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ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง  

******************* 
 
 

 
ผู้มาประชุม 
 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
 2.นายคนิน ชาญสวัสดิ ์     ตำแหน่ง   รองประธานสภาเทศบาล   
 3.นายพงศ์ชัย อำลอย  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 4.นายอนันต์ มณีลาภ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
  5.นายบุญฤทธิ์ ทิพย์ญาณ  ตำแหน่ง   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 6.นายอรรถพล งามพร้อม  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
  7.นายภราดร บัวพรหม  ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล  
  
ผู้ไม่มาประชุม 
 1.นายสมควร นุ่มนวล     ตำแหน่ง   สมาชิกสภาฯ เขต 1 (ลากิจ) 
 2.นายอธิปติ นาคราช     ตำแหน่ง   สมาชิกสภาฯ เขต 2 (ลากิจ) 
  3.นายอนันต์ ปานทอง  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 (ลากิจ) 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายชินวรณ์  วิเชียร  ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 2.นายสุรพล  ชัยชาญ  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 3.นายวินัย  มีแก้ว  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
  4.นายสมชาย ยะโส  ตำแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 5.นายวิรัตน์  นุ่มนวล  ตำแหน่ง  ทีป่รกึษานายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 6.นายสุนทร  เสถียรขจรกุล ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาล 
 7.นางสารภี  พุ่มทิม  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด 
 8.นางวาสนา รักษาแก้ว  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 9.นายถาวร  จันทบุรี  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
 10.นางยุพา วุฒิพงศ์  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
 11.นางสาวบุญนิศา ลักษณะแมน ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 12.นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  เมื่อถึงเวลา นายภราดร  บัวพรหม ตำแหน่ง เลขานุการสภาฯได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลัก
ช้างเข้าห้องประชุม และเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้างครบองค์ประชุมแล้ว นายภราดร  บัวพรหม ได้
เรียนเชิญ นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย 
 นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง ได้เปิดการประชุมตาม
ระเบยีบวาระ ดังต่อไปนี้ 
     ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
     ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
     ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  -สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 
ประธานสภาฯ พ.ศ. 2563 เพ่ือพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ และญัตติอ่ืนๆ 
   -ข้าราชการฝ่ายประจำที่ เข้าร่วมประชุม ในครั้งต่อไปขอความ

ร่วมมือแต่งชุดสีกากีด้วยนะครับ 
    
ที่ประชุม  -รับทราบ-      

  
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารทุกท่าน ได้ตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง            

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือน 
สิงหาคม พ.ศ.2563  ว่ามีข้อความตอนใดควรแก้ไข หรือเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ขอเชิญครับ 

 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 
 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ในเมื่อที่ประชุมไม่มีการแก้ไข หรือเพ่ิมเติม กระผมขอให้เลขานุการ
ประธานสภาฯ    สภาฯ นับองคป์ระชุมก่อนลงมติด้วยครับ 
 
นายภราดร บัวพรหม   มีองค์ประชุมจำนวน       7    ท่าน ครับ  
เลขานุการสภาฯ 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับ กระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานสภาฯ     ด้วยครับ  
 
ที่ประชุม  มีมติ   รับรอง           จำนวน         5 เสียง 
     ไม่รับรอง        จำนวน         0 เสียง 
     งดออกเสียง     จำนวน        2 เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา /2.นายคนิน ชาญสวสัดิ์ รองปธ.สภา) 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน      5 เสียง  
ประธานสภาฯ   รับรองรายงาน การประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มีผู้ใดคัดค้านไม่รับรอง) 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.1 ญัตติพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
   เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 
 
นายภราดร บัวพรหม   เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกทา่น  
เลขานุการสภาฯ    กระผมนายภราดร บวัพรหม เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงข้อกฎหมายดังนี้ 
 
   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 5  
   ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

   2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที ่2 และ 3) 
พ.ศ.2543  

ข้อ 22  ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการ
รายรับและประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวม 
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รายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการ
คำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ  

ข้อ 23  ให้ เจ้าหน้าที่ งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ 
วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วให้เสนอต่อต่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

     วรรค 2 เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงิน
    งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
    รวบรวม และเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีก
    ครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 
    ๑๕ สิงหาคม  
     ข้อ 24  ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่
    สามารถที่จะนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทัน
    ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น แล้วรายงาน
    ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้รายงาน
    นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ 

วรรค  2 ส ำห รับ เท ศบ าล รูป แบ บ นายก เท ศมน ตรี  หาก
นายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่สามารถนำร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาที่
กำหนดไว้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่  
๑๕ สิงหาคม ของปีงบประมาณปัจจุบัน 

ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของ
สภาท้องถิ่นและการพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอำนาจ
อนุมัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิม่เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  

   ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวะระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ้

