
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกรูด 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๓  คร้ังที่ ๑ 

วันที่  3  สิงหาคม  ๒๕63  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกรูด 

อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
************************** 

ผู้มาประชุม 
ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๑ นายทัตพล  เพชรจ าเริญ ประธานสภาฯ ทัตพล  เพชรจ าเริญ 
๒ นายวิสุทธิ์  พัฒน์จีน รองประธานสภาฯ วิสุทธิ์  พัฒน์จีน 
๓ นายสมโชค  สังฆ์ส าราญ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ สมโชค  สังฆ์ส าราญ 
๔ นางลัดดาวรรณ  เพชรคุต สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ลัดดาวรรณ  เพชรคุต 

๕ นายธนูศักดิ์  แพเพชรทอง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ธนูศักดิ์  แพเพชรทอง 
๖ นายสหัส  จันทร์เพ็ง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ สหัส  จันทร์เพ็ง 
๗ นายสุรศักด์ิ  ชูศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ สุรศักด์ิ  ชูศักดิ์ 
๘ นายสันติ  เมืองข า สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ สันติ  เมืองข า 
๙ นายส าราญ  จันทร์ภูชงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ส าราญ  จันทร์ภูชงค์สุร 

๑๐ นายประยงค์   เพชรหนู สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ นายประยงค์   เพชรหนู 
๑๑ นายสายัณห์  เมืองข า สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ สายัณห์  เมืองข า 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๑ นายโกวิทย์  วัชระสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีต าบลกรูด โกวิทย์  วัชระสวัสด์ิ 
๒ นายยงยุทธ  สังฆ์ส าราญ รองนายกเทศมนตรี ยงยุทธ  สังฆ์ส าราญ 
๓ นางฤทัยรัตน์  ด าเกิงเกียรติ รองนายกเทศมนตรี ฤทัยรัตน์  ด าเกิงเกียรติ 
๔ นายสมศักดิ์  ทองเกตุ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สมศักดิ์  ทองเกตุ 
๕ ร.ต.ท.สุวิทย์  คงสมาน ท่ีปรึกษาเทศบาล ร.ต.ท.สุวิทย์ คงสมาน 
6 นายวีรวัฒน์  เมืองน้อย ปลัดเทศบาล วีรวัฒน์  เมืองน้อย 
7 นางสาวปัทมา  หมื่นสุนทร ผอ.กองคลัง ปัทมา  หมื่นสุนทร 
8 นายเชิงชาย  สมุทร์เก่า ผอ.กองช่าง เชิงชาย  สมุทร์เก่า 
9 นายสุวิทย์  กาญจนวงศ์ หัวหน้าส านักปลัด สุวิทย์  กาญจนวงศ์ 

10 นายสรวิชญ์  ทองนา นิติกรช านาญการ สรวิชญ์  ทองนา 
 
 
 
 
 
 



-๑- 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น.   
 

  เมื่อท่ีประชุมพร้อม นายวีรวัฒน์  เมืองน้อย  ปลัดเทศบาลต าบลกรูด เลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลกรูดช่ัวคราวให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกรูดเข้าท่ีประชุม ตรวจสอบผู้เข้าประชุม  มีสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลกรูดเข้าประชุมจ านวน  11  คน ครบองค์ประชุม  นายกเทศมนตรีพร้อมคณะ ข้าราชการ  เข้า
ร่วมประชุม  เรียบร้อยแล้ว  นายทัตพล เพชรจ าเริญ  ประธานสภาเทศบาลต าบลกรูด  มอบหมายให้  นายวิสุทธิ์  
พัฒน์จีน  ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุม  

 อาศัยอ านาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562  
มาตรา  24  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547    แก้ไขฉบับ
ท่ี 2  พ.ศ. 2554 ข้อ 20 และข้อ 22  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกรูด การประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้ง
ท่ี 1  ประจ าปี 2563 ในวันท่ี 3   สิงหาคม 2563   เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลกรูด ในวันนี้  
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่  ๑   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                ๑.๑  รายงานสถานะการเงินการคลัง ณ วันที่  31 กรกฎาคม  2563 
ประธานฯ                   ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีกองคลัง  หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีเกี่ยวข้องน าเสนอและช้ีแจง 

 ให้ท่ีประชุมทราบ   
นายยงยุทธ  สังฆ์ส าราญ  รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงว่า  ได้รับข้อมูลสถานะการเงินการคลังเทศบาลต าบลกรูด  
จากนักวิชาการการเงินและบัญชี  กองคลังเทศบาลต าบลกรูด  และได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารเป็นผู้น าเรียน
ช้ีแจง สรุปได้ดังนี ้

สรุปสถานการณก์ารเงนิการคลัง  ประจ าปงีบประมาณ  2563 
เทศบาลต าบลกรดู 

อ าเภอกาญจนดษิฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
................................................ 

