างหนัก ควรจัดสรรงบลงไปดูแลให้มากกว่านี้เช่น 
     การเยียวยา หรือการพ่นฆ่าเช้ือให้กับประชาชน 
นายวิเชียร  สุคนธประทีป  - เรียนท่านประธานสภาฯการบริหารจัดการในพื้นท่ีของเอกชนนั้นก็ต้อง 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม มีการด าเนินการกันอยู่แล้วตามมาตรการการควบคุมการระบาดของโควิด- ๑๙  
     ซึ่งเป็นหน้าท่ีของเจ้าของกิจการจะต้องด าเนินการส าหรับผู้เข้ามาใช้บริการ  
     ภารกิจของเทศบาลฯท่ีได้ด าเนินตามมาตรการการควบคุมการระบาดของโควิด- 
     ๑๙ ก็ด าเนินการให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
นายมานพ  เพาะแป้น   - เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมานพ  เพาะแป้น งบประมาณ
สมาชิกสภาเทศบาล  รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ท่ีฝ่ายบริหารได้ต้ังไว้ ๓๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ก็ไม่ต่างจาก
     ปีท่ีผ่านมา ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ด้านโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณยังน้อยไปเพื่อ 
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     จะได้ครอบคลุมท่ัวถึง รวมท้ังทางระบายน้ า คูน้ า ปัญหาต่างๆของประชาชนจะได้
     ไม่เดือดร้อน ก็รู้สึกดีใจแทนประชาชนครับ 
นายวิเชียร  สุคนธประทีป  - ขอขอบคุณคุณมานพ เพาะแป้น ท่ีชมเชยในการจัดต้ังงบประมาณ 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม โดยค านึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นท่ี เนื่องด้วยปัจจุบันเงิน 
     อุดหนุนยังขาดอยู่จ านวนหนึ่ง แต่เราก็ยังต้ังงบประมาณเท่าเดิม เพื่อการ 
     บริหารงานอย่างต่อเนื่อง ซึง่ก็อาจเป็นผลให้หน่วยงานตรวจสอบต้ังค าถามเรื่อง 
     การตั้งงบประมาณได้ ท้ังนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
     และงบลงทุนโครงการก่อสร้างก็ได้ขอรับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯไปแล้ว จึง
     น างบประมาณไปบริหารจัดการด้านอื่น ขอช้ีแจงให้ท่านสมาชิกทราบครับ 
นายสุริยา  ผลาหาญ   - เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกทุกท่าน ขอช้ีแจง
หัวหน้าส านักปลัด  เรื่องการจัดต้ังงบประมาณ ท่ีหลายท่านต้ังค าถามว่างบลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน 
     ต้ังไว้น้อย ต้ังแต่ปี ๒๕๖๔ ในการของบประมาณโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการ
     พัฒนาท้องถิ่น กรมส่งเสริมฯได้แจ้งให้เทศบาล ของบประมาณโดยตรงไปท่ีกรมฯ
     และจะส่งไปยังส านักงบประมาณ ก็เลยไม่ได้ต้ังในเทศบัญญัติ จึงน างบประมาณ 
     ไปบริหารจัดการด้านอื่น เช่น พัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดหาครุภัณฑ์มา 
     ด าเนินการเองในหน่วยงาน จากสถานการณ์การระบาดของโควิด –๑๙ จะเห็นได้
     ว่างบประมาณถูกจ ากัด เช่น ภาษี ก็ยังมีการปรับลดเหลือแค่ ๑๐% จึงท าให้การ
     จัดเก็บรายได้ลดลง และในส่วนของงบประมาณด้านสาธารณสุข ส่วนหนึ่งได้รับ 
     งบประมาณจาก สปสช. แต่ถ้าหากงบประมาณบริหารจัดการไม่เพียงพอ ถ้าเป็น
     อ านาจผู้บริหารท้องถิ่นหรือสภาฯเราก็สามารถโอนงบประมาณท่ีเราเหลือจ่ายมา
     บริหารจัดการได้ ขอขอบคุณครับ 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์    - ส าหรับงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีได้ขอรับจากกรมส่งเสริมการปกครอง 
เลขานุการสภาฯ   ท้องถิ่นที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น และคณะกรรมาธิ
     การวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าป ี 
     งบประมาณ ๒๕๖๕ ส าหรับบัญชีรายการงบประมาณจัดสรร เทศบาลต าบล 
     ท่าเกษม  ได้รับ ๓ รายการ ประกอบด้วย 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๓ แยก ๑  
งบประมาณ ๖๒๓,๐๐๐ บาท 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเล้าไก่  
งบประมาณ ๙๘๕,๐๐๐ บาท 

