
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓   

วันศุกร์ ที ่๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลสนม 

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

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายหาญ  ดวงสี ประธานสภาเทศบาลตำบลสนม -หาญ  ดวงสี- 
๒. นายสุธี  สมเสร็จ รองประธานสภาเทศบาลตำบลสนม -สุธี  สมเสร็จ- 
๓. นายเหมือนทม   สายกระสุน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -เหมือนทม  สายกระสุน- 
๔. นายอวยชัย  แสงกล้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -อวยชัย  แสงกล้า- 
๕. นายอำนวย  แสงกล้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -อำนวย  แสงกล้า- 
๖. นายประวิท  สุธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -ประวิท  สุธรรม- 
๗. นายตรีเพชร  จิตหนักแน่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -ตรีเพชร  จิตหนักแน่น- 
๘. นางคำสิงห์  เมืองเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -คำสิงห์  จำปี- 
๙. นางนิลพัตรา  สอนดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -นิลพัตรา  สอนดี- 

๑๐. นายอาทิตยชัย  สายธนู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -อาทิตยชัย  สายธนู- 
๑๑. นายอินทจักร  ศิลาอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -อินทจักร  ศิลาอ่อน- 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายเพชร  แสนสุข นายกเทศมนตรีตำบลสนม -เพชร แสนสุข- 
๒. นายสุพัฒน์  เจริญพร รองนายกเทศมนตรีตำบลสนม -สุพัฒน์ เจริญพร- 
๓. นางสาวจินตนา  คำนุ รองนายกเทศมนตรีตำบลสนม -จินตนา คำนุ- 
๔. นางสาววีนัส  อรรถสกุลรัตน์  เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ -วีนัส อรรถสกุลรัตน์ - 
๕. นายเสมียน  ประสมกล้า   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ -เสมียน ประสมกล้า - 
๖. นายบุญเพ็ง  ผาสุข ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีฯ -บุญเพ็ง ผาสุข- 
๗. นายขุน  สินโท เลขานุการส่วนตัวนายกเทศมนตรีฯ -ขุน สินโท- 
๘. นางแสงจันทร์  สระสม ท้องถิ่นอำเภอสนม -ติดราชการ- 
๙. นายกวีกร  สานุสันต์ ปลัดเทศบาลตำบลสนม -กวีกร สานุสันต์- 

๑๐. นายสายโรจน์  ยอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง -สายโรจน์ ยอดอินทร์- 
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๑๑. นางนิษา  นันทะพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง -นิษา นันทะพันธ์- 
๑๒. พ.จ.อ.ปราโมทย ์ ดาทอง ผูอ้ านวยการกองวชิาการและ

แผนงาน 
-ปราโมทย ์ดาทอง- 

๑๓. นางประภัสสร  ผิวหอม รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ -ประภัสสร ผิวหอม- 
๑๔. นายอัธรินทร์  แจ้งสว่าง รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล -อัธรินทร์ แจ้งสว่าง- 

 
 /ผู้เข้าร่วม ... 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑๕. นายวนัส  พรหมบุตร รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา -วนัส พรหมบุตร- 
๑๖. นางสาวสุภาพร  บูรณ์เจริญ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ชำนาญการ 
-ติดราชการ- 

๑๗. นางสาววรัญญา  บุญมาก นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ -ลาคลอด- 
๑๘. นางสุธาสินี  พลเศพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ

การ  
-สุธาสินี พลเศพย์- 

๑๙. จ.อ.นิรันดร์  บุญเหลือง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ -ติดราชการ- 
๒๐. นางสาวเพ็ญพิชชา  ชัยช่วย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ -เพ็ญพิชชา ชัยช่วย- 
๒๑. นางสาวลดาวัลย์  สุขเกษม นิติกรปฏิบัติการ -ลดาวัลย์ สุขเกษม- 
๒๒. นางสาวจริยา  แก้วเขียว นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ -จริยา แก้วเขียว- 
๒๓. นายธราพงษ์  สาลีงาม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยชำนาญงาน 
-ติดราชการ- 

๒๔. นางสาวณัฐชิญา  สมทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน -ติดราชการ- 
๒๕. นางนวลละออง  ภาชื่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน -นวลละออง ภาชื่น- 
๒๖. นางสาวบุษบา  เจริญไข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน -บุษบา เจริญไข- 
๒๗. นายนิคม  งามวิไล กำนันตำบลสนม -ติดภารกิจ- 
๒๘. นายสุวิพล  ศิลาอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ -ติดภารกิจ- 
๒๙. นายอรรถวิทย์  ตระกูลสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ -ติดภารกิจ- 
๓๐. นายบุญทัน  แขวงซ้าย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕  -บุญทัน แขวงซ้าย- 
๓๑. นายประจักร  ร่วมดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ -สุดที ดวงดี- (แทน) 
๓๒. นายอุไล  ทองด้วง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ -ติดภารกิจ- 
๓๓. นางพลอยมณี  ศลิาอ่อน ประธานชุมชน ศรธีาตุสามคัค ี -ติดภารกิจ- 
๓๔. นายสนิถนอม  ศลิาอ่อน ประธานชุมชน ศรนีครร่วมใจ -สนิถนอม ศลิาอ่อน- 
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๓๕. นางวนัเพญ็  ประสมกลา้ ประธานชุมชน ร่วมใจพฒันา -ติดภารกิจ- 
๓๖. นายส ารวย   สะสม ประธานชุมชน หนองตาด -ส ารวย สะสม- 
๓๗. นางอุไร  ศรวีงศ์ ประธานชุมชน โคกสะอาด -ติดภารกิจ- 
๓๘. นางสาวสมคดิ  แสงแกว้ ประธานชุมชน หตัถชยับา้นโดน -ติดภารกิจ- 
๓๙. นางวไิล  จนัดารกัษ์ ประธานชุมชน แสนสมบูรณ์ -วไิล จนัดารกัษ์- 
๔๐. นายไพรชั  จนัดารกัษ์ ประธานชุมชน หนองสมิสามคัค ี -ติดภารกิจ- 
๔๑. นางศริวิฒัน์   บุตมิาลย์ ประธานชุมชน บงึนครพฒันา -ธรรมา พวงลำพู- (แทน) 
๔๒. นายบวัลา  จนัดารกัษ์ ประธานชุมชน พฒันกจิ -ติดภารกิจ- 
๔๓. นายเอกภาพ สะสม ประชาชน หมู่ที ่๑ -ติดภารกิจ- 
๔๔. นายโส  นนัทะพนัธ์ ประชาชน หมู่ที ่๑ -โส นนัทะพนัธ-์ 
๔๕. นายประสทิธิ ์ ส าราญสุข ประชาชน หมู่ที ่๑ -ประสทิธิ ์ส าราญสุข- 

          /ผู้เข้าร่วม... 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๔๖. นายอุทยั  ชยังาม ประชาชน หมู่ที ่๒ -อุทยั ชยังาม- 
๔๗. นางอาภาภรณ์ จติหนกัแน่น ประชาชน หมู่ที ่๒ -อาภาภรณ์ จติหนกั

แน่น- 
๔๘. นางเพญ็แข จนัทรส์ุวรรณ ประชาชน หมู่ที ่๕ -เพญ็แข จนัทรส์ุวรรณ- 
๔๙. นางล าดวน  เมอืงเจรญิ ประชาชน หมู่ที ่๕ -ล าดวน เมอืงเจรญิ- 
๕๐. นายวจิติร  สะสม ประชาชน หมู่ที ่๘ -วจิติร สะสม- 
๕๑. นางพนิ  สมนัสุข ประชาชน หมู่ที ่๘ -พนิ สมนัสุข- 
๕๒. นางเขยีว  หาญชนะ ประชาชน หมู่ที ่11 -ติดภารกิจ- 
๕๓. นายบุบผา  ประสมกลา้ ประชาชน หมู่ที ่11 -ติดภารกิจ- 
๕๔. นายยนต ์ สายธนู ประชาชน หมู่ที ่11 -ยนต ์สายธนู- 
๕๕. นางสาวบุษยา  สายบุตร พนกังานจา้งเหมาบรกิารฯ -บุษยา สายบุตร- 
๕๖. นางสาวส าล ี เชษรมัย์ ประชาชน หมู่ที ่๕ -ส าล ีเชษรมัย-์ 
๕๗. นางสาวศริริตัน์  ทองดว้ง พนกังานจา้งเหมาบรกิารฯ -ศริริตัน์ ทองดว้ง- 
๕๘. นางกาญจนา  กิง่มาลา พนกังานจา้งเหมาบรกิารฯ -กาญจนา กิง่มาลา- 
๕๙. นายอุทยั  ชาชติ พนกังานจา้งเหมาบรกิารฯ -อุทยั ชาชติ- 
๖๐. นางฉว ี ผวิสรอ้ย ประชาชน หมู่ที ่๕ -ฉว ีผวิสรอ้ย- 
๖๑. นางสาคร  จนัทรส์ุวรรณ ประชาชน หมู่ที ่๕ -สาคร จนัทรส์ุวรรณ- 
๖๒. นางสาวธณชัพร  ใจอดทน พนกังานจา้งเหมาบรกิารฯ -ธณชัพร ใจอดทน- 
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/เริ่มประชุม… 
 

