
รายงานการประชุมสภฺาเทศบาลฺตำบลคลองปราบ 

สมัยสามัญ สมัยที ๒ ครั้งที ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ว นัพฤหัสบดีที่ ๑๙เดือน~งหาคม พ. พ.ศ. ๒๕๖๔เวลา๑๐.๐๐น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ผ้ มูาประชุม 

ลำด บั 

ที่

ชือ่ _ สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย 

เหตุ 

๑ นายอนันต์ ทวีสุภรพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑ อนันต์ ทวีสุภร~ฒนา 

๒ นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ซร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑ เฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ 

๓ นายประเทพ ทองศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑ - ลาป่วย 

๔ นายวิมล สือ่มโนธรรม สมาชิกสภาเทศบาลติาบลคลองปราบเขต ๑ วิมล สือ่มโนธรรม 

๕ นายป๋'ญชา คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑ บ ญัชา คงศิริ 

๖ นายทวีศัก~ ชูชหูนู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑ ทวีศัก~ ชูชหูนู 

๗ นายบรรยงค์ บุญอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลติาบลคลองปราบเขต ๒ บรรยงค์ บุญอินทร์ 

๘ นายสิทธิชัย มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลติาบลคลองปราใ~~ขต ๒ สิทธิชัย มีศรี 

๙ นายกมล บุญเนือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๒ กมล บุณูเนือง . 

๑๐ นายสิทธี สิทธิเชนทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๒ - ลาป่วย 

๑๑ นางวารุณี แก้วจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๒ วารุณี แก้วจันทร์ 

๑๒ นางสาวกาญจนา เพซรขน เลขานุการสภา 

ผ้เูข้าร่วมประชุม 

ลำด บั 

ที่

ชือ่ _ สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย 

เหตุ 

๑๓ นายสมหมาย หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ สมหมาย หนูศรีแก้ว 

๑๔ นายอำนวย ศรชนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ อำนวย ศรชนะ 

๑๕ นายไพโรจน์ เหรียญวิทยากุล รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ ไพโรจน์ เหรียณูวิทยากุล 

๑๖ นายสมพงศ์ ทองศิริ เลขานุการยกเทศมนตรีตำบลคลองใJราบ สมพงศ์ ทองศิริ 

๑๓, นางรัชนี อิานวย ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีตำบลคลองปรว ชนี อำนวย 

๑๘ นายธนภัทร ตรีทัศน์ ปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ ธนภัทร ตรีทัศน์ 

๑๙ นายวุฒิชัย แผ่นศิลา ห วัหน้าสำนักปลัดฯ ว ฒุิช ยั แผ่นศิลา 

๒๐ นายประพจน์ พงศ์พลิศร น กัวิชาการเงินและบัญชี รก.ผอ.กองคลัง ประพจน์ พงศ์พลิศร 



๒ 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกๅรจัดประชุม 

ลำด บั 

ที่

ชือ่ _ สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย 

เหตุ 

๒๑ นางสาวเลิศลักษณ์ สมแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลิศลักษณ์ สมแก้ว 

๒๒ นางรัตติกาล ฉวาง น กัทรัพยากรบุคคล ร ตัติกาล ฉวาง 

๒๓ นางสาวธิดารัตน์ เกลื่อนเมือง พนักงานจ้าง ธิดารัตน์ เกลื่อนเมือง 

๒๔ นางสาวโสพิศ ซ่วยเจริญ น กัวิเคราะห์นโยบายและแผน โสพิศ ช่วยเจริณู 

๒๕ นายพิชัย แซ่ลิ่ง น กัจัดการงานทั่วไป พิช ยั แซ่ลิ่ง 

๒๖ สิบเอกวีรยุทธ ลิน้เนี่ยว เจ้าพนักงานปัองกัน่ ฯ วีรยุทธ ลิน้เนี่ยว 

๒๗ นางสุมาลี ฉลาด พนักงานจ้าง สุมาลี ฉลาด 

๒๘ นายณรงศัก~ วง วงษ์คุ้ม พนักงานจ้าง ณรงศัก~ วง วงษ์คุ้ม 

๒๙ นางสนธยา ช ยัเมือง พนักงานจ้าง สนธยา ช ยัเมือง 

๓๐ นายวิจัย่ อ นิทรักษ์ พนักงานจ้าง ว จิ ยั อ นิทรักษ์ 



๓ 

นางสาวกาญจนา เพชรขน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ขณะนี้ เวลา ๑0.00 น. ได้เวลาเริ่มการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลอง 

ปราบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ บ ดันี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 

ครบองค์ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ ท่าน 

ขอลาป่วย ๒ ท่าน นายสิทธี สิทธิเชนทร์ และนายประเทพ ทองศิริ เชิญท่าน 

ประธานสภาเทศบาล จดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมสภา 

เทศบาล ตามระเบียบวาระค่ะ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลติาบลคลองปราบ 

ขอกราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการทุก 

ท่านครับ ตามที่สภาเทศบาลตำบลคaดองปราบ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลติาบล 

คลองปราบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ ว นั 

สภาเทศบาลตำบลคลองปราบ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 

ตำบลคลองปราบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวัน 

พฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 

ติาบ ล คลองปราบ โด ยพร้อม เพรียง ก นัซึ่งวันนี้มีระ เบี ยบว า ระ ก ารประชุมสภา 

ทั ง้หมด ๖ วาระ ต่อไปผมจะขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ครับ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เ~องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ไม่มีครับ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประซุมสภา 

๒.๑ ร บัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๔ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการยังดำเนิน่การยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอไปรับรองในครั้งห~า 

ครับ 

ระเบียบวาระ~ ๓ เรื่องกระทู้ถาม 

ไม่มีครับ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้ง'~นพิจารณาแล้วเสร็จ 

ไม่มีครับ 

ระเบียบวาระที่ ๕ ๕.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญณัูติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ขอเชิณูท่านนายกนำเสนอครับ 



คำแถลงงบประมาณ 

๔ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

บ ดันี้ ถีงเวลาทีผู้บริหาร องถิ่นของเทศบาลตำบลคลองปราบ จะได้เสนอร่างเทศ~ญณัูติงบประมาณราย 

จ่ายประจำป็ต่อสภาเทศบาลติาบลคลองปราบอีกคร่~งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผ้บูริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลคลอง 

ปราบ จีงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว 

นโยบายการดำเนินการ ในปิงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด งัต่อไปนี้ 

i. สถานะการคลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปิ่งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ว นัที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 

สถานะการเงิน ด งันี้ 

i.i.i เงินฝากธนาคาร จำนวน 43,714,794.19 บาท 

i.i.2 เงินสะสม จำนวน 49,530,482.90 บาท 

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,054,734.29 บาท 

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน i โครงการ รวม 

616,500.00 บาท 

1.1.5 รายการกันเงินไว~ดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 2,525,000.00 บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง จิานวน ๐.๐๐ บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.1 รายรับจริง จำนวน 28,861,586.73 บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร จำนวน 167,017.55 บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุณูาต จำนวน 320,663.80 บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์~น จำนวน 185,671.80 บาท 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 42,475.00 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 235,089.00 บาท 

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 2,000.00 บาท 

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 17,701,810.58 บาท 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จิานวน 10,206,859.00 บาท 

2.2 เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให~ดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 44,481.00 บาท 

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 20,073,541.20 บาท ประกอบด้วย 



งบกลาง จำนวน 6,400,317.00 บาใ~ 

งบบุคลากร จำนวน 7,983,135.00 บาท 

งบดำเนินงาน จำนวน 5,019,629.20 บาท 

งบลงทุน จำนวน 399,060.00 บาท 

งบเงินอุดหนุน จำนวน 271,400.00 บาท 

งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๐.๐๐ บาท 

2.4รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุ่ ฐบาลให~ดยระบุวัตถุประสงค์จำนวน44,481.๐๐บาท 

25 มีการจ่ายเงินสะสมเพีอดำเนินการตามอิานาจหน้าที จำนวน 5,268,599.35 บาท 

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท 



คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณ~ว่.ายจ่า~Jประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลติาบลคลองปราบ 

อำเภอบ้านนาสาร จ งัหวัดสุราษฎร์ธานี 

1. รายรับ 

๖ 

~~.~~~_~_.,~~_ง~~ 

รายได้จัดเก็บเอง 

= ~-- = 

=~ 

,,นม,รา~.าms~6&น 

185~~lm &~,C~£0 1~,~~1 

หมวดรายได้จากสาธารณปโภค และ 

ก  ิจ การพ า ณิช ย์

42,475.00 80,000.00 40,000.00' 

, 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ' 235,089.00 160,100.00 221,100.00 
=- = 

-=: 
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~=- "- - --
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รายได้'ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 

~=-"==ิ่ 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวม 

---··---·------·····-~·---------·---·---·--·------+-··--··----~··-····--··-·····-·--·--··"----·····-··+····-····----··~·· 

28,861,586.73 29,687,900.00 
················-········--···--···--·=--·····-·-~·-··-····+·····-·· 

30,403,000.00' 



๗ 

รวมรายจ่าย 

ข้อ6ให้นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบปฏิบัติการเบิก์่ายเงินงบประมาณทีํได้รับอนุมัติให้เป็นไป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีติาบลคลองปราบมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามเทศ~ญณัูตินี้ 

ประกาศ ณ ว นัที 

(ลงนาม) 

(นายสมหมาย หนูศรีแก้ว) 

ตำแห~งนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 

๘ 

เหนชอบ 

(ลงนาม) 

(นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์) 

