๑
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลดานเกวียน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๔
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลดานเกวียน ชั้น ๒
.......................................................
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลดานเกวียน สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๔ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลดานเกวียน ชั้น ๒
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
๒๕๖๕ วาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ )
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจําหนายลูกหนี้ภาษีปาย ประจําป ๒๕๕๑-๒๕๕๓
....................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถามี )
........................................................................................................................
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

๒
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลดานเกวียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๔
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลดานเกวียน ชั้น ๒

ผูมาประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
๑
นางสาววาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
๒
นายสมวงศ ปลิงกระโทก
รองประธานสภาเทศบาล
๓
นายณัฐพล ชัยสา
สมาชิกสภาเทศบาล
๔
นายบุญรวม ปลองกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล
๕
นายชุน ไขทะเล
สมาชิกสภาเทศบาล
๖
นายชิด ปอกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล
๗
นายสมสวน ปลิงกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล
๘
นายพั่ว เปลากระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล
๙
นายสมคิด สวัสดี
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐.
นายประกอบ เปลากระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑
นางพิกุล สิงหทะเล
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒
นายมานพ ยังทะเล
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓.
นายอโนชา พลทองมาก
เลขานุการสภาเทศบาล
ผูไมมาประชุม
๑. สมาชิกสภาเทศบาล
คณะผูบริหาร
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
ที่
๑ นายชรินทร เปลี่ยนกระโทก
นายกเทศมนตรี
๒ นายสัมพันธ ปลิงกระโทก
รองนายกเทศมนตรี
๓ นางสุกิจ บวนกระโทก
รองนายกเทศมนตรี
๔ นายสัน ปลิงกระโทก
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๕. นายชม บาดกระโทก
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
๑.
นายประสิทธิ์ นุมฉิมพลี
รองปลัดเทศบาล
๒.
นายสมพร ปรีติกุล
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ
๓.
นายสรายุทธ วามะเกษ
ผอ.กองชาง
๔.
นางชิดชนก รักสุจริต
ผอ.กองคลัง
๕.
นายณรงค ปลิวกระโทก
หัวหนาสํานักปลัด
๖.
นางอภิญญา บํารุงภักดี
ผอ.กองการศึกษา
๗.
นายยุทธชัย รอบรู
ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
๘.
นางธีรพร โชคเรืองสกุล
ผอ.กองวิชาการฯ
๙.
นางสาววิยะดา เชี่ยวชาญ
หน.ฝายอํานวยการ

ลายมือชื่อ
วาริน เปลื้องกระโทก
ลา
ณัฐพล ชัยสา
บุญรวม ปลองกระโทก
ชุน ไขทะเล
ชิด ปอกระโทก
สมสวน ปลิงกระโทก
พั่ว เปลากระโทก
สมคิด สวัสดี
ประกอบ เปลากระโทก
พิกุล สิงหทะเล
มานพ ยังทะเล
อโนชา พลทองมาก

ลายมือชื่อ
ชรินทร เปลี่ยนกระโทก
สัมพันธ ปลิงกระโทก
สุกิจ บวนกระโทก
สัน ปลิงกระโทก
ชม บาดกระโทก
ลายมือชื่อ
ประสิทธิ์ นุมฉิมพลี
สมพร ปรีติกุล
สรายุทธ วามะเกษ
ชิดชนก รักสุจริต
ณรงค ปลิวกระโทก
อภิญญา บํารุงภักดี
ยุทธชัย รอบรู
ธีรพร โชคเรืองสกุล
วิยะดา เชี่ยวชาญ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายอโนชา พลทองมาก
เลขานุการสภาเทศบาล
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๑
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล

นายอโนชา พลทองมาก
เลขานุการสภาเทศบาล

น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
นายอโนชา พลทองมาก
เลขานุการสภาเทศบาล

๓

- เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญทานประธานสภา ฯ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย
และขอเชิญทานประธานสภาทําหนาที่ประธานในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่
๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๔ ขอเรียนเชิญครับ
-คะ เมื่อที่ประชุมพรอมแลว ดิฉันขอเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้
เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่อง อื่นๆ
-สมาชิกสมวงศ ปลิงกระโทก ขออนุญาตลา
-การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ สภาเทศบาลไมมีญัตติ จึงไมไดเรียกประชุม
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลดานเกวียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้ง
ที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
-สําหรับระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลดานเกวียน สมัย
สามั ญสมั ยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวัน ที่ ๔ มิถุน ายน ๒๕๖๔ รายงานการ
ประชุมมีทั้งหมด จํานวน ๙ หนา ซึ่งเลขานุการสภาเทศบาลไดแจกจายใหที่ประชุมไปแลวนั้น
ดิฉันขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุม ฯ ไปพรอมกัน
ขอเชิญคะ
-ครับ ขอบคุณครับทานประธานฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจดูรายงานการประชุม
สภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีทั้งหมด ๙ หนา ขอเชิญ
ที่ประชุมตรวจไปพรอมๆ กัน หนาที่ ๑ มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขไหมครับ -ฯลฯ - หนาที่ ๙
มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติมอีกไหมครับ
-รายงานการประชุ ม ได ดํ า เนิ น การตรวจครบทุ ก หน า เรี ย บร อ ยแล ว ครั บ ไม มี ข อแก ไ ข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครับทานประธาน
-เมื่อที่ประชุมไมมีขอแกไขเปลี่ยนแปลง ดิฉันขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลดานเกวียนแหง
นี้วา สมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลดานเกวียน สมัย
สามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โปรดยกมือขึ้น
เห็นชอบ ๑๐ ลา ๑ (งดออกเสียง ๑)
ญัตติคณะผูบริหาร เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ ( ขั้นรับหลักการ )
-สําหรับรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงถึงรายละเอียด
และระเบียบฯ ที่เกี่ยวของ ขอเชิญคะ
ขอบคุณครับทานประธานฯผมขอชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการพิจารณารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายทั่วไปประจําป ๒๕๖๕ ใหที่ประชุมทราบตามรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗
แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๔๓ รางขอบัญญัติ ตองแบงออกเปนขอ ๆ และมี
บันทึกดังตอไปนี้