   วรรค 2 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่
ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติ เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม  เป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

   วรรค 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำ 
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  แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง

ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณนั้น 
   ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ ง ให้ที่

ประชุมสภาท้องถิ่น ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว 

   วรรค 2 เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง 
สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณากอ่นรับหลักการก็ได้ 

      ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่น
     เสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรายเพ่ือลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
     งบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับ
     หลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิก
     สภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม 

 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาลครับ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ    
 
นายสมชาย ยะโส   เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
เลขานุการนายกฯ กระผมนายสมชาย ยะโส เลขานุการนายกฯได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี

ให้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 

เรื่อง    เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 

 ข้าพเจ้า นายชินวรณ์  วิเชียร นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง ขอ
เสนอญัตติเรื่อง “รา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564” เพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลหลักช้างพิจารณาตามระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 5 ข้อ ๒๕  ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543  ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 25  
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 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้างเพ่ือ
พิจารณาต่อไป  

         ขอแสดงความนับถือ 

         (นายชินวรณ์  วิเชียร) 
                                      นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 
นายสมชาย ยะโส   ต่อไปเป็นคำแถลงงบประมาณครับ 
เลขานุการนายกฯ 
 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหลักช้าง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหลักช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหลัก
ช้าง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่ านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ดังต่อไป 
 
1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ วันที่  30  มิถุนายน พ.ศ. 2563  เทศบาลตำบลหลักช้าง  
        ณ วันที่  30  มิถุนายน พ.ศ. 2563 
        1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 71,666,354.25  บาท 
        1.1.2 เงินสะสม                   43,061,176.65           บาท 
        1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม         24,587,405.20  บาท 
        1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ เป็นเงิน - บาท 
        1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน  -  โครงการ เป็นเงิน   -       บาท   
  1.2 เงินกู้คงค้าง       -        บาท 
 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
     (1) รายรับจริงทั้งสิ้น  47,782,906.60 บาท  ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร      316,461.84  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  328,056.40  บาท  
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    533,309.28  บาท 
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  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 679,955.00  บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        1,360.00  บาท 
  หมวดรายได้จากทุน                                        -         บาท         

 หมวดภาษีจัดสรร         21,716,087.39    บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         24,207,677.00  บาท 
      (2) เงินอดุหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์          -      บาท   
      (3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                   71,895.00  บาท 
      (4) รายจ่ายจริง จำนวน   35,502,714.55 บาท   ประกอบด้วย   
 งบกลาง                                                11,649,072.00 บาท 
 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ฝ่ายการเมืองและลูกจ้างประจำ)  11,312,086.00 บาท 
 งบดำเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดสาธารณูปโภค)6,921,669.65 บาท 
 งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)               1,647,800.00 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน)                                           -           บาท 
 งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)                                        4,108,000.00 บาท  
     (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                    71,895.00 บาท 
     (6) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่                         6,928,773.16 บาท 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
เทศบัญญัติ 

เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
ของ 

เทศบาลตำบลหลักช้าง 
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลตำบลหลักช้าง 

อำเภอช้างกลาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอำนาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  มาตรา  65   จึง
ตราเทศบัญญัติ ขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง และโดยอนุมัติของ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช    

 
ข้อ   1   เทศบัญญัติ นี้  เรียกว่า  “ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 
ข้อ   2   เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563   เป็นต้นไป 
ข้อ   3  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เป็นจำนวน รวมทั้งสิ้น 49,600,000.- บาท   
ข้อ   4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 

ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49,600,000.- บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป 14,935,300.00 
          แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,014,200.00 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 921,100.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 14,625,100.00 
          แผนงานการศึกษา 9,996,680.00 
          แผนงานสาธารณสุข 360,000.00 
          แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 0.00 
          แผนงานเคหะและชุมชน 3,543,420.00 
          แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 245,000.00 
          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 480,000.00 
ด้านเศรษฐกิจ 4,404,000.00 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,164,000.00 
          แผนงานการเกษตร 30,000.00 
          แผนงานการพาณิชย ์ 1,210,000.00 
ด้านการดำเนินงานอื่น 15,635,600.00 
          งบกลาง 15,635,600.00 
                               งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 49,600,000.00 

 
 
 



 
-9- 

 
ข้อ  5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย - 

 
ข้อ  6  ให้นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล 
ข้อ  7  ให้นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ในส่วนของรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีแนบมาให้สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว 

---ขอบคุณครบั--- 

 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้ตรวจสอบ และพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  

ว่าควรจะรับหลักการหรือไม่ อย่างไร หรือจะมีการอภิปรายก่อนที่จะรับ
หลักการดังกล่าว ขอเชิญครับ 