ติาแหน่ง นายอิาเภอบ้านนาสาร ปฎิบัติราชการแทนผู้ 

ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 



๘ 

เทศบัญฌัูติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจำป็งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลคลองปราบ 

อำเภอบ้านนาสาร จ งัหวัดสุราษฎร์ธานี 

โดยทีเป็นการสมควร~งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความ 

ในพระราชบัณูณัูติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก~ขเพิ่มเติม (ฉบับ ที 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 62 จีงตราเทศ~ณูณัูติขี้น 

ไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ข้อ i เทศบัณูณัูติ นี เ้รียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อ 2 เทศบัญณัูติ นี ใ้ห~ช้บังคับ~แต่วันที i ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,481,000 บาท 

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 

ทั ว่ไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,481,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

:, ·.. , 

; 

.~ 

ด า้นบริหารทั่วไป 

; 

,·~ 

'.' ' ' ~ 

แผนงานบริหา รงานทั่วไป 10,962,000 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 , 103,460 

ด า้นบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานก ารศึกษา 2,243,970 

แผนงานสาธารณสุข 1 ,083,200 

แผนงานเคหะ และชุมชน 644,000 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 170,000 

แผนงานการศาสนา ว ฒันธรรม และนันทนาการ 530,000 

ด'่านการเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรม และ การโยธา 

, 

, 

6,985,236 

แผนงาน การเกษตร 30,000 

ด า้นการดิาเนินงานอีน 

แผนงานงบกลาง 

~ 

7,729,134 

-.-

งบประมาณรายจ่าย,~สิ้น 31,481 ,000 

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ด งั~ 



๙ 

บ นัทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญณัูติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลคลองปราบ 

อำเภอบ้านนาสาร จ งัหวัดสุราษฎร์ธานี 

ด'่านบริหาร วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,962,000 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,103,460 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน ก า รศึกษา 2,243,970 

แผนงานสาธารณสุข 1 ,083,200 

แผนงานเคหะ และชุมชน 644,000 

แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน 170,000 

แผนงานการศาสนา ว ฒันธรรม และนันทนาการ 530,000 

ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 6,985,236 , 

แผนง าน ก าร เกษต ร 30,000 

ด้านการดำเนินงานอีน 

~ 

แผนงานงบกลาง 7,729,134 

, 

~_ 

~ประ~รา~ยท์~~ 

~ 

~~~~ ~~~ 



2. รายจ่าย 

คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำป็งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลคลองปราบ 

อิาเภอบ้านนาสาร จ งัหวัดสุราษฎร์ธานี 

รายจ่าย 

รายจ่ายจริง ' ประมาณการ ประมาณการ 

~ 

๑๐ 

จ่

~~~~~~--- 

~ 

~~- 

---- บ 

256~~~ 

.~ .~ 

· 

·~·' " 

~~~~~ ~ ~ 

· 

~~~ 

จ่ายจากงบประมาณ 

งบกลาง 6,400,317.00 7,195,320.00 7,729,134.00 

งบบุคลากร 7,983,135.00 10,914,410.00 11,881,360.00 

งบดำ เนินงาน 5,019,629.20 7,843,070.00 7, 124,850.001 

งบลงทน 399,060.00 3,399,100.00 4,452,656.00 

งบเงินอุดหนุน 271 ,400.00 306,000.00 293,000.00 

งบรายจ่า ยอีน ๐.๐0 30,000.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 20,073,541.20 29,687,900.00 31,481,000.00 



๑๑ 

งบดำเนินงาน รวม 1,862,200 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 68,200 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิปัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ค า่เช่าบ้ๅน 

~นช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

~นซ่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พ กงาน/ลูกจ้างประจำ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ 

รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ่การปฏิบัติราชการทิ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่
าของขวัณู, 

่ วงมา~ยิ่,ช่อดอกไม้,พวงมาลา ั ํสำหรับ งานพิธีต่างๆ 

ค่าใช้จ'ายในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึง่เป็นวันสำคัญของทาง 

ราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาักร 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาล 

ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 

ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมการ 

ประชุมการประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่าย 

องค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 

โครงการชุมชนปลอดขยะ 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 

ของคนในชาติ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการ ร กันํ้า ร กัป่า 

รักษาแผ่นดิน 

ค่าบิารุงรักษาและซ่อมแซม 

จำนวน 

จำนวน 

20,000 บาท 

5,000 บาท 

5,000 บาท 

จำนวน 38,200 บาท 

รวม 1,000,000 บาท 

จำนวน 550,000 บาท 

จำนวน 20,000 บาท 

จิานวน 10,000 บาท 

จำนวน 50,000 บาท 

จำนวน 

0 

จานวน 

จำนวน 

จำนวน 

80,000 บาท 

20,000 บาท 

10,000 บาท 

20,000 บาท 

จำนวน 100,000 บาท 

จำนวน 20,000 บาท 

จำนวน 20,000 บาท 

จำนวน 10,000 บาท 

จิานวน 10,000 บาท 

จำนวน 80,000 บาท 



๑๒ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลคลองปราบ 

อำเภอบ้านนาสาร จ งัหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั่ง~น 31 31,481,000 บาท แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 

งบกลาง 

งบกลาง 

งบกลาง 

~นสมทบกองทุนประกันสังคม 

~นสมทบกองทุน~นทดแทน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

เบี้ยยังชีพความพิการ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

เงินสำรองจ่าย 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

แผนงานบริหารงานัวไป 

งานบริหารทั่วไป 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

เงินประจำตำแหน่ง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 

รวม 7,729,134 บาท 

รวม 7,729,134 บาท 

รวม 7,729,134 บาท 

จำนวน 126,034 บาท 

จำนวน 5,098 บาท 

จำนวน 5,200,000 บาท 

จำนวน 1,054,000 บาท 

จำนวน 36,000 บาท 

จำนวน 500,000 บาท 

จำนวน 582,090 บาท 

จำนวน 225,912 บาท 

รวม 7,770,220 บาท 

รวม 5,858,520 บาท 

รวม 2,624,640 บาท 

จำนวน 695,520 บาท 

จำนวน 120,000 บาท 

จำนวน 120,000 บาท 

จำนวน 198,720 บาท 

จำนวน 1,490,400 บาท 

รวม 3,233,880 บาท 

จำนวน 2,522,520 บาท 

จำนวน 210,000 บาท 

จำนวน 441,360 บาท 

จำนวน 60,000 บาท 



๑๓ 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิํน 

หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,270,000 บาท 

ภาษีรถยนต์ จำนวน 700,000 บาท 

ประมาณการไวิเกล้เคียงกับปิงบประมาณที่ผ่านมา 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 7,300,000 บาท 

ประมาณการไวัใกล้เคียงกับปิงบประมาณทีฝานมา 

ภาษีมูลค่าเพิ'มตาม พ.ร.บ. จ ดัสรรรายได้ฯ จำนวน 2,200,000 บาท 

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปิงบประมาณทีผ่านมา 

ภาษีธุรกิจเฦพาะ จำนวน 140,000 บาท 

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา 

ภาษีสรรพสามิต จำนวน 3,100,000 บาท 

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับป็งบประมาณทีผ่านมา 

ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 3,700,000 บาท 

ประมาณการไ้ไกล้เคียงกับ่ปีงบประมาณทีฝานมา 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 30,000 บาท 

ประมาณการไ้ใกล้เคียงกับปิงบประมาณทีผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย จำนวน 1,100,000 บาท 

ท ดี นิ 

ประมาณการไว~กล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา 

รายได้ทีรัฐบาลอฺดหนฺนให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 

หมวดเงินอุดหใ~นทั่วไป รวม 11,000,000 บาท 

เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 11,000,000 บาท 

ประมาณการไวัใกล้เคียงกับวงเงินทีได้รับจัดสรรในปีงบ 

ประมาณ พ.ศ.2564 



๑๔ 

ค่าธรรมเนืยมอี่น ๆ จำนวน 100 บาท 

ประมาณการไว~กล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 1,000 บาท 

ประมาณการไว้เนีองจากอาจจะมีค่าปรับผู้กระทำผิดจราจรทาง 

บก 

ค่าปรับการผิดสัณูณูา จำนวน 140,000 บาท 

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับป็งบประมาณทีผ่านมา 

หมวดรายได้จากทรัพย์ลน รวม 180,000 บาท 

ดอกเบี้ย จำนวน 180,000 บาท 

ประมาณการไว~กล้เคียงกับปิงบประมาณทีฝานมา 

หมวดรายได้จากสาธารญปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 40,000 บาท 

รายได้จากประปา จำนวน 40,000 บาท 

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับิ่ป็งบประมาณทีฝานมา 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 221,100 บาท 

ค่าขายเอกสารการจัดชื้อจัดจ้าง จำนวน 190,000 บาท 

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปิงบประมาณทีผ่านมา 

ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน 1๐๐ บาท 

ประมาณการไว~กล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา 

เงินชดเชยปฏิบัติการฤกเฉิน จำนวน 30,000 บาท 

ประมาณการเนีองจากเป็นเงินทีได้รับจากสถาบันการแพทย์ฦุก 

เฉินแห่งชาติ 

รายได้เบ็ดเตล็ดอีน ๆ จำนวน 1,000 บาท 

ประมาณการไว้~ากว่าปิ่งบประมาณทีฝานมาเนีองจาก ร รายได้ 

ปฏิบัติการแพทย์ฦุกเฦินได้ประมาณการแยกไว้ต่างหากแล้ว 

หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท 

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์ลน จำนวน 2,000 บาท 

ประมาณการไว~กล้เคียงกับป็งบประมาณทีผ่านมา 



๑๕ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป 

ประจิาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลคลองปราบ 

อำเภอบ้านนาสาร จ งัหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประมาณการรายรับรวมท์=ง~น ~ะมาณการรายรับรวม~ง~น 30, 30,403,000 บาท แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร รวม 