 
1.รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ   2562 
 ปีงบประมาณ 2562  มีรายรับท้ังส้ิน   52,884,424.65  บาท 
                                           มีรายจ่าย       48,623,876,79             บาท 
 มียอดรายรับสูงกว่ายอดรายจ่ายจริง     4,260,547.86              บาท 
 หัก  เข้าเงินทุนส ารองเงินสะสม  15 %        639,082.18                   บาท 
 ยอดรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงเข้าเงินสะสม    3,621,465.68             บาท 
 
2.รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง  ณ วันที่   31   กรกฎาคม 2563  
 ประมาณการรายรับท่ีต้ังไว้    63,000,000.00            บาท 
 รายรับจริง      43,701,030.36                   บาท 
 รายจ่ายจริง                         30,580,543.61                  บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย              13,120,486.75                   บาท 
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3.รายงานสถานะการเงิน ณ  วันที่  31  กรกฎาคม   2563 
 เงินสะสม       21,626,726.39             บาท 
 เงินทุนส ารองเงินสะสม       27,525,091.67             บาท 
 

สถานะการเงนิการคลัง  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  2563 

เทศบาลต าบลกรดู 
อ าเภอกาญจนดษิฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

................................................ 
1.สถานะการคลัง 
  1.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
         1.1.1  เงินฝากธนาคาร      64,395,664.07   บาท 
         1.1.2  เงินสะสม                                       21,626,726.39   บาท 
         1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม     27,525,091.67   บาท
  
         1.1.4  รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  -  โครงการ รวม  -      บาท 
 
2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
(1)  รายรับจริง  จ านวน                                43,701,030.36  บาท ดังนี้ 

หมวดภาษีอากร             421,767.03           บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                 356,057.96           บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                    360,500.00           บาท 
หมวดภาษีจัดสรร                         21,715,535.37           บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                20,811,269.00           บาท 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                 35,901.00           บาท 

 
(2) รายจ่ายจริง  จ านวน                30,580,543.61       บาท ดังนี ้

งบกลาง               11,858,206.00 บาท 
งบบุคลากร               9,265,012.00   บาท 
งบด าเนินงาน               4,935,725.61  บาท 
งบลงทุน                        2,429,050.00          บาท 
งบรายจ่ายอื่น                         -                บาท 
งบเงินอุดหนุน               2,056,660.00         บาท 

            รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี      -                บาท 
            รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                        35,890.00         บาท 
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ประธานฯ   มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  อย่างไร 
ที่ประชุม รับทราบ  ไม่มีผู้สอบถาม 
  1.2  รายงานการประเมินตนเองส าหรับการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตาม
เกณฑ์ช้ีวัดมาตรฐานบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลกรูด  ประจ าปี  2563 
ประธานฯ ผู้ท่ีผู้บริหารได้รับมอบหมาย ท่ีเกี่ยวข้องน าเสนอและช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ   
นายยงยุทธ  สังฆ์ส าราญ  รองนายกเทศมนตรี ช้ีแจงว่า  ตามท่ีคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) จัดท าเกณฑ์ช้ีวัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)  
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)  โดยน าเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ 
อปท. จ านวน   247 ตัวช้ีวัดไปใช้ในการประเมิน อปท. โดยให้ อปท.ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีประเมิน
ตนเอง จ านวน 2 แบบ ได้แก่ เทศบาล 1 และแบบเทศบาล 2 -1 ถึง 2-6  และแบบเทศบาล 3 ลงในโปรแกรม
ระบบประมวลผลเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายข้ันต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้
เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินอุดหนุน 
  ในการนี้  ทางเทศบาลต าบลกรูดได้ส่งผลการประเมินให้ส านักงาน ก.ก.ถ. เป็นท่ีเรียบร้อยทาง
ระบบออนไลน์แล้ว  จึงขอรายงานสรุปผลประเมินการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลกรูด  ซึ่งสรุปผล
การประเมินนั้นอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบให้กับสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลกรูดทราบ  ดังนี้ 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลต าบลกรูด  ตามด้านต่างๆ  ดังนี้ 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านผังเมือง 
3. ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 
4. ด้านการศึกษา 
5. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเท่ียว และการลงทุน 
6. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
7. ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลต าบลกรูด  ตามภารกิจ  ดังนี้ 
1. ภารกิจท่ี 1 ถนนและการระบายน้ า 
2.  ภารกิจท่ี 2 คลอง/ล าธาร บ่อน้ า และแหล่งน้ า 
3.  ภารกิจท่ี 3 ระบบประปาของเทศบาล (เฉพาะเทศบาลท่ีมีระบบประปา) 
4.  ภารกิจท่ี 4 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ 
5. ภารกิจท่ี 5 การคมนาคมและขนส่ง 
6.  ภารกิจท่ี 6 ด้านผังเมือง 
7.  ภารกิจท่ี 7 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
8.  ภารกิจท่ี 8 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุ 
9.   ภารกิจท่ี 9 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
10.  ภารกิจท่ี 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด 
11.  ภารกิจท่ี 11 การสาธารณสุขมูลฐาน 
12.  ภารกิจท่ี 12 การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
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13.  ภารกิจท่ี 13 การศึกษาในระบบ 
14.  ภารกิจท่ี 14 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย 
15.  ภารกิจท่ี 15 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
16.  ภารกิจท่ี 16 การจัดระเบียบชุมชน 
17.  ภารกิจท่ี 17 การจัดการความขัดแย้ง 
18.  ภารกิจท่ี 18 การป้องกันอาชญากรรมและการกระท าผิด 
19.  ภารกิจท่ี 19 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเท่ียว และการลงทุน 
20.  ภารกิจท่ี 20 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
21.  ภารกิจท่ี 21 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 
ประธานฯ มีท่านใดสงสัยประการใดบ้างครับ  เชิญสอบถามได้ครับ    
ที่ประชุม ไม่มีผู้สอบถาม 