๔

น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
นายชรินทร เปลื่ยนกระโทก
นายกเทศมนตรี

(๑)
หลักการของรางขอบัญญัติ
(๒)
เหตุผลที่เสนอรางขอบัญญัติ
ขอ ๔๕ วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวกันไมได และ
ในการพิจารณาวาระที่ ๒ ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง
นับแตสภาฯ มีมติรับหลักการ
ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระที่ ๑ ใหที่ประชุมปรึกษาในหลักการแหงราง
ขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการหรือไม
ขอ ๔๙ - ๕๐ ขอสรุปดังนี้ เมื่อสภามีมติรับหลักการแลวใหสงรางที่สภารับหลักการให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยที่ประชุมตองกําหนดเวลาแปรญัตติดวยเมื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางเดิมและรางที่ไดมีการแกไขยื่นตอประธานสภา
เพื่อประธานสภาจะไดสงสําเนาใหแกสมาชิกพิจารณาตอไป
ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่ ๒ ใหปรึกษาตามลําดับขอ เฉพาะขอที่มีการ
แปรญัตติ ฯลฯ
ขอ ๕๓ ในการพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่ ๓ ใหที่ประชุมลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ
หรือไม ฯลฯ ครับทานประธาน

คะ ที่ ประชุมก็ได ทราบรายระเบี ยบเกี่ยวกับ การพิจารณาญั ตติ รางเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําป ๒๕๖๕ แลว ตอไปก็จะเปนรายละเอียดรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายทั่วไปประจําป ๒๕๖๕
ดิฉันขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด คะ
ขอบคุณครับทานประธาน
ญัตติผูบริหารเทศบาลตําบลดานเกวียน
เรื่อง การเสนอรางงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลดานเกวียน
บัดนี้ถึงเวลาที่ผูบริหารเทศบาลตําบลดานเกวียน จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาสภาเทศบาลตําบลดานเกวียนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบ ริหาร
เทศบาลตําบลดานเกวียนจึงขอชี้แจงใหทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ไดทราบถึง
สถานะการคลั ง ตลอดจนหลั ก การและแนวนโยบายการดํ า เนิ น การในป ง บประมาณพ.ศ.๒๕๖๕
ดังตอไปนี้
๑.สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จํานวน ๘๐,๑๐๕,๙๑๐.๕๒ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม จํานวน ๖๑,๐๙๒,๕๔๙.๔๓ บาท
๑.๑.๓ ทุนสํารองสะสม จํานวน ๑๖,๘๓๐,๕๔๙.๔๓ บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน ๖ โครงการ รวม
๒,๙๗๗,๔๙๒.๐๐ บาท
๑.๑.๕ รายการที่ ไ ด กั น เงิ น ไว โ ดยยั ง ไม ไ ด ก อ หนี้ ผู ก พั น จํ า นวน ๒๓ โครงการรวม
๑๑,๙๐๑,๖๔๘.๑๐ บาท

๕
๑.๒ เงินกูคงคาง จํานวน ๐.๐๐ บาท
๒.การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕๖๓
๒.๑ รายรับจริง จํานวน ๗๒,๗๖๔,๕๑๖.๐๕ บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
จํานวน ๗๘๑,๕๘๘.๓๘ บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต จํานวน ๑,๐๐๐,๐๔๗.๕๐ บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
๗๐๗,๖๙๑.๕๕ บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน
๐.๐๐ บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
จํานวน ๑๓๓,๐๕๓.๑๔ บาท
หมวดรายไดจากทุน
จํานวน ๒๑,๕๐๐
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จํานวน ๓๔,๙๔๓,๕๘๑,๙๕ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน ๓๕,๑๗๗,๑๔๒.๐๐ บาท
๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน ๑๒๕,๕๕๒.๐๐ บาท
๒.๓ รายจายจริง จํานวน ๖๒,๔๔๐,๗๖๙.๖๖ บาท ประกอบดวย
งบกลาง
จํานวน ๑๕,๖๗๓,๕๘๑.๙๕
บาท
งบบุคลากร
จํานวน ๒๖,๙๕๑,๓๘๘.๐๐
บาท
งบดําเนินงาน
จํานวน ๑๖,๘๑๘,๖๙๘.๐๖
บาท
งบลงทุน
จํานวน
๔๖๐,๑๓๐.๐๐
บาท
งบเงินอุดหนุน
จํานวน ๒,๕๓๖,๙๗๑.๖๕
บาท
งบรายจายอื่น
จํานวน บาท
๒ .๔ รายจ า ยที่ จ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ที่ รั ฐ บาลให โ ดยระบุ วั ต ถุ ป ระสงค จํ า นวน
169,260.00 บาท
๒.๕ มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท
๒.๖ รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท
๒.๗ รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตํ า บลด า นเกวี ย นได ป ระมาณการรายรั บ รวมทั้ ง สิ้ น
๗๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ป ระม าณ
ร า ย รั บ จ ริ ง ป ป ร ะ ม า ณ ก าร ป ก า ร ป
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
781,588.38
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและ
ใบอนุญาต
1,000,047.50