 
ทีป่ระชุม    -ไม่มีการอภิปราย- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ในเมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปราย กระผมขอให้เลขานกุารสภาฯ 
ประธานสภาฯ    นับองคป์ระชุมก่อนลงมติด้วยครับ 
 
นายภราดร บัวพรหม   มีองค์ประชุมจำนวน      7     ท่าน ครับ  
เลขานุการสภาฯ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สมาชิกสภาฯท่านใด เห็นชอบว่าควรจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ในวาระที่ 1 โปรดยกมือครับ 
   
ที่ประชุม    เห็นชอบ  4  เสียง 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สมาชิกสภาฯท่านใด ไมเ่ห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ   ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวาระที่ 1 โปรดยกมือครับ 
 
ที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 
ที่ประชุม    มีมติ   เห็นชอบ       จำนวน          4          เสียง 
              ไม่เห็นชอบ    จำนวน          0          เสียง 
              งดออกเสียง   จำนวน          3          เสียง  
(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา/2.นายบุญฤทธิ์ ทิพย์ญาณ สท.เขต 1/ 3.นายคนิน ชาญสวัสดิ์ รองปธ.สภาเทศบาล) 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุปที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ จำนวน       4      เสียง  
ประธานสภาฯ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแล้ว ลำดับถัดไปก่อนที่จะส่งร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ให้คณะกรรมการแปร 
     ญัตติพิจารณา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 
 
นายภราดร บัวพรหม   ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ  ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554  
   ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า

จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย ละเอียด และที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญั ตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ด้วย  

   วรรค 2 ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนด
ตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก สภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะ
แก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดย
ให้ แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ใน
กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  

   วรรค 3 การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้  
   วรรค 4 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการ

พิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอ คำแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
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   ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ

ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้น อย่าง
น้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การ
แปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็น
ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวน
คำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน  

 

วรรค 2 ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาทอ้งถิ่นด้วย 
เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจง ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

 
ที่ประชุม    -รับทราบ- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯเสนอชื่อบุคคลที่สมควรทำหน้าที่เป็นกรรมการแปรญัตติ 

และทุกคนที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญสมาชิกเสนอ
รายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญครับ 

 
นายพงศ์ชัย อำลอย  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายพงศ์ชัย อำลอย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อ 

นายอรรถพล งามพร้อม สมาชิกสภาฯเขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ ผู้รับรอง  1. นายอนันต์ มณีลาภ สมาชิกสภาฯ เขต 1  
    2. นายภราดร บัวพรหม สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
นายอนันต์ มณีลาภ  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายอนันต์ มณีลาภ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื ่อ 

นายพงศ์ชัย อำลอย สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติครับ 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ ผู้รับรอง  1.นายภราดร บัวพรหม สมาชิกสภาฯ เขต 1 
    2.นายอรรถพล งามพร้อม สมาชิกสภาฯเขต 2 
 
นายภราดร บัวพรหม  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
เลขานกุารสภาฯ กระผมนายภราดร บัวพรหม เลขานุการสภาฯ ขอเสนอชื่อ  
  นายอนันต์  มณีลาภ สมาชิกสภาฯเขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ ผู้รับรอง  1.นายพงศ์ชัย  อำลอย สมาชิกสภาฯ เขต 1 
    2.นายอรรถพล งามพร้อม สมาชิกสภาฯเขต 2 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ไม่ทราบว่ามีใครจะเสนอสมาชิกท่านใดเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ แปรญัตติอีกบ้างครับ ถ้ามีขอเชิญครับ 
 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ แปรญตัติอีก กระผมขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 ท่าน คือ 
   1.นายอรรถพล งามพร้อม สมาชิกสภาฯเขต 2 
   2.นายอนันต์ มณีลาภ  สมาชิกสภาฯเขต 1 
   3.นายพงศ์ชัย อำลอย  สมาชิกสภาฯเขต 1 
   ครับ เมื่อสมาชิกสภาฯมีมติรับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว สภาฯขอ

ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดอีกครั้ง 

   การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรกให้
เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554 ข้อ 109 เชิญเลขานุการสภาฯ นัดประชุมและเปิดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก ขอเชิญครับ 
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นายภราดร บัวพรหม  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ กระผมนายภราดร บัวพรหม เลขานุการสภาฯ ขอนัดประชุมและเปิด

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก เพ่ือเลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 
2563 นี้ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
หลักช้าง 

 
คณะกรรมการแปรญัตติ  - รับทราบ - 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  กระผมขอหารือที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ว่า ควรจะกำหนดระยะเวลา 
ประธานสภาฯ ในการแปรญั ตติกี่ วัน  ควรกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ

คณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้แสดงความคิดเห็น 
ขอเชิญครับ 

 
นายภราดร บัวพรหม  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ กระผม นายภราดร บัวพรหม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอว่า

ควรกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติรวม 3 วัน โดยกำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 28 , 29 และ 30 
กันยายน 2563 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลหลักช้าง  แล้วประชุมแปรญัตติในวันจันทร์ ที่  5  ตุลาคม 
2563  เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตำบลหลักช้าง ครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ ถ้ามีขอเชิญครับ 
 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองข้อเสนอของ นายภราดร บัวพรหม 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ก่อนลงมติขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วยครับ 
 
นายภราดร บัวพรหม   มีองค์ประชุมจำนวน   7   ท่าน  
เลขานุการสภาฯ    
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สมาชิกสภาฯท่านใด เห็นชอบ ตามที่นายภราดร บัวพรหม  
ประธานสภาฯ  เสนอมา โปรดยกมือครับ 
   
ที่ประชุม    เห็นชอบ  4  เสียง 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ กับข้อเสนอของ นายภราดร บัวพรหม 
ประธานสภาฯ โปรดยกมือครับ 
 
ที่ประชุม    ไมเ่ห็นชอบ  0  เสียง 
 
ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จำนวน           4            เสียง 
     ไม่เห็นชอบ        จำนวน           0            เสียง 
     งดออกเสียง       จำนวน           3            เสียง 
(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา/2.นายบุญฤทธิ์ ทิพย์ญาณ สท.เขต 1/ 3.นายคนิน ชาญสวัสดิ์ รองปธ.สภาเทศบาล) 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จำนวน      4      เสียง  
ประธานสภาฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของ นายภราดร บัวพรหม สมาชิกสภาฯ เขต 1 ที่ได้

กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติรวม 3 วัน โดยกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 28 , 29 
และ 30 กันยายน 2563 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตำบลหลักช้าง  แล้วประชุมแปรญัตติในวันวันจันทร์  ที่  5  
ตุลาคม 2563  เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.  ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลหลักช้าง ครับ 

 
ที่ประชุม    -รับทราบ- 
  
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.2 ญัตติ พิจารณาขอกันเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภา ชี้แจงรายละเอียดกฎหมายครับ  
 
นายภราดร บัวพรหม  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมภราดร บัวพรหม 
เลขานุการสภาฯ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายดังนี้ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 จนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
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ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 
  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวทีท่ำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการ
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

    กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้
ตามข้อผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลา 
เบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงิน
เหลือจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดการกันเงินต่อสภาครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายสมชาย ยะโส   เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายสมชาย
เลขานุการนายกฯ   ยะโส เลขานุการนายกฯ ขอชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติกันเงิน ดังนี้ 

 

เรื่องเดิม 
   ด้วยกองคลังได้แจ้งให้ทุกกองดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและ
แจ้งรายละเอียดโครงการในปีงบประมาณ 2563 ที่คาดว่าจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ 
2563 แต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นอีกในปีงบประมาณ 2564 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 เพ่ือกอง
คลังจะได้ดำเนินการกันเงินต่อไป 
 

ข้อเท็จจริง 
  กองคลังและกองช่าง ส่งรายละเอียดโครงการที่ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ 2563 แต่มี
ความจำเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 11 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   1. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Gard Reader) จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 
700 บาท รวม  2,800.- บาท 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Gard) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC ได ้
  -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
  -สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
  -สามารถใช้กับบัตรอเนกประสงค์ (Smart Gard) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts 
และ 1.8 Volts, ได้เป็นอย่างน้อย 
  (ตั้งตามกระทรวงไอทีซี) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 125) 
ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี  พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 
มิถุนายน 2563 และ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 
2563  ลงวนัท่ี  20 กรกฎาคม 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 
  2. เครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ งถังหมึกพิมพ์  ( Ink Tank 
Printer) ราคา 7,500 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm) 

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  5ภาพ ต่อนาที(ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาไดสู้งสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้
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- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (ตั้งตามกระทรวงไอซีที) 

 
  3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
ราคา 17,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
(ตั้งตามกระทรวงไอซีที) 
 
   4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที ่(ppm) 
   - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(ต้ังตามกระทรวงไอซีที) 
 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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5. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Gard Reader) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
700 บาท  รวม  1,400.-  บาท 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Gard) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC ได ้
  -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
  -สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้
  -สามารถใช้กับบัตรอเนกประสงค์ (Smart Gard) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts 
และ 1.8 Volts, ได้เป็นอย่างน้อย 
  (ตั้งตามกระทรวงไอทีซี) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 125) 
 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์การเกษตร 