ภาษีทีดินและสิงปลูกสร้าง จำนวน 

ประมาณการใกล้เคียงกับi~งบประมาณทีผ่านมา 

ภาษีปัาย จำนวน 

ประมาณการไว้สูงกว่าปิ่ที่ผ่านมา เนีองจากฝ่ายจัดเก็บรายได~ด้มี 

การสำรวจ~น่ทีใหม่ร~หมด โ โดยจำนวนผู้เ~/ยภาษีปัายครอบคลุม 

มาก~ ประกอบกับอัตราภาษีใหม่ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตรา 

ภาษีปัาย พ.ศ.2563 ทำให้มียอดภาษีเพิ่มขึ้น 

377,000 บาท 

240,000 บาท 

17,000 บาท 

อากรรังนกอีแอ่น จำนวน 120,000 บาท 

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับ่ปีงบประมาณทีผ่านมา 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุณูาต รว่ 312,900 บาท 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 700 บาท 

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับป็งบประมาณทีผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 170,000 บาท 

ประมาณการไวฯฺกล้เคียง~บ่ปิงบประมาณทีผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพีอการ จำนวน 1๐๐ บาท 

โฆษณา 

ประมาณการไวฯฺกล้เคียงกับ่ปีงบประมาณทีฝานมา 

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 700 บาท 

ประมาณการไ~ใกล้เคียงกับ่ป็งบประมาณทีผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 300 บาท 

ประมาณการไว้ใกล้เคียง~บ่ปีงบประมาณทีฝานมา 



ค่
าวัสดุ 

ว สัดุสำนักงาน 

ว สัดุงานบ้านงานคัว 

ว สัดุคอมพิวเตอร์ 

งบลงทน 

ค า่ครุภัณฑ์ 

ครุภัณิ่ฑโฆษณาและเผยแพร่ 

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ SMART ~V 

งบเงินอุดหนุน 

~นอุดหนุน 

~นอุดหนุนส่วนราชการ 

โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวั~รงเรียนบ้านคลองปราบ 

แผนงานสาธารณ~ข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่ายประจิา) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

งบดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

รวม 275,880 บาท 

จำนวน 15,000 บาท 

จำนวน 245,880 บาท 

จำนวน 15,000 บาท 

รวม 13,700 บาท 

รวม 13,700 บาท 

จำนวน 

รวม 

รวม 

จำนวน 

รวม 

รวม 

รวม 

จำนวน 

จิานวน 

13,700 บาท 

273,000 บาท 

273,000 บาท 

273,000 บาท 

รวม 1,083,200 บาท 

รวม 319,200 บาท 

รวม 319,200 บาท 

นวน 297,900 บาท 

นวน 21,300 บาท 

รวม 744,000 บาท 

รวม 120,000 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ~น่เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํจำนวน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ 

รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชกา~ เม่เข้าลัก่ษณะรายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่าย~'ดตั้งสถานที่เพื่อสังเกตอาการ (L (Local -Quarntine) โรคติด 

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลคลองปราบ 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

120,000 บาท 

รวม 514,000 บาท 

จำนวน 20,000 บาท 

จำนวน 

จำนวน 

จำนวน 

จำนวน 

จำนวน 

50,000 บาท 

40,000 บาท 

324,000 บาท 

30,000 บาท 

50,000 บาท 



๑๗ 

แผนงานการ~กษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการึกษา 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

งบดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

~นช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

~นช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

ค่าใช้สอย 

รายจ'ายเกี่ยวเนื่องกับ่การปฏิบัติราชการทิ่ไม่เข้าลัก่ษณะรายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

งานระดับ่ก่อนวัยเรียนและประถมีกษา 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

เงินวิทยฐานะ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

งบดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

~นช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

~นซ่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลกจ้างประจำ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ 

รายจ่ายเพีอใหได้มาซึ่งบริการ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ เม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 

รายจ่ายอีน ๆ 

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

รวม 474,120 บาท 

รวม 379,320 บาท 

รวม 379,320 บาท 

จำนวน 379,320 บาท 

รวม 94,800 บาท 

รวม 4,800 บาท 

จำนวน 4,800 บาท 

รวม 90,000 บาท 

จำนวน 

จำนวน 

จำนวน 

รวม 

รวม 

รวม 

จำนวน 

จำนวน 

จำนวน 

รวม 

รวม 

จำนวน 

รวม 

จำนวน 

จำนวน 

จำนวน 

0 

จานวน 

20,000 บาท 

20,000 บาท 

50,000 บาท 

1,769,850 บาท 

711,300 บาท 

711,300 บาท 

318,060 บาท 

42,000 บาท 

351,240 บาท 

771,850 บาท 

9,000 บาท 

9,000 บาท 

486,970 บาท 

110,000 บาท 

15,000 บาท 

341,970 บาท 

20,000 บาท 



๑๘ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่ายประจิา) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 

งบดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

รวม 1,103,460 บาท 

รวม 366,460 บาท 

รวม 366,460 บาท 

จำนวน 205,300 บาท 

จำนวน 24,360 บาท 

จำนวน 112,800บาท 

จำนวน 24,000 บาท 

รวม 737,000 บาท 

รวม 50,000 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง~น จิานวน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อใหฯฺด้มาซี่งบริการ 

รายจ่ายเพื่อใ,~lด้มาซึ่งบริการ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่~ม่เข้าลักิ่ษณะราย~ายงบ 

รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสิาตัญ 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล 

คลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จ งัหวัดสุราษฎร์ธานี 

โครงการพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

ค่

าวัสดุ 

วั
สดุยานพาหนะและขนส่ง 

วั
สดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

วั
สดุเครื่องแต่งกาย 

วั
สดุเครื่องดับเพลิง 

วั
สดุจราจร 

ว สัดุอื่น 

50,000 บาท 

รวม 527,000 บาท 

จำนวน 422,000 บาท 

จำนวน 

จำนวน 

จำนวน 

จำนวน 

รวม 

จำนวน 

จำนวน 

จำนวน 

0 

จานวน 

จำนวน 

จำนวน 

5,000 บาท 

30,000 บาท 

50,000 บาท 

20,000 บาท 

160,000 บาท 

20,000 บาท 

30,000 บาท 

70,000 บาท 

10,000 บาท 

10,000 บาท 

20,000 บาท 



๑๙ 

งบดิาเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ค า่เช่าบ้ๅน 

~นช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

~นช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พ กงาน/ลูกจ้างประจำ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ 

รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลัก่ษณะราย'~ายงบ 

รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

ค่าใช้จ'ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทิาระบบบัณูชีคอมพิวเตอร์ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

ค่
าวัสดุ 

ว สัดุสำนักงๅน 

ว สัดุคอมพิวเตอร์ 

ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าบริการไปรษณีย์ 

งบลงทน 

ค า่ครุภัณ่ฑ์ 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 

เก้าอี้สำนักงาน 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

รวม 580,000 บาท 

รวม 85,000 บาท 

จำนวน 70,000 บาท 

จำนวน 5,000 บาท 

จำนวน 5,000 บาท 

จำนวน 5,000 บาท 

รวม 295,000 บาท 

จำนวน 100,000 บาท 

จำนวน 50,000 บาท 

จำนวน 30,000 บาท 

จำนวน 50,000 บาท 

จำนวน 5,000 บาท 

จำนวน 30,000 บาท 

จำนวน 30,000 บาท 

รวม 130,000 บาท 

จิานวน 55,000 บาท 

จำนวน 75,000 บาท 

รวม 70,000 บาท 

จำนวน 70,000 บาท 

รวม 11,200 บาท 

รวม 11,20๐บาท 

จำนวน 11,200บาท 

รวม 355,320 บาท 

รวม 355,320 บาท 

รวม 355,320 บาท 

จิานวน 355,320 บาท 



๒๐ 

ค่

าวัสดุ 

วั
สดุสำนักงาน 

ว สัดุไฟฬาและวิทยุ 

วั
สดุงานบ้านงานครัว 

วั
สดุยานพาหนะและขนส่ง 

วั
สดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

วั
สดุโฆษณาและเผยแพร่ 

วั
สดุคอมพิวเตอร์ 

ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าไฟฬา 

ค่าบริการโทรศัพท์ 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 

ค่ๅเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 

งบลงทุน 

ค า่ครุัณฑ์ 

ครุภัณ่ฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์Aii ,n๐neสำหรับงานสำนักงาน 

โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฬา 

ค า่บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

ค า่บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภํณ่ฑ์ 

งานบริหารงานคลัง 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

เงินประจำตำแหน่ง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 

รวม 370,000 บาท 

จำนวน 60,000 บาท 

จิานวน 10,000 บาท 

จำนวน 30,000 บาท 

จำนวน 30,000 บาท 

จำนวน 60,000 บาท 

จำนวน 100,000 บาท 

จิานวน 80,000 บาท 

รวม 424,000 บาท 

จำนวน 350,000 บาท 

จำนวน 5,000 บาท 

จำนวน 60,000 บาท 

จำนวน 9,000 บาท 

รวม 49,500 บาท 

รวม 49,500 บาท 

จำนวน 17,000 บาท 

จำนวน 2,500 บาท 

จำนวน 30,000 บาท 

รวม 2,836,460 บาท 

รวม 2,245,260 บาท 

รวม 2,245,260 บาท 

จำนวน 1,438,140บาท 

จำนวน 46,860 บาท 

จำนวน 42,000 บาท 

จำนวน 676,680 บาท 

จำนวน 41,580 บาท 



๒๑ 

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท 

งบดำเนินงาน 
รวม 30,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชกา์ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตำบลคลองปราบ จำนวน 20,000 บาท 