3,643,000.00

3,857,000.00

903,500.00

904,500.00

หมวดรายไดจากทรัพยสนิ

707,691.55

685,000.00

435,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

133,053.14

128,500.00

168,500.00

หมวดรายไดจากทุน

21,500.00

10,000.00

5,000.00

๖
รวมรายไดจัดเก็บ

2,643,880.57

หมวดภาษีจัดสรร
34,943,493.48
รวมรายได ที่ รั ฐ บาลเก็ บ แล ว
จั ด สรรให อ งค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น
34,943,493.48

5,370,000.00

5,370,000.00

38,630,000.00

38,630,000.00

38,630,000.00 38,630,000.00

ร า ย ได ที่ รั ฐ บ าล อุ ด ห นุ น ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
35,177,142.00
ร า ย ได ที่ รั ฐ บ าล อุ ด ห นุ น ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
35,177,142.00
รวม

35,000,000.00

35,000,000.00

35,000,000.00

35,000,000.00

๓๕,๑๗๗,๕๑๖.๐๕ 79,000,000.00

79,000,000.00

สําหรับดานรายจายเทศบาลตําบลดานเกวียนไดตั้งงบประมาณรายจายรวมทั้งสิ้น 79,000,000
บาท
ดานบริหารทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปนเงิน 17,901,100 บาท
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
เปนเงิน 5,835,580 บาท
ดานบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
เปนเงิน 15,914,582 บาท
- แผนงานสาธารณสุข
เปนเงิน 6,810,460 บาท
- แผนงานสังคมสงเคราะห
เปนเงิน 637,600
บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน
เปนเงิน 1,677,380 บาท
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปนเงิน 915,180
บาท
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการเปนเงิน
1,634,220 บาท
ดานการเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาเปนเงิน 10,934,600 บาท
-แผนงานการเกษตร
เปนเงิน 85,000
บาท
ดานการดําเนินงานอื่น
-แผนงานงบกลาง
เปนเงิน 16,654,298 บาท
โดยแยกเปนรายหมวดไดดังนี้
- งบกลาง
เปนเงิน 16,654,298 บาท
- งบบุคลากร
เปนเงิน 34,490,402 บาท
- งบดําเนินงาน
เปนเงิน 16,741,000 บาท
- งบลงทุน
เปนเงิน 8,389,300 บาท
- งบเงินอุดหนุน
เปนเงิน 2,725,000 บาท
- งบรายจายอื่น
เปนเงิน
0
บาท

๗
รวมงบประมาณรายจายทัง้ สิน้
เปนเงิน 79,000,000 บาท
ในงบประมาณรายจายนี้เปนรายจายเพื่อการลงทุนหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
มีรายละเอียดดังนี้
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
-เครือ่ งคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 34,000 บาท
คุณลักษณะ ดังนี้
1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐาน ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
2.หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB
3.มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
4.มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด
Solid Staste Drive ขนาดความจุไมนอยกวา จํานวน 1 หนวย
5.มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
6.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
7.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
8.มีแปนพิมพและเมาส
9.มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 2 เครื่อง
เปนเงิน
11,600
บาท
คุณลักษณะ ดังนี้
1.มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 KVA (600 Watts)
2.สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
ครุภัณฑสาํ นักงาน
-ตูเหล็ก จํานวน 1 หลัง
เปนเงิน 10,000
บาท
คุณลักษณะ ดังนี้
1.สําหรับวางแฟม จํานวน 20 ชอง
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
-เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
2,600 บาท

๘
คุณลักษณะ ดังนี้
1.มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
2.มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)
3.มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
4.มีชอ งเชื่อมตอ (Interface) แบบ UBS 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
5.มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
6.สามารถใชกับ A4,Letter ,Legal และ Custom
-เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 4 เครื่อง
เปนเงิน 23,200 บาท
คุณลักษณะ ดังนี้
1.มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 KVA (600 Watts)
2.สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบลงทุน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
-เครือ่ งชวยหายใจ ชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง (SCBA) จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน
300,000
บาทครุภัณฑงานบานงานครัว
-เครื่องตัดหญาแบบขอออน จํานวน 2 เครื่อง
เปนเงิน 21,800
บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
-ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
เปนเงิน
500,000
บาท
ครุภัณฑอนื่
-เครื่องสูบน้ําแบบลากจูง ขนาด 8 นิ้วพรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 900,000 บาท
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส
-เครือ่ งคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 34,000
บาท
คุณลักษณะ ดังนี้
1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐาน ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
2.หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB
3.มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
4.มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ
ชนิด Solid Staste Drive ขนาดความจุไมนอ ยกวา จํานวน 1 หนวย
5.มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