 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม (คร้ังที่ผ่านมา) 
                        2.1    รับรองรายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2563  
                               เม่ือวันที่ 15  พฤษภาคม  2563 (คร้ังที่ผ่านมา) 
 

 
   

  ประธานสภา ฯ     ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งท่ีแล้วที่ได้แจกให้   มี
ข้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่   อย่างไร  ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุมโปรดยกมือ  ในการับรอง
รายงานการประชุม 
มติที่ประชุม     มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2563  เม่ือวันที่ 15 
พฤษภาคม 2563 จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  
  
ระเบียบวาระที่  ๓    เร่ืองเพื่อพิจารณา 
                        3.1  การพิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลกรูด  กรณีเลขานุการสภา 
เทศบาลต าบลกรูดพ้นจากต าแหน่ง 
 
ประธานสภาฯ      เชิญเลขานุการสภาช่ัวคราว  ช้ีแจงรายละเอียด 
 
เลขานุการสภาชั่วคราว  -การพิจารณาเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลกรูด  กรณีเลขานุการสภาเทศบาล 
ต าบลกรูดพ้นจากต าแหน่ง  เนื่องจาก  นางสาวปัทมา  หมื่นสุนทร  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  ซึ่งได้รับ
คัดเลือกจากสภาเทศบาลต าบลกรูด  ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลกรูด  ในสมัยประชุมสภา
เทศบาลต าบลกรูด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2563  เมื่อวันท่ี  15  พฤษภาคม  2563  แต่
ขณะนี้  นางสาวปัทมา  หมื่นสุนทร  ได้ขอยื่นหนังสือลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลกรูด  ต่อ
ประธานสภาเทศบาลต าบลกรูด  ต้ังแต่วันท่ี  1  กรกฎาคม  2563  เป็นผลท าให้ นางสาวปัทมา  หมื่นสุนทร  พ้น
จากต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลกรูด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี2)  พ.ศ.2554  ก าหนดการด าเนินการเลือกเลขานุการสภา
ท้องถิ่น  ดังนี้ 
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  ข้อ  15  ก าหนดให้  เมื่อประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา

ท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น  ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภา
ท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งท่ีว่าง  ในกรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งท่ีว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นท่ีมีขึ้นคราวแรกนับต้ังแต่วันท่ี
ต าแหน่งว่างลง   

  ข้อ  18  ก าหนดให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ท้ังนี้ ให้ค านึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น   

  ข้อ  13  ก าหนดให้วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ  8  มาใช้บังคับโดย
อนุโลม    

  ข้อ  8  ก าหนดให้  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งท่ีตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือ
ท่ีเสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุล
ของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือคนละหนึ่งช่ือ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ผู้
ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดนั้น 
โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากัน วิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลมให้ประธาน
ท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน  วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานท่ี
ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกัน
ไม่ได้ให้ประธานท่ีประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง  แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด สี และขนาด
อย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน  โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