ค่าวัสดุ 
รวม 10,000 บาท 

ว สัดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 



๒๒ 

ค่าบำรุงรักษา แล ะซ่อม แซม 
จำนวน 

ค า่วัสดุ 
รวม 

ว สัดสำนักงาน จำนวน 
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ว สัดุไฟฬา แล ะวิทยุ จำนวน 

ว สัดุก่อสร้าง จ ๅํนวน 

ว สัดุยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน 

ว สัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 

ว สัดุคอมพิว เตอร์ จำนวน 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 

ค่าไฟฬา จิานวน 

งบลงทน รวม 

ค า่ครุภัณฑ์ รวม 

ค า่บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณ่ฑ์ 

ค า่บำรุงรักษา แล ะปรับปรุงครุภํณ่ฑ์ จ าินวน 

งานก่อสร้าง รวม 

งบบุคลากร รวม 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 

ค่าตอบ แทนพนักงานจ้าง จำนวน 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 

งบดำเนินงาน รวม 

ค่าใซ้สอย รวม 

รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ 

รายจ่าย เพื่อใหได้มาซึ่งบริการ จำนวน 

งบลงทน รวม 

ค า่ที่ดินและ~งก่อสร้าง รว รวม 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้านคลองปราบ จำนวน 

โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์บริเวณหนองเภา หมู่ที่ 4 บ้านหนอง จำนวน 

ม ว่ง 

ค่
าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

ค่าชดเชยสัณูญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) จำนวน 

100,000 บาท 

480,000 บาท 

20,000 บาท 

60,000 บาท 

130,000 บาท 

20,000 บาท 

200,000 บาท 

50,000 บาท 

150,000 บาท 

150,000 บาท 

80,000 บาท 

80,000 บาท 

80,000 บาท 

5,562,636 บาท 

1,168,380 บาท 

1,168,380 บาท 

297,900 บาท 

21,300 บาท 

767,040 บาท 

82,140 บาท 

96,000 บาท 

96,000 บาท 

จำนวน 96,000 บาท 

รวม 4,298,256 บาท 

รวม 4,298,256 บาท 

1,889,268 บาท 

2,243,671 บาท 

165,317 บาท 



๒๓ 

ค่

าวัสดุ 

ว สัดุกีฬา 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

งบดำเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกํบ่การปฏิบัติราชกา~ ไม่เข้าลัก่ษณะรายจ่ายงบ 

รายจ่ายอีน ๆ 

โครงการ~ด่กิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี 

โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 

โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และันผู้สูงอายุแห่งชาติ 

โครงการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ~ใหม่ 

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นวันสารทไทย (งานเดือนสิบ) 

แผนงานi~ตสาหกรรมและการโยธา 

·รานบริหาร~วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 

เงินเดือนข้าร~,ซการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

เงินประจำติาแหน่ง 

งบดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

รวม 50,000 บาท 

จำนวน 50,000 บาท 

รวม 180,000 บาท 

รวม 180,000 บาท 

รวม 180,000 บาท 

จำนวน 30,000 บาท 

จำนวน 50,000 บาท 

จิานวน 30,000 บาท 

จำนวน 40,000 บาท 

จิานวน 30,000 บาท 

รวม 1,422,600 บาท 

รวม 477,600 บาท 

รวม 477,600 บาท 

จำนวน 435,600 บาท 

จำนวน 42,000 บาท 

รวม 865,000 บาท 

รวม 55,000 บาท 

ค่
าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จำนวน 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ค า่เช่าบ้าน 

~นช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

~นช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ 

รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ เม่เข้าักษณะรายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 

40,000 บาท 

จำนวน 5,000 บาท 

จำนวน 5,000 บาท 

จำนวน 5,000 บาท 

รวม 180,000 บาท 

จำนวน 50,000 บาท 

จำนวน 15,000 บาท 

จำนวน 15,000 บาท 



๒๔ 

ค่
าวัสดุ 

ว สัดุยานพาหนะและขนส่ง 

ว สัดเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

<1 

ว สัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

งบเงินอุดหนุน 

~นอุดหนุน 

~นอุดหนุนองค์กรประชาชน 

โครงการพระราชดิาริด้านสาธารณสุข หมู่ที 3 บ้านคลองปราบ 

แผนงานเคหะและชมชน 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

งบดำเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื๋อใหได้มาซึ่งบริการ 

รายจ่ายใหได้มาซึ่งบริการ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

งบดำเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

รายจ'ายเกี่ยวเนื่องกับ่การปฏิบัติราชการ เม่เข้าลัก่ษณะรายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด 

โครงการฝึกอบรมกลุ่มองค์กรตำบลคลองปราบ 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองปราบ 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองปราบ 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลคลอง 

ปราบ 

แผนงานการศาสน ฒนธรรม และนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

งบดำเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 

โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลติาบลคลองปราบ 

รวม 

จำนวน 

จำนวน 

จำนวน 

รวม 

รวม 

จำนวน 

รวม 

รวม 

รวม 

จำนวน 

รวม 

รวม 

รวม 

110,000 บาท 

30,000 บาท 

50,000 บาท 

30,000 บาท 

20,000 บาท 

20,000 บาท 

20,000 บาท 

644,000 บาท 

644,000 บาท 

644,000 บาท 

644,000 บาท 

170,000 บาท 

170,000 บาท 

170,000 บาท 

จำนวน 20,000 บาท 

จำนวน 20,000 บาท 

จิานวน 50,000 บาท 

จำนวน 50,000 บาท 

จำนวน 30,000 บาท 

350,000 บาท 

350,000 บาท 

300,000 บาท 

จำนวน 50,000 บาท 

จำนวน 250,000 บาท 



๒๕ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลติาบลคลองปราบ 

ครับขอบคุณมากครับ ท่านนายกก็ได้เสนอร่างเทศบัญณัูติงบประมาณ 

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็น 

ระเบียบวาระ ข้อ ๕.๑ การพิจารณาร่างเทศบัณูณัูติงบประมาณรายจ่ายประจำป็ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลคลองปราบ ในวาระที่ ๑ ขัน้รับหลักการ ขอเชิญ 

สมาชิกสภาอภิปราย ก่อนลงมติครับ ขอเชิญคุณบรรยงค์ บุญอินทร์ ครับ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบรรยงค์ บุณูอินทร์ สมาชิก 

สภาเขต ๒ หมู่ที่ ๕ ข้อ ๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๔๙๕๓๐๔๘๒.๙๐ บาท ย งัอยู่ 

หรือเปล่าครับ เห็นว่าจ่ายไปหมดแล้วครับ แต่ตัวเลขมัน่ยังอยู่น่ะครับอยากทราบว่า 

ม นัยังอยู่จริงหรือเปล่าครับ หรือว่ายังไม่ได้หักลบ 

ประเด็นที่ ๒ คือ ๑.๑.๕ รายการกัน่เงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มี

ทั ง้หมด ๓ โครงการ มีอะไรบ้างครับ ขอให้ชี้แจงให้สมาชิกทราบครับ ขอบคุณมาก 

ครับ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านสิทธิชัย มีศรี ครับ จะให้นายกตอบครั้ง 

เดียวครับ 

นายสิทธิชัย มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ครับท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะบริหาร เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 

และหัวหน้าส่วนทุกท่าน ผมสิทธิชัย มีศรี เขต๒หมู่๑หมู่๕อยากจะถามถึง 

รายรับของงบประมาณป็ที่ฝานมา ที ต่ัง้รับไว้ อยากจะถามผ่านท่านประธานไปยัง 

ท่านนายก ว่าเงินที่เหลือค้างยังประมาณเท่าไหร่ และเข้ามาเท่าไหร่ ท่านสมาชิก 

ท่านอื่นจะได้รู้และมีแนวโน้มว่าจะเข้ามาหรือไม่ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลติาบลคลองปราบ 

ครับขอบคุณมากครับ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิณู 

ท่านนายกครับ 

นายสมหมาย หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 

ครั'บขอบคุณนะครับที่มีคำถาม ผมก็ได้ชี้แจงเบื้องต้นแล้วว่า ๑.๑.๒ เงิน 

สะสม จำนวน๔๙๕๓๐๔๘๒.๙๐บาทซึ่งโครงการที่เราไดไช้จ่ายงบประมาณเงิน 

สะสมทำไปแล้วก็เป็่นค่าท่รัพย์สินที่สร้างขึ้นที่ผ่านมา ส่วนไหนนั้นผมขออนุญาตให้ 

เจ้าหน้าที่งบประมาณ เพราะที่ผ่านมาผมก็ไม่ทราบสร้างอะไรไป~าง เพราะผมพึ่ง 

เข้ารับงานใหม่ แต่ไม่ปฏิเสธว่ารับงานใหม่ ก็ต้องศึกษาของเก่าด้วย แตในส่วนนี้ผม 

ก พ็ึงได้ทราบเมื่อวานว่ามีส่วนนี้อยู่ด้วf~ ก ข็ออนุณูาตให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง 

