รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2564
วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
……………………………

ผู้เข้าประชุม
๑. นายพิเศษศักดิ์
ธัญญะพิเศษศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล
๒. นางสาววราภรณ์ บุญประดับ
รองประธานสภาเทศบาล
3. นายฉลวย
กระจ่างจิตร์
สมาชิกสภาเทศบาล
4. นายธนิต
เหลืองเพชราภรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
5. นายบํารุง
แย้มนิยม
สมาชิกสภาเทศบาล
.
6. นายพรรษพรสุดใจ
สมาชิกสภาเทศบาล
7. นายภิญโญ
เฉลิมกลิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล
8. พันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี
สมาชิกสภาเทศบาล
9. นายศรีวิชัย
สุขสะอาด
สมาชิกสภาเทศบาล
10. นางสมคิด
คล้ายสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล.
11. นางสาวอารมณ์ อัตถานัย
สมาชิกสภาเทศบาล
12. นางอมรรัตน์
เนื้อจํารูญรัตน์
เลขานุการสภาเทศบาล
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุรพร
สรณารักษ์
นายกเทศมนตรี
2. นางสุนันทา
บุญประดับ
รองนายกเทศมนตรี
3. นายวิชิต
ไวทยานุวัตติ
รองนายกเทศมนตรี
4. นายปรีชา
โปตระนันท์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
5. นางสาวอภิชา
พูลสินธนาพงษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
6. นายสุพล
เรืองฤทธิ์
ปลัดเทศบาล
7. นางสาวจีรภาสุขคํา
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
8. นายประสงค์
มะลิเสือ
รก.ผู้อํานวยการกองช่าง
9. นางลภัสรดา
จงแพทย์
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
10. นางสาวสุวรรณา วัชรอาภาไพบูลย์
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
11. นางจีรนันท์ วุ่นวงศ์
ผู้อํานวยการกองคลัง
12. นายนิยุตชัย มหาพรหม
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
13. นางจิรฐา
โชติธนะภัทร
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นางอมรรัตน์ เนื้อจํารูญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธาน
สภาเทศบาล ขณะนี้ที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมกครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทําหน้าที่ประธานการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป
นายพิเศษศักดิ์ .../2
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นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
ครบองค์ประชุมแล้ว อยู่ในที่ประชุม ๑๒ ท่าน ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2564 ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศของสภาเทศบาล เรื่อง
กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล ขอเชิญครับ
นางอมรรัตน์ เนื้อจํารูญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล
ประกาศสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
เรื่อง กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี 2564
………………………………….
อาศัยอํานาจตามความในหมวด 2 ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และโดยมติ
ของสภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 2564
จึงประกาศกําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2564 ใน
เดือน สิงหาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
พิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์
(นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ)์
ประธานสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ
เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด – ๑๙ กําลังระบาดรุนแรง ทางสภาเทศบาลของเราได้จัดให้มีการ
ประชุมโดยเว้นระยะห่างและไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด - ๑๙ ซึ่งจะมีเพียงสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลเข้าร่วมประชุมเท่านั้น
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล สําหรับรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งรายงาน
การประชุมดังกล่าวให้กับสมาชิกทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ท่านสมาชิกและท่านผู้บริหารจะขอแก้ไขกรุณายก
มือนะครับ มีไหมครับ (ไม่ม)ี ถ้าไม่มีผู้ขอแก้ไข ผมจะขอให้สมาชิกรับรองด้วยครับ
สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ขอความกรุณายกมือครับ สมาชิกรับรอง๑๑
ท่าน
สมาชิกไม่รับรอง ไม่มีนะครับ
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
ระเบียบวาระที่ ๓ .../๓
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ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ
๓.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล เนื่องจากฝ่ายบริหารได้เสนอเรื่อง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ มาให้ที่
ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบ เพื่อฝ่ายบริหารจะได้ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ
และเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ผ่านสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการต่อไป
ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ ผมขอแถลงญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.
ศ.2565 ของเทศบาลตําบลป่าโมกฉบับนี้ มาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมกใน
สมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอคําแถลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับบันทึก
หลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าว มาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) สุรพร สรณารักษ์ ผู้เสนอ
(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตําบลป่าโมก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลป่าโมกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาล
ตําบลป่าโมก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร
จํานวน 221,225,678.99
บาท
1.1.2 เงินสะสม
จํานวน 233,817,517.14
บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 51,185,631.28 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน และ
ยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน – โครงการ จํานวน
บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จํานวน 11 โครงการ รวม 6,722,220.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง
จํานวน
บาท
๒.การบริหารงบประมาณ .../๔
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2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 106,531,980.08 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จํานวน 985,776.69
บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
จํานวน 1,337,720.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 1,549,709.55
บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
จํานวน 2,088,540.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,775,801.68
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จํานวน 26,583,417.26
บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 72,211,014.00 บาท
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จํานวน 24,797,440.97 บาท
2.3 รายจ่ายจริง จํานวน 80,667,081.78 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จํานวน 15,810,974.24
บาท
งบบุคลากร
จํานวน 48,542,408.43
บาท
งบดําเนินงาน
จํานวน 14,779,194.11
บาท
งบลงทุน
จํานวน 1,509,505.00
บาท
งบรายจ่ายอื่น
จํานวน
บาท
งบเงินอุดหนุน
จํานวน
25,000.00
บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จํานวน 24,754,274.23
บาท
(4) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
จํานวน 1,713,083.71
บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการประปา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มีรายรับจริง 1,133,434 บาท
มีรายจ่ายจริง 951,130.87 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ จํานวน
บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
จํานวน บาท
กําไรสุทธิ
จํานวน 182,129.13 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
จํานวน 6,248,310.98 บาท
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล .../๕
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ประเภทกิจการสถานธนานุบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มีรายรับจริง 7,167,299.25 บาท
มีรายจ่ายจริง 2,248,818.41 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ
ธนาคารกรุงไทย
จํานวน
110,970.31 บาท
ธนาคารออมสิน
จํานวน 32,572,056.86 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน
บาท
กําไรสุทธิ ปี 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564
จํานวน 4,918,480.84
บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564
จํานวน
1,218.19 บาท
ทรัพย์จํานํา ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564
จํานวน 71,240,300.00 บาท
โดยแยกเป็นรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้
(รายละเอียดแนบท้าย หน้า 6 – 9)