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๕ ท้ายซอย  
งบประมาณ ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท 

นายสามารถ  วงค์ศรีทา   - เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสามารถ  วงค์ศรีทา ในฐานะ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมได้ประชุมกับคณะกรรมการฯ ได้ก าหนดวัน
     เสนอค าแปรญัตติ ในวันท่ี ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ และประชุมในวันท่ี ๑๙  
     สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยใช้สถานท่ี ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม และใน 
     วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ประชุมสภาเพื่อประชุมในวาระ ๒ และ ๓ ต่อไป 
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นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์    - เรียนท่านประธานสภา ในการประชุมขั้นรับหลักการ สมาชิกฯได้รับ
เลขานุการสภาฯ   หลักการและท่ีประชุมได้ปรึกษาว่าจะสมควรระยะเวลาการก าหนดเสนอการแปร
     ญัตติไว้ระหว่าง วันท่ี ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ต้ังแต่เวลา ๘.๓๐  - ๑๖.๓๐ น.  
     ระหว่างการแปรญัตติท่านสามารถเสนอได้ เมื่อครบก าหนดการแปรญัตติแล้ว 
     คณะกรรมการสามัญประจ าสภาท่ีพิจารณาร่างข้อบัญญัติ จ านวน ๕ คน จะ 
     ประชุมในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาว่ามีผู้เสนอขอแปรญัตติหรือไม่ 
     โดยใช้สถานท่ีห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษมโดยจะส่งร่างเดิม  
     ไม่ว่าจะแปรญัตติหรือไม่ให้ประธานเพื่อประชุมในวาระ ๒ และ ๓ ในวันท่ี 
     ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยประธานสภาจะมีหนังสือแจ้ง 
     ให้ทราบครับ  

นายมังกร แก้วพัฒน์   -ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯอภิปรายได้พอสมควรแล้ว ขอมติท่ีประชุมครับ  
ประธานสภาทต.ท่าเกษม     
มติที่ประชุม   - ท่ีประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระท่ี ๑  
    เห็นชอบ  ๑๑  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง - เสียง  
     

ระเบียบวาระที่ ๔   เร่ือง ญัตติอื่นๆ 
    ๔.๑ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  

นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์  - ด้วยเทศบาลต าบลท่าเกษมจะโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า 
เลขานุการสภาฯ   ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
    งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ.  
    ๒๕๔๓  ข้อ ๒๗  การโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและ 
    ส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น 
    รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นเพื่อให้การบริหารกิจการของ 
    เทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงด าเนินการดังนี้ 
    โอนลด 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้ 
    สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
    หมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก 
    ราชอาณาจักร  งบประมาณคงเหลือ ๑๑๓,๔๔๖ บาท โอนลด จ านวน  
    ๔๕,๐๐๐ บาท  
    โอนเพิ่ม เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ 
    ไฟฟ้า จ านวน ๑ จอ เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
 
 



-๘- 
- มีเส้นทแยงมุม ขนาด ๒๐๐ นิ้ว หรือ ๑๔๔ x ๑๔๔ นิ้ว หรือ ๑๒๐ x ๑๒๐ 

นิ้วหรือ ๑๒๒ x ๑๖๒ นิ้ว จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอขึ้น ลง หยุด ด้วย
สวิตซ์ หรือรีโมท คอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ 

โอนลด 
  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง 
ขนาด ๑๖ นิ้ว จ านวน ๔ ตัว งบประมาณ ต้ังไว้ ๔,๘๐๐ บาท โอนลดเนื่องจาก 
ต้ังไว้ผิดประเภท 
โอนเพิ่ม เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง 
ขนาด ๑๖ นิ้ว  จ านวน ๔ ตัว เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท  
งบประมาณที่ขอโอนลดทั้งสิ้น   จ านวน ๕๐,๓๐๐ บาท 
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น จ านวน ๕๐,๓๐๐ บาท 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ     