 

 

 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
           เลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ ทุกคนเข้าห้องประชุมแล้วรายงาน
ประธานสภาฯ ว่าสมาชิกสภาฯ มาพร้อมในที่ประชุมและครบองค์ประชุมแล้วได้เชิญ
ประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเชิญประธานสภาฯ ได้นั่งที่เรียบร้อย  

 

 

เลขานุการสภาฯ 
(ปราโมทย์  ดาทอง) 

 
 
 
 
 
 

 

 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสนม 

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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                   ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้กำหนดให้วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓       
ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม สมัยสามัญ สมัยที่ 
๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔,๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒๑ ,๒๒ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๓ มีกำหนด ๓๐ วัน 

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

 

                                                                                                 (นายหาญ   ดวงสี) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลสนม 

 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบคุณท่าน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสนมครับ ก็ขอสวัสดีท่าน คณะผู้บริหาร 
ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมรับ
ฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่ ๓       
(ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันนี้นะครับ ขอนำท่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๑ ครับ 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๑... 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
                        ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลสนม 
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เร่ือง  ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม             
ครัง้ท่ี 3/2563 

...................................................... 
 

 ตามทีเ่ทศบาลต าบลสนมได้จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 256
๕) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3/2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
3) พ.ศ. ๒๕61 โดยได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพฒันาท้องถิน่ไปแลว้ 
นัน้ 
 

 เพือ่ใหก้ารด าเนินการบรรลุวตัถุประสงค ์มปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์
ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ อาศยัอ านาจตามความในหมวด 4 ขอ้ 22 และขอ้ 
24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2561 เทศบาล
ต าบลสนม     จึงได้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครัง้ที่ 
3/2563 รายละเอยีดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทัง้นี้สามารถตดิต่อขอทราบ
รายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่ ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลต าบลสนม 
หรืองานวิเคราะห์นโยบาย    และแผน กองวิชาการและแผนงาน ส านักงาน
เทศบาลต าบลสนม อ าเภอสนม จงัหวดัสุรนิทร ์หมายเลขโทรศพัท์ 0 4458 9038 
ต่อ 26 หรือทางเว็บไซต์เทศบาลต าบลสนม www.sanom.go.th ได้อีกทางหนึ่ง
  
     จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยทัว่กนั  

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 10  เดอืน สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

(ลงชื่อ) 
    (นายเพชร  แสนสุข) 
 นายกเทศมนตรตี าบลสนม 
 

ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องได้ร่วมกันถวายเพล ณ วัดบึงบ้านสนม ในช่วงเข้าพรรษา       
ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอนำท่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒  
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๒... 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม   
                      -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม  



~ ๗ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรีฯ 
(เพชร  แสนสุข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
                       -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
                       ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลสนม
ครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  หัวหน้าส่วนราชการ 
ตัวแทนจากโรงเรียนสูงวัยเทศบาลตำบลสนม และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน
ครับ  
 

ค าเสนอญตัติ 
ประกอบญตัติขออนุมติัแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  .................................................................................... 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลสนม และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
สนม     ท่ีเคารพทุกท่าน 

          กระผม นายเพชร แสนสุข นายกเทศมนตรตี าบลสนม ขอเสนอญตัตขิอ
อนุมตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ต่อสภาเทศบาลต าบลสนม 

                              หลกัการ 
 ตามที่เทศบาลต าบลสนม ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ซึง่ไดผ้่านการเหน็ชอบจากสภาเทศบาล
ต าบลสนม เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลต าบลสนม สมยัสามญั สมยัที ่3 (ครัง้
ที ่3) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวนัที ่30 สงิหาคม ๒๕62 ทัง้นี้ ผูว้่าราชการจงัหวดั
สุรินทร์ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ      พ.ศ. ๒๕63 และเทศบาลต าบลสนมไดป้ระกาศใช ้โดยมี
ผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่         1 ตุลาคม ๒๕62 เป็นตน้ไป 
          เพือ่ใหก้ารเบกิจ่ายเงนิเป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ
รบัเงนิ การเบกิจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ และการตรวจเงินของ



~ ๘ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. ๒๕61 
ประกอบเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพวิเตอรข์องกระทรวง 

/ดจิทิลั... 
ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัเดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วนัที ่๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

                             เหตุผล 
           เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหน่วยงาน ดังนี้ 
 

1. แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน 
หมวดค่าครภุณัฑ ์ประเภทครภุณัฑค์อมพิวเตอร ์หน้า “131” 

 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   งบลงทุน 
      หมวดค่าครุภัณฑ์ 
         ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
            ๓) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 
จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานดังนี้ 
     - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตัง้ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ 
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   งบลงทุน 
      หมวดค่าครุภัณฑ์ 
         ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
            ๓) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 
จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผ้ลติ 
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 



~ ๙ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     - มคีวามเรว็ในการพมิพร์่างขาวด า
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 
หน้าต่อนาที (ppm) หรอื 8.8 ภาพต่อ
นาท ี(ipm) 
     -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่ างสี
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 10 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อ
นาท ี(ipm) 
 

     - มคีวามเรว็ในการพมิพร์่างขาวด า
ส าหรบักระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 
๑๙ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  8 .8 
ภาพต่อนาท ี 
     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่ างสี
ส าหรบักระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 
1๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรอื 5 ภาพ
ต่อนาท ี(ipm) 

/ข้อความเดิม (ต่อ)... 
ข้อความเดิม (ต่อ) ข้อความใหม่ (ต่อ) 

     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
     - มถีาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 
50 แผ่น 
     - สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, 
Legal และ Custom 
     - จดัซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร ์ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่
เศรษฐกจิและสงัคม 
     -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ   
สัง่การ ดงันี้ 
      1) พระราชบญัญตั ิเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 
     2 )  หนั ง สือ ก รมส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่  มท 
0808.2/ว1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 
2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
     - มถีาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 
50 แผ่น 
     - สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, 
Legal และ Custom 
     - จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์
และระบบคอมพวิเตอร์ ของกระทรวง
ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
     -เป็นไปตามระเบยีบ และหนงัสอื
สัง่การ ดงันี้ 
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 
     2 )  หนั ง สือ ก รมส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657     ลง
วันที่  16  กรกฎาคม 2556  เ รื่ อ ง 
รูปแบบและการจ าแนกประ เภท     
รายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 



~ ๑๐ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวนัที่ 9 มถิุนายน 2558 เรื่อง 
การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 
1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

     3 )  หนั ง สือ ก รมส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่  มท 
0808.2/ว 1134 ลงวนัที่ 9 มิถุนายน 
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ า แ น ก ป ร ะ เ ภ ท ร า ย จ่ า ย ต า ม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 
     4 )  หนั ง สือ ก รมส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท 
0808.2/ว 1248 ลงวนัที่ 27 มถิุนายน 
2559 เรื่อง  แนวทางการพิจารณา
สิง่ของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตาม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
 

 
/ระเบียบข้อกฎหมาย... 

ระเบียบข้อกฎหมาย 
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยวธิกีารงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
หมวด ๔ การโอนและแกไ้ขเปลีย่นแปลงงบประมาณ 

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภ ัณฑ์ ที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลกัษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมตัิของสภาท้องถิ่น 

จึงเสนอญัตติขออนุมตัิแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพือ่ใหส้ภาเทศบาลต าบลสนมพจิารณาต่อไป 
 

                                  ขอเสดงความนบัถอื 
 
   (ลงชื่อ)                             ผูเ้สนอ 

                                (นายเพชร  แสนสุข) 
                                 นายกเทศมนตรตี าบลสนม 

 
หมายเหตุ : อาศยัอ านาจตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว าดว้ยขอ้บงัคบัการ
ประชุมสภาท องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2554 ข



~ ๑๑ ~ 
 

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 

นายกเทศมนตรีฯ 
(เพชร  แสนสุข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ ๓๘ วรรคสี ่ก าหนดว่า ญตัตทิีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่เป นผูเ้สนอ ไม่ตอ้งมกีารรบัรอง
ตามวรรคหนึ่ง  

 

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลสนมครับ ก็เป็นการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ตรงตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ไม่กระทบกับงบประมาณ ของแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน้า “๑๓๑”            
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมต ิอนุมตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงค าชีแ้จง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โปรดยกมอืรบัรองดว้ยครบั 
 