รายละเอียดเพิ่มเติมแทน ขออนุญาตท่านประธานครับ 

นายเฦลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ครับ 



๒๖ 

นายวฒิชัย แผ่นิลา ห วัหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

ครับท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ผม 

วุฒิช ยั แผ่นศิลา ขออนุณูาตชี้แจงแทนเจ้าหน้าที่งบประมาณท่านปลัดครับ ในส่วน 

ของสมาชิกสภาเทศบาลสงสัยในส่วนของ สถานการณ์คลังเกี่ยวกับงบประมาณ 

รายจ่ายทั่วไปข้อ ๑.๑.๒เงินสะสมยอดที่มีอยู่ ๔๙๕๓๐๔๘๒.๙๐ บาท ม นันับ 

รวมงบทรัพย์สินด้วย งบทรัพย์สินหมายความว่าสิ่ง~เราไดั่ก่อสร้างไปแล้วทั้งหมดที่ 

สามารถตีเป็นเงินได้ หมายความว่าที่เราเห็นทั้งหมด เช่นรถทั้งหลาย ถนนทุกสาย 

ที เ่ราสามารถตีเป็นเงินได้ ระบบมันจะตีออกมาเป็นเงินได้ให้ด้วย แต่จริงแล้ว 

ยอดเงินที่สามารถจ่ายได้เป็นเงินสะสม มันไม่มีแล้ว ท่านนายกก็ได้ขอยกเลิก 

โครงการจ่ายเงินสะสมแล้วก็ตั้งจ่ายตัวใหม่เมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อท่าน 

นายกต้องการจ่ายเงินสะสมตัวใหม่ เราก็ต้องยกเลิกมาจากตัวเก่า ถ้าเรามียอด ๔๙ 

ล้าน ท่านนายกคงไม่ต้องยกเลิกตัวเก่าขนาดนั้นนะครับ แต่ตัวยอดตรงนี้ผมขอเรียน 

ว่ามันเป็นงบทรัพย์สินที่สามารถตีเป็นเงินได้ ระบบมันจะตีออกมาด้วย เซ่นการ 

ก่อสร้างทั้งหมด ครุภัณ่~ทั้งหมด ย ยานพาหนะทั้งหมด ขอเรียนไว้อย่างนี้สำหรับข้อ 

ที ่๑.๑.๒ ที ท่่านเห็นว่าทำไมยอดมันเยอะขนาดนั้น ต่อไปอีกข้อหนึ่งที่ทางสมาชิก 

สงสัย คือข้อ ๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๓ โครงการ 

ยอดอยู่ที่ ๒,๕๒๕๐๐๐ บาท ต วันี้ก็ต้องขอเรียนว่ามันเป็นงบของปี พ ศ ๒๕๖๓ 

ครับ ทีผ่ า่นการกัน่เงินไว้ เมื่อเรากัน่เงินไว้มันจะกันไวได้ ๑ ป  ีก จ็ะหมดํวั่นที่ ๓ 

ก นัยายน ๒๕๖๔นี้คือเดือนหน้า เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้จ่ายอะไรหรือัดซื้อจัดํ 

จ้างภายในหนึ่งเดือนที่เหลืองบส่วนนี้ก็จะตกเป็นเงินสะสมโดยอัตโนมัติ ที น่ี  ้๓ 

โครงการนี้คืออะไรบ้างโครงการแรกเจาะปอบาดาลหมู่ที่ ๒ งบประมาณ 

๒๐๐,๐๐๐ บาท ท่านก็เคยเห็นพยายามเจาะแต่ละสถานที่แล้วก็ไม่ได้นํ้า ก็เคย 

เห็นอยู่ก็ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ ตั ง้ไวไนหมู่ที่ ๒ และไม่สามารถดิาเนินการได้ 

และท่านนายกก็ได้จ่ายเงินสะสมเพื่อเจาะของหนองทิวเพราะฉะนั้นยอด 

๒๐๐,๐๐๐ บาท ม นัก็ต้องตกเป็นเงินสะสมต่อไปอีกเหมือนกัน โครงการที ๒ คือ 

โครงการก่อสร้างโดมลานกีฬาหมู่ที่ ๑ ครอบสนามหณู้าเทียม อ นันี้ก็มีป้ณูหา 

เกี่ยวกับแบบแปลน ประมาณการที่ผิดอยู่ และไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ 

งบประมาณ ๒,๓๐๒,๒๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้นมันผ่านการกันเงินมาแล้ว ก นัเงินใน 

เทศบัญณัูติ ไม่สามารถยกเลิกได้ ถ้ามันผ่านการกันเงินมาแล้ว แต่มันจะหมดอายุ 

โดยอัตโนมัติ คือหมดอาย ๓ ก นัยายน นี เ้ช่นเดียวกัน และก็จะตกเป็นเงินสะสม 

ด้วยเช่นกัน และอีกโครง~ารหํนึ่งมันจะขาดอยู่ ๓ บ ๓ บาท ๓ นั น้มาจาก 

โครงการถนนหินคลุกหนองเภา - ทางรถไฟ หมู่ที่ ~~ได้ดำเนิ่นํกํ~ปแล้ว แต่ 

ว่ามันมียอดเหลือจ่ายอยู่ ๓,๐๐๐ บาท ยอดเหลือจ่ายเลยค้างอยู่ที่ ๓,๐๐๐ บาท 

เมื่อรวม ๓ ต วันี้ก็จะเท่ากับ ๒๕๒๕๐๐๐ บาท ๓๐ ก นัยายน เงินนี้ก็จะตกเป็นเงิน 

สะสม เพราะฉะนั้นเงินสะสม~านคิด่ดูคร่าว ๆ ค ๆ ครับ เมี่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ที ฝ่าน 
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มา เราจายยงเหลออยู ๗๐๐,๐๐๐ กวาบาท แลวถาคดจากเครงการนคราว ๆ กจะ 

มียอดอีก ๒ ๕00000 บาท เพราะฉะนั้นยอดเงินสะสมที่ทางเทศบาลจะสามารถ 

ดำเนินการ~ายใน่ครั้งต่อไปได้จะมียอดอยู่ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท บวก ๗๐๐,๐๐๐ 

บาท ก็จะเป็นยอดเงินคร่าวๆ สำหรับการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งต่อไป 



๒๗ 

ต่อไปครับที่มีข้อสงสัยอีกนิดหนึ่งในส่วนของการบริหารงบประมาณ ใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อ นันี้ที่เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพราะว่าเราเอาไปเทียบกับ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพราะว่าข้อนี้มันจะเป็นรายรับจริง ก บัรายจ่ายจริงนะครับ เราต้อง 

เทียบย้อนไปที่ปี ๒๕๖๓ เพราะไม่สามารถเทียบกับปี ๒๕๖๔ได้ เพราะปี ๒๕๖๔ 

ณ ว นันี้ ปี ๒๕๖๔ ย งัไม่เสร็จสิ้น รายรับจริง และรายจ่ายจริงมันก็ไม่สามารถระบุ 

ออกมาได้ เพราะมันยังมีระยะเวลาเหลืออีกเดือนกว่า เราไม่สามารถรู้รายรับจริง - 

รายจ่ายจริง ที เ่ป็นตัวเลขแน่นอนได้ เพราะฉะนั้นในส่วนของสถานการณ์คลังที่เป็น 

ข้อ ๒.๑ ข้อ ๒.๒ และข้อ ๒.๓ เลยไปอ้างอิงของปี พ.ศ.๒๕๖๓ ซึง่ท่านนายกก็ 

สงสัยเมื่อกี้ว่า ทำไมมันน่าจะเป็นปี ๒๕๖๔ ไหม ทีจริงมันปี ๒๕๖๓ ครับ เพราะว่า 

ปี ๒๕๖๔ ย งัไม่เสร็จสิ้น เพราะยังเหลือระยะเวลาอีก ๑ เดือน รายรับ - รายจ่าย 

ม นัยังออกเป็นตัวเลขไม่ได้ ก็เลยย้อนไป ณ ปี ๒๕๖๓ คำถามของท่านสมาชิก 

สิทธิชัย มี ศรี อีกตัวหนึ่งในส่วนของงบณตอนนี้ของปีพศ.๒๕๖๔ถามว่าเราตั้ง 

รายรับไว้เท่าไหร่ รายรับอยู่ที่ ๒๙ ล้าน ร ข้ามาตอนนี้อยู่~ ๒๔ 

ขาดอยู่ประมาณ ๔ ล้าน ที ร่ายรับยังไม่ได้เข้ามา ซึง่วัน่นั้นเมื่อครั้งประชุมครั้งที่แล้ว 

ทางท่านนายกก็ได้ซี้แจงต่อสภาไปครั้งหนึ่งแล้ว ในส่วนของการขออนุมัติตั้งจ่าย 

รายการใหม่ อ นันั้นก็คืองบที่เรารออยู่นี้ละครับส่วนเกินอยู่ที่ ๔ ล า้นกว่านี้ ต วัที่เรๅ 

ขออนุมัติในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้างถนนซอยสละอาทิตย์ 

โครงการก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ ๕ ครับ โดยเราอนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ เราก็ 

ต้องรอโดยอาศัยงบส่วนที่ขาดตรงนี้ ที เ่ราตั้งเปัาไว้ว่าปี ๒๕๖๔ จะต้องมีรายรับ 

๒๙ ล้าน แต่เข้ามา ณ ตอนนี้ประมาณ ๒๔ ล้านกว่า ย งัขาดอยู่ตั้ง ๔ ล้านกว่า 

อนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่อยู่ที่ ๓ ล้านกว่าครับ ขอเรียนทางสภาไว้เพียงเท่านี้ก่อน 

ครับ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลติาบลคลองปราบ 

ครับขอบคุณมากครับ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ครับมีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอปิดการ 

อภิปรายในวาระที่ ๑ ขัน้รับหลักการ ก่อนลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภาตรวจสอบ 

องค์ประชุม 

นางสาวกาญจนา เพชรขน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

เรียนท่านประธานสภา มีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมจำนวน ๑๐ ท่าน 

ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ลาประชุม ๒ ท่าน คือ นายสิทธี 