๙
6.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
7.มีชองเชื่อมตอ
8.มีแปนพิมพและเมาส
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
9.มีจอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 30,000 บาท
คุณลักษณะ ดังนี้
1.เปนอุปกรณทมี่ คี วามสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
2.มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที(ppm)
4. มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)
5. มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได
7.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
8. มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9. สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
10.สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
11. สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
12.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
13.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
14.มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
15. สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 2 เครื่อง
เปนเงิน 11,600
บาท
คุณลักษณะ ดังนี้
1.มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 KVA (600 Watts)
2.สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
ครุภัณฑสาํ นักงาน
-เกาอี้สําหรับนั่งทํางาน จํานวน 1 ตัว
เปนเงิน
2,500
บาท
-ตูเหล็ก 20 ชอง จํานวน 1 หลัง เปนเงิน
5,000
บาท
-โตะชุดรับแขกไม จํานวน 1 ชุด เปนเงิน
40,000
บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
-รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน เปนเงิน 44,400 บาท
-รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ จํานวน 1 คัน เปนเงิน 51,600 บาท

๑๐
ครุภัณฑงานบานงานครัว
-คูลเลอรตมน้ําสแตนเลส ระบบไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 14,000 บาท
คุณลักษณะ ดังนี้
1.มีระบบตัดไฟเมื่อน้ําแหง
2.มีความจุไมนอยกวา 20 ลิตร
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
ครุภัณฑสาํ นักงาน
-โตะพับขาว จํานวน 3 ตัว
เปนเงิน
10,500
บาท
-โตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว
เปนเงิน
3,700
บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
-เครือ่ งคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 34,000
บาท
คุณลักษณะ ดังนี้
1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐาน ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
2.หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB
3.มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
4.มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด
Solid Staste Drive ขนาดความจุไมนอยกวา จํานวน 1 หนวย
5.มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
6.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
7.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอ ยกวา 3 ชอง
8.มีแปนพิมพและเมาส
9.มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 11,600
บาท
คุณลักษณะ ดังนี้
1.มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 KVA (600 Watts)
2.สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
งานกอสราง
งบลงทุน
คาทีด่ ินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
1.โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนางเล็ก บดกระโทก ม.3 ต.ดานเกวียน(ชุมชน
เครื่องปนดินเผา) กวาง 4.0 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดาํ เนินการไมนอย

๑๑
กวา 300 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด เปนเงิน
180,000 บาท
2.โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนายเนื่อง บายกระโทกม.5 ต.ดานเกวียน (ชุมชน
เครื่องปนดินเผา) กวาง 4.0 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 680 ตารางเมตร ตามแบบที่ทางเทศบาลกําหนด เปนเงิน 408,000 บาท
3.โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายสําราญ ปนกระโทก ม.10 ต.ดานเกวียน (ชุมชนหนอง
สระธาร)กวาง 4.0 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 340
ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
เปนเงิน 204,000
บาท
4.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนขางบานนายหนูแดง ปลองกระโทก ม.6 ต.
ทาอาง (ชุมชนทาอางพัฒนา) กวาง 3.0 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 192 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด เปนเงิน 115,200 บาท
5.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ถนนตรอกจันทร ม.8 ต.ดานเกวียน (ชุมชนใหมหนอง
ขาม)ขนาดกวาง 0.40เมตร ยาว 194 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด เปนเงิน 446,200 บาท
6.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ถนนอิฐมอญ ม.2 ต.ดานเกวียน ขนาดกวาง 0.40 เมตร
ยาว 234 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด เปนเงิน 538,200 บาท
7.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.บานหัวสระซอยมหาบุญ ม.8 ต.ดานเกวียน (ชุมชนใหม
หนองขาม) กวาง 0.4๐ เมตร ยาว 113 เมตร ตามแบบที่ทางเทศบาลกําหนด
เ ป น เ งิ น
259,900 บาท
8.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ถนนโพธิท์ อง (ตอจากบานสายชล) ถึงถนนสุขาภิบาล 1
ม.2 ต.ดานเกวียน (ชุมชนโพธิ์ทอง)กวาง 0.4 เมตร ยาว 51 เมตร ตามแบบที่ทางเทศบาลกําหนด
เปนเงิน 117,300 บาท
9.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนติดศาลากลางบาน ม.4 ต.ทาอาง กวาง 3.0
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นทีด่ ําเนินการ ไมนอยกวา 150 ตารางเมตร ตาม
แบบที่ทางเทศบาลกําหนด เปนเงิน 79,000
บาท
10.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนบานลุงควร จากถนนสุขาภิบาล 1
ม.3 ต.ทาอางกวาง 3.0 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพนื้ ที่ดําเนินการไมนอยกวา
96 ตารางเมตร ตามแบบที่ทางเทศบาลกําหนด เปนเงิน 57,000 บาท
11.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนศิริมงคล จากถนนสุขาภิบาล 1 ม.6
ต.ทาอางกวาง 4.0 เมตร ยาว 196 เมตร และกวาง 5.0 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,034 ตารางเมตร ตามแบบที่ทางเทศบาลกําหนด เปนเงิ
517,000 บาท
12.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนไทยศิลป ม.1 ต.ดานเกวียน กวางเฉลี่ย
6.80 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 652.80 ตาราง
เมตร ตามแบบที่ทางเทศบาลกําหนด เปนเงิน 326,400 บาท
13.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนบัวลอย ม.8 ต.ดานเกวียน (ชุมชนใหม
หนองขาม)กวาง 4.00 เมตร ยาว 286 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา
1,144 ตารางเมตร ตามแบบที่ทางเทศบาลกําหนด เปนเงิน 572,000
บาท
14.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนมหาดศึกษา(ซอยบานลุงหมาง) ม.3
ต.ทาอาง (ชุมชนทาอางสามัคคี)กวาง 4.0 เมตร ยาว 423 เมตร และกวาง 3 เมตร ยาว 78