6.  เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า จำนวน 84,000 บาท 
ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลล์ ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว กำลังสูบส่งสูงได้ไม่น้อยกว่า 40 เมตร ได้ปริมาณน้ำ
ที่สูบไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ของเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้ามีครบชุดพร้อมที่จะทำงาน 
ได้เมื่อนำไปติดตั้งกับระบบ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 42,000 บาท (ตั้งตามราคาท้องถิ่น) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 130) 
ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 
มิถุนายน 2563 และ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. 
2563  ลงวนัท่ี  20 กรกฎาคม 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
 
  7 . เครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank 
Printer) ราคา 7,500 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  

หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
 



-19- 
 

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 
ภาพต่อนาที (ipm)  

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100 Base-T  

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
(ตั้งตามกระทรวงไอซีที) 
 

   8. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำหรับกระดาษ
ขนาด A3 ยี่ห้อ EPSON รุ่น L3100 ราคา 14,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
          - มีความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด 5,760 x 1,440 dpi 

                    -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A4 30 หน้าต่อนาที 
                    -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A4 17 หน้าต่อนาที 
                    -  มีช่องเชื่อมต่อ USB 2.0 จำนวน 1 ช่อง 
                    -  มีถาดใส่กระดาษได้ 100 แผ่น 
                    -  สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal, Custom 
  (ตั้งนอกเหนือกระทรวงไอซีที) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
  9. โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณที่ตั้งเทศบาลตำบลหลักช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหลักช้าง อำเภอ
ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดดำเนินการ 

 1. งานปรับปรุงผิวพ้ืนลานจอดรถ ดำเนินการรื้อบดอัดแน่นชั้นรองพ้ืนทางปูผิวด้วยแอสฟัลท์
ติก คอนกรีตหนา 4 ซม. ผิวจราจรลาดยางรวมไมน่้อยกว่า 940 ตารางเมตร  

 2. งานก่อสร้างเสาธงสูง 11.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานของกรมที่ดิน จำนวน 1 งาน 
 3. งานปรับปรุงทางลาดคนพิการอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักช้าง โดยขยายความ

กว้างเพ่ิม 0.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมงานรื้อและติดตั้งราวสแตนเลสเดิม 
 4. งานเปลี่ยนกระจกผนังอาคารสำนักงานบางส่วนเป็นกระจกใสหนา 5 มม.พ้ืนที่รวม 100 

ตารางฟุต พร้อมเปลี่ยนกุญแจ 1 ชุด 
  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างเทศบาลตำบลหลักช้างกำหนด พร้อมติด ตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น  499,000.-บาท (-สี่แสนเก้า
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 61 ลำดับที่ 2 
 
  10. โครงการจัดทำป้ายเขตเทศบาลตำบลหลักช้าง จำนวน 5 ป้าย ตำแหน่งติดตั้งตาม
สถานที่ทางเทศบาลตำบลหลักช้างกำหนด รายละเอียดขนาดป้าย 1.20 × 2.40 เมตร เสาเหล็กชุปกั ลป์วา
ไนซ ์ขนาด 3 นิ้ว สูง 3.00 เมตรจากพ้ืนดิน แผ่นป้ายเหล็กซ้ิงค์หนา 1 มม.สติกเกอร์สะท้อนแสง  ประดับป้าย
ด้วยอัลลอยล์ บนล่างพร้อมโลโก้หน่วยงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บัวครอบเสาขนาด 2 นิ้ว ตีนเสา
หุ้มด้วยท่อใยหินกลมขนาด 6 นิ้วทาสีดำพร้อมทาสีดำ ราคาป้ายล่ะ 45,000.- บาท รวมเป็นเงิน 225,000.- 
บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 104 ลำดับที่ 5 
 

11.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายหนองกุ้ง หมู่ที่ 5 ต.หลักช้าง ตำบลหลัก
ช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลักษณะโครงการ เกรดเปิดไหล่ทางถนนเดิมตลอดสาย รื้อพ้ืน
ถนนเดิมช่วงที่ผิวจราจรเป็นหลุมลึกถึงชั้นรองพ้ืนทาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 238.00 เมตร ลงหินคลุกเสริม
จำนวน 47.60 ลบ.ม. (แน่น) ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น กว้าง 4.20 เมตร ยาว 238.00 เมตร ปูทับผิว
จราจรลาดยางแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร หนาเฉลี่ย 4 ซม. หรือผิว
จราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 952 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำลอดกลมจำนวน 1 จุด ท่อ ค.ส.ล.มอก.
ชั้น 3 ขนาด Ø 40x100 ซม. จำนวน 7 ท่อน ยาแนวปูนทรายทุกรอยต่อ รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างเทศบาลตำบลหลักช้าง แบบเลขที ่004/2562 ลงวันที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 พร้อมติดตั้ง 
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ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ าย งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 373,000.-บาท            
(-สามแสนเจ็ดหม่ืนสามพันบาทถ้วน-)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 43 ลำดับที่ 24 
 