มติที่ประชุม ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ       
งบลงทุน หมวดค่าครภุณัฑ ์ประเภทครภุณัฑค์อมพิวเตอร ์หน้า “131” 
รับรอง           ๑๐    เสียง 
ไม่รับรอง         ๑     เสียง (นายอินทจักร  ศิลาอ่อน) 
งดออกเสียง      -      เสียง 
 
ขอบคุณครบั เรยีนเชญิท่านนายกเทศมนตรตี าบลสนม ครบั  
 
 

/ค าเสนอญตัติ... 
ค าเสนอญตัติ 

ประกอบญตัติขออนุมติัแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  .................................................................................... 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลสนม และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
สนม  ท่ีเคารพทุกท่าน 

กระผม นายเพชร แสนสุข นายกเทศมนตรตี าบลสนม ขอเสนอ
ญตัตขิออนุมตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ต่อสภาเทศบาลต าบลสนม 



~ ๑๒ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           หลกัการ 
 ตามที่เทศบาลต าบลสนม ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ซึง่ไดผ้่านการเหน็ชอบจากสภาเทศบาล
ต าบลสนม เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลต าบลสนม สมยัสามญั สมยัที ่3 (ครัง้
ที ่3) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวนัที ่30 สงิหาคม ๒๕62 ทัง้นี้ ผูว้่าราชการจงัหวดั
สุรินทร์ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 และเทศบาลต าบลสนมได้ประกาศใช้ โดยมผีล
บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม ๒๕62 เป็นตน้ไป 

          เพื่อใหก้ารเบกิจ่ายเงนิเป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ
รบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. ๒๕
61 ประกอบเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๓ ประกาศ ณ วนัที ่๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

                                                เหตุผล 
          เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ จ ึงมคีวามจ าเป็นที่จะต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน
หน่วยงาน ดงันี้ 
 

1. แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภณัฑ์ ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์“โครงการโอนมาตัง้จ่ายเป็นรายการ
ใหม่” ซ่ึงได้รบัอนุมติัจากสภาเทศบาลต าบลสนม เม่ือคราวการประชุมสภา
เทศบาลต าบลสนม สมยัสามญั สมยัท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 เมื่อวนัท่ี 26 
ธนัวาคม ๒๕๖2  

 
/ข้อความเดิม (ต่อ)... 

ข้อความเดิม (ต่อ) ข้อความใหม่ (ต่อ) 
แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
งานบรหิารงานคลงั 
   งบลงทุน 
      หมวดค่าครุภณัฑ ์

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
งานบรหิารงานคลงั 
   งบลงทุน 
      หมวดค่าครุภณัฑ ์



~ ๑๓ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ประเภทครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์
    1 )  โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง
คอมพิว เตอร์ โ น้ตบุ๊ก  ส าหรับงาน
ประมวลผล 
     - เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซือ้เครื่อง
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก ส าหรบังาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
     - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า  4 แกนหลัก  (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดกีว่า ดงันี้ 
     1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดยีวกนั ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ตอ้งมี
ความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้ อ ยกว่ า  2 . 2  GHz แล ะมีห น่ ว ย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน 
หรอื 
     2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดยีวกนั ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ตอ้งมี
ความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิม่สญัญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใชค้วามสามารถในการประมวลผลสงู 
     - มีหน่วยความจ าหลัก  (RAM) 
ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB  
     - มหีน่วยจดัเกบ็ขอ้มลู ชนิด SATA 
หรอืดกีว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรอืชนิด 
Solid State Drive ขนาดความ จุ ไ ม่
น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  

         ประเภทครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์
    1 )  โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง
คอมพิว เตอร์ โ น้ตบุ๊ก  ส าหรับงาน
ประมวลผล 
     -เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซือ้เครื่อง
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก  ส าหรบังาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
     - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า  4 แกนหลัก  (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดกีว่า ดงันี้ 
     1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดยีวกนั ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้อง
มีความเรว็สญัญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.3  GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน 
หรอื 
     2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดยีวกนั ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้อง
มีความเรว็สญัญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมเีทคโนโลยี
เพิม่สญัญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใชค้วามสามารถในการประมวลผลสงู 
     - มีหน่วยความจ าหลัก  (RAM) 
ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB  
     - มหีน่วยจดัเกบ็ขอ้มลู ชนิด SATA 
หรอืดกีว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรอื ชนิด Solid State Drive  



~ ๑๔ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ข้อความเดิม (ต่อ)... 
ข้อความเดิม (ต่อ) ข้อความใหม่ (ต่อ) 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่
น้ อยกว่ า  1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง 
- มชี่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรอื VGA 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
     - มชี่องเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย 
(Network Interface) แบบ ๑๐ /๑๐๐ /
1000 Base–T หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง  
     - สามารถใชง้านไดไ้ม่น้อยกว่า 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
     - จดัซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร ์ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่
เศรษฐกจิและสงัคม 
     - เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสอื
สัง่การ ดงันี้ 
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ. 
2562 
     2)หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว 
1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 250 GB 
จ านวน 1 หน่วย  
     - มจีอภาพทีร่องรบัความละเอยีด
ไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
     - มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรอืดกีว่า ไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง  
- มชี่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรอื VGA 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
     - มชี่องเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย  
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000  
Base–T หรอืดกีว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง  
     - สามารถใชง้านไดไ้ม่น้อยกว่า 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
     -จดัซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์
และระบบคอมพวิเตอร์ ของกระทรวง
ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
     - เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสอื
สัง่การ ดงันี้ 
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 
2562 
     2) หนั ง สื อ ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่  มท 
0808.2/ว 1657 ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม 
2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณ



~ ๑๕ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 

     3) หนั ง สื อ ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่  มท 
0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 เ รื่ อ ง  การปรับปรุ งหลักการ
จ า แ น ก ป ร ะ เ ภ ท ร า ย จ่ า ย ต า ม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 
 

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 
     3) หนั ง สื อ ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่  มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 
2558 

/ข้อความเดิม (ต่อ)... 
ข้อความเดิม (ต่อ) ข้อความใหม่ (ต่อ) 

     4) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่ 
27 มถิุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเ ป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     4) หนั ง สื อ ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท 
0808.2/ว 1248 ลงวนัที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่ อง  แนวทางการพิจารณา
สิง่ของที่จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตาม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
 

 
ระเบียบข้อกฎหมาย 
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยวธิกีารงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
หมวด ๔ การโอนและแกไ้ขเปลีย่นแปลงงบประมาณ 

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภ ัณฑ์ ที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลกัษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมตัิของสภาท้องถิ่น 

จึงเสนอญัตติขออนุมตัิแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพือ่ใหส้ภาเทศบาลต าบลสนมพจิารณาต่อไป 
 

                                  ขอเสดงความนบัถอื 

 



~ ๑๖ ~ 
 

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 

นายกเทศมนตรีฯ 
(เพชร  แสนสุข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (ลงชื่อ)                             ผูเ้สนอ 
                                 (นายเพชร  แสนสุข) 

                                  นายกเทศมนตรตี าบลสนม 
  

หมายเหตุ : อาศยัอ านาจตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว าดว้ยขอ้บงัคบัการ
ประชุมสภาท องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2554 ข
อ ๓๘ วรรคสี ่ก าหนดว่า ญตัตทิีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่เป นผูเ้สนอ ไม่ตอ้งมกีารรบัรอง
ตามวรรคหนึ่ง 

 
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลสนม ครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหมครับ     
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ “โครงการโอนมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่” ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลสนม เมื่อคราวการประชุมสภา 

/เทศบาล... 
เทศบาลตำบลสนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๒ โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  
 
มติทีป่ระชุมขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ “โครงการโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่” ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลสนม เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลสนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 
รับรอง           ๘     เสียง 
ไม่รับรอง        ๒     เสียง (นายอวยชัย  แสงกล้า , นายอินทจักร  ศิลาอ่อน) 
งดออกเสียง     ๑     เสียง (นายประวิท  สุธรรม) 
 
ขอบคุณครับ ขอนำท่านเข้าสู ่ระเบียบวาระข้อที ่ ๕.๒ ญัตติ เรื ่อง ร่างเทศบัญญัติ      
เรื ่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระที ่ ๑ ขั ้นรับ
หลักการ) เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลสนม ครับ  
 

แบบเสนอร่างเทศบัญญัติ 
ที่เทศบาลตำบลสนม 



~ ๑๗ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
                                                            ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลสนม 

  ๒๓๔ หมู่ ๒ ถนนเจริญไชยศรี 
                                                                 อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

                                           วันที่  ๑๑  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
เรื่อง   เสนอร่างเทศบัญญัติ 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลสนม 
  ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสนม เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลสนม ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอ
ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 
 
                                  ขอเสดงความนับถือ 
                       (ลงชื่อ)                           ผู้เสนอ 
                                 (นายเพชร  แสนสุข) 
                              นายกเทศมนตรีตำบลสนม 
 