๑๒
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,926 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาล
กําหนด เปนเงิน 963,000 บาท
-โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 1 ซอยตันบานยายเรียง
ม.7 ต.ดานเกวียน (ชุมชนดานชัย)กวาง 2.5 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 260 ตารางเมตร ตามแบบที่ทางเทศบาลกําหนด เปนเงิน 130,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
-โครงการเจาะน้าํ บาดาลบริเวณถนนอนามัยทาอาง ม.6 ต.ทาอาง (ชุมชนทาอางทอง)
เปนเงิน 300,000
บาท
คาปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งกอสราง
-คาใชจายในการบํารุงรักษา ซอมแซม ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เปนเงิน 500,000 บาท
-คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ เปนเงิน 150,000 บาท
-โครงการปรับปรุงซอมแซมรั้วและปรับปรุงพื้นที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เปนเงิน 250,000 บาท
-คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) เปนเงิน 180,000
บาท
เปนเงิน 8,389,300 บาท
ดังนั้น เพื่อการดําเนินการตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบลดานเกวียน ที่ไดวางแผน
พัฒนาทองถิ่น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรลุตามวัตถุประสงค จึงเสนอรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเสนอสภาเทศบาลพิจารณาใหความ
เห็นชอบ ตอไป ครับทานประธาน

น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
นายอโนชา พลทองมาก
เลขานุการสภาฯ
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
นายอโนชา พลทองมาก
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

สมาชิกทุกทานไดรับทราบรายละเอียด ญัตติของรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
๒๕๖๕ แลว มีสมาชิกทานใดจะสอบถาม หรืออภิปรายในเรื่องใดเพิ่มเติม
ขอเชิญคะ
ไมมีทานใดอภิปรายครับทานประธาน
-ถาไมมี ดิฉันขอมติที่ประชุมแหงนี้วา สมาชิกทานใดเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๕ โปรดยกมือคะ
เห็นชอบ ๑๐ ลา ๑ (งดออกเสียง ๑)
-ญัตติ เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
-ต อไปเราจะพิ จ ารณาคัดเลือกสมาชิก สภาเทศบาลเพื่ อแต งตั้ งคณะกรรมการแปรญั ตติราง
ขอบั ญญั ติ งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๕ สําหรับ รายละเอีย ดขอเชิ ญ เลขานุการสภา
เทศบาล ชี้แจงรายละเอียดคะ
-ขอบคุณครับทานประธาน
- ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยข อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท อ งถิ่ น หมวด ๘
คณะกรรมการสภาทองถิ่น
ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทองถิ่นมี ๒ ประเภท คือ
(๑) คณะกรรมการสามัญประกอบสมาชิกสภาเทศบาลมีจํานวนไมนอยกวา๓คน แตไมเกิน ๗คน
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภา
ทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน
ขอ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาทองถิ่น มีหนาที่กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อัน
อยูในกิจการของสภาทองถิ่น แลวรายงานตอสภาทองถิ่น

๑๓

น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
นายมานพ ยังทะเล
สมาชิกสภาเทศบาล
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
นายอโนชา พลทองมาก
เลขานุการสภาเทศบาล
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
นายชุน ไขทะเล
สมาชิกสภาเทศบาล

น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
นายอโนชา พลทองมาก
เลขานุการสภาเทศบาล
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล

ข อ ๑๐๕ ภายใตข อบั งคั บ ข อ ๑๐๓ และข อ ๑๐๔ สภาท องถิ่น มีอํ านาจเลือ กสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่น เปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตางๆ ตาม
ความจําเปนแกกิจการในหนาที่ของสภาทองถิ่น ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสามัญประจําองคการบริหารสวนจังหวัด
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาทองถิ่นเห็นสมควร
-ขอ ๑๐๖ ภายใตขอบังคับ ขอ ๑๐๓ วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น ให สมาชิกสภา
ท องถิ่ น หรือผูบ ริห ารทองถิ่น เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่น หรือบุคคลที่ไมไดเปน สมาชิกสภา
ทองถิ่นแลวแตกรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอ ตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไม
นอยกวา ๒ คน สวนกรณีผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง
การดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ ๑๐๕ (๒) และ (๔) สภาเทศบาลไดดําเนินการแตงตั้งไป
เรียบรอยแลว วันนี้จะเปนการเลือก (๓) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ โดยใชวิธีการ
ตามขอ ๑๐๖ ซึ่งจะตองเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๓ คน ครับทานประธาน
คะ ตอไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแตงตั้งเปน
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ คนที่ ๑ ขอเชิญสมาชิก เสนอคะ
-เชิญมานพ คะ
-เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายมานพ ยังทะเล สมาชิกสภาเทศบาล เขต.๒ ผมขอเสนอ
นายสมคิด สวัสดี เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ คนที่ ๑ ครับ
-ขอผูรับรอง ๒ ทาน คะ
(๑)นายประกอบ เปลากระโทก (๒)นายสมสวน ปลิงกระโทก.ผูรับรอง
ผูรับรองถูกตองครับ
-มีทานใดเสนอชื่อสมาชิกเพิ่มเติมอีกไหมคะ
-ไมมี
-เปนอันวานายสมคิด สวัสดี ไดรับการแตงตัง้ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ คนที่ ๑
-ตอไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติ คนที่ ๒ ขอเชิญสมาชิก เสนอคะ
-เชิญทานชุน .คะ
-เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายชุน ไขทะเล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมขอเสนอ
นายประกอบ เปลากระโทก เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ คนที่ ๒ ครับ
-ขอผูรับรอง ๒ ทาน คะ

(๑)นายสมคิด สวัสดี (๒).นายพั่ว เปลากระโทก ผูรับรอง
ผูรับรองถูกตองครับ
-มีทานใดเสนอชื่อสมาชิกเพิ่มเติมอีกไหมคะ

๑๔
ที่ประชุม
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล

นายพั่ว เปลากระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
นายอโนชา พลทองมาก
เลขานุการสภาเทศบาล
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล

น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล

นายอโนชาพลทองมาก
เลขานุการสภาเทศบาล

-ไมมี
-เปนอันวานายประกอบ เปลากระโทก ไดรับการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
คนที่ ๒
-ตอไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติ คนที่ ๓ ขอเชิญสมาชิก เสนอคะ
-เชิญทานพั่ว คะ
-เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายพั่ว เปลากระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมขอเสนอ
นายสมสวน ปลิงกระโทก เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ คนที่ ๓ ครับ
-ขอผูรับรอง ๒ ทาน คะ
(๑).นายณัฐพล ชัยสา .(๒)นายบุญรวม ปลองกระโทก ผูรับรอง
ผูรับรองถูกตองครับ
-มีทานใดเสนอชื่อสมาชิกเพิ่มเติมอีกไหมคะ
-ไมมี
-เปนอันวา (๑) นายสมคิด สวัสดี
(๒) นายประกอบ เปลากระโทก
(๓) นายสมสวน ปลิงกระโทก
ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ซึ่งทางเลขานุการสภาเทศบาลจะได
เชิญประชุมเพื่อคัดเลือกประธานกรรมการฯ กรรมการฯ และเลขานุการฯ ตอไป
-ตอไปเราจะมากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ และระยะเวลาคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติชุดใหม ซึ่งไดแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไว
แลว จํานวน ๓ ทาน คือ
(๑) นายสมคิด สวัสดี
(๒) นายประกอบ เปลากระโทก
(๓) นายสมสวน ปลิงกระโทก
สําหรับรายละเอียด ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงคะ
-ขอคุณครับทานประธาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ แกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๔ งบประมาณ
ขอ ๕๙ การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะกระทําไดเฉพาะการขอลดรายจาย หรือการ
ขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจาย และตองมีจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการ
เสนอญัตติ

คําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่
สภาทองถิ่นกําหนดตามขอ ๔๕ (ขอ ๔๕ วรรคสาม (ญัตติขอบังคับงบประมาณรายจายจะพิจารณา
สามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระที่ ๒ ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไม
นอยกวา ๒๔ ชั่วโมง นับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น) และขอ
๔๙ ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองงถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัติ

๑๕

น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล

นายประกอบ เปลากระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล

น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล

นางพิกุล สิงหทะเล
สมาชิกสภาเทศบาล
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาลฯ

นั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาทองถิ่นจะตองกําหนด
ระยะเวลา เสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย
ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถิ่น
หรื อสมาชิ กสภาท องถิ่ น ผู ใดเห็ น ควรจะแกไขเพิ่ ม เติ ม รางข อบั ญ ญั ติ ก็ ให เสนอคําแปรญั ต ติ
ลวงหนาเปนหนังสือโดยใหแปรญัตติเปนรายขอ และเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการ
เสนอญัตติ ครับทานประธาน
คะ สมาชิกไดทราบรายละเอียดในการแปรญัตติแลว ตอไป ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอระยะเวลาใน
การแปรญัตติ วาจะกําหนดวันแปรญัตติกี่วัน ซึ่งตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาฯ ขอ
๔๕ วรรค ๓ ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติกําหนดไวไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง ขอเชิญสมาชิก
สภาเทศบาลเสนอ คะ
-เชิญ ทานประกอบ คะ
-เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายประกอบ เปลากระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
ผมขอเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง คือตั้งแตวันที่ ๑๑,๑๓ และ
๑๖สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รวม ๓ วัน และเสนอระยะเวลาให
คณะกรรมการแปรญัตติไปดําเนินการพิจารณาโดยละเอียด หลังจากเสร็จสิ้นวันรับคําแปรญัตติ
อีก ๑ วัน คือในวัน ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้ งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น ครับ ท าน
ประธานฯ
มีสมาชิกทานใดเสนอเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ไมมี
-คะเปนอันวาที่ประชุมเห็นชอบกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ คือในวันที่ ๑๑,๑๓ และ๑๖

สิ ง หาคม ๒๕๖๔ ตั้ ง แต เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รวม ๓ วั น และเสนอระยะเวลาให
คณะกรรมการแปรญัตติไปดําเนินการพิจารณาโดยละเอียด หลังจากเสร็จสิ้นวันรับคําแปรญัตติอีก ๑
วัน คือในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
- หากสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอคําแปรญัตติขอใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือตอ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่กําหนด ตามระเบียบฯ วาดวยการประชุมสภา
ทองถิ่น ขอ ๔๙ ซึ่งสภาเทศบาลตําบลดานเกวียน ไดแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไวแลว หลังจาก
นั้น คณะกรรมการแปรญัตติจะนําคําเสนอแปรญัตติของสมาชิก ยื่นตอประธานสภาเทศบาล
เพื่อใหประธานสภาเทศบาลนัดประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตามระเบียบขอบังคับฯ ขอ ๕๐ เพื่ อ
พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายทั่วไปประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๒ และวาระที่
๓ ตอไป ซึ่งดิฉันขอมติตอสภาเทศบาลวาจะกําหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ เปนวันที่เทาไร เวลาใด ขอใหสมาชิกเสนอคะ
-เชิญทาน พิกุล คะ.

เรียนประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางพิกุล สิงหทะเล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ดิฉันขอเสนอ
วันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา
๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลดานเกวียน ชั้น ๒ คะทานประธานฯ
-มีสมาชิกทานใด เสนอเพิ่มเติมอีกไหมคะ
-(ไมมี) ดิฉันขอมติที่ประชุมแหงนี้วา สมาชิกทานใดเห็นชอบกําหนดวันประชุมสภาเทศบาล