ข้อกฎหมาย 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 จนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 ความว่า
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง
มิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมี
ความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
   กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 

  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว 
หากยังไมไ่ด้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

 

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา 

   เห็นควรเสนอโครงการรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของปีงบประมาณ 2563 
ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 11  โครงการ 
เป็นเงิน 1,234,700.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหม่ืนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ต่อสภาเทศบาลตำบล
หลักช้าง เพ่ือขออนุมัติกันเงินดังกล่าวไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

      ขอแสดงความนับถือ 

 
          (นายชินวรณ์  วิเชียร) 

     นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือแสดงความเห็นในประเด็นนี้ 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญครับ 
 
ที่ประชุม    -ไม่มี- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปราย กระผมขอให้เลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาฯ    นับองคป์ระชุมก่อนลงมติด้วยครับ 
 
นายภราดร บัวพรหม   มีองค์ประชุมจำนวน      7     ท่าน ครับ  
เลขานุการสภาฯ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สมาชิกสภาฯท่านใด เห็นชอบ ให้กันเงินของปีงบประมาณ 2563 
ประธานสภาฯ  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 โปรดยกมือครับ 
   
ที่ประชุม    เห็นชอบ  4  เสียง 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สมาชิกสภาฯท่านใด ไม่เห็นชอบ ให้กันเงินของปีงบประมาณ 2563
ประธานสภาฯ   ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 โปรดยกมือครับ 
 
ที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 
ที่ประชุม    มีมติ   เห็นชอบ           จำนวน           4            เสียง 
     ไม่เห็นชอบ        จำนวน           0            เสียง 
     งดออกเสียง       จำนวน           3            เสียง 
(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา/2.นายบุญฤทธิ์ ทิพย์ญาณ สท.เขต 1/ 3.นายคนิน ชาญสวัสดิ์ รองปธ.สภาเทศบาล) 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จำนวน      4      เสียง  
ประธานสภาฯ เห็นชอบให้กันเงินจำนวน 11 โครงการของปีงบประมาณ 2563 ไว้เบิกจ่ายใน

ปีงบประมาณ 2564  
 
ที่ประชุม    -รับทราบ-   

 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อื่นๆ 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายวินัย  มีแก้ว    เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาทุกท่านกระผม นายวินัย มีแก้ว 
รองนายกฯ ได้รับมอบหมายให้แถลงประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง  ประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 
เพ่ือให้สภาฯทราบ ดังนี้ 

 
 

 
       ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง 

          เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข ครั้งที่ 2 
                             ------------------------------------------------------ 

  ตามท่ีเทศบาลตำบลหลักช้าง ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลง
วันที่ 15  พฤษภาคม 2562  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักช้าง ตาม
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักช้าง และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่  
11  มิถุนายน  2562  แล้ว นั้น 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 10  จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว สำหรับรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ของเทศบาล 
http://www.lackchang.go.th 

  ประกาศ  ณ  วันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 
 

        (นายชินวรณ์  วิเชียร) 
      นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 

 
 

 
 

http://www.lackchang.go.th/
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       ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง 

          เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 
                             ------------------------------------------------------ 

  ตามท่ีเทศบาลตำบลหลักช้าง ได้ดำเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ครั้งที่ 3 โดยนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง ได้เห็นชอบการอนุมัติเพ่ิมเติมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี 
นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น และข้อ 24 ใหผู้้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนที่อนุมัติแล้วให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และ
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพ่ิ ม เติ ม  ครั้ งที่  3  โดย ได้ เผ ยแพร่ ให้ ท ราบ โดยทั่ วกั นท างเว็บ ไซต์ ของเทศบาล ตำบลหลั กช้ า ง 
http://www.lackchang.go.th 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  19  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 

 
        (นายชินวรณ์  วิเชียร) 

      นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออ่ืนเพ่ิมเติมอีก เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายอรรถพล งามพร้อม   เรียนท่านประธานสภา กระผมนายอรรถพล งามพร้อม 
ส.ท.เขต 2 สมาชิกสภาฯเขต 2 ขอเรียนถามฝ่ายบริหารเรื่องการจ่ายเงินอุดหนุน

ประปาส่วนภูมิภาคท่ีเทศบาลต้องการขยายแนวเขต 150 เมตร ข้างวัดธาตุ
น้อย ขณะนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว เพราะผ่านสภาฯไปนานแล้ว 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญฝ่ายบริหาร ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
 

http://www.lackchang.go.th/
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นายชินวรณ์  วิเชียร   เรียนท่านประธานสภา กระผมนายชินวรณ์ วิเชียร  
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง ขอชี้แจงว่า กระผมได้สั่งการให้สำนักปลัด