สิทธิเชนทร์ และนายประเทพ ทองศิริ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ซร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุม ตามข้อ ๔๗ แห่งระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยฃ้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าที่ 

ประชุมจะ ''รับหลักการ'' แห่งร่างเทศบัญณัูติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 

๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลคลองปราบ หรือไม่ 



๒๘ 

สมาชิกท่านใดเห็นสมควร '' ร บัหลักการ " โปรดยกมือครับ 

มติทีประชุม ร บัหลักการ ๙ เสียง 

ไม่รับหลัก การ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 

เป็นอันว่า สภาเทศบาลมีมติ '' ร บัหลักการ '' แห่งร่างเทศบัญณัูติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจิาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙ เสียง ไม่รับ 

หลักการ  _ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง ครับ 

ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐  น. ขอพักรับประทานอาหารกลางวันครับ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ขณะนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. ต่อไปเป็นการตั้งคณะกรรมการแปรณัูตติร่าง 

เทศบัณูณัูติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำคลองปราบ 

ขอเชิณูเลขาสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 

นางสาวกาญจนา เพชรขน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่า้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 

๑๐๓ (๑) ระบุว่า '~ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่ 

เกิน ๗ คน (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 

บคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน '' 

C, ครับ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลติาบลคลองปราบ 

ขอบคุณมากครับ ตามที่เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบข้อ~งคับ 

การประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดจำนวนคณะกรรมการ และตัวบุคคล 

เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรณัูตติ ให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วนั้น ขอเชิญ 

ท่านสมาชิกเสนอ จำนวนคณะกรรมการแปรณัูตติ ร่างเทศบัณูณัูติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลคลองปราบ ขอเชิญ 

คุณบรรยงค์ บุญอินทร์ ครับ 

นายบรรยงค์ บุณูอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบรรยงค์ บุญอินทร์ สมาชิก 

สภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญณัูติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวน ๗ คน ครับ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ขอผู้รับรอง ๒ คน ครับ ( คุณสิทธิชัย มีศรี และคุณวารุณี แก้วจันทร์ ) 

ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญ~ตติร่างเทศบัณูณัูติอีกครับ 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมครับ/ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภา 

เทศบาลท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรณัูตติร่างเทศบัญณัูติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๕จำนวน ๗ คนโปรดยกมือครับ 



๒๙ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๙ เสียง 

ไม่เห็นชอบ  _ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 

เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเห็นชอบ ให้มีคณะกรรมการแปร 

ณัูตติร่างเทศบัญณัูติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จิานวน ...๗....คน 

ครับ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ต่อไปเป็นการเลือกบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรณัูตติร่างเทศบัณูณัูติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิณูเลขานุการสภา 

เทศบาลชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการแปรณัูตติ ครับ 

นางสาวกาญจนา เพชรขน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๗ 

~<วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสบาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย 

กว่า ๒ คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอชื่อให้ 

เสนอโดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นำวิธีการเลือก 

ตามข้อ ๑๒ (วิธีการเลือกรองประธานสภา) มาใช้โดยอนุโลม'' 

วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรณัูตติ ให้ประธานสภาเทศบาลจัดให้มีการ 

เลือกโดยให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละคนเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งที่ตน 

เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรณัู~,ติ การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อย 

กว่า ๒ คน โดยให้สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชือ่ที่เสนอไม่ 

จำ ก ดั่จำนวน และให้สมาชิกสภาเทศบาล ลงคะแนนเลือกจากชีอเหล่~ น โดยวิธี 

เขียนชื่อตัว และซื่อสกุล ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งซื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ 

ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อ~ประชุมสภา ผู้ผู้ทีไ่ด้คะแนนสูงสุดเป็นฝัเด้รับ 

เลือก ถ า้มีฝัเด้คะแนนสูงสุดเท่ากัน่หลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้~ด้คะแนนสูงสุด 

นัน้ โดยใช้วิธีเดิม ถ า้ผลการเลือกใหม่ยังมีฝัเด้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกใหไช้วิธีจับ 

จ่วฺลากการเลือกให้เลือกคณะกรรมการแปรณู~ตติคนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือก 

คณะกรรมการแปรณัูตติในลำดํบ่ถัดไป จนครบจำนวน 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ครับขอเชิณูสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปร 

ณั ตูติคนที่ ๑ ครับ ขอเชิญคุณสิทธิชัย ม ศีรี ครับ 

นาย~ทธิชัย มีมีศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายสิทธิชัย มีศรี สมาชิกสภา 

เทศบาล เขต ๒ กระผม ขอเสนอคุณวิมล สือ่มโนธรรม เป็นคณะกรรมการแปร 

ฌั ตูติ คนที่ ๑ ครับ 



๓๐ 

นายเฦลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ปร่ะธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ขอผู้รับรอง ๒ คน ครับ (นายบรรยงค์ บุญอินทร์ , นายอนันต์ทวีสุภรพัฒนา 

ผ้รูั
บรอง ) 

ขอเชิญสมาซิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรณู~ตติ คนที่ ๑ อีกครับ 

ถ า้ไม่มีผูไดเสนออีก เป็นอันว่าคุณวิมล สือ่มโนธรรม เป็นคณะกรรมการแปรณัูตติ 

คนที่ ๑ ครับ 

ต่อไปขอเชิณูสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรณัูตติคน 

ที ่๒ ครับ ขอเชิณูคุณทวีศัก~ ชูชูหนู ครับ 

นๅยทวีศัก~ชูหนู นายทวีศัก~ ชูชหูนู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

~ยนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทวีศัก~ ชูชหูนู สมาชิกสภา 

เทศบาล เขต ๑ กระผมขอเสนอคุณบรรยงค์ บุญอินทร์ เป็นคณะกรรมการแปร 

ณั ตูติ คนที่ ๒ ครับ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ (นายวิมล สือ่มโนธรรม , นางวารุณี แก้วจันทร์ 

ผ้รูั
บรอง) 

ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรณัูตติ คนที่ ๒ อีกครับ 

ถ า้ไม่มีผูไดเสนอชื่ออีกเป็นอันว่า คุณบรรยงค์ บุญอินทร์ เป็นคณะกรรมการ 

แปรณัูตติ คนที ๒ ครับ 

ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภา เสนอชื่อผู้ที่สมคว~เป็นคณะกรรมการแปรณัูตติคน 

ที ่๓ ครับ ขอเชิญคุณบรรยงค์ บุญอินทร์ ครับ 

นายบรรยงค์ บุ ณูอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายบรรยงค์ บุญอินทร์ สมาซิกสภา 

เทศบาล เขต ๒ กระผมขอเสนอชื่อคุณบัณูชา คงศิริ เป็นคณะกรรมการแปรณัูตติ 

คนที่ ๓ ครับ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ (นายวิมล สือ่มโนธรรม ,นางวารุณี แก้วจันทร์ 

ผ ร้ บัรอง) 

<u 

ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอ~อคณะกรรมการแปรณัูตติ คน คนที ๓ อีกครับ 

ถ า้ไม่มีผูไดเสนอชื่ออีกเป็นอันว่า คุณบัณูชา คงศิริ เป็นคณะกรรมการแปร 

ณั ตูติ คนที่ ๓ ครับ 

ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภา เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรณัูตติคน 

ที ่๔ ครับ ขอเชิณูคุณบัณูชา คงศิริ ครับ 

นายบัณูชา คง~ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายบัณูชา คงศิริ สมาชิกสภา 

เทศบาล เขต ๑ กระผมขอเสนอชีอคุณสิทธิชัย มี ศรี เป็นคณะกรรมการแปรณัูตติ 

คนทิ' ๔ ครับ 



๓๑ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ (นายบรรยงค์ บุญอินทร์,นายอนันต์ ทวีสุภรพัฒนา 

ผ้รูั
บรอง ) 

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการแปรณัูตติ คนที่ ๔ อีก 

ครับ ถ า้ไม่มีผูไดเสนอชื่ออีกเป็นอันว่า คุณสิทธิชัย มีศรี เป็นคณะกรรมการแปร 

ณั ตูติ คนที่ ๔ ครับ 

ต่อไปขอเชิณูสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อ~ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปร 

ณัตูติคนที่ ๕ ครับ ขอเชิญคุณอนันต์ ทวีสุภรพัฒนา ครับ 

นายอนันต์ ทวีสุภรพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายอนันต์ ทวีสุภร ฒนา สมาชิก 

สภาเทศบาล เขต ๑ กระผมขอเสนอชื่อคุณทวีศัก~ ชูชหูนู เป็นคณะกรรมการแปร 

ณั ตูติ คนที่ ๕ ครับ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ ( นายบรรยงค์ บุ ณู~~นทร์ , , นางวารุณี แก้วจันทร์ 

' ผ้รู บั ร อ ง ) 

ขอเชิณูสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการแปรณัูตติ คนที่ ๕ อีก 

ครับ ถ า้ไม'มีฝัเดเสนอชื่ออีกเป็นอันว่า คุณทวีศัก~ ชูชหูนู เป็นคณะกรรมการแปร 

ณั ตูติ คนที่ ๕ ครับ่ 

ต่อไปขอเชิณูสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปร 

ณั ตูติคนที่ ๖ ครับ ขอเชิณูคุณวิมล สือ่มโนธรรม ครับ 

นายวิมล สือ่มโนธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายวิมล สือ่มโนธรรม สมาชิกสภา 

เทศบาล เขต ๑ กระผมขอเสนอชีอคุณอนันต์ ทวีสุภรพัฒนา เป็นคณะกรรมการ 

แปรณัูตติคนที่ ๖ ครับ 

นายเฦลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ ( นายบรรยงค์ บุญอินทร์ , นายบัณูชา คงศิริ 