๖

1.รายรับ

รายรับ

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บ
แล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน
ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รวม

รายรัจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

585,413.84
1,330,446.85

1,077,000.00
1,597,000.00

1,027,000.00
3,047,500.00

2,329,972.05
1,907,069.59

2,366,000.00
2,100,000.00

1,666,000.00
2,550,000.00

1,895,870.00
0.00
8,048,772.33

2,003,500.00
1,000.00
9,144,500.00

337,400.00
1,000.00
8,628,900.00

34,440,224.85
34,440,224.85

38,301,000.00
38,301,000.00

35,391,000.00
35,391,000.00

85,194,813.00
85,194,813.00

84,009,440.00
84,009,440.00

87,647,180.00
87,647,180.00

127,683,810.18

131,454,940.00

131,667,080.00

๒.รายจ่าย .../๗
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2.รายจ่าย

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

18,115,439.20
64,642,006.77
19,988,629.32
2,269,442.54
244,257.00
0.00
105,259,774.83

21,872,110.00
77,876,030.00
27,683,100.00
3,728,700.00
265,000.00
30,000.00
131,454,940.00

22,427,920.00
80,353,870.00
26,896,990.00
1,733,300.00
255,000.00
0.00
131,667,080.00

รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมจ่ายจากงบประมาณ

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
รายรับ
หมวดรายได้
ค่าจําหน่ายน้ําจากมาตรวัดน้ํา
ค่าบริการประจําเดือน
เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายได้อื่น ๆ
ผลประโยชน์อื่น
ค่าธรรมเนียม
รวมรายรับ
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
รายจ่าย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมรายจ่าย

รายรับจริง
2562
2563

2564

ประมาณการ

2565

0
0
0

0
0
0

๑,๗๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๐

๑,๗๕๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

0
0
0

0
0
0

๐
๒๐,๐๐๐
๐

๒๐,๐๐๐
๐
๑๐,๐๐๐

0
0

0
0

๑๐,๐๐๐
๑,๘๑๐,๐๐๐

๐
๑,๘๖๐,๐๐๐

รายจ่ายจริง
2562
2563
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ประมาณการ

2564
2565
๑๖,๒๐๐
๒๑,๙๐๐
๒๙๓,๒๘๐
๓๐๓,๐๐๐
๑,๒๖๕,๕๐๐
๑,๓๒๖,๐๐๐
๒๓๕,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๐
๐
๐
๐
๑,๘๐๙,๙๘๐ ๑,๘๖๐,๙๐๐
รายรับงบประมาณ .../๘
๘

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล)
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
รายรับจริง
รายรับ
2562
2563
หมวดรายได้
ดอกเบี้ยรับจํานํา
ดอกเบี้ยรับจํานํา
0
0
ดอกเบี้ยรับจํานํา
0
0
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด
กําไรจากการจําหน่าย
0
0
ทรัพย์หลุด
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด
0
0
จํานํา
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
๐
๐
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้เบ็ดเตล็ด
๐
๐
รายได้เบ็ดเตล็ด
๐
๐
หมวดรายได้อื่น
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ ๓๐
๐
๐
ทุนดําเนินกิจการของสถาน
0
0
ธนานุบาล ร้อยละ ๕๐
บําเหน็จรางวัล ร้อยละ ๒๐
0
0
รวมรายรับ
0
0

2564

ประมาณการ

2565

๑๒,๐๐๐,๐๐๐
๐

๐
๑๒,๕๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๐

๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒,๐๐๐
๐

๐
๒,๐๐๐

๒,๔๐๐,๐๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐

๒,๕๕๐,๐๐๐
๔,๒๕๐,๐๐๐

๑,๖๐๐,๐๐๐
๒๒,๐๑๒,๐๐๐

๑,๗๐๐,๐๐๐
๒๓,๕๑๒,๐๐๐

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
รายจ่าย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมรายจ่าย

รายจ่ายจริง
2562
2563
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ประมาณการ

2564
2565
๖,๒๗๐,๐๐๐
๕,๗๗๐,๐๐๐
๑,๙๐๐,๐๐๐
๒,๑๐๐,๐๐๐
๒,๔๖๘,๐๐๐
๒,๔๘๘,๐๐๐
๑๑๓,๗๒๕
๑๔๘,๕๐๐
๐
๐
๘,๐๗๐,๐๐๐
๘,๕๗๐,๐๐๐
๑๘,๘๒๑,๗๒๕ ๑๙,๐๗๖,๕๐๐
บันทึกหลักการและเหตุผล.../๙
๙

บันทึกหลักการและเหตุผล
หลักการ
ด้าน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

รวม
๑๗,๑๑๐,๗๖๐ บาท
4,๘๓๒,๙๑๐ บาท
68,๐๑๑,๑๙๐
๓,๗๒๘,๘๐๐
1,๑๖๙,๗๒๐
๗,๗๑๗,๒๐๐
๓๒5,000
1,๑๗๒,๘๘๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๕,๑๗๐,๗๐๐ บาท
๒๒,๔๒๗,๙๒๐ บาท
131,๖๖๗,๐๘๐ บาท

เหตุผล
เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาล
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหาร เสนอญัตติมานี้
เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2563 หมวด 3 วิธีการจัดทํางบประมาณ ข้อ 23 กําหนดว่า
“ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้น
แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจําปีแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง
หนึ่ง เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้นําเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม”
ผมจึงนัดประชุม.../๑๐
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ผมจึงนัดประชุมสภาเทศบาลในวันนี้นะครับ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายหรือไม่
เชิญครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรืออภิปราย ผมขอจะขอมตินะครับ
สมาชิกท่านใด เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรุณาออกเสียงยกมือครับ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง)
สมาชิกไม่เห็นชอบรับหลักการ ฯ ไม่มีนะครับ
งดการออกเสียง ไม่มีนะครับ
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ กําหนดว่า
“ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระที่สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”
ซึ่งขณะนี้สภามีมติรับหลักการผ่านวาระที่ ๑ ไปแล้ว ผมจึงขอชี้แจงท่านสมาชิก ในการดําเนินการ
ตามขั้นตอนการแปรญัตติ ๒ ประเด็น คือ
ประเด็นแรก การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ชุดแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ซึ่งแต่งตั้งเป็นคราวๆ ไปในแต่ละปีหลังจากที่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณแล้ว

โดยคณะกรรมการจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามแต่ไม่เกินเจ็ดคน ตามที่สภาเทศบาลกําหนดเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 103 และเมื่อสภาเทศบาลได้กําหนดจํานวนคณะกรรมการแล้ว จึงให้สมาชิกเสนอผู้ที่สมควรเป็น
คณะกรรมการ โดยใช้วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 8 โดยอนุโลม
ประเด็นที่ ๒ การกําหนดวัน เวลาและสถานที่รับคําแปรญัตติ ซึ่งระเบียบฯกําหนดระยะเวลา
ในการรับคําแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 วรรคสาม ประกอบกับข้อ 49 วรรคหนึ่ง
ผมได้ชี้แจงแนวทางในการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ชุดแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ให้สมาชิกได้ทราบแล้วตามประเด็นข้างต้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือประเด็นเพิ่มเติมใดหรือไม่ เชิญครับ

(ไม่ม)ี หากไม่มีผมจะได้ดําเนินการไปตามลําดับต่อไป

ลําดับแรก .../๑๑

๑๑
ลําดับแรก ขอให้ท่านสมาชิกเสนอจํานวนคณะกรรมการฯ ว่าสมควรมีจํานวนเท่าใด โดยมี
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนจากสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยในการเสนอให้สมาชิกเสนอจํานวน
คณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้ไม่จํากัดจํานวน และให้มีผู้รับรองในการเสนอแต่ละครั้ง จํานวน 2
คน หากมีผู้เสนอกําหนดจํานวนคณะกรรมการมากกว่าหนึ่งจํานวน ให้สภาลงมติเลือกจํานวนใดจํานวน
หนึ่งเป็นจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ หากมีสมาชิกเสนอจํานวนคณะกรรมการเพียงรายเดียว และมีผู้
รับรองถูกต้อง ให้ถือเอาจํานวนนั้นเป็นจํานวนคณะกรรมการที่ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ขอเชิญ
สมาชิกเสนอครับ
นายธนิต เหลืองเพชราภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ
ผมนายธนิต เหลืองเพชราภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน ๓ คน
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ท่านธนิต เหลืองเพชราภรณ์ สมาชิก
สภาเทศบาล เสนอให้มีจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จํานวน ๓ คน ผมขอผู้รับรอง
ด้วยครับ
1. นายภิญโญ เฉลิมกลิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล ให้การรับรอง
2. นางสาวอารมณ์ อัตถานัย สมาชิกสภาเทศบาล ให้การรับรอง
สมาชิกให้การรับรอง 2 ท่าน ครบตามระเบียบฯ มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนอจํานวนคณะกรรมการเป็น
จํานวนอื่นหรือไม่ครับ เชิญครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านอื่นเสนอจํานวนคณะกรรมการเพิ่มเติม เป็น
จํานวนอื่นอีก ผมจะขอมติจากที่ประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่ ท่านธนิต เหลืองเพชราภรณ์ เสนอกรุณาออกเสียงยกมือ
(เห็นชอบ ๑๑ เสียง)
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบกําหนดจํานวนคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณ ฯ จํานวน ๓ คน
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ลําดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ
ชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการ การเสนอชื่อให้สมาชิกแต่ละท่านเสนอชื่อได้ไม่จํากัดจํานวน แต่ให้เสนอ
ได้ครั้งละหนึ่งชื่อ และให้โอกาสสมาชิกท่านอื่นเสนอชื่อสลับกันไป โดยให้มีผู้รับรองการเสนอชื่อแต่ละครั้ง
ครั้งละ 2 คน หากชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการเท่ากับจํานวนคณะกรรมการ ให้ถือว่าผู้ได้รับ
การเสนอชื่อทั้งหมดเป็นคณะกรรมการ หากมีผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่าจํานวนคณะกรรมการ ให้สมาชิก
ลงมติเลือกผู้สมควรเป็นคณะกรรมการ
โดยผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามจํานวนคณะกรรมการเป็น
คณะกรรมการ ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อได้ครับ
นายธนิต เหลืองเพชราภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายธนิต
เหลืองเพชราภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอ นายภิญโญ เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
เป็นกรรมการ คนที่ 1
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ท่านธนิต เหลืองเพชราภรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ ท่านภิญโญ เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการ คนที่ 1 ท่านผู้ถูก
เสนอชื่อไม่ขัดข้องนะครับ ขอผู้รับรอง 2 ท่านด้วยครับ
๑.นางสมคิด .../๑๒
๑๒

1. นางสมคิด คล้ายสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ให้การรับรอง
2. นางสาววราภรณ์ บุญประดับ สมาชิกสภาเทศบาล
ให้การรับรอง
สมาชิกให้การรับรอง 2 ท่าน ครบตามระเบียบฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อผู้อื่นอีก ผมจะขอมติ
จากที่ประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ ท่านภิญโญ เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ 1 กรุณาออกเสียงยกมือครับ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง)
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้ นายภิญโญ เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่จะเป็น
กรรมการแปรญัตติ คนที่ 2
นางสาววราภรณ์ บุญประดับ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉัน
นางสาววราภรณ์ บุญประดับ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอ พันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการ คนที่ 2
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ท่านวราภรณ์ บุญประดับ สมาชิกสภา
เทศบาล เสนอท่านรณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการ คนที่ 2 ท่านผู้ถูกเสนอชื่อไม่
ขัดข้องนะครับ ขอผู้รับรอง 2 ท่านด้วยครับ
1. นายภิญโญ เฉลิมกลิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล ให้การรับรอง
2. นายพรรษพร สุดใจ
สมาชิกสภาเทศบาล ให้การรับรอง
สมาชิกให้การรับรอง 2 ท่าน ครบตามระเบียบฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อผู้อื่นอีก ผมจะขอมติ
จากที่ประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ พันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 2 กรุณาออกเสียงยกมือครับ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง)
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้ พันตํารวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาล เป็น
กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่จะเป็น
กรรมการแปรญัตติ คนที่ 3
นายภิญโญ เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายภิญโญ
เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอ นางสาววราภรณ์ บุญประดับ สมาชิกสภาเทศบาล
เป็นกรรมการ คนที่ 3
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ท่านภิญโญ เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล เสนอท่านวราภรณ์ บุญประดับ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการ คนที่ 3 ท่านผู้ถูกเสนอ
ชื่อไม่ขัดข้องนะครับ ขอผู้รับรอง 2 ท่านด้วยครับ
1. นายธนิต เหลืองเพชราภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล ให้การรับรอง
2. นางสาวอารมณ์ อัตถานัย
สมาชิกสภาเทศบาล ให้การรับรอง
สมาชิกให้การรับรอง 2 ท่าน ครบตามระเบียบฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อผู้อื่นอีก ผมจะขอมติ
จากที่ประชุม
สมาชิกท่านใด .../๑๓
๑๓