และกองช่างได้ดำเนินการแล้ว ขอให้ทั้งสองฝ่ายชี้แจงเพ่ือให้สมาชิกสภาฯ
ทราบครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญ ผอ.กองช่าง ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายถาวร  จันทบุรี   เรียนท่านประธานสภา กระผมนายถาวร  จันทบุรี ผอ.กองช่าง  
ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลหลักช้าง ขอเรียนชี้แจงว่า โครงการขยายเขตจ่ายน้ำของหมู่ที่ 

1 บ้านทุ่งปอน ตั้งงบประมาณไว้ 58510.67 บาท เพ่ืออุดหนุนให้ประปา
ภูมิภาคจันดี ประเด็นคือเมื่อสภาฯอนุมัติ ตามขั้นตอนจะต้องขอความ
เห็นชอบจากผู้ ว่ าราชการจังหวัด เมื่ อผู้ ว่าเห็นชอบเสร็จจึ งจะโอน
งบประมาณให้การประปาภูมิภาคสาขาจันดีต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนัก
ปลัดขออนุมัติเงินอุดหนุน ประเด็นที่ผมจะสอบถามในที่ประชุมคือ การโอน
งบประมาณตั้งจ่ายสำนักปลัดได้โอนมาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่า ดังนั้น ถ้าสามารถจะกันเงินตัวนี้ตั้งไว้ก่อน จำนวน 
58510.67 บาท ได้หรือไม่ อันนี้แล้วแต่สภาพิจารณาครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออ่ืนเพ่ิมเติมอีก เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายชินวรณ์  วิเชียร   เรียนท่านประธานสภา กระผมนายชินวรณ์ วิเชียร  
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง ขอให้ฝ่ายกองคลังชี้แจงว่า กรณีแบบนี้จะขอ

กันเงินต่อสภาฯได้หรือไม่  
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอเชิญ ผอ.กองคลัง ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นางวาสนา รักษาแก้ว  เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางวาสนา รักษาแก้ว ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองคลัง การเบิกจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.
2561 ไม่สามารถกันเงินไว้เบิกจ่ายไม่มีงบประมาณกันไว้ได้ 

   กรณีโครงการประปา ทุ่งปอน นั้นเป็นการอุดหนุนที่ทางเทศบาล
ไม่ไดก้ันเงิน การเบิกจ่ายจึงต้องให้สภาท้องถิ่นเห็นชอบก่อน แล้วเสนอผู้ว่า 
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  ราชการจังหวัดอนุมัติถึงจะเบิกจ่ายได้ โดยเจ้าของงบประมาณวางฎีกา

เบิกจ่ายกับกองคลัง 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญท่าน สท.อนันต์ มณีลาภ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายอนันต์ มณีลาภ   เรียนท่านประธานสภา กระผมนายอนันต์ มณีลาภ 
ส.ท.เขต 2 สมาชิกสภาฯเขต 2 ขอเรียนถามฝ่ายบริหารเรื่อง ประปาหมู่ที่ 4  ผมก็เห็น

แล้วว่าเงินสะสมก็มี แต่ตอนนี้ผมว่าน่าจะแก้ไขก่อนก่อนจะได้สร้างตรงนั้น
นะครับ เรื่องน้ำครับน้ำมันขุ่นมากนะครับของประปาหมู่ที่ 4 บ้านหาร โคก
มัน ในไส สามจุดนั้นถ้าน้ำคลองมินมาก็ขุ่น ขุ่นเหมือนน้ำคลองมินเลยนะ
ครับ ผมคิดว่าไม่ได้กรอง ชาวบ้านพูดกันเยอะนะครับลูกชายผมไปเที่ยวเค้า
ก็พูดฝากมาว่าให้พูดกับกองช่างให้ด้วยกว่าจะได้เจาะบ่อบาดาลครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับ ท่านอ่ืน มีอะไรเพ่ิมเติม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายบุญฤทธิ์ ทิพย์ญาณ   เรียนท่านประธานสภา กระผมนายบุญฤทธิ์ ทิพย์ญาณ  
สท.เขต 1 สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขออนุญาตนั่งและขออนุญาตใช้ภาษาท้องถิ่น ผมว่าถ้า

พูดการลงทุนนะลงในหมู่บ้านเรา เราเอาเงินเราไปสมทบ ถ้าเราใช้เงินของ
เราในองค์กรของเราทั้งหมด เพ่ือผลประโยชน์เราลงทุนและมีความคุ้มทุนใน
อนาคตจะดีกว่ามั้ย ผมขอเรียนท่านประธานแค่นี้ เพราะว่าถ้าเราลงทุนไป
ร่วมกับเค้าจริงแต่ว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับเราจะไม่ได้ เพราะผลประโยชน์
มันไปส่วนภูมิภาคมั้ย ตรงนี้ ผอ.กองช่าง ช่วยชี้แจงให้ผมเข้าใจพอสังเขป
ด้วยครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญครับ ผอ.กองช่าง 
ประธานสภาฯ 
 