  ข้อ  39  ก าหนดให้  การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

  ข้อ  63  ก าหนดให้  สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
ให้ยกมือข้ึนพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ท่ีของตนหรือ ณ ท่ีซึ่งจัด
ไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ
อภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละ
หนึ่งคน 

  ข้อ  14  ก าหนดให้  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

  ในการนี้   เพื่อให้มีการคัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลกรูดเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง   (ฉบับท่ี  2)  
พ.ศ.2554  ด้วยความเรียบร้อย  จึงขอให้ในท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลกรูดได้พิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภา
เทศบาลต าบลกรูด  กรณีเลขานุการสภาเทศบาลต าบลกรูดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาเทศบาลกรูด  
ดังกล่าวต่อไปครับ  ขอบคุณครับ  
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ประธานสภา ฯ     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
2547  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2554  ท่ีได้ก าหนดให้ก าหนดการด าเนินการเลือกเลขานุการสภา
ท้องถิ่น  กรณีเทศบาล  ข้อ  18  ก าหนดให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ท้ังนี้ ให้ค านึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น  ข้อ  13  ก าหนดให้วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้น า
ความในข้อ  8  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  และข้อ  8  ก าหนดให้  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งท่ีตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
ท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
รับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น โดย
วิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือคนละหนึ่งช่ือ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานท่ีประชุมประกาศคะแนน
ต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่
เฉพาะผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธี
จับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน วิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ ๓๙ มาใช้
บังคับโดยอนุโลมให้ประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน  วิธีจับสลาก
ตามวรรคหนึ่งให้ประธานท่ีประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับ
สลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานท่ีประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตร
สลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า 
“ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
ท้องถิ่น” 

ฉะนั้น  เพื่อให้การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลกรูด  เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น  ขอให้
สมาชิกสภาได้เสนอช่ือข้าราชการหรือสมาชิกสภาเทศบาล  ให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลกรูด  โดยการ
เสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาฯแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  
ขอเชิญสมาชิกฯ  เสนอช่ือครับ 
นายสมโชค  สังฆ์ส าราญ  สท.เขต  1 กระผมขอเสนอ  นายวีรวัฒน์  เมืองน้อย  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล  เป็น
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกรูด  แทนต าแหน่งท่ีว่างครับ 
ประธานสภา ฯ   มีสมาชิกฯ  ท่านใดรับรองครับ 
นายสันติ  เมืองข า  สท.เขต  2      กระผมขอรับรอง  นายวีรวัฒน์  เมืองน้อย  ครับ    
ประธานสภา ฯ   ขอให้สมาชิกฯ  รับรองอีกอย่างน้อยหนึ่งท่านครับ 
นายประยงค์   เพชรหนู   สท.เขต  2  กระผมขอรับรอง  นายวีรวัฒน์  เมืองน้อย  ครับ 
ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกฯ  ท่านใดรับรองอีกไหมครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกฯ  ท่านใดเสนอช่ือข้าราชการหรือสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  ให้เป็นเลขานุการสภา
เทศบาลต าบลกรูดอีกบ้างครับ   
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา ฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอช่ือข้าราชการหรือสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นเพิ่มเติม  ให้เป็น
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกรูด  ผมถือว่ามีสมาชิกฯ  ในสภาฯ  ได้เสนอช่ือ นายวีรวัฒน์  เมืองน้อย  เป็น
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกรูด  แทนต าแหน่งท่ีว่าง  เพียงท่านเดียวนะครับ 
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ประธานสภา ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2554  ข้อ  14  ก าหนดให้  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่ง
คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  ฉะนั้นในการคัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลกรูดในครั้งนี้  ในสภาฯ  ได้เสนอ
ช่ือเพียงคนเดียว  ซึ่งตามระเบียบถือว่าผู้ท่ีถูกเสนอช่ือเพียงคนเดียว  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  ซึ่งผู้ท่ีได้รับเลือกให้
ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลกรูด  แทนต าแหน่งท่ีว่างในการประชุมครั้งนี้  คือ  นายวีรวัฒน์  เมือง
น้อย  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล 

๓.2 เร่ือง   พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
วาระที่ 1  (ขั้นรับหลักการ)   
ประธานสภา ฯ          เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕64     
                            วาระท่ี ๑  (ข้ันรับหลักการ)  ขอให้เลขานุการสภา ฯ  ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
เลขานุการสภาฯ        ช้ีแจงข้อกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ 

                  ข้อ ๒๓   ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในช้ันต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ัง
งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณรวบรวม  และจัดท าเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 

       พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒                 
       มาตรา ๖๒ จัตวา๘๒  ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
       ตามมาตรา ๖๒ ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างเทศ 

บัญญัติจากนายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศ
บัญญัตินั้นให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีท่ีแล้วไปพลาง
ก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีค าส่ังยุบสภาเทศบาลใน
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาเทศบาล การเสนอการแปรญัตติหรือการกระท าใดๆ  ท่ีมี
ผลให้สมาชิกมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได้ 
ประธานสภา  ขอเชิญนายกเทศมนตรีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ช้ีแจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล   
 
นายยงยุทธ  สังฆ์ส าราญ  รองนายกเทศมนตรี  ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร  ให้น าเรียนช้ีแจง  ดังนี ้
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกรูด 
          

           บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลกรูด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลกรูดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลกรูดจึงขอช้ีแจงให้
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี ้
  

1. สถานะการคลัง 
    

1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
 

      

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี ้

 

      

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 63,283,118.50 บาท 
      

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 21,626,726.39 บาท 
      

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 27,525,091.67 บาท 
      

1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ รวม 
835,000.00 บาท 

      

1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 18 โครงการ รวม 5,784,102.32 
บาท 

 

    

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 

  

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 

    

(1) รายรับจริง จ านวน 40,283,305.17 บาท ประกอบด้วย 
 

      

หมวดภาษีอากร จ านวน 239,147.88 บาท 
      

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 181,992.10 บาท 
      

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 356,057.96 บาท 
      

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
      

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 356,000.00 บาท 
      

หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
      

หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 19,438,950.23 บาท 
      

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 19,711,157.00 บาท 
   

   
 

 



 
 
 

    

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 35,901.00 บาท 
 

    

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 30,152,393.61 บาท ประกอบด้วย 
 

      

งบกลาง จ านวน 11,858,206.00 บาท 
      

งบบุคลากร จ านวน 9,265,012.00 บาท 
      

งบด าเนินงาน จ านวน 4,878,575.61 บาท 
      

งบลงทุน จ านวน 2,093,940.00 บาท 
      

งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
      

งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,056,660.00 บาท 
 

    

(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 35,890.00 บาท 
 

    

(5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 1,960,000.00 บาท 
 

    

(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
 

  

(7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 

ค าแถลงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลกรูด 

อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  

รายรับจริง 
ป ี2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง 
      

  

หมวดภาษีอากร 810,955.55 750,000.00 300,000.00 
  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 517,730.70 220,000.00 253,000.00 
  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 368,040.19 380,000.00 350,000.00 
  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 573,500.00 300,000.00 505,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,270,226.44 1,650,000.00 1,408,000.00 
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  

หมวดภาษีจัดสรร 28,588,216.66 20,310,000.00 23,610,000.00 
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รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

28,588,216.66 20,310,000.00 23,610,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

      

  

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 21,900,423.00 41,040,000.00 36,982,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

21,900,423.00 41,040,000.00 36,982,000.00 

รวม 52,758,866.10 63,000,000.00 62,000,000.00 
 

 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ 
      

  

งบกลาง 12,588,775.00 15,213,100.00 16,759,900.00 
  

งบบุคลากร 10,890,141.00 14,493,020.00 13,798,500.00 
  

งบด าเนินงาน 6,219,465.20 15,282,540.00 14,889,800.00 
  

งบลงทุน 1,362,090.00 14,225,940.00 13,280,800.00 
  

งบรายจ่ายอื่น 0.00 27,000.00 27,000.00 
  

งบเงินอุดหนุน 2,828,000.00 3,758,400.00 3,244,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 33,888,471.20 63,000,000.00 62,000,000.00 

รวม 33,888,471.20 63,000,000.00 62,000,000.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ เทศบาลต าบลกรูด 
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 

 
 

        
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 14,283,350 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,685,700 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 6,856,220 

  แผนงานสาธารณสุข 1,111,700 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 19,251,130 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,035,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 910,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานการเกษตร 77,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 16,759,900 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 62,000,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลกรูด อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
     งาน 

 

 งบ 
 

 
  
 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ 
งานบริหารงาน

คลัง 
รวม 

 งบบุคลากร 6,401,160 0 2,231,580 8,632,740 

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 2,848,320 

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,552,840 0 2,231,580 5,784,420 