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นางสาววราภรณ์
บุญประดับ สมาชิกสภาเทศบาล เป็น
กรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 กรุณาออกเสียงยกมือครับ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง)
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ นางสาววราภรณ์ บุญประดับ สมาชิกสภาเทศบาล เป็น
กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีผู้เสนอชื่อสมาชิกผู้สมควรเป็น
คณะกรรมการ จํานวน 3 ท่าน เท่ากับจํานวนคณะกรรมการที่สภากําหนด และไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ
ชื่อเพิ่มเติมอีก ดังนั้น จึงให้ถือว่า ท่านสมาชิกผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นคณะกรรมการ และขอให้
คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 ท่าน ดําเนินการเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการตามลําดับเพื่อ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จโดยกําหนดให้ยื่นคําแปรญัตติตามแบบฟอร์ม การขอแปรญัตตินั้น
ที่ประชุม
รับทราบ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นการกําหนดเวลาและสถานที่
รับคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ โดยระเบียบฯ กําหนดไว้ให้กําหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ชั่วโมง นับแต่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ซึ่งผมจะอธิบายเพิ่มเติมว่า ในการ
กําหนดระยะเวลารับคําแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนั้น ไม่จําเป็นต้องนับเวลาต่อเนื่องกัน แต่ควร
กําหนดระยะเวลาเป็นช่วงเวลาในแต่ละวัน และไม่จําเป็นต้องเป็นวันต่อเนื่องกัน แต่ให้นับเวลารวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้และเป็นการเปิดโอกาสและอํานวยความสะดวกให้
ผู้ยื่นคําขอแปรญัตติมีระยะเวลาในการใช้วิจารณญาณในการเสนอคําแปรญัตติ ยกตัวอย่าง เช่น กําหนด
เวลารับคําแปรญัตติ จํานวน 3 วัน ในวันที่ 10,11,12 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ของแต่ละวัน จํานวนวันละ 8 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง เป็นต้น
การเสนอระยะเวลารับคําแปรญัตติ ขอให้สมาชิกท่านหนึ่งเสนอและมีผู้รับรอง 2 ท่านเหมือนที่
ผ่านมา โดยขอให้เสนอระยะเวลาและสถานที่รับคําแปรญัตติพร้อมกันไปเลยครับ หากมีผู้เสนอเพียงราย
เดียวและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ก็ให้ถือว่าเป็นระยะเวลาและสถานที่รับคําแปรญัตติที่สภาเทศบาลกําหนด
หากมีผู้เสนอเกินกว่าหนึ่งรายและมีรายละเอียดการขอรับคําแปรญัตติที่ต่างกัน ก็จะขอให้สภาเทศบาล
ลงมติครับ ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ
นายภิญโญ เฉลิมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายภิญโญ เฉลิมกลิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอกําหนดระยะเวลารับคําแปรญัตติ ๓ วัน คือ วันที่ ๑๐,๑๑, ๑๒
สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.ของแต่ละวัน และให้ใช้ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๒ เป็น
สถานที่รับคําแปรญัตติ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ ท่านภิญโญ เฉลิมกลิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล เสนอให้กําหนดระยะเวลารับคําแปรญัตติ ๓ วัน คือ วันที่ ๑๐,๑๑,๑๒ สิงหาคม
2564 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น.ของแต่ละวันและกําหนดให้ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๒ เป็น
สถานที่รับคําแปรญัตติ ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ถูกต้องตามระเบียบ ผมขอผู้รับรอง 2
ท่านด้วยครับ
1. นายธนิต เหลืองเพชราภรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ให้การรับรอง
2. นางสาวอารมณ์ อัตถานัย
สมาชิกสภาเทศบาล
ให้การรับรอง
สมาชิกให้การรับรอง .../๑๔
๑๔

สมาชิกให้การรับรอง 2 ท่าน ถูกต้องตามระเบียบฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ
(ไม่ม)ี เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่ท่าน
ภิญโญ เฉลิมกลิ่น เสนอมานี้ กรุณาออกเสียงยกมือครับ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง)
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบกําหนดระยะเวลารับคําแปรญัตติ จํานวน ๓ วัน ในวันที่ ๑๐,๑๑,
๑๒ สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.ของแต่ละวัน และให้ใช้ห้องประชุมเล็ก
ชั้น ๒ เป็นสถานที่รับคําแปรญัตติ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ เรื่อง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ
วันนี้ได้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ต่อไปจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ
ตามกําหนดระยะเวลาที่สภาเทศบาลได้เห็นชอบแล้ว เมื่อคณะกรรมการ ฯ ได้ดําเนินการเสร็จแล้วก็
จะได้เสนอผลการแปรญัตติมาที่ผม แล้วผมจะได้กําหนดนัดประชุมสภาเทศบาลในวาระที่ ๒ และ ๓
เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ฉบับนี้ต่อไปนะครับ
3.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือจ่าย
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัดเทศบาล)
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ ผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ที่เหลือจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยเทศบาลตําบลป่าโมก จะดําเนินการจัดทําโครงการ
ต่างๆ ของเทศบาล ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงประตูรั้วทางเข้าอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลป่าโมก
โครงการปรับปรุงห้องน้ําอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลป่าโมก (ชาย-หญิง) โครงการปรับปรุงลานอเนก
ประสงค์ด้านหลังอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลป่าโมก โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์
โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร พร้อมเครื่องรับส่งวิทยุของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลป่าโมก โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
ค.ส.ล. ใต้ถุนสูง 3 ห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร 2 (เสาและม้านัง่
ค.ส.ล.) โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ฯ โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลวัด
อัมพวัน รวมทั้งจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสําหรับหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาล
เทศบาลตํ าบลป่ าโมก ได้ ตั้ งงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 และได้
เบิกจ่ายเงินงบประมาณไปแล้วจนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังมีเงินเหลือจ่ายสามารถโอนลดได้ดังนี้
โอนลด
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
ประเภท เงิ น ค่ า ตอบแทนสมาชิ ก สภาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น งบประมาณตั้ ง ไว้
1,555,200 บาท คงเหลือ 511,144.20 บาท ขออนุมัติโอนลด 151,000 บาท
หมวดเงินเดือน.../๑๕
๑๕