 

/หมายเหตุ... 
หมายเหตุ : อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข อ ๓๘ 
วรรคสี่ 
กำหนดว่า ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป นผู้เสนอ ไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง 
 

แบบร่างเทศบัญญัติ 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสนม 
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒๓ 



~ ๑๘ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(อำนวย  แสงกล้า) 

 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(ประวิท  สุธรรม) 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

วรรคสอง เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที ่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร ่าง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ ่น ภายในวันที ่ ๑๕ สิงหาคม ในปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลสนม ได้มีงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ดังนี้ 

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
ด้านบริหารทั่วไป 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป     ๑๕,๓๑๖,๓๕๐  บาท 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ๑๘๕,๐๐๐   บาท  
 แผนงานการศึกษา     ๗,๘๗๑,๙๐๕ บาท 
 แผนงานสาธารณสุข     ๓,๐๖๘,๖๙๔ บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน     ๓,๑๘๓,๐๖๐ บาท 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ๔๕๒,๐๐๐ บาท 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ      
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    ๔,๑๗๕,๔๔๘ บาท 
 แผนงานการเกษตร     ๖๐,๐๐๐ บาท 
ด้านการดำเนินงานอ่ืน      
 แผนงานงบกลาง      ๑๔,๕๔๗,๕๔๓ บาท 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  ยอดรวม  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

เหตุผล 
เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้

วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื ่อให้สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลสนมพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

/ขอบคุณ... 
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลสนม ครับ เรียนเชิญท่าน สท.อำนวย  แสงกล้า ครับ 
 
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้ที ่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมก็อยากจะพูดถึงการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา บางทีก็ได้รับคำติบ้าง คำชมบ้าง และได้รู ้จุดเด่น จุดด้อย       



~ ๑๙ ~ 
 

 
สมาชิกสภาฯ 

(ตรีเพชร  จิตหนักแน่น) 

 
 
 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 

สมาชิกสภาฯ 
(อวยชัย  แสงกล้า) 

 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
รองประธานสภาฯ 

(สุธี  สมเสร็จ) 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(นิลพัตรา  สอนดี) 

การดำเนินงานของเทศบาลเรา โครงการบางโครงการถ้าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนอย่างเร่งด่วนเราก็จะรีบแก้ไขปัญหา แต่ถ้าบางโครงการถ้าไม่เร่งด่วนเราก็ยัง
ไม่ดำเนินการ แต่ก็จะดำเนินในขั้นตอนต่อไปอยู่นะครับ ก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ก่อน 
ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่าน สท.อำนวย  แสงกล้า ครับ เรียนเชิญท่าน สท.ประวิท  สุธรรม ครับ  
 
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู ้ที ่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในปีงบระมาณนี้เราก็ได้งบประมาณ
ค่อนข้างที่มากนะครับ ผมจะขอนำเสนอโครงการหนึ่งโครงการที่พี่น้องประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน ก็คือ น้ำประปา ทุกปีงบประมาณงบประมาณเราก็ฝากแต่เรื่องนี้ แต่ยัง
ไม่ได้ดำเนินการให้ครบ ผมก็ขอฝากด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่าน สท.ประวิท  สุธรรม ครับ เรียนเชิญท่าน สท.ตรีเพชร  จิตหนักแน่น ครับ 
 
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ที่นำเสนอมา ผมสงสัยอยู่  ๒ โครงการ คือ
โครงการที่ ๕ ครับ โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อและบ่อพักถนนราษฎ์บูรณ 
และโครงการที่ ๗ โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อและบ่พัก ผมสงสัยว่าโครงการ
เดียวกันหรือไม่ ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่าน สท.ตรีเพชร จิตหนักแน่น ครับ เรียนเชิญท่าน สท. อวยชัย  แสงกล้า ครับ  
 
 

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ โครงการที่จะทำร่องน้ำเชื่อม ถนน ๒๓๓๓ 
ที่ผมเคยนำเสนอมา ท่านนายกฯ แจ้งกับผมว่าให้ท่านทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วม
ประชุมและทำข้อตกลงกัน จนกระทั่งถึงวันนี้ ผมอยากทราบว่าการดำเนินการของท่าน
ดำเนินการถึงไหน และในเรื่องของการเกษตรที่ท่านตั้งงบประมาณมานี้ ผมอยากจะให้
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากกว่านี้ ในปีก่อน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และในปีนี้เหลืออยู่ 
๖๐,๐๐๐ บาท ผมขอให้ท่านชี้แจงด้วยนะครับซ่ึงจะเพียงพอหรือไม่ ขอบคุณครับ  

/ขอบคุณ... 



~ ๒๐ ~ 
 

 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
นายกเทศมนตรีฯ 
(เพชร  แสนสุข) 

 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
ผอ.กองคลัง 

(นิษา  นันทะพันธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบคุณท่าน สท.อวยชัย  แสงกล้า เรียนเชิญท่าน สท.สุธี  สมเสร็จ ครับ  
 
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ โครงการที่จะนำน้ำออกจากชุมชนศรีนคร
ร่วมวใจ เราก็ได้คุยกันไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะทำท่อไปทางชุมชนพัฒนกิจ ที่ท่านแจ้ง
โครงการที่จะทำบ่อพักน้ำตรงบริเวณทุ่งนาของท่านผู้ช่วยฯ เอกภาพ สะสม ผมไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่งนะครับ เพราะถ้าทำบริเวณนั้นน้ำจะล้นและไหลท่วมทุ่งนาข้างเคียง และก็
จะมีปัญหาตามมาอย่างแน่น แล้วเราจะแก้ไขปัญหากันอย่างไร ขอนำเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้บริหาร นะครับ ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่าน สท.สุธี  สมเสร็จ ครับ เรียนเชิญท่าน สท.นิลพัตรา  สอนดี ครับ  
 
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันขอเสนอให้ท่าน ผอ.กองคลัง ชี้แจงใน
ด้านการเงินว่าถึงกระบวนการไหนอย่างไร ขอบคุณค่ะ  
 
ขอบคุณท่าน สท.นิลพัตรา  สอนดี ครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ 
ถ้าไม่มีเรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในโครงการเล็ก ๆ เราก็ได้ค่อย ๆ ทยอย
ดำเนินการไปแล้ว ส่วนโครงการใหญ่ ๆ จำนวนเงินมาก ๆ เราก็จะพิจารณาเป็นขั้นเป็น
ตอนไป แต่ก็จะพยายามดำเนินการให้เสร็จ ในการดำเนินงานของปีที ่ผ ่านมา ก็
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มทีน่ะครับ ส่วนเรื่องของน้ำประปา ก็จะมอบให้ 
ผอ.กองช่าง และในเรื่องของการเงิน ก็ขอมอบหายให้ ผอ.กองคลังได้ชี้แจง ในลำดับ
ต่อไป ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เรียนเชิญท่าน นิษา  นันทะพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง ครับ  
 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ คำถามที่ท่านสมาชิกสภาฯได้สอบถาม



~ ๒๑ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
ผอ.กองช่าง 

(สายโรจน์  ยอดอินทร์) 
 
 
 
 
 
 
 

มานะค่ะ ว่า สถานะของหนี้ของเทศบาลเป็นเท่าไหร่ ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องหนี้สินก็ขอ
อนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับสถานะกองคลังก่อนะคะ ณ วันนี้ เทศบาลตำบลสนมก็ยอมรบัว่า
สถานะการคลังของเราปีนี ้เราจะต้องระมัดระวังในการใช้เง ิน เนื ่องจากว่าเรามี
ผลกระทบจากการจัดสรรเงินรายได้ของรัฐบาลตามมพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน 