นายมังกร แก้วพัฒน์   - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาทต.ท่าเกษม   
มติที่ประชุม    - ท่ีประชุมเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตาม 
    รายการท่ีเสนอ 
     เห็นชอบ  ๑๑  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ - เสียง 
     งดออกเสียง - เสียง  
    ๔.๒ พิจารณาเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษมเป็นคณะกรรมการ 
    จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
นายมังกร แก้วพัฒน์   - ตามท่ีสมาชิกฯ รายนายเดชา สืบพันธ์ ได้เสียชีวิตและได้รับแต่งต้ังเป็น 
ประธานสภาทต.ท่าเกษม  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงขอให้สภาเทศบาลฯด าเนินการ 
    คัดเลือก สมาชิกฯเพื่อทดแทนต าแหน่งท่ีว่าง ขอเชิญท่านสมาชิกน าเสนอครับ 
นายณรงค์  พิดา    - เรียนท่านประธานสภา ผมนายณรงค์ พิดา สมาชิกสภาเขต ๒ ผมขอ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอ นายแสวง จันทกุมาร เป็น กรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แทน 
    ต าแหน่งท่ีว่างครับ 
นายมังกร แก้วพัฒน์   - มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอหรือไม่ หากไม่มีขอผู้รับรอง ๒ ท่าน 
ประธานสภาทต.ท่าเกษม  มีผู้รับรอง ๒ ท่าน ถูกต้อง 
มติที่ประชุม   - ท่ีประชุมเห็นชอบให้นายแสวง  จันทกุมาร เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอื่นๆ 
นายมานพ  เพาะแป้น  - เรียนท่านประธานสภา ผมนายมานพ เพาะแป้น ต้องการจะสอบถามผ่านท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ประธานสภา ไปยังฝ่ายบริหาร และกองช่าง เรื่อง อาคารอเนกประสงค์ชุมชน 
    ย่อยท่ี ๑ และ ๓ ส าหรับชุมชนย่อยท่ี ๑ ระบบไฟฟ้า และประปายังไม่เรียบร้อย 
    รางหน้าอาคาร ต้องการให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อท่ีประชาชนสามารถใช้ 
    อาคารได้อย่างเต็มท่ี และเรื่องอุปกรณ์กีฬา ลูกบอล ลูกตะกร้อ ผมต้องการให้  



-๙- 
    จัดเตรียมให้แต่ละชุมชนเพื่อให้ประชาชนเข้ามาเล่น ออกก าลังกาย ขอขอบคุณ 
    ครับ 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์  - ตามท่ีท่านสมาชิกได้แนะน าเข้ามาก็จะด าเนินการสอบถามให้และ 
เลขานุการสภาฯ   เรื่องอุปกรณ์กีฬาก็จะประสานประธานชุมชนเพื่อจัดหาให้ ตอนนี้ท่ีมีอยู่ก็จะมี 
    ชุมชนย่อยท่ี ๕ 
นายสมบูรณ์  ยรรยง   - เรียนท่านประธาน ผ่านผู้บริหารในซอย ๖ จะด าเนินการท าท่อ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ระบายน้ า ซึ่งมีการท าถนนแล้ว แต่ยังไม่มีท่อระบายน้ าซึ่งมีน้ าเสียมาจากศาลา 
    กลางบ้าน ชุมชนย่อยท่ี ๑ บ้านนายสุทิน บ้านประธานชุมชน น้ ามาจากทุ่งนา 
    เจ้าหน้าท่ีไปตัดท่อไว้ แต่ยังไม่วาง และเรื่องเสียงตามสาย ตามท่ีแจ้งว่าผู้รับจ้างยัง
    ไม่มาซ่อมแซมให้  ได้รับแจ้งจากประชาชน ว่าต้องการทราบข่าวสาร  
    ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ขอให้ด าเนินการซ่อมแซมให้ด้วย    
นายมังกร แก้วพัฒน์   ขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภา ทต.ท่าเกษม  
      

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

               (ลงช่ือ).     วิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์        เลขานุการสภา 
    (นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์) 
 
             (ลงช่ือ)    อ านวยโชค  ภูมิวาลย์      ผู้บันทึกการประชุม 
    (นายอ านวยโชค  ภูมิวาลย์) 
 

  
คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาล ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันท่ี  20  
สิงหาคม  2564 เห็นว่าถูกต้องตรงกับความจริง 
 
             (ลงช่ือ)   นายสมบูรณ์  ยรรยง  ประธาน 
     (นายสมบูรณ์  ยรรยง) 
     
             (ลงช่ือ)      แสวง  จันทกุมาร     กรรมการ 
     (นายแสวง  จันทกุมาร) 
  
                (ลงช่ือ)   ณรงค์  พิดา  กรรมการ/เลขานุการ 
       (นายณรงค์  พิดา) 
 

 รายงานการประชุมนี้สภาเทศบาลต าบลท่าเกษมได้รับรองแล้ว เมื่อวันท่ี  26 สิงหาคม 2564 
 
                               (ลงช่ือ)       มังกร  แก้วพัฒน์   ประธานสภาเทศบาล 
    ( นายมังกร  แก้วพัฒน์ ) 
 
  