ผ้รูั
บรอง ) 

ขอเชิณูสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ(~ณะกรรมการแปรณัูตติ คนที่ ๖ อีก 

ครับ ถ ๅ้ไม่มีฝัเดเสนอชื่ออีกเป็นอันว่า ค ณุอนันต์ ทวีสุภรพัฒนา เป็น 

คณะกรรมการแปรณัูตติ คนที่ ๖ ครับ 

ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อ~สมควรเป็นคณะกรรมการ 

แปรณัูตติคนที่ ๗ ครับ ขอเชิณูคุณสิทธิ มีศรี ครับ 

นายิทธิชัย มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายสิทธิชัย มีศรี สมาชิกสภา 

เทศบาล เขต ๒ กระผมขอเสนอชื่อคุณวารุณี แก้วจันทร์ เป็นคณะกรรมการแปร 

ณั ตูติคนที่ ๗ ครับ 



๓๒ 

นายเฦลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ (นายบรรยงค์ บุญอินทร์ , นายอนันต์ ทวีสุภ่ ฒนา 

ผ้รูั
บรอง ) 

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการแปรเบัูตติ คนที่ ๗ อีก 

ครับ ถ า้ไม่มีผู~เดเสนอชื่ออีกเป็นอันว่า คุณวารุณี แก้วจันทร์ เป็นคณะกรรมการ 

แปรณัูตติ คนที่ ๗ ครับ ต่อไปกระผมขอเชิณูเลขานุการสภาเทศบาลสรุปครับ 

นางสาวกาญจนา เพชรขน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

สภาเทศบาลตำบลคลองปราบ ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้รับการเสนอรายชื่อทั้ง 

...๗.... คน เป็นคณะกรรมการแปรณัูตติร่างv ญณัูติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ°าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลคลอง วย 

๑. นายวิมล สือ่มโนธรรม กรรมการแปรณัูตติ คนที ๑ 

๒. นายบรรยงค์ บุญอินทร์ กรรมการแปรณู~ตติ คนที่ ๒ 

๓. นายบัญชา คงศิริ กรรมการแปรณู~ตติ คนที ๓ 

๔. นายสิทธิชัย มีศรี กรรมการแปรณัูตติ คนที่ ๔ 

๕. นายทวีศัก~ ชูชหูนู กรรมการแปรณัูตติ คนที่ ๕ 

๖. นายอ~นต์ ท ทวีสุภรพัฒนา กรรมการแปรณัูตติ คนที่ ๖ 

๗. นางวารุณี แก้วจันทร์ กรรมการแปรณู~ตติ คนที่ ๗ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ต่อไปเป็นการกิาหนดระยะเวลาเสนอคำแปรณัูตติต่อคณะกรรมการแปร 

ณั ตูติ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี แ้จงระเบีย~Jที่เกี่ยวข้องครับ 

นางสาวกาญจนา เพชรขน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ณั ตูติร่างข้อบัญญัติที่สภา 

ท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ า้จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรณัูตติพิจารณา ให้ 

ประธานสภาส่งร่างข้อบัณูณัูตินั้นไปใ~คณะกรรมการแปรญ~ตติพิจารณาโดย 

ละเอียด และที่ประชุมสภาเv,ศบาล จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรณัูตติต่อ 

คณะกรรมการแปรญ~ตติด้วยและความในข้อ ๔๕ วรรคสามกิาหนดว่า 'เในการ 

พิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรณัูตติไวไม่น้อยกว่ายี่สิบสี 

ชัว่โมง บแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัณูณัูติงบประมาณนั้น'' 

นายเฦลิมวุฒิ สอนเพ็ซร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ขอเชิญที่ประชุมสภาเทศบาล กำหนดระยะเวลา เสนอคำแปรณัูตติต่อคณะ 

กรรม การแปรณู~ตติ ครับ เชิณูท่านสมาชิกสภาเสนอครับ 

นายทวีศัก~ ชูชหูนู 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพก~ะผมน1ยทวีศัก~ ชูชหูนู ผมขอเสนอ 

กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรณัูตติต่อคณะกรรมการแปรณัูตติ โดยให้ผู้ทีจะขอ 

แปรณัูตติเสนอคำแปรณัูตติต่อประธานคณะกรรมการแปรณัูตติ ตั ง้แต่วันที่ 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา๐๙.๐๐-๑๗.๐๐น. ว นัที่ ๒๑ ~งหาคม 

๒๕๖๔ เวลา๐๙.๐๐-๑๗.๐๐น.และวันที่ ๒๒ ~งหาคม ๒๕๖๔เวลา 

๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐น. ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ ขอบคุณครับ 



๓๓ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ 

นางสาวกาญจนา เพชรขน 

นายเฉลิมวฒิ สอนเพ็ชร์ 

จ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ 

นางสาวกาญจนา เพชรขน 

ประธานสภาเทศบาลติาบลคลองปราบ 

ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ (นายบรรยงค์ บุณูอินทร์ , นายบัญชา คงศิริ 

ผ้ร บัรอง ) 
บ 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ ถือว่าที่ 

ประชุมสภ า เทศบาล แห่งนี้กำหนดให้ผู้ที่จ ะข อ แปรฺณู~ต ติ เสนอคำ แปร ณั ตู ต  ิต่อ 

ประธานคณะ กรรมการแปรณัูตติ ตัง้แต่วันที ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 

๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐น. ว นัที่ ๒๑ ~งหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

และวันที่ ๒๒ ~งหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องกิจการ 

สภาเทศบาลตำบลคลองปราบ ต่อไปกระผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล 

ชี แ้จงระเบียบ ครับ 

เลขานการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ต~,มระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๙ กำหนดว่า เ'การนัด 

ป ระชุม และ เปิ ดป ระชุม คณะ ก รรม การสภาท้อง ถิน่ครั้ง แรก ให้เป็นหน้าที่ของ 

เลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธาน 

กรรมการและเลขานุการจากกรรม การสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ'' 

ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานใ,องคณะกรรมการแปรณัูตติ เป็นไปด้วยความ 

เรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อ~งคับการประชุมสภาเทศบาล 

พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๔ จึงขออนุณูาตท่านประธานสภา ขอนัดประซุมคณะกรรมการ 

แปรณัูตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในช่วง~กการ 

ประชุม ณ ห อ้งกิจการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ ค่~ 

ประธานสภาเทศบาลติาบลคลองปราบ 

ขอพักการประชุมสภา ๒๐ นาที ครับ ( ขณะนี้เวลา ๑๓.๒๐ น.) 

- (ขณะนี้เวลา ๑๓.๔๐ น.) หลังจากพักการประชุม ๒๐ นาที คณะกรรมการแปร 

ณั ตูติ ได้ดำเนินการประชุม เพื่อคัด่เลือกประธาน และเลขานุการ เป็นทีเรียบร้อย 

แล้ว 

ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ขอดิาเนินการประซุมต่อครับ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลแจ้งที่ประชุมครับ 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารv.กระผมขอรายงานผลการประชุม 

คณะกรรมการแปรณัูตติร่างเทศบัณูณัูติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ครั้งแรก ซึง่ทีประชุมมีมติเลือก 

๑. นายวิมล สือ่มโนธรรม เป็นประธานคณะกรรมการแปรณัูตติ 

๒. นายสิทธิชัย มีศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรณัูตติ 

และขออนุญาตต่อท่านประธานสภาเพื่อให้ประธานคณะกรรมการแปรณัูตติ 

แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการแปรณัูตติ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลแห่ง 

นี ้ครับ 



๓๕ 

นายอำนวย ศรชนะ นายอำนวย ศรชนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองปรา~~ 

ครับผมรองนายกอำนวย ศรชนะ งานที่ท่านสมาชิกเสนอมาเมีอกี้ครับ งาน 

ต วันี้ผมก็ได้เข้าไปดิาเนินการอยู่ครั้งหนึ่งเพราะว่า พาช่างไปสำรวจซอยนายจรัณู 

ที ว่่าจะทำท่อเหลี่ยมกฯฺห้ช่างประมาณการอยู่แต่ว่าเรื่องงบประมาณไม่มี ต้องให้ช่าง 

คำนวณไว้แล้วเผื่อจะมีงบประมาณแล้วค่อยประสานต่อ เพราะใช้อยู่ประมาณหก 

เจ็ดแสนบาทตัวนี้ วางท่อเหลี่ยมบนผิวทางเดิมแต่ว่า ไม่มีการขุด แต่วางชั้นพื้น 

คอนกรีตรองรับท่อเหลี่ยมและถมถนนสูงประมาณ ๑๕๐ เมตร ฐานก้างประมาณ 

๘ เมตร แต่ว่าตัวที่สองที่ ส.ท.เสนอมาเมื่อกี้ขอโทษทีผมไม่ไดไปดูเลยสายตรงนั้น 

เพราะตั้งแต่รับติาแหน่งมาก็ไม่ได้ขึ้นไป เดี่ยวผมจะขึ้นไปดูและดำเนินการให้ครับ 

นายเฦลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ครับ ขอเชิญท่านบรรยงค์ บุญอินทร์ ครับ 

นายบรรยงค์ บุณูอินทร์ สมาซิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ครับผมนายบรรยงค์ บุญอินทร์ สมาชิกสภา เขต ๒ หมูที่ ๕ ตามที่ท่าน 

ส.ท.สิทธิชัย ได้พูดว่าถนนสายพัฒนาออกซอยโกฉ้วน ม นัเป็นถนนหลายปีแล้วครับ 

แต่ไม่ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับ เมื่อเกิดฤดูนํ้าหลากถนนก็เป็นร่อง เป็นรอย 