/การกระจาย... 
การกระจายอำนาจนะคะ ถ้าทุกท่านดูจากสื่อ ปกติเราได้เงินเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
กำหนดแผนการกระจายอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามที่สัดส่วนรัฐบาลจะจัดสรรให้ท้องถิ่น 
ในเดือนหนึ่ง เราต้องได้ส่วนแบ่ง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน 
แต่ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เราได้รับเพียง ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในเดือนนนี้ ปกติเงิน
จะต้องเข้าวันที่ ๒๐ สิงหาคม แต่ ณ เวลานี้ เงินยังไม่เข้าบัญชี และเราก็ยังไม่ทราบว่า
เงินจะเข้าเท่าไหร่ ถ้าหากว่า กระจายอำนาจตัดเงินเรา ในส่วนของ พ.ร.บ. แผน 
แน่นอนว่าประมาณการที่เราตั้งไว้ ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบแน่นอน เพราะเงิน
จะหายไป ถ้าเราคิดง่าย ๆ ก็คือ เดือนหายไปเดือนละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในภาษีตัวนี้
ตัวเดียว นี้คือยังไม่รวมกับภาษีสรรพสามิตที่จัดสรรมา ไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพสามิตที่
จัดเก็บให้เราและจัดเก็บมาให้เราตาม พ.ร.บ.ตัวนี้เหมือนกัน ฉะนั้นในส่วนของรายได้ ปี
น ี ้ เ ร าต ั ้ งประมาณการไว ้  ๔๙ ,๕๐๐,๐๐๐ บาท ณ ว ันนี้  เ ราม ี รายร ับจริ ง    
๔๑,๙๖๕,๐๕๑.๓๕ บาท คิดเป็นร้อย ๘๘.๗๘ เปอร์เซ็นต์ของประมาณการ ตอนนี้ใน
ปกติเดือนสิงหาคม เราน่าจะมีรายได้ประมาณ ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ ณ วันนี้ 
เรายังไม่สามารถจัดหารายได้เป็นประมาณการทั้งหมด ๗,๕๓๔,๙๕๘.๖๕ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑๕.๒๒ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูงในปีงบประมาณ ในการใช้
จ่ายเงินในด้านรายจ่ายปีนี้เราได้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๓๖,๕๒๘,๒๗๒.๔๓ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๗๓.๗๙ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในขณะนี้เราอยู่ระหว่างการก่อหนี้ผูกพัน หมายความว่า 
เราลงนามในสัญญาไปแล้วแต่เรายังไม่ได้เบิกจ่าย ๓,๑๐๖,๑๐๑.๐๒ บาท คิดเป็นร้อย
ละ ๖.๒๗ เปอร์เซ็นต์ ในจำนวนนี้ถ้าเรารวมรายการที่เราก่อหนี้ผูกพันไปรวมกับรายการ
ท ี ่ เราเบ ิกจายไปแล ้ว ค ิดเป ็นเง ิน ๓๙,๖๓๘,๓๗๓.๔๕ บาท ค ิดเป ็นร ้อยละ               
๘๐.๐๖ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตรงนี้ถ้าถามว่าเราเบิกจ่ายสูงไหม ก็สูงนะค่ะถ้าเทียบกับเงินที่   
เรามีแล้วในบัญชี ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท กับ ๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลต่าง ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท เศษ ๆ หมายถึงเรามีรายจ่ายประจำ ประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท หมายถึงเดือน
สิงหาคม กับเดือนกันยายน ฉะนั้น เงินในจำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท สถานะกองคลัง 
ณ ตอนนี้ ถ้าเรานับถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วมานับกับเงินที่เรามี เราก็ยังติด
ลบอยู่ ประมาณ ๗ – ๘ แสนบาท เราก็ต้องหามาให้ได้ ฉะนั้นเราก็อยู่ไม่ได้ เราไม่ต้อง
พูดถึงเรื่องโบนัสของเจ้าหน้าที่ และเงินที่จะโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ เราพูดถึงแต่ว่า 
เราพูดถึงแต่เราต้องจ่าย ณ วันนี้หนี้สินของเทศบาลที่ท่านได้กู ้มาบางสัญญาก็ชำระ
หมดแล้ว ตอนนี้เราเหลือ ๒ สัญญา ก็คือ สัญญารถระเช้าไฟฟ้า และสัญญาที่ ๒ มี



~ ๒๒ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 

รก.หัวหน้าสำนัก
ปลัดฯ 

(อัธรินทร์  แจ้งสว่าง) 

 
 
 
 

ประธานสภาฯ 

ทั้งหมด ๓ โครงการ คือ ๑.ขยายกิ่งโคมไฟ ๒.ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณหนองสนม ๓. 
ขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๓ ณ ข้อมูลเหล่านี้หลังจากประชุมแล้วดิฉันจะนำเอกสารไปให้กับ
ทางเลขานุการสภาฯได้นำเวียนท่านอีกครั้งนะคะ ขอบคุณค่ะ 
 
ขอบคุณท่าน นิษา  นันทะพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง ครับ เรียนเชิญท่าน สายโรจน์  
ยอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สำหรับโครงการท่ีเราบรรจุลงในเทศบัญญัต ิ

/โครงการ... 
โครงการทุกโครงการล้วนแต่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนและสำคัญทุกโครงการ 
ท่านผู้บริหารคิดว่าปัญหาบางปัญหาเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาปีเดียว
จึงหยิบยกเอาโครงการเล็ก ๆ ขึ ้นมาแก้ไขก่อน การดำเนินงานโครงการผมได้แยก 
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. โครงการที่มีงบประมาณต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒. 
โครงการที่มีงบประมาณสูงกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทางผู้บริหารก็จะพิจารณาแก้ไขปัญหา
ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ ฉะนั้นวันนี้ทางคณะผู้บริหารได้เสนอโครงการมาทั้งหมด 
๑๐ โครงการ คือ 
๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู ถนนสุวรรณดำริ อยู่ที่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๕  
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แผงรางยู ถนนประชาสันติ ซอย ๑  
๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เจ้าปู่ ซอย ๑  
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หนองตาดฝั่งทิศใต้ 
๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและบ่อพัก ถนนราชบูรณ์ 
๖. โครงการบ่อดักขยะ 
๗. โครงการขยายผิวจราจรเพิ่มบ่อพัก 
๘. โครงการก่อสร้างแท่นศาลพระภูมิ 
๙. โครงการก่อสร้างถนนเจ้าปู่ซอย ๒ 
๑๐.โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างทาง ระหว่างตึกอาคารกองช่างและตึก
สำนักงานเทศบาลตำบลสนม 
และในส่วนของกองช่างก็ได้ขออนุมัติรถสามล้อ ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ 
๑. เพื่อความสะดวกในการขนอุปกรณ์ไปตัดหญ้า ทีไ่ด้ทราบกันแล้วว่ากองช่างได้จ้างคน
สวนทำความสะอาดสวนสาธารณหนองสนมเพ่ือสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์นะครับ  
๒. ขนเครื่องมืออุปกรณ์สำรวจ 
๓. งานกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ  



~ ๒๓ ~ 
 

(หาญ  ดวงสี) 
 

สมาชิกสภาฯ 
(อาทิตยชัย  สายธนู) 

 
 
 
 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(อำนวย  แสงกล้า) 

 
 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
ผอ.กองช่าง 

(สายโรจน์  ยอดอินทร์) 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 

สมาชิกสภาฯ 
(ประวิท  สุธรรม) 

 
 
 
 

ในเรื่องของการขยายเขตประปา หลักใหญ่คือบริเวณหนองตาดด้านทิศเหนือนะครับ 
และโครงการขยายเขตไฟฟ้า ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท บริเวณหนองสนม ไปยังอีสานเขียว
นะครับ ก็ขอนำเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ได้ทราบ เพียงเท่านี้ก่อน 
ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่าน ผอ.สายโรจน์  ยอดอินทร์ ครับ ในเรื่องของการเกษตรที่ท่าน สท.อวยชัย  
แสงกล้า ได้นำเร ียนไว้ เร ียนเชิญท่าน อัธร ินทร์  แจ้งสว่าง รก.หัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาล ได้ชี้แจง ครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู ้ท ี ่ เข ้าร ่วมประชุมทุกท่านครับ  โครงการนี ้ก ็เป ็นโครงการของปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในปีก่อนเราตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปีนี้เราตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ 
บาท ซึ่งเราได้เบิกจ่ายไปแล้ว ๖๖,๕๐๐ บาท จริง ๆ ก็อยากตั้งเท่าเดิม แต่ได้รับแจ้งจาก
เจ้าหน้าที่งบประมาณว่าให้สำนักปลัดเทศบาลตัดเงินออกให้ได้ทั้งหมด ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
แต่เราก็ตัดได้แค่ ๒๐๐,๐๐๐ กว่าบาท เท่านั้น จึงเป็นที่มาของการลดงบประมาณของ
โครงการนี้ ผมขอนำเรียนเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ                                /ขอบคุณ... 
ขอบคุณท่าน อัธรินทร์  แจ้งสว่าง ครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ 
เรียนเชิญท่าน สท. อาทิตยชัย  สายธนู ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับในเทศบัญญัติฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปีก่อนตั้งไว้ ๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในปีนี้
แผนงานด้านกีฬาและนันทนาการทำไม่ไม่มีโครงการการจัดงานบุญบั้งไฟ อยากให้ท่าน
นายกฯ ได้ชี้แจงกับพี่น้องประชาชนนะครับ และอีกโครงการก็คือ โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันฯ ทำไมปีนี้ไม่มี ก็อยากจะให้ท่านได้ชี้แจงนะครับ ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่าน สท.อาทิตยชัย  สายธนู ครับ เรียนเชิญท่าน สท.อำนวย  แสงกล้า ครับ  
 