๑๖
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล

นายชรินทร เปลี่ยนกระโทก
นายกเทศมนตรีฯ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุม
สภาเทศบาลตําบลดานเกวียน ชั้น ๒ โปรดยกมือคะ
เห็นชอบ ๑๐ ลา ๑ (งดออกเสียง ๑)
ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจําหนายลูกหนี้ภาษีปาย ประจําป ๒๕๕๑-๒๕๕๓
-สําหรับระเบียบวาระนี้ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตาํ บลดานเกวียนชี้แจงคะ
-ขอบคุณครับทานประธาน
ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจําหนายลูกหนี้ภาษีปาย ประจําปภาษี พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๓
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลดานเกวียน
ดวย เทศบาลตําบลดานเกวียน มีความประสงคจะขออนุมัติจําหนายลูกหนี้ภาษีปาย และเงินเพิ่ม (คํานวณ
ถึ ง วั น ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ค างชํ าระ ราย ห างหุ น ส ว นจํ ากั ด เอส.วาย.อาร ด า นเกวี ย นพลาซ า ออกจาก
บัญชีลูกหนี้ ดังนี้
ประจํ า ป ภ าษี พ.ศ.๒๕๕๑ จํ า นวน ๑๓,๘๒๔ บาท เงิ น เพิ่ ม จํ า นวน ๔๔,๒๓๖.๘๐ บาท รวมเป น เงิ น
๕๘,๐๖๐.๘๐ บาท
ประจํ า ป ภ าษี พ.ศ.๒๕๕๒ จํ า นวน ๑๓,๘๒๔ บาท เงิ น เพิ่ ม จํ า นวน ๔๑,๗๔๘.๔๘ บาท รวมเป น เงิ น
๕๕,๕๒๗.๔๘ บาท
ประจํ า ป ภ าษี พ.ศ.๒๕๕๓ จํ า นวน ๑๓,๘๒๔ บาท เงิ น เพิ่ ม จํ า นวน ๓๘,๔๓๐.๗๒ บาท รวมเป น เงิ น
๕๒,๒๕๔.๗๒ บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๖๕,๘๘๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันแปดรอยแปดสิบแปดบาทถวน)ดวยหลักการและ
เหตุผล ดังนี้
หลักการ
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก จายเงิน การเก็บรัก ษาเงิน และการตรวจเงินขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑
ขอ ๙๗ หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น มิอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่คางชําระเกินกวาสิบปขึ้นไป ดวยเหตุหนึ่งเหตุ
ใด และไดดําเนินการแลว ดังนี้
(๑) เรงรัดติดตามใหมีการชําระหนี้แลว แตไมสามารถจัดเก็บได เนื่องจากลูกหนี้กลายเปนบุคคลลมละลาย
ยากจนไมมีทรัพยสินจะเรียกชําระหนี้ได หรือกฎหมายมิไดเปดชองใหกระทําได
(๒) กรณี ที่ลู ก หนี้ ต าย หรือสาบสูญ ผูรับ พิ นั ย กรรม หรือ ทายาทผู รับ มรดกต องเป นบุ ค คลที่ มีลั ก ษณะ
เชนเดียวกับที่ไดระบุไวใน (๑)
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารทองถิ่น
และไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น
เหตุผล
๑. เทศบาลตํ า บลด า นเกวี ย น มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบออกไปทํ า การสื บ หาทรั พ ย สิ น
ของ ๑.หางหุนสวนจํากัด เอส.วาย.อาร ดานเกวียนพลาซา ลูกหนี้ภาษีคางชําระ และ ๒.นางวรรณี วีรียธรรม หุนสวน
ผูจัดการ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จากการตรวจสอบขอมูลการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากสํานักงานที่ดินจังหวัด
นครราชสีมา และสํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (สาขา) ไมพบทรัพยสินใด ๆ ที่จะบังคับเอามาชําระหนี้คาภาษี
ปายคางชําระได
๒. นางวรรณี วีรีย ธรรม หุ น สวนผู จั ดการ ซึ่ ง ตอ งรับ ผิ ดในหนี้ข อง ห างฯ โดยไม จํากั ด จํานวน ตอ งคํ า
พิ พ ากษาศาลล ม ลายกลาง ให เป น บุ คคลล มละลาย ตามคํ าพิ พ ากษา คดีห มายเลขดํ าที่ ล.๖๘๗๕/๒๕๕๔ คดี
หมายเลขแดงที่ ล.๕๗๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓. นางวรรณี วี รี ย ธรรม หุ น ส ว นผู จั ด การ ถึ ง แก ค วามตาย เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ ธั น วาคม ๒๕๖๑ ภายหลั ง
ปลดจากบุ ค คลล มละลาย ๒ วัน แต จ ากการตรวจสอบขอ มู ลคดี รองขอเป น ผู จัด การมรดกของ นางวรรณี ฯ ต อ
ศาลจั ง หวั ด นครราชสี ม า ไม พ บข อ มู ล คดี รอ งขอเป น ผู จั ด การมรดกของบุ ค คลดั ง กล าวแต อ ย างใด ตามหนั ง สื อ
ศาลจังหวัดนครราชสีมา ที่ ศย ๓๐๓.๐๐๔/๓๕๒๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
ขอพิจารณา
ฉะนั้น เพื่อปฏิบตั ิใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงเห็นควรจําหนายหนี้สูญ
ราย หางหุนสวนจํากัด เอส.วาย.อาร ดานเกวียนพลา ออกจากบัญชีลูกหนี้ สําหรับปภาษี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ จํานวน

๑๗

น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
น.ส.วาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

๑๓,๘๒๔ บาท เงินเพิ่ม จํานวน ๔๔,๒๓๖.๘๐ บาท รวมเปนเงิน ๕๘,๐๖๐.๘๐ บาท ปภาษี ๒๕๕๒ จํานวน ๑๓,๘๒๔
บาท เงินเพิ่ม จํานวน ๔๑,๗๔๘.๔๘ บาท รวมเปนเงิน ๕๕,๕๒๗.๔๘ บาท และ ปภาษี ๒๕๕๓ จํานวน ๑๓,๘๒๔
บาท เงินเพิ่ม จํานวน ๓๘,๔๓๐.๗๒ บาท รวมเปนเงิน ๕๒,๒๕๔.๗๒ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๖๕,๘๘๘.๐๐ บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันแปดรอยแปดสิบแปดบาทถวน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอญัตติขออนุมัติตอสภาเทศบาลตําบลดานเกวียนตอไป

-คะ สมาชิกทุกทานไดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติจําหนายลูกหนีภ้ าษีปาย ประจําป
ภาษี พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๓ เปนสูญ มีสมาชิกทานใดมีขอซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ไมมี
-ถาไมมี ดิฉันขอมติที่ประชุมแหงนี้วา สมาชิกทานใดเห็นชอบใหขออนุมัติจําหนายลูกหนี้ภาษี
ปาย ประจําปภาษี พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๓ เปนสูญ โปรดยกมือคะ
เห็นชอบ ๑๐ ลา ๑ (งดออกเสียง ๑)
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
-มีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีกไหมคะ ขอเชิญคะ
ไมมี
-ดิฉันขอขอบคุณทุกทาน ขอปดการประชุมคะ

(ลงชือ่ )

( นายอโนชา พลทองมาก )
เลขานุการสภาเทศบาล
ผูจดรายงานการประชุมสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

( นายสมคิด สวัสดี)
สมาชิกสภาเทศบาล
ผูตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายชุน ไขทะเล)
(นางพิกุล สิงหทะเล)
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ผูตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ผูตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
รับรองรายงานการประชุม ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่..........
เมื่อวันที่ ..........เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผูรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
(ลงชื่อ)

(นางสาววาริน เปลื้องกระโทก)
ประธานสภาเทศบาลตําบลดานเกวียน