เยอะครับ และก็การสัญจรไปมาก็ลำบาก ให้ท่านรองนายกขึ้นสำรวจดู และก็มีการ 

ซ่อมแซมนะครับอย่างน้อยเอาหินคลุกไปลง รถกรีดไปกรีดนะครับให้ชาวบ้าน ก บั 

ส ญัจรไปมาได้โดยส่วนมากนะครับเป็นอาชีพเกษตรตัดยางครับ บางครั้งขีรถไม่ 

สะดวกหกล้ม นํ า้ยางก็อาจจะหลุดมือนะครับ ให้ท่านนายกเข้าไปดูด้วยนะครับ 

ขอบคุณครับ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ครับ 
ขอเชิณูท่านทวีศัก~ ชูชูหนู 

นายทวีศัก~ ชูชูหนู 

สมาชิกสภาเทศบาลติาบลคลองปราบ 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมก็มีอยู่ ๑ เรื่องนะครับ เรื่องแรก 

ก็คือขอฝากท่านคณะบริหารให~ปสานต่อเรีองท่อระบายนํ้าหน้าบ้านนางนงเยาว์ 

ก บัหน้าบ้านนายสถิต ๒ จุดนะครับ งบประมาณก็น่าจะไม่เยอะที่จะเอางบกลาง 

อะไรมาใช้ก็ได้ และก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เรื่องนี้ก็มีมานานแล้วครับได้ถามกับ 

นิติกร ตอนนี้นิติกรก็สูณูหมดแล้วครับ ไม่ทราบจ้างไว้ทำอะไรครับ เพราะเมื่อกี้ผมก็ 

ได้เชิญแล้วนะครับ ฝานท่านปลัด ท่านปลัดก็สูญแล้วนะครับ ตอนนี้คืออยู่หน้าที่ 

ของสภานะครับ เรื่องรถนะครับ ผมว่านิติกรน่าจะไม่ได้ดำเนินการ ทางสภาเราต้อง 

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๓ คน ก็ คือประธาน รองประธาน และเลขา เป็น 

ผ้ดูำเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดำเนินการสืบเรื่องนี้ครับ ตอนนี้ไม่มีข่ๅวครๅว 

ตอนนี้ผมก็อยากจะให้สภาเป็นคนแต่งตั้งของสภาเองครับว่า คนไหนทีจะเป็นคน 

ดำ เนินการ แต่ส่วนใหณู่มันก็คือประธาน เลขา และรองประธาน ๓ คน ให~ป 

ดำเนินการแจ้งความเลยครับ ดำ เนินการ ๑๕๗ ครับ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

เพราะไม่มีการมาแจ้งกับสภาครั้งใดเลย ก็คือเรื่องรถที่ว่ามีความผิด ซึ ง่เห็นอยู่ซึ่ง ๆ 

หน้าแล้วตามเอกสารที่ได้มอบให้ แต่ก็ไม่ได้ดำเนินการมาแจ้งในสภา ส่วนเรื่องที่ไม่ 

แน่ชัดยังหยิบคุ้ย หยิบคุ้ยอยู่เรื่อย แต่พอเรื่่งแน่ชั~|ไม่ทำนะครับ ม นัเป็นการละเว้น 

กๅรปฏิบัติหน้าที่ ขอให้เลขาบันทึกให้ซัดเจนนะครับว่ๅ เจ้ๅหน้ๅที่ที่ไม่ได้ทำหนังสือ 



๓๖ 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับไม่ได้ดำเนินการให้เต็มที่เกี่ยวกับงาน เพราะผมจะต้องใช้ 

เอกสารตํว่นี้ดำเนินการต่อไปครับ ขอบคุเนครับ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ 

นางวารุณี แก้วจันทร์ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ 

นายอำนวย ศรชนะ 

นายเฦลิมวุฒิ สอนเพ็ซร์ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์ 

ประธานสภาเทศบาลติาบลคลองปราบ 

ขอบคุณมากครับเดี่ยวผมจะให้ทางสภาจะดำเนินการเรื่อง ให้นะครับ ท่าน 

ใดมีข้อซักถามอะไรอีกไหมครับ ขอเชิญคุณวารุณี แก้วจันทร์ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกสภา ดิ ฉ นันางวารุณี 

แก้วจันทร์ สมาชิกเขต ๒ หม่ที่ ๕ ก็เรื่องเดิมคะเรื่องเส้นทา่ ใช้การไม่ได้ ขอเป็น 

ว่าดำเนินการเลยนะคะ ตอนน้~ชไม่ได้จริง ๆ คะ ชาวบ้านบ่นกันว่าใช้บรรทุกนํ้ายาง 

ไม่ได้นะคะ และอีกเรื่องห~งก็เป็นเรื่องขยะคะ ย งัอยู่เหมือนเดิมและทีนี่เราจะแกไข 

อย่างไรว่าให้มันดีกว่าเดิมคะ ขอบคุณคะ 

ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ครับขอเชิญรองอำนวย ครับ 

รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 

ครับผมรองนายกอำนวย ศรชนะ คือเส้นทางตรงนี้ที่ผมตอบไปเมื่อกี้ ผมว่า 

จะซ่อมแซมก็ต้องให้ฝานงบประมาณตรงนี้ไปก่อน ถ า้มีงบก็ซ่อมได้ แต่เรีองรถขยะ 

ท วี'าขยะมันเต็มบ้านเต็มเมืองตอนนี้ ก ร็ถมันเสียอยู่ครับ ตอนนี้~กล้จะเสร็จแล้วถ้า 

มีรถตัวนี้กลับมาก็จะได้ดำเนินการต่อไปครับ เพราะตอนนี้ก็เก็บอยู่ประมาณเทียว 

หนึ่งก็สอง~นแปด/ต่อ ๑ เ ๑ เที่ยว ก็ทยอยอยู่เรื่อย ๆ แต่มันไม่หมดสักทีครับ ผมก็เป็น 

ห่วงอยู่เรื่องขยะใคร ๆ ทุกคนก็เป็นห่วง 

ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ครับขอเชิณูท่านบรรยงค์ บุญอินทร์ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ครับทราบเรื่องที่ท่านทวีศัก~ ชูชูหนูได้กล่าวว่านิติกรให~ปดํๅเนินเรื่องอดีตที่ 

ฝานมาครับ ให้สภาได~ปพบปะกับนิติกรด้วยนะครับ อีกโครงการนะครับตัวอย่างที่ 

สาธารณะของหมู่ที่ ๑ ที ก่่อนถึงชอยเกิดแป้นนะครับ ข้างหน้าผมรได้ว่าจะเกิดนํ้า 

ท่วมขัง เพราะปัญหาแก~ม่ได้ ผมอยากให้ท่านผู้บริหารเข้าไปดูให้หน่อย เพราะว่า 

ว นันั้นเข้าไปดูแล้วแต่ติดปัญหๅเรื่องที่ แต่บัดนี้เขาว่ๅที่ของเขๅไม่ได้เข้า ส บืเนื่องมา 

แต่นิติกรนะครับ นิ ติกรต้องเข้าไปดูด้วยครับ ตอนนี้นะครับที่สาธารณะที่จะขุดคูนะ 

ครับ ผมขี่ขับรถผ่านเมื่อวาน เขาปลูกต้นเรียนหมดแล้วนะครับที่เราจะขุดคูให้นํ้า 

ผ่านครับ หน้าบ้านเขาที่สาธารณะครับผมผ่านเมื่อวานเขาปลูกต้นเรียนเต็ม 

หมดแล้วครับ ผมอยากให้คณะบริหารพานิติกรเฃ้าไปดูหน้างานนะครับ ต่อไปจะมี 

<ป้ณูหาเมื่อทุเรียนเขาโต เพราะว่าครั้งหน้านํ้าท่วมแน่นะครับ ทุ กปีนะครับซอยเกิด 

แปันมันไม่มีทางระบายนํ้าออกได้เลย เขายังมาถมคูอีก และก็ปลูกทุเรียนเต็มพื้นที่ 

เลยครับขอให้ท่านประธานสภาช่วยชี้แจงให้กับผู้บริหารเข้าไปรีบแก~ขป้ณูหาเลย 

ครับ 



๓๗ 
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ปิดประชุม 

ประธานสภาเทศบาลติาบลคลองปราบ 

ครับ เชิณูท่านรองอำนวย ศรชนะครับ 

รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 

ครับที่ท่านบรรยงค์ พูดเมื่อกี้นายกสั่งให้นิติกรเขาไปดำเนินการอยู่ แต่ว่า 

เรื่องนํ้าที่จะไหลขังซอยเกิดแปันนั้น ผมก็ได~ปคุยกับเจ้าของเหมืองหาดใหณู่ ไป 

ดำเนินการตอนนี้ลอกคลองมาแล้วครับ ลอกมาสุดเขตของเขา แต่~งอยู่ตอนหนึ่ง 

ตอนล่างของเหมืองวิวิไมนิ่ง ได้ลอกไปประ:เฺ,าณ ๓๐ เมตร รถลอกลอกไม่ได้ แต่ต้อง 

ไปดิาเนินการรอบหลังใหม่ นายกคุยไว้แล้วว่าจะเข้าไปดำเนินการให้ตลอดครับ 

ประธานสภาเทศบาลติาบลคลองปราบ 

มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอขอบพระคุณ 

ท่านคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ที เ่ข้าร่วมประชุมใน 

ว นันี้ และขอ ดประชุมครั้งต่อไป สๆ~ยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ในวัน่ศุกร์ที่ ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. และขอปิดการประชุมสภาในวันนี้ครับ ขอบคุณ 

มากครับ 
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