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในโครงการที่ ๕ และโครงการที่ ๗ ผมดูใน
แผนที่แล้วมีการซ้ำกัน หรือว่าท่านจะทำซ้ำกันเลย เหมือนอย่างที่ท่าน สท.ตรีเพชร        
จิตหนักแน่น ได้นำเรียนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ขอให้ท่านชี้แจงด้วยนะครับ  
 



~ ๒๔ ~ 
 

 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
ผอ.กองช่าง 

(สายโรจน์  ยอดอินทร์) 

 
 
 
 
 
 
 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 

ขอบคุณท่าน สท.อำนวย  แสงกล้า ครับ เรียนเชิญท่าน สายโรจน์  ยอดอินทร์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ที่จริงแล้ว เป็นคนละที่ครับ และแผนที่ ที่
แสดงในเล่มระบผุิดพลาดครับ ผมขอนำเรียนไว้เพียงท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่าน ผอ.สายโรจน์  ยอดอินทร์ ครับ แต่ละแผนงานส่วนมากก็จะเป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ผมก็อยากจะให้ท่าน สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ นะครับ เรียน
เชิญท่าน สท.ประวิท  สุธรรม ครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู ้ท ี ่ เข ้าร ่วมประช ุมทุกท่านคร ับ  ผมก็จะขอสอบถามในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา ท่านได้ตั้งงบประมาณ ไว้ที่ ๔๑๐,๐๐๐ บาท และที่ท่านได้ตั้งงบ
ซ่อมแซมไว ้ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ท่านได ้ต ั ้งงบประมาณไว ้ค ่อนข้างส ูง ในเงิน 
๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าเรานำมาทำโครงการบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 
ก็น่าจะได้หลายโครงการนะครับ ในเรื่องที่สอง ที่ท่าน ผอ.กองคลังได้อ่านรายละเอียด
เกี่ยวกับการเงิน ในการตั้งโบนัส ท่านตั้งไว้ประมาณการไว้ ๘๒๒,๐๐๐ บาท อยากเรียน
ถามว่าท่านใช้ค่าอะไรมาวัดและแต่ละกองคิดกี่เปอร์เซ็นต์ จึงอยากจะให้ท่านได้ชี้แจงนะ
ครับในส่วนนี้ ขอบคุณครับ  

/ขอบคุณ... 
ขอบคุณท่าน สท.ประวิท  สุธรรม ครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ 
ถ้าไม่มีผมก็เชิญท่าน สายโรจน์  ยอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงครับ   
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในเงินจำนวน ๔,๖๐๐,๐๐๐ กว่าบาท มี
โครงการที่กองช่างยังไม่ดำเนินการด้วย คือโครงการลอกผักตบชวา สองในเรื่องของการ
ขุดลอกรางระบายน้ำในบางส่วน ซึ่งในรอบปีงบประมาณ ๑๒ เดือน เราจะทราบว่า
ปัญหาที่เพิ่มขึ้นแต่ละเดือน ซึ่งท่านจะเห็นว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผมจะตั้งไว้ 
๑,๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ซึ่งเราจะต้องซ่อมผิวจราจร และกิจกรรมแต่ละเดือน อย่างไรก็
ไม่พออยู่แล้ว และสิ่งที่ท่านมองว่าเงินจำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาท สามารถนำไปทำ
โครงการได้หลายโครงการ แต่ในหนึ่งปี มีทั้งหมด ๑๒ เดือน และงานซ่อมแซมเราก็ต้อง
ซ่อมแซมตลอดปีเช่นเดียวกันนะครับ ขอบคุณครับ  
 



~ ๒๕ ~ 
 

 
รก.ผอ.กอง
การศึกษา 

(วนัส  พรหมบุตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(อำนวย  แสงกล้า) 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
นักวิชาการศึกษา

ชำนาญการ 
(เพ็ญพิชชา  ชัยชว่ย) 

 
 
 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

ขอบคุณครับ ท่าน สายโรจน์  ยอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง มีสมาชิกท่านใดที่จะ
เรียนสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีแล้วในช่วงบ่ายผมจึงจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้
ชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบนะครับ ในการพิจารณาวาระแรกขั้นรับหลักการ
แห่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในช่วงเช้าก็ใช้
เวลาพอสมควร บัดนี้ได้เวลาพักเที่ยงเพื่อรับประทานอาหารกลางวันแล้ว ผมขอสั่งพัก
การประชุมชั่วคราว ตามข้อ ๓๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้องบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  จึงขอพักการ
ประชุมไว้ตั้งแต่ ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. และเริ่มประชุมในเวลา ๑๓.๐๐ น. 

พักการประชุมไว้ตั้งแต่ ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 
 

เริ่มประชุมช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเริ่มประชุมในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านผู้บริหารท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมการประชุม
และผู ้มีเกียรติทุกท่านอีกครั ้ง ในช่วงบ่ายนี ้เราก็จะให้หัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้อำนวยการกอง มาชี้แจงให้สมาชิกได้เข้าใจในการตั้งงบประมาณนะครับ ขอเชิญท่าน 
วนัส  พรหมบุตร รก.ผอ.กองการศึกษา 
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ ที่ทางท่านสมาชิกได้สอบถามใน
ด้านการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ และงานด้านกีฬานะครับ ในส่วนของงานบุญบั้งไฟปี
ที่แล้วเราก็ไม่ได้ตั้ง สาเหตุหลักที่เราไม่ได้นำเข้าในเทศบัญญัติก็คือ ตามหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยที่เราต้องปฏิบัติตามระเบียบนะครับ และในเรื่องด้านการกีฬา
ท่านจะเห็นว่าในเทศบัญญัติงบลงทุน ทุกกองจะต้องตัดเงินงบประมาณออก และกอง
กองศึกษาได้ตัดโครงการที่ท่านกล่าวถึง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ออกเช่นกัน 

/กองการศึกษา... 
กองการศึกษาจึงได้นำเอาโครงการที่ทำต่อเนื่องบรรจุลงในเทศบัญญัติก่อน ขอนำเรียน
เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
ขอบคุณครับ เรียนเชิญ ท่าน สท.อำนวย  แสงกล้า ครับ 
 
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ ในการตั้งงบประมาณผมสงสัยว่า 



~ ๒๖ ~ 
 

(ประวิท  สุธรรม) 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
ผอ.กองช่าง 

(สายโรจน์  ยอดอินทร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 
(สุธี  สมเสร็จ) 

 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 

กองการศึกษา กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ เป็นส่วนเดียวกันหรือไม่ ขอเรียนถาม
เจ้าหน้าที่ ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่าน สท.อำนวย  แสงกล้า ครับ เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ ครับ  
 
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้
ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ในส่วนของงานของกองการศึกษาก็จะมีแผนงานการศกึษา 
ก็จะแยกในส่วนของเจ้าหน้าที่ประจำอยู่กองการศึกษา ส่วนหนึ่งก็เป็นศูนย์พัฒนเด็กเล็ก
ก็คือ ส่วนของเงินเดือนครู และค่าตอบแทนต่าง ๆ จะแยกจากในส่วนของกองการศึกษา 
ซ่ึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม ก็คือเราก็ต้องตั้งไว้รองรับอีก
ครั้งหนึ่งโดยแยกจากส่วนของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 
ขอบคุณท่าน เพ็ญพิชชา ชัยช่วย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ครับ เรียนเชิญท่าน    
สท.ประวิท  สุธรรม ครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ ผมขอถามในด้านรถสามล้อ ที่ท่าน
นำเข้ามา ท่านตอบได้หรือไม่ว่าจะนำมาแก้ไขปัญหาได้ ในครั้งก่อนท่านได้เสนอกระบะ
และท่านได้ให้คำตอบว่านำไปจัดเต็นท์ นำไปขนเต็นท์ แต่ในวันนี้ท่านมาเปลี่ยนเป็น
รถสามล้อแทนซึ่งไม่สามารถขนอุปกรณ์พวกนี้ที่ผมได้กล่าวไว้ได้  แล้วท่านคิดว่าจะเกิด
ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด และในเรื่องต่อมารถเก็บขยะสีเหลือที่จอดไว้ผมอยากให้
ใช้งบประมาณที่คุ้มค่ามากกว่านี้นะครับ ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่าน สท.ประวิท  ส ุธรรม ครับ เร ียนเชิญท่าน สายโรจน์  ยอดอินทร์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ ครับอย่างที ่ผมได้นำเรียนใน
ตอนต้นแล้ว จุดประสงค์ที่หนึ่งของผมจะมองที่การเข้าสวนสาธารณะ อย่างเช่นในวันนี้ 

/ที่รับคนสวน... 
ที่รับคนสวนเข้ามาทำงานที่สวนสาธารณหนองสนมนะครับ จุดประสงค์ที่สองก็คือป้าย
ของสำนักงานเทศบาลตำบลสนม อยู่ที่บริเวณบ้านโคกสะอาด แต่ก่อนผมจะยืมรถของ   
นายกฯส่วนตัวเพ่ือขนวัสดุการเกษตร ขนเครื่องตัดหญ้า และเศษก่ิงไม้ที่เราตัดแล้วจะ 