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ประเภท เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 5,571,000 บาท คงเหลือ 1,325,450 บาท ขอ
อนุมัติโอนลด 549,000 บาท
ประเภท เงินประจําตําแหน่ง งบประมาณตั้งไว้ 229,200 บาท คงเหลือ 116,200 บาท ขอ
อนุมัติโอนลด 88,000 บาท
งบดําเนินงาน
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภท ค่าไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 520,000 บาท คงเหลือ 175,365.59 บาท
ขออนุมัติโอนลด 11,100 บาท
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณตั้งไว้ 1,153,000 บาท คงเหลือ 337,740
บาท ขออนุมัติโอนลด 200,000 บาท
งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท คงเหลือ
40,000 บาท ขออนุมัติโอนลด 40,000 บาท
ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท คงเหลือ 5,080 บาท ขอ
อนุมัติโอนลด 5,000 บาท
- โครงการฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยและภัยต่าง ๆ งบประมาณตั้งไว้
50,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท ขออนุมัติโอนลด 50,000 บาท
กองคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท คงเหลือ 278,500
บาท ขออนุมัติโอนลด 10,800 บาท
กองสาธารณสุข .../๑๖
๑๖

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ 250,000 บาท คงเหลือ 84,400
บาท ขออนุมัติโอนลด 45,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณตั้งไว้ 20,000
บาท คงเหลือ 20,000 บาท ขออนุมัติโอนลด 20,000 บาท
- โครงการป้องกันโรคไข้หวัดนก งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท คงเหลือ 15,000 บาท ขอ
อนุมัติโอนลด 15,000 บาท
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในเขตเทศบาลตําบลป่าโมก งบประมาณ
ตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท ขออนุมัติโอนลด 20,000 บาท
- โครงการเรารู้ทัน “เอดส์” และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ งบประมาณตั้งไว้ 20,000
บาท คงเหลือ 20,000 บาท ขออนุมัติโอนลด 20,000 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภท ค่าไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 25,563.24 บาท ขออนุมัติโอน
ลด 20,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง บริ ก าร งบประมาณตั้ ง ไว้ 2,750,000 บาท คงเหลื อ
713,785.10 บาท ขออนุมัติโอนลด 50,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง งบประมาณตั้งไว้ 40,000 บาท คงเหลือ 14,800 บาท ขอ
อนุมัติโอนลด 3,800 บาท
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้ 350,000 บาท คงเหลือ
343,090 บาท ขออนุมัติโอนลด 120,000 บาท
กองการศึกษา .../๑๗
๑๗

กองการศึกษา
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
ประเภท เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 2,320,000 บาท คงเหลือ 747,280 บาท ขอ
อนุมัติโอนลด 400,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
ประเภท เงิ น เดื อนพนั กงาน งบประมาณตั้ งไว้ 40,195,000 บาท คงเหลื อ 12,251,958.77
บาท ขออนุมัติโอนลด 4,700,000 บาท
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1. โครงการนิทรรศการทางการศึกษา งบประมาณตั้งไว้ 60,000 บาท คงเหลือ 60,000 บาท ขอ
อนุมัติโอนลด 60,000 บาท
2. โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาของเทศบาล งบประมาณตั้งไว้
50,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท ขออนุมัติโอนลด 50,000 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล งบประมาณตั้งไว้ 60,000 บาท คงเหลือ
60,000 บาท ขออนุมัติโอนลด 60,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 250,000 บาท
คงเหลือ 250,000 บาท ขออนุมัติโอนลด 232,000 บาท
กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจํา งบประมาณตั้งไว้ 756,360 บาท คงเหลือ 235,070 บาท ขอ
อนุมัติโอนลด 234,700 บาท
รวมขออนุมัติโอนลด เป็นเงินทั้งสิ้น 7,155,400.- บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสี่
ร้อยบาทถ้วน)
ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิด .../๑๘
๑๘

ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร จึงขอ
เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือจ่าย เพื่อไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดทําโครงการต่างๆ ของเทศบาล ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท (ซื้อตามราคาท้องตลาด)
โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าโฟเมก้า
จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าโฟเมก้า จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท รวม
เป็นเงิน 3,000 บาท (ซื้อตามราคาท้องตลาด)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
จํานวน 34,000 บาท
เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ All In One สํ าหรั บงานสํ า นั ก งาน จํ านวน 2
เครื่ อง ๆ ละ 17,000 บาท รวมเป็ น เงิ น 34,000 บาท ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุ ณลั กษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
เครื่ อ งพิ ม พ์ Multifunction แบบฉี ด หมึ ก พร้ อมติ ด ตั้ ง ถั ง หมึ ก พิ ม พ์ (Ink Tank Printer)
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
จํานวน 7,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,800
บาท รวมเป็นเงิน 7,600 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ .../๑๙
๑๙

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
16,000 บาท รวมเป็ น เงิ น 16,000 บาท ตามเกณฑ์ ร าคา กลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานการจั ด หา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 3,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด ๆ ละ
3,800 บาท รวมเป็นเงิน 3,800 บาท ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- โครงการปรับปรุงประตูรั้วทางเข้าอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลป่าโมก
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประตูรวั้ ทางเข้าอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลป่าโมก รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลป่าโมก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ลําดับที่ 1
- โครงการปรับปรุงห้องน้ําอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลป่าโมก (ชาย-หญิง)
จํานวน 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ําอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลป่าโมก (ชาย-หญิง) รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลป่าโมก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ลําดับที่ 3
- โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ด้านหลังอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลป่าโมก
จํานวน 290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานเอนกประสงค์ หนา 0.12 เมตร มีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 637
ตารางเมตร บริเวณด้านหลังอาคารสํานักงาน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าโมก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ลําดับที่ 4
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์
จํานวน 54,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1 คัน ๆ ละ 54,700 บาท ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ .../๒๐
๒๐