 งบด าเนินงาน 4,216,630 20,000 1,296,180 5,532,810 

     ค่าตอบแทน 907,630 0 716,180 1,623,810 

     ค่าใช้สอย 2,060,000 20,000 250,000 2,330,000 

     ค่าวัสดุ 579,000 0 230,000 809,000 

     ค่าสาธารณูปโภค 670,000 0 100,000 770,000 

 งบลงทุน 34,650 0 56,150 90,800 

     ค่าครุภัณฑ์ 34,650 0 56,150 90,800 

 งบรายจ่ายอื่น 27,000 0 0 27,000 

     รายจ่ายอื่น 27,000 0 0 27,000 

 รวม 10,679,440 20,000 3,583,910 14,283,350 
 

 

   
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 

     งาน 
 

 งบ 
 

 
  
 

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการรักษาความ

สงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 

 งบบุคลากร 576,300 0 576,300 

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 576,300 0 576,300 

 งบด าเนินงาน 255,000 854,400 1,109,400 

     ค่าตอบแทน 145,000 0 145,000 

     ค่าใช้สอย 110,000 644,400 754,400 

     ค่าวัสดุ 0 210,000 210,000 

 รวม 831,300 854,400 1,685,700 
  

แผนงานการศึกษา 
 

 
     งาน 

 

 งบ 
 

 
  
 

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 

งานระดับ
มัธยมศึกษา 

รวม 

 งบบุคลากร 1,838,220 0 0 1,838,220 

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,838,220 0 0 1,838,220 

 งบด าเนินงาน 189,000 1,885,000 0 2,074,000 

     ค่าตอบแทน 79,000 0 0 79,000 

     ค่าใช้สอย 110,000 579,040 0 689,040 

     ค่าวัสดุ 0 1,305,960 0 1,305,960 

 งบเงินอุดหนุน 0 2,914,000 30,000 2,944,000 

     เงินอุดหนุน 0 2,914,000 30,000 2,944,000 

 รวม 2,027,220 4,799,000 30,000 6,856,220 
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แผนงานสาธารณสุข 
 

 
     งาน 

 

 งบ 
 

 
  
 

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น 

รวม 

 งบบุคลากร 544,200 0 544,200 

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 544,200 0 544,200 

 งบด าเนินงาน 83,000 472,500 555,500 

     ค่าตอบแทน 43,000 0 43,000 

     ค่าใช้สอย 40,000 422,500 462,500 

     ค่าวัสดุ 0 50,000 50,000 

 งบลงทุน 12,000 0 12,000 

     ค่าครุภัณฑ์ 12,000 0 12,000 

 รวม 639,200 472,500 1,111,700 
  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

     งาน 
 

 งบ 
 

 
  
 

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ 

รวม 

 งบด าเนินงาน 30,000 30,000 

     ค่าใช้สอย 30,000 30,000 

 รวม 30,000 30,000 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

     งาน 
 

 งบ 
 

 
  
 

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

รวม 

 งบบุคลากร 2,207,040 0 0 2,207,040 

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,207,040 0 0 2,207,040 

 งบด าเนินงาน 1,725,090 600,000 1,298,000 3,623,090 

     ค่าตอบแทน 345,090 0 0 345,090 

     ค่าใช้สอย 450,000 0 1,018,000 1,468,000 

     ค่าวัสดุ 900,000 600,000 280,000 1,780,000 

     ค่าสาธารณูปโภค 30,000 0 0 30,000 

 งบลงทุน 9,000 13,162,000 0 13,171,000 

     ค่าครุภัณฑ์ 9,000 0 0 9,000 

     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 13,162,000 0 13,162,000 

 งบเงินอุดหนุน 0 250,000 0 250,000 

 รวม 3,941,130 14,012,000 1,298,000 19,251,130 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 

    

งาน 
 

 งบ 
 

 

   

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 

 งบด าเนินงาน 1,035,000 1,035,000 
     ค่าใช้สอย 1,035,000 1,035,000 
 รวม 1,035,000 1,035,000 

 

 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 

    

งาน 
 

 งบ 
 

 

   

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 

 งบด าเนินงาน 450,000 410,000 860,000 
     ค่าใช้สอย 450,000 410,000 860,000 
 งบเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000 
     เงินอุดหนุน 0 50,000 50,000 
 รวม 450,000 460,000 910,000 

  

แผนงานการเกษตร 
 

 

    

งาน 
 

 งบ 
 

 

   

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 

 งบด าเนินงาน 70,000 70,000 
     ค่าใช้สอย 50,000 50,000 
     ค่าวัสดุ 20,000 20,000 
 งบลงทุน 7,000 7,000 
     ค่าครุภัณฑ์ 7,000 7,000 
 รวม 77,000 77,000 

 

 

 

แผนงานงบกลาง 
 

 

    