~ ๒๗ ~ 
 

สมาชิกสภาฯ 
(ประวิท  สุธรรม) 

 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
รก.ผอ.กอง
สาธารณสุข 

(ประภัสสร  ผิวหอม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 
 
 
 

เลขานุกรสภาฯ 
(ปราโมทย์  ดาทอง) 

 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

นำไปทิ้ง รวมทั้งในเรื่องของการสำรวจ และในจุดประสงค์ที่สาม เพื่อบริการกิจกรรม
ทั่วไป เช่นบริการน้ำดื่มในขบวนแห่ต่าง ๆ ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณคร ับ ม ีสมาช ิกท่านใดที ่จะอภิปรายเพิ ่มเต ิมไหมคร ับ เร ียนเช ิญท่าน              
สท.สุธี  สมเสร็จ ครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดของ
เทศบัญญัตินะครับ ผมขอสอบถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องว่า งบประมาณในการอุดหนุนจ้างครูสอนภาษาให้กับเด็กผมก็ไม่ทราบว่าใน
เทศบัญญัติมีการบรรจุเพิ่มหรือว่าจะช่วยเหลือโรงเรียนได้อย่างไรและช่วยเหลือได้
หรือไม่ ก็อยากให้ท่านได้ชี้แจงกับพ่ีน้องประชาชนนะครับ ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่าน สท.สุธี  สมเสร็จ ครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ 
เรียนเชิญท่าน สท.ประวิท  สุธรรม ครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ ผมอยากสอบถาม รก.ผอ.กอง
สาธารณสุขฯ ว่าในปีงบประมาณนี้ มีการจัดตั้ งซื้อถังขยะให้พี่น้องประชาชนหรือไม่ 
และในโครงการกองทุนขยะจะต่อยอดหรือไม่ ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่าน สท.ประวิท  สุธรรม ครับ เรียนเชิญ ท่านประภัสสร ผิวหอม รก.ผอ.กอง
สาธารณสุขฯ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านค่ะ ขอนำเรียนว่าโครงการทุกโครงการ
ของปีที่แล้วเราจะดำเนินการต่อทุกโครงการ แต่เราจะตัดโครงการศึกษาดูงานออกเพ่ือ
เพิ่มโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและโครงการอาสาสมัครบริบาล ซึ่งเราก็ได้รับ
สมัครไปแล้วนะคะ ทั้งสองโครงการนี้เป็นโครงการของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นให้
จัดตั้งขึ ้นทุก อปท.ในส่วนที่ท่าน สมาชิกสภา ได้สอบถามว่า กองทุนขยะจะต่อยอด
หรือไม่ ขอตอบค่ะว่าต่อยอดและเราจะขยายไปทั้ง ๑๐ ชุมชน และในปีงบประมาณที่
จะถึงนี้เราจะแจกถังขยะที่เป็นการคัดแยก ๓ ถัง จะมี รีดิวส์ รียูส รีไซเคิล ซึ่งจะแจกให้
แต่ละชุมชนได้ไปตั้งไว้ที่ศาลาประจำหมู่บ้าน และ ณ ตอนนี้ถ้าถามว่าสามารถซื้อถังขยะ
ให้ทุกหลังคาเรือนได้หรือไม่ ตอบได้เลยค่ะว่าไม่ได้เพราะเป็นการขัดแย้งนโยบายของ



~ ๒๘ ~ 
 

 
 
 
 
 

มิติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 

เลขานุกรสภาฯ 
(ปราโมทย์  ดาทอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐบาลที ่ต ้องการให้มีการจัดการบริหารขยะที ่ต ้นทาง เพราะอยากให้ประชาชน
ช่วยเหลือตนเองในด้านการจัดการขยะนะคะ ขอบคุณค่ะ                       /ขอบคุณ... 
ขอบคุณท่านประภัสสร  ผิวหอม รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ ครับ วันนี้ก็ได้อภิปรายมา
พอสมควรแล้ว ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมแล้ว ถ้าไม่มีแล้วผมจะขอ
มติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตั้งจ่ายทั้งสิ้นจำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ก่อนที่จะลงมติ
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสนมได้ตรวจสอบองค์ประชุม ข้อ ๗๖ แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เชิญครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ได้ตรวจสอบองค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนมแล้ว 

มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ครบตามที่ได้ลงชื่อเข้าประชุม จำนวน  

๑๑ ท่าน  ขอให้ดำเนินการลงมติต่อไปครับ 

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสนม เมื่อตรวจสอบองค์ประชุมตาม ข้อ ๗๖ 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลสนมได้อยู่ในห้องประชุมครบจำนวน ๑๑ คน แล้ว ในขั้นตอนต่อไปผมก็จะขอมติ  
ท่านใดเห็นชอบด้วยที่จะรับหลักการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โปรดยกมือรับรองด้วยครับ 
 
ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม มีมติรับหลักการการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมเป็นเงินทั้งสิ ้น ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท     
(ห้าสิบล้านบาทถ้วน)  
เวลาที่รับหลักการ  เวลา  ๑๔.๐๕ น. 
เห็นชอบ        จำนวน  ๑๑  เสียง 
ไม่เห็นชอบ     จำนวน    ๐  เสียง 
งดออกเสียง    จำนวน    ๐  เสียง 
 
 

ขอบคุณครับ ขอนำท่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๓ การพิจารณาเลือกคณะกรรมการ
สามัญประจำสภาเทศบาลตำบลสนม (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) 
ขอเชิญให้ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบฯ เชิญครับ 
 



~ ๒๙ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 

สมาชิกสภาฯ 
(ตรีเพชร  จิตหนักแน่น) 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 

สมาชิกสภาฯ 
(ตรีเพชร  จิตหนักแน่น) 

 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี๒ ประเภท คือ  
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน  
 

/(๒) คณะกรรมการ... 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน กรณีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการ
วิสามัญทั้งคณะไม่ได้ ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี
มีสิทธิ เสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็น 
กรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือก สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด     
ต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
(๔) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการ
แต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการสภาท้องถิ ่น แล้วเสนอรายงาน ต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ ่นเพ่ือ
พิจารณา 
 
ขอเชิญให้ทุกท่านได้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่าจะเลือกจำนวนเท่าใด เช ิญท่าน          
สท. ตรีเพชร จิตหนักแน่น ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ผมขอเสนอ  
จำนวน ๗ ท่าน ครับ 

 

ขอผู้รับรองด้วยครับ จำนวน ๒ ท่าน มีผู้รับรองประกอบด้วย นางคำสิงห์  เมืองเจริญ 
และ นายอำนวย  แสงกล้า มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติให้



~ ๓๐ ~ 
 

 
 

มติที่ประชุม 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(อาทิตยชัย  สายธนู) 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(อำนวย  แสงกล้า) 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 

ประธานสภาฯ 

คณะกรรมการแปรญัตติร ่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ คน 
 
ที่ประชุมมีมติให้มีจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ คน 
 
ขอเชิญให้ทุกท่านได้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่าจะเลือกผู้ใด โดยเลือกทีละคน จนครบ
จำนวน เชิญท่านสท. ตรีเพชร  จิตหนักแน่น ครับ 
 

ผมขอเสนอท่านหาญ  ดวงสี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ ๑ ครับ 
 

/ขอผู้รับรอง... 
ขอผู้รับรองด้วยครับ จำนวน ๒ ท่าน มีผู้รับรองประกอบด้วย นายตรีเพชร จิตหนักแน่น 
และ นายอำนวย  แสงกล้า มีท่านใดเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติให้  
นายหาญ  ดวงสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง     
เทศบัญญัติ คนที่ ๑ 
 
ที่ประชุมมีมติเลือก นายหาญ  ดวงสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ ๑ 
 
ขอเชิญให้ทุกท่านได้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที ่ ๒ เช ิญท่าน           
อาทิตยชัย สายธนู ครับ 
 
ผมขอเสนอ นายตร ี เพชร จ ิตหน ักแน ่น  สมาช ิกสภาเทศบาลตำบลสนม เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ ครับ 
 
ขอผู้รับรองด้วยครับ จำนวน ๒ ท่าน มีผู้รับรองประกอบด้วย นายอาทิตยชัย  สายธนู 
และ นายเหมือนทม  สายกระสุน มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติ
ให้ นายตรีเพชร  จิตหนักแน่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ ๒ 
 



~ ๓๑ ~ 
 

(หาญ  ดวงสี) 
 

สมาชิกสภาฯ 
(นิลพัตรา  สอนดี) 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(ประวิท  สุธรรม) 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 
(สุธี  สมเสร็จ) 

 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุมมีมติเลือก นายตรีเพชร  จิตหนักแน่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ ๒ 
 