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จํานวน 132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ขนาด 300 มม. มาตรฐานกรมทางหลวง LED
230 แผงโซล่า 10w สีแดง บริเวณแยก 7 จุด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ลําดับที่ 7
- โครงการจ้างเหมาติดตัง้ เสาวิทยุสื่อสารพร้อมเครือ่ งรับส่งวิทยุ จํานวน 295,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารพร้อมเครื่องรับส่งวิทยุ ประกอบด้วย เสาวิทยุสื่อสาร
จํานวน 1 ต้น พร้อมค่าดําเนินการทั้งหมด และเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจําที่ ขนาด 10 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 เครือ่ ง และชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 10 เครื่อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ลําดับที่ 8
กองคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้บานเลื่อนกระจก
จํานวน 10,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด W880 x D406 x H874 จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ
3,600 บาท รวมเป็นเงิน 10,800 บาท (ซื้อตามราคาท้องตลาด)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
จํานวน 3,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด ๆ ละ
3,800 บาท รวมเป็นเงิน 3,800 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์
แผนงานสาธารณสุข.../๒๑
๒๑

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องฉีดพ่นยา
จํานวน 30,000 บาท
เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ าจั ด ซื้ อ เครื่ อ งฉี ด พ่ น ยา เครื่ อ งยนต์ เ บนซิ น 4 จั งหวะ ชนิ ด สะพายหลั ง กํ า ลั ง
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท (ซื้อ
ตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ลําดับที่ 1
ครุภัณฑ์อื่น
เครื่องกังหันน้ําเติมอากาศ
จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกังหันน้ําเติมอากาศแบบโซล่าเซลล์ ชนิดแผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่
น้อยกว่า 300 W จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 180,000 บาท (ซื้อตามราคา
ท้องตลาด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ลําดับที่ 2
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลป่าโมก
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลป่าโมก ขนาด 6 นิ้ว ความลึก
ไม่นอ้ ยกว่า 40 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 บ่อ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ลําดับที่ 16
กองการศึกษา
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
จํานวน 85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน ให้แก่ โรงเรียน
เทศบาลวัดแจ้งฯ เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท รวม
เป็ น เงิ น 85,000 บาท ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานการจั ด หาอุ ป กรณ์ แ ละระบบ
คอมพิวเตอร์
ชุดโปรแกรมระบบ .../๒๒
๒๒

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
จํานวน 19,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ ชุ ด โปรแกรมระบบปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ให้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้งฯ เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน จํานวน 5 ชุด ๆ ละ
3,800 บาท รวมเป็นเงิน 19,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ลําดับที่ 3
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 77,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ โทรทั ศ น์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดั บ ความละเอี ย ด
จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว ให้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการ
เรียนการสอน จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 15,400 บาท รวมเป็นเงิน 77,000 บาท ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ลําดับที่ 4
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข
จํานวน 2,576,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ใต้ถุนสูง 3 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 27 เมตร
บริ เวณโรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข หมู่ 5 ตําบลบางปลากด อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ตามแบบแปลน
มาตรฐาน สปช 104/26
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ลําดับที่ 13

โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร 2 (เสาและม้านั่ง ค.ส.ล.) บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ฯ

จํานวน 495,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร 2 (เสาและม้านั่ง ค.ส.ล.) บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์
วรดิตถ์ฯ หมู่ 3 ตําบล ป่าโมก อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลป่าโมก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ลําดับที่ 14
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน อาคาร 1 บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน
จํานวน 2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน อาคาร 1 ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 93.00 เมตร บริเวณ
โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลป่าโมก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ลําดับที่ 15
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง
จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ประมาณราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดแสน
สุข และค่าออกแบบ ประมาณราคา โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน
กองช่าง .../๒๓
๒๓

กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 130 บาร์ จํานวน 1 เครื่อง (ซื้อ
ตามราคาท้องตลาด)
ปั้มลมและมอเตอร์
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มลมและมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า และไม่น้อยกว่า 150 ลิตร
จํานวน 1 เครื่อง (ซื้อตามราคาท้องตลาด)
สว่านไฟฟ้า
จํานวน 10,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ สว่ า นไฟฟ้ า แบบถอดสลั บ หั ว จั บ ดอกได้ กํ า ลั ง ไฟไม่ น้ อ ยกว่ า 800 w
ความเร็วรอบ 0-900 รอบต่อนาที จํานวน 1 เครื่อง (ซื้อตามราคาท้องตลาด)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์
จํานวน 54,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1 คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
จํานวน 55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 5 kva จํานวน 1 เครื่อง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องเจาะคอนกรีต
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต กําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1,510 w อัตราเจาะกระแทก
1,450 ครั้งต่อนาที จํานวน 1 เครื่อง (ซื้อตามราคาท้องตลาด)
เครื่องตัดคอนกรีต
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ใบตัดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว กําลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 4.9 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง (ซื้อตามราคาท้องตลาด)
เลื่อยโซ่ยนต์
จํานวน 10,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าจั ด ซื้ อเลื่ อยโซ่ ยนต์ ขนาดบาร์ โ ซ่ 11.5 นิ้ ว จํ า นวน 1 เครื่ อ ง (ซื้ อตามราคา
ท้องตลาด)
รวมโอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเงินทั้งสิ้น 7,155,400 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้า
หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไป .../๒๔

๒๔
ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ย น หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์
(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ
นายบํารุง แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายบํารุง แย้มนิยม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารเทศบาลและฝ่ายแผนของเทศบาลที่ได้ติดตาม
โครงการต่างๆ ที่ตั้งไว้โดยไม่มีภาระผูกพันไม่สามารถใช้งบประมาณได้ตามสถานการณ์ที่ผ่านมา ทางผู้บริหาร
ได้เล็งเห็นประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนได้ทําโครงการเพิ่ม – ลด และโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวเทศบาลตําบลป่าโมก ผมขอขอบคุณครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือซักถามอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือจ่าย
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณาออกเสียงยกมือ (อนุมัติ 11 เสียง)
สมาชิกไม่อนุมัติ ไม่มีนะครับ
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่เหลือจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
3.3 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือจ่าย
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กิจการประปา)
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ ผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่
เหลือจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ด้ว ยเทศบาลตําบลป่าโมก จะดําเนินการจัดทําโครงการปรับปรุงวางแนวท่อระบบจําหน่าย
น้ําประปาของเทศบาลฯ ซึ่งมีระยะทาง 5.2 กิโลเมตร จากหน้าวัดแจ้ง-ปากคลองบ้านสาย เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานในกิจการงานประปา เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตํ าบลป่ าโมก ได้ ตั้ งงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 และได้
เบิกจ่ายเงินงบประมาณไปแล้วจนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังมีเงินเหลือจ่ายสามารถโอนลดได้ดังนี้
โอนลด .../25