งาน 
 

 งบ 
 

 

   

งบกลาง รวม 

 งบกลาง 16,759,900 16,759,900 
     งบกลาง 16,759,900 16,759,900 
 รวม 16,759,900 16,759,900 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลกรูด 
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาน ี

 

 

        โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562มาตรา 62  และค าส่ังจังหวัด        
สุราษฎร์ธานี ท่ี 8929/2561 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง แก้ไขค าส่ังมอบอ านาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัด จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลกรูด และนายอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
  ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 62,000,000 บาท 

  

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 62,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

 

 
แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 14,283,350 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,685,700 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 6,856,220 
  แผนงานสาธารณสุข 1,111,700 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 19,251,130 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,035,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 910,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานการเกษตร 77,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 16,759,900 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 62,000,000 
 

 
 

  ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 0 บาท ดังนี้  
 

 

งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 
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ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลกรูดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล 

 

 
  

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต าบลกรูดมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
        

    

ประกาศ ณ วันท่ี ...................................................................... 
      

  

      

  

    

 (ลงนาม)................................. 
      (นายโกวิทย์ วัชระสวัสด์ิ) 
      ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลกรูด 

เห็นชอบ   

        

        

(ลงนาม)..................................................   

(สมชาย เรืองจันทร์)   

ต าแหน่ง นายอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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เหตุผล 
 เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารท่ีได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

 
ประธานฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕64     วาระท่ี ๑  (ขั้นรับหลักการ)   ว่าควรจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ 
อย่างไร  หรือจะมีการอภิปรายก่อนท่ีจะหลักการดังกล่าว   ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณา  และก่อนท่ีจะ
พิจารณาว่าจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติหรือไม่  นั้น  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล    
เลขานุการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน 
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้วเพื่อประโยชน์
แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็
ได้ 

  ข้อ ๔๘ ในกรณีที่สภาท้องถ่ินมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ประธาน 
สภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อ
ยุติตามจ านวนท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด โดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ ๑๒ แห่ง
ระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายช่ือกรรมการหา
ข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ ท้ังนี้ ให้ด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันท่ีสภาท้องถิ่นมีมติไม่รับ
หลักการให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันท่ีสภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 
ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ถ้าไม่สมาชิกท่านใดอภิปราย    ขอมติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า  
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕64    
วาระท่ี ๑  ขั้นรับหลักการ   โปรดยกมือ (เลขาฯเป็นผู้นับ) 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 9   
เสียง   งดออกเสียง 2 เสียง 
 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ กับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕64  วาระท่ี ๑  (ข้ันรับหลักการ)   โปรดยกมือ 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ยกมือ 
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ประธานสภาฯ เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ได้มีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  วาระท่ี ๑ (ขั้นรับหลักการ)  จ านวน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี   
และงดออกเสียง  2  เสียง  

  เมื่อท่ีประชุมสภามีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕64  วาระท่ี ๑  ขั้นตอนรับหลักการแล้ว  ล าดับต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง 
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

  ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด 
และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยภายใน
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็น
ควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอ
ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  ข้อ ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม 
และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่าง
น้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน
ค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย 
เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกีย่วกับรายงานนั้น 
ประธานฯ เพื่อให้การด าเนินการประชุมฯ เป็นไปตามระเบียบ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 107 ภายใต้
ข้อบังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง     จึงขอให้
ทุกท่านได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ประธานฯ ขอให้สมาชิกมีความเห็นว่าสมควรจะแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คน 
นายสายัณห์  เมืองข า  สท.เขต 2      ผมขอเสนอว่าควรมีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  3  คนเท่ากับ
ปีงบประมาณท่ีแล้วครับ 
 



-21- 
 

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานฯ ถ้าในท่ีประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น  ผมขอให้ ท่ีประชุมลงมติว่าให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  คน  ตามท่ี  นายสายัณห์  เมืองข า  เสนอมา  ครับ 
ที่ประชุม ยกมือ  เห็นด้วย  จ านวน  9  เสียง  ไม่เห็นด้วย  ไม่มี  งดออกเสียง  2  เสียง 
           คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานฯ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบท่ีก าหนด จึงขอให้ท่านได้น าเสนอผู้
สมควรได้รับคัดเลือกท าหน้าท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  3  ท่าน  วิธีการคือ ผู้เสนอเสนอท่านใดแล้วเจ้าตัว
ยืนยันรับ มีผู้รับรอง 2 ท่าน และประกาศแต่งต้ังต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็น และน าเสนอ 