ขอเชิญให้ทุกท่านได้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๓ เรียนเชิญ ท่าน     
อำนวย  แสงกล้า ครับ 
 
ผมขอเสนอ นายประวิท  สุธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ ๓ 
 
ขอผู้รับรองด้วยครับ จำนวน ๒ ท่าน มีผู้รับรองประกอบด้วย  นายอำนวย  แสงกล้า 
และ นายอินทจักร  ศิลาอ่อน มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติให้ 
นายประวิท  สุธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติ คนที่ ๓ 
 
ท ี ่ประช ุมม ีมต ิ เล ือก นายประว ิท  ส ุธรรม สมาช ิกสภาเทศบาลตำบลสนม                  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ ๓ 
 
ขอเชิญให้ทุกท่านได้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที ่ ๔ เร ียนเชิญ        
ท่าน สท.นิลพัตรา  สอนดี ครับ 

/ดิฉันขอเสนอ... 
ด ิฉ ันขอเสนอท่านคำส ิงห ์   เม ืองเจร ิญ สมาช ิกสภาเทศบาลตำบลสนม เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ 
 
ขอผู้รับรองด้วยครับ จำนวน ๒ ท่าน มีผู้รับรองประกอบด้วย นายสุธี สมเสร็จ และ นาย
หาญ ดวงสี มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นางคำสิงห์  เมือง
เจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ       
คนที่ ๔ 
 
ที่ประชุมมีมติเลือก นางคำสิงห์  เมืองเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ ๔ 
 
ขอเชิญให้ทุกท่านได้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๕ เรียนเชิญ ท่าน   
สท. ประวิท  สุธรรม ครับ 
 



~ ๓๒ ~ 
 

(หาญ  ดวงสี) 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(คำสิงห์  เมืองเจริญ) 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 

เลขานุการสภาฯ 
(ปราโมทย์  ดาทอง) 

 
 
 
 
 
 

ผมขอเสนอ นายอาทิตยชัย  สายธนู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนมเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ ๕  
 
ขอผู้รับรองด้วยครับ จำนวน ๒ ท่าน มีผู้รับรองประกอบด้วย  นายสุธี สมเสร็จ และ    
นายหาญ ดวงสี มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นายอาทิตยชัย  
สายธนู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คน
ที่ ๕ 
 
ที ่ประช ุมมีมต ิเล ือก นายอาทิตยช ัย  สายธนู  สมาช ิกสภาเทศบาลตำบลสนม             
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ ๕ 
 
ขอเชิญให้ทุกท่านได้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๖ เรียนเชิญท่าน    
สท.สุธี  สมเสร็จ ครับ 
 
ผมขอเสนอนายอินทจักร  ศิลาอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ ๖ 
 
ขอผู้รับรองด้วยครับ จำนวน ๒ ท่าน มีผู้รับรองประกอบด้วย  นางคำสิงห์ เมืองเจริญ 
และ นายอาทิตยชัย  สายธนู มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติให้ 
นายอินทจักร  ศิลาอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ คนที่ ๖ 
 
ที ่ประชุมมีมติเล ือก นายอินทจักร  ศิลาอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม             
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ ๖ 

/ขอเชิญ... 
ขอเชิญให้ทุกท่านได้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗ เรียนเชิญท่าน สท.
คำสิงห์  เมืองเจริญ ครับ 
 
ดิฉันขอเสนอ ท่านนิลพัตรา  สอนดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ ๗  
 
ขอผู้รับรองด้วยครับ จำนวน ๒ ท่าน มีผู้รับรองประกอบด้วย  นายอำนวย  แสงกล้า 
และ นายอินทจักร  ศิลาอ่อน มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติให้        



~ ๓๓ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 

สมาชิกสภาฯ 
(อำนวย  แสงกล้า) 

 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 

มติที่ประชุม 
 

นายอาทิตยชัย  สายธนู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ คนที่ ๗ 
 
ที ่ประชุมมีมติเล ือก นางนิลพัตรา  สอนดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ ๗ 
 
เมื่อได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนครบถ้วนแล้ว ๗ ท่าน ต่อไปขอเชิญท่านเข้า
สู่ การพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ การพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาลตำบลสนม ได้ชี้แจงระเบียบฯ เชิญครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔๙ วรรคแรก ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง
ให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปร ญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม
ร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื ่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนคําแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่ สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
      ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือ ชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรรมการแปร 
ญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั ้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น 

/รายงานย่อ... 
     รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
ตอนใดหรือ ข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ 



~ ๓๔ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 

เลขานุการสภาฯ 
(ปราโมทย์  ดาทอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 
 
 

แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนคําแปรญัตติด้วย ขอเชิญให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนมได้พิจารณากำหนด
ระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง  
 
ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ พ.จ.อ.ปราโมทย์ ดาทอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและ
แผนงาน เรียนเชิญ ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาระยะเวลารับแปรญัตติเรียนเชิญท่าน 
สท.อำนวย  แสงกล้า ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอเสนอระยะเวลารับแปรญัตติ จำนวน ๓ วัน คือ
ในวันที ่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั ้งแต่วลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลสนมครับ และกำหนด
ระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติ ในวันที ่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.           
ณ อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลสนม 
 
ขอบคุณท่าน สท.อำนวย แสงกล้า ครับ ผมขอผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน ครับ มีผู้รับรอง
ประกอบด้วย นายอวยชัย  แสงกล้า และ นางนิลพัตรา  สอนดี มีสมาชิกท่านใดที่จะ
เพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองด้วยครับ 
 
มิติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนมมีมติให้ เสนอระยะเวลารับแปรญัตติ จำนวน ๓ วัน 
ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลสนมครับ 
และกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญ ัตต ิ  ในว ันท ี ่  ๒ ๖ ส ิงหาคม ๒๕๖๓               
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลสนม 
รับรอง        จำนวน  ๑๑ เสียง 
ไม่รับรอง     จำนวน   ๐  เสียง 
งดออกเสียง  จำนวน   ๐  เสียง 
 
ขอบคุณครับ เรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสนมนัดประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสนม ได้ชี้แจงระเบียบฯ เชิญ
ครับ 
 



~ ๓๕ ~ 
 

 
 
 
 
 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น
หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น                                         /ให้คณะกรรมการ... 
 ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ ่นคณะหนึ ่งๆ เล ือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ  
 ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  
 มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมหา กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานกรรมการ ออกเสียงชี้ขาด 
 
รับทราบกำหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที ่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓       
ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลสนม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระอ่ืน ๆ ขอสรุปผลการประชุมในวันนี้  
กำหนดเสนอระยะเวลารับแปรญัตติ จำนวน ๓ วัน 
วันแรก   วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. จำนวน ๘ ชั่วโมง 
วันที่สอง วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.จำนวน ๘ ชั่วโมง  
วันที่สาม วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.จำนวน ๘ ชั่วโมง
โดยปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารเอกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลสนม ครับ 
และผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสนมในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในวันที่ ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลสนม  
ขอนำท่านเข้าสู่ ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน -ไม่มี 
     วันนี้เราก็ประชุมตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. มีท่านใดจะนำเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่าน
ใดเสนอแล้วผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที ่เสียสละเวลามาร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ       
ในวันนี ้ บ ัดนี ้ได ้เวลาสมควรแล้วผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ                   
สมัยที่ ๓ (ครั้งที ่๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๔๐  น. 
 
 

 (ลงชื่อ).........................................................เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสนม 
                 (ปราโมทย์  ดาทอง)  
 



~ ๓๖ ~ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
 เมื่อวันที่ ...................................................................................            
 

 

(ลง  (ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                 (นายอำนวย  แสงกล้า) 
          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม 

/(ลงชื่อ)... 
 

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการตรวจรายงานการการประชุม 
              (นายอวยชัย  แสงกล้า) 
         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม 
 
 
(ลงชื่อ)........................................................กรรมการตรวจรายงานการการประชุม  
             (นายตรีเพชร  จิตหนักแน่น) 
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม 
 
 
(ลงชื่อ).......................................................กรรมการตรวจรายงานการการประชุม 
              (นายประวิท  สุธรรม) 
          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม 

 
 
(ลงชื่อ)........................................................กรรมการตรวจรายงานการการประชุม  
              (นายอินทจักร  ศิลาอ่อน) 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม 
 
 
(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม 
              (นางนิลพัตรา  สอนดี) 



~ ๓๗ ~ 
 

 

          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม 
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว   
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เมื ่อวันที ่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงได้ลงลายมือชื ่อรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลสนมเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ 
 
 
                  (ลงชื่อ)...............................................ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                               (นายหาญ  ดวงสี) 
                          ประธานสภาเทศบาลตำบลสนม 
 
 