นายถาวร  จันทบุรี   เรียนท่านประธานสภา กระผมนายถาวร  จันทบุรี ผอ.กองช่าง  
ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลหลักช้าง ประเด็นที่สมาชิกสภาฯสอบถามมานะครับมันเป็น

ประเด็นทางข้อกฎหมายมาว่า พ้ืนที่ใดที่มีการประปาภูมิภาคต่างๆอยู่
ให้บริการ ท้องถิ่นไม่สามารถไปดำเนินการจัดตั้งระบบประปาได้ เพราะเค้า
มามองเรื่องระบบ 1.ระบบการเงินการคลัง 2.ระบบคุมทุน ตัวนี้จริงแล้วที่
ผ่านมา หมู่ที่ 10  เป็นประเด็นทางระเบียบมันให้มาแบบนี้นะครับ เราไม่
สามารถไปดำเนินการได้เพราะมันอยู่ในชุมชน พ้ืนที่ที่ลงทุนมันก็ คือ ถ้าจะ
มองจุดคุ้มทุนผมเข้าใจในระบบหลักการบริหาร แต่ถ้าระบบคุมทุนผมว่ามัน 
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  น่าจะคุมกว่าที่เราลงทุน 1 ล้าน 2 ล้าน เพราะตัวนี้เราแค่ขยายท่อเมน 

ขอบคุณครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญครับ ท่านอรรถพล งามพร้อม  
ประธานสภาฯ 
 
นายอรรถพล งามพร้อม   เรียนท่านประธานสภา กระผมนายอรรถพล งามพร้อม 
ส.ท.เขต 2 สมาชิกสภาฯเขต 2 ขอเรียนถามฝ่ายบริหารเรื่อง ประปานี้ที่ผ่านสภาฯไป

แล้วจะแก้ปัญหาอย่างไร เพราะชาวบ้านเค้าถามว่าจะได้ใช้น้ำมั้ย เพราะ
เทศบาลต้องเอาน้ำไปให้เค้าทุกปี 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญ ผอ.กองช่างครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายถาวร  จันทบุรี   เรียนท่านประธานสภา กระผมนายถาวร  จันทบุรี ผอ.กองช่าง  
ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลหลักช้าง คือ หน่วยงานกองช่างเป็นผู้ให้โอนงบประมาณไปตั้ง

จ่าย เพ่ือตั้งจ่ายในหมวดรายจ่ายใหม่เป็นเงินอุดหนุนระบบประปานะครับ 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของประชาชน ประเด็นต่อมาคือเมื่อ
เข้าหลักเกณฑ์เป็นงบอุดหนุนต้องใส่งบประมาณ พูดตรงๆก็คือต้องเดินต่อ
ถ้าเกิดเป็นงานโครงสร้างผมก็สามารถทำเป็นขั้นตอนมาแบบนี้ ถ้าเกิดเป็น
งานอื่นมันไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงการกันเงิน ทุกฝ่ายต้องมารับผิดชอบเพราะ
มันเป็นงานโครงการของท้องถิ่นของเทศบาล เราจะทำยังไง วันเวลามีกี่วัน 
งบประมาณตรงนี้ถึงจะไม่หายไป ต้องมาดูว่าครั้งต่อไปเค้าจะประชุมวันที่
เท่าไหร่ ต้องมองเรื่องวันเวลาด้วยนะครับ ถ้าเกิดวันเวลาเลยไปสิ้น
ปีงบประมาณมันจะมีผลยังไง นะครับ นี่คือประเด็น ผมไม้ผลักภาระ แต่ทำ
หน้ าที่ มาตั้ งแต่ขั้นต้นมา แต่กองช่างไม่ ได้ เข้าไปก้าวล่วงในวิธีการ
งบประมาณนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญ ท่านนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายชินวรณ์  วิเชียร   เรียนท่านประธานสภา กระผมนายชินวรณ์ วิเชียร  
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง ในนามคณะผู้บริหารผมขอให้เจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องไปดำเนินการให้ทันภายในวันที่ 30 นะครับถ้าหากต้องเข้าสภา
พิจารณาอีกครัง้ ขอบคุณครับ 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอความเห็น เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมผมขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดประชุมเวลา 11.45 น. 
 

     (ลงชื่อ) นางสาวบุญนิศา ลักษณะแมน   ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นางสาวบุญนิศา ลักษณะแมน) 
              นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
     (ลงชื่อ)  นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี) 
                      นิติกรปฏิบัติการ 
 
     (ลงชื่อ)     นายภราดร บัวพรหม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายภราดร บัวพรหม) 
        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
 
 