คนที่ 1  นายสมโชค  สังฆ์ส าราญ  เสนอ นายธนูศักด์ิ แพเพชรทอง เป็นกรรมการแปรญัตติ    
ผู้รับรอง 2 คน นายสันติ  เมืองข า/ นายประยงค์  เพชรหนู 

ประธานฯ มีท่านใดเสนอสมาชิกฯ ท่านอื่นอีกไหมครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายธนูศักด์ิ แพเพชรทอง เป็นกรรมการแปรญัตติ ขอมติท่ีประชุม โปรดยก
มือ 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ให้ นายธนูศักด์ิ แพเพชรทอง เป็นกรรมการแปร
ญัตติ 

คนที่ 2  นายสันติ  เมืองข า เสนอ นายส าราญ  จันทร์ภูชงค์ 
 ผู้รับรอง 2 คน นายสายัณห์ เมืองข า / นายสมโชค  สังฆ์ส าราญ 

ประธานฯ มีท่านใดเสนอสมาชิกฯ ท่านอื่นอีกไหมครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายส าราญ จันทร์ภูชงค์ เป็นกรรมการแปรญัตติ ขอมติท่ีประชุม โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ให้นายส าราญ จันทร์ภูชงค์ เป็นกรรมการแปรญัตติ 

คนที่ 3  นายส าราญ  จันทร์ภูชงค์ เสนอ นายสายัณห์  เมืองข า 
 ผู้รับรอง 2 คน  นายธนูศักดิ์ แพเพชรทอง / นายสุรศักด์ิ  ชูศักดิ์ 

ประธานฯ มีท่านใดเสนอสมาชิกฯ ท่านอื่นอีกไหมครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายสายัณห์  เมืองข า เป็นกรรมการแปรญัตติ ขอมติท่ีประชุม โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ให้นายสายัณห์  เมืองข า เป็นกรรมการแปรญัตติ 
ประธานฯ         ถือว่าผู้ท่ีได้รับคัดเลือกท้ัง 3 ท่านคือ นายธนูศักด์ิ  แพเพชรทอง   นายส าราญ  จันทร์ภูชงค์   
นายสายัณห์   เมืองข า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ีพิจารณาค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ และขอ
หารือท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่าควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน?  ขอเชิญ
ท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอญัตติต่อไป  
นายสันติ  เมืองข า  สท.เขต  ๒  เสนอ ก าหนดระยะเวลาในการรับเสนอค าแปรญัตติ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ  
ดังนี้   

  ก าหนดระยะเวลารับเสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ระหว่างวันท่ี 4 –6  
สิงหาคม  ๒๕63  ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกรูด  ก าหนดวันประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติ วันท่ี 7 สิงหาคม ๒๕63 เวลา ๑๐.๐๐  น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกรูด  และ
ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เสนอสภาพิจารณา  ในวาระท่ี  2  ขั้น
แปรญัตติ   
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และวาระ  3  ขั้นลงมติ  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2  ในวันท่ี  11  สิงหาคม  2563  
ครับ  
ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  

  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น  จึงขอมติท่ีประชุม โปรดยกมือ                        
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ  ก าหนดระยะเวลารับเสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  4–
6  สิงหาคม ๒๕63  ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกรูดเทศบาลต าบลกรูด 
ก าหนดวันประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ วันท่ี 7 สิงหาคม ๒๕63  เวลา ๑๐.๐๐  น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลกรูด และส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เสนอสภา
พิจารณา  ในวาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ  และวาระ  3  ขั้นลงมติ  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  
2  ในวันท่ี  11  สิงหาคม  2563  ตามท่ีเสนอ จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  

  3.3 เร่ือง พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2563    
ประธานสภาฯ      เชิญฝ่ายบริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย  ช้ีแจงรายละเอียด 
นายยงยุทธ  สังฆ์ส าราญ  รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงว่า      ด้วยงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด  มีความ
จ าเป็นขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563  เนื่องจากงบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

โอนเพิ่ม แผนงานศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ  จ านวน  30,000.00 บาท       
จากแผนงานศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน  เง ิน

อุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ เพื่อจ่าย
เป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธ ี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565)  ของเทศบาลต าบลกรูด หน้า 70 ล าดับท่ี 6 (ส านักปลัด) งบประมาณตั้งไว้ 20 ,000.- บาท  คงเหลือ 
20,000.- บาท โอนเพิ่ม 30,000.- บาท รวมเป็นเงิน 50,000.- บาท 

 โอนลด จ านวน 30,000.00 บาท   
จากแผนงานศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี ่ยวกับการรับรองและพิธีการ