25
โอนลด
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ครุ ภั ณ ฑ์ ตั้ ง จ่ า ยจากรายได้ งบประมาณตั้ ง ไว้
200,000 บาท คงเหลือ 169,205.40 บาท ขออนุมัติโอนลด 100,000 บาท
โอนลด
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภท ค่าไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 840,000 บาท คงเหลือ 372,133.22 บาท
ขออนุมัติโอนลด 30,000 บาท
รวมขออนุมัติโอนลด เป็นเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนรวมทั้งเป็นไปตามนโยบาย
ของผู้บริหาร จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดทําโครงการต่างๆ ของเทศบาล ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จํานวน 130,000 บาท
ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้
มาซึ่ งสิ่ งก่ อสร้ าง เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าเป็ น ค่ าออกแบบ ค่ าควบคุ มงานปรั บปรุ งวางท่ อระบบจํ าหน่ าย
น้ําประปา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้
ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์
(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ (ไม่ม)ี ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ
สมาชิกท่านใด .../26
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สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือจ่าย
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกิจการประปา กรุณาออกเสียงยกมือ (อนุมัติ 11 เสียง)
สมาชิกไม่อนุมัติ ไม่มีนะครับ
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่เหลือจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกิจการประปา
3.4 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.
ศ.2564 (สํานักปลัดเทศบาล)
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้
ทรงเกี ย รติ ผมขอแถลงญั ต ติ เรื่ อ ง ขออนุ มัติ แ ก้ ไ ขคํ าชี้ แ จงประกอบงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่เทศบาลตําบลป่าโมก ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาล และได้เสนอญัตติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดทําโครงการ
ต่างๆ ของเทศบาลต่อสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่
2 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสําหรับห้องคณะ
ผู้บริหาร ห้องประชุมสภาเทศบาล และห้องปฏิบัติงานสภาเทศบาล
ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สํานักงานดังกล่าว
ดําเนินการถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สํานักงาน ดังนี้

ข้อความเดิม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 37,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานสําหรับ
นายกเทศมนตรี ประธานสภาสภาเทศบาล และ
รองประธานสภาเทศบาล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน
18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน คือ
พนักพิงสูงหลังตาข่าย พนักพิงปรับเอน แยกได้

ข้อความใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 37,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานัก
งานแบบล้อเลื่อน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
จํานวน 8 ตัว ซื้อตามราคาท้องตลาด
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
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อิสระ กว้าง 58 ลึก 55 สูง 115 ซม. เบาะนั่งหุ้ม
หนังพีวีซี พนักพิงทําจากผ้าตาข่าย ปรับสูงต่ํา
ระบบไฮโดรลิค ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม (ซื้อตามราคา
ท้องตลาด) จ่ายจากรายได้
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เก้ า อี้ สํ า นั ก งาน
สําหรับรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศ
มนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
สภาเทศบาล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จํานวน
4 ตั ว ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็ น เงิ น 12,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน คือ พนักพิงกลาง
ปรับสูงต่ํา ระบบไฮโดรลิค ปรับเอนหลังได้
ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ด้านหลังหุ้มผ้าตาข่าย
ขนาดกว้าง 53 ลึก 44 สูง 88 ซม.
(ซื้อตามราคาท้องตลาด) จ่ายจากรายได้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน
สําหรับประธานสภาเทศบาล เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานในห้องประชุมสภาเทศบาล จํานวน
1 ตัวๆ ละ 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน คือ เก้าอี้พนักพิงสูง
ปรับเอนหลังได้ เบาะและพนักพิงหุ้มหนัง แขนหุ้ม
หนังพีวีซี ปรับสูงต่ําระบบไฮโดรลิค ขาเก้าอี้ทํา
จากเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาดกว้าง 65 ลึก 55 สูง
115 ซม. (ซื้อตามราคาท้องตลาด) จ่ายจากรายได้
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGP
ขนาด3,500 ANSI Lumens
จํานวน 30,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGP ขนาด 3,500 ANSI
Lumens จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากรายได้

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จํานวน 30,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI
Lumens จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากรายได้
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2552

ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อ .../28
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์
(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ (ไม่ม)ี ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.
ศ. 2564 ของสํานักปลัดเทศบาล กรุณาออกเสียงยกมือ (อนุมัติ 11 เสียง)
สมาชิกไม่อนุมัติ ไม่มีนะครับ
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ของสํานักปลัดเทศบาล
3.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์ เครื่องพ่นหมอกควันจากชุมชนย่อยที่ 2
บ้านน้ําวน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ ผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์ เครื่องพ่นหมอกควันจากชุมชน
ย่อยที่ 2 บ้านน้ําวน ยี่ห้อ Best fogger เครื่องยนต์เบนซิน กําลังเครื่องยนต์ 40 แรงม้า ปริมาณ
การฉีดพ่นน้ํายา 40 ลิตรต่อชั่วโมง จํานวน 2 เครื่อง ซึ่งชุมชนฯ ได้จัดซื้อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
แต่มิได้ใช้งานเนื่องจากไม่มีงบประมาณในการดําเนินการพ่นหมอกควัน การซ่อมแซม ดูแล บํารุงรักษา
ทําให้เครื่องพ่นหมอกควันดังกล่าวไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อ ดังนั้น
ประธานชุมชนย่อยที่ 2 และคณะกรรมการในการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันดังกล่าว จึงขอมอบให้
เทศบาลตําบลป่าโมกไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558 ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทํา
ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์
(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ (ไม่ม)ี ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ…/29
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สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับโอนครุภัณฑ์ เครื่องพ่นหมอกควันจากชุมชนย่อยที่ 2 บ้านน้ําวน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรุณาออกเสียงยกมือ (อนุมัติ 11 เสียง)
สมาชิกไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้รับโอนครุภัณฑ์ เครื่องพ่นหมอกควันจากชุมชนย่อยที่ 2
บ้านน้ําวน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.6 เรื่อง ขอความเห็นชอบ กรณีอําเภอป่าโมกขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่า
ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ ผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบ กรณีอําเภอป่าโมกขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ใน
เขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ด้วยอําเภอป่าโมก มีความประสงค์ ขอ
อนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ใน
ที่ดินของรัฐแปลง “หนองกุ่มสาธารณประโยชน์” บางส่วน ตามหลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
เลขที่ ๓๐๒๕/๒๕๑๒ ตําบลบางปลากด อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๐๒ ตารางวา
ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ มีกําหนด ๕ ปี สิ้นสุดการอนุญาตเมื่อ
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นที่สร้างสํานักงาน บ้านพักราชการและประโยชน์อื่นของหน่วยงาน
ราชการและจังหวัดอ่างทอง ได้แจ้งเรื่องการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวล

กฎหมายที่ดิน ให้ดําเนินการขอแผ้วถางป่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ นอกเหนือจากการขออนุญาตตามมาตรา ๙ ตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การขออนุญาตแผ้วถางป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และหนังสือ
จังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๒๐.๔/๔๗๐๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔ (๑) “ป่า” หมายความว่า
ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน และการขออนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่าเพื่อประโยชน์ใน
ทางราชการ ตามข้อ ๕ (๑๐) ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า พ.
ศ. ๒๕๕๘ ในแบบคําขอกําหนด ให้มีหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์
(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ
นายบํารุง แย้มนิยม สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายบํารุง แย้มนิยม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พื้นที่สาธารณะ “หนองกุ่มสาธารณประโยชน์” ผมอยากทราบว่า มีพี่น้อง
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์บ้างหรือไม่ และหน่วยราชการที่ว่าการอําเภอป่าโมก จะใช้ประโยชน์ประมาณ
เท่าไหร่ หากพอทราบก็อยากให้อธิบายให้สภาเทศบาลได้รับทราบด้วยครับ

30
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายก ฯ ครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุรพร
สรณารักษ์ นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก เรื่องที่สาธารณประโยชน์นั้นผมขออนุญาตให้ท่านปลัดเทศบาล
เป็นผู้ตอบครับ
นายสุพล เรืองฤทธิ์ ปลัดเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ตามญัตติที่ท่านนายก ฯ ได้เสนอต่อสภาเทศบาลนั้น พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอําเภอป่าโมก
หลังใหม่ในปัจจุบันและบ้านพักนายอําเภอป่าโมกครับ ในการขออนุญาตนั้นยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของกรมป่าไม้ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาท้องถิ่นด้วยครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

หรือซักถามอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้อําเภอป่าโมกขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กรุณาออกเสียงยกมือ (อนุมัติ 11 เสียง)
สมาชิกไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้อําเภอป่าโมกขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา
54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ
4.1 เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (สํานักปลัด
เทศบาล)
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอรายงาน
เพื่อที่ประชุมรับทราบครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
ด้วยเทศบาลตําบลป่าโมก ได้ดําเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 โดยผ่านกระบวนการขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และตามหนังสือ
ด่ว นที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1140 ลงวัน ที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทําประชาคม
ท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยให้ยกเว้นการจัดทําประชาคมท้องถิ่น กรณี
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการกําหนดทิศทาง
การพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ และนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลป่าโมกได้อย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด นั้น
เทศบาลตําบลป่าโมก จึงขอนําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่
4 ดังกล่าว แจ้งให้สภาเทศบาลตําบลป่าโมกทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อม
บันทึกนี้
จึงเรียนมาเพื่อ .../31
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์
(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ ตามที่คณะผู้บริหาร
เสนอมานี้ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ เชิญครับ
นายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ ผมนายฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขออนุญาตฝากโครงการของ
คณะผู้บริหารชุดที่แล้ว เรื่อง โครงการโรงอาหารของโรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข ซึ่งกําลังจะพังและชํารุด
ทรุดโทรมมาก โดยได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภาเทศบาลแล้ว ก็ขอฝากคณะผู้บริหารชุดใหม่
ช่วยดําเนินการสานต่อหรือจะสร้างใหม่ด้วยครับ

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเป็นห่วงเรื่องโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข ผมขอเรียนว่าญัตติที่
ขออนุมัติในวันนี้มีอาคารเรียน 3 ห้องเรียน 2 ชั้น ใต้ถนุ สูง ให้กับโรงเรียนวัดแสนสุขแล้ว ส่วนโรงอาหารนั้น
ผมคิดว่าเราจะใช้ใต้ถุนสูงของอาคารเรียนเป็นโรงอาหารในตัว ผมคิดว่าถ้าจะสร้างโรงอาหารตรงนั้น โดย
ความเห็นส่วนตัวของผม ผมเรียนว่า มันไกล ออกไปนอกอาคารเรียนอาจจะทําให้เด็กของเราเดินออก ไป

ทานอาหารไปเจอผู้ไม่ประสงค์ดี ครูของเราอาจดูแลไม่ทั่วถึง ผมจึงคิดว่าเราสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ใต้
ถุนสูง เราจะเอาโรงอาหารมาอยู่ในบริเวณโรงเรียนทั้งหมด อาคารหลังเก่าคงต้องรื้อออก ก็เรียนให้
ทราบว่า ห้องเรียนเดิมของโรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุขเป็นห้องเรียนเด็กอนุบาลก็เก่ามาก เราคิดว่าจะรื้อ
ออกแล้วทําให้ใหม่เลย จะได้ประโยชน์ 2 อย่าง คือได้ห้องเรียนใหม่ และโรงอาหารที่นักเรียนอยู่ใน
บริเวณที่ดูแลกันทั่วถึงและปลอดภัยครับ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีอะไรเพิ่มเติม การประชุมสภาเทศบาลได้ดําเนินการ
มาครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหารและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน และขอปิดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2564 แต่เพียงเท่านี้
ขอบคุณครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑2.2๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางจิรฐา โชติธนะภัทร)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
(ลงชื่อ) .../๓๒
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(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางลภัสรดา จงแพทย์)
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

(นางอมรรัตน์ เนื้อจํารูญรัตน์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เลขานุการสภาเทศบาล

ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว
เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564
(ลงชื่อ)
ประธานสภาเทศบาล
(นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ)์

รายงาน

การประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจําปี 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖4

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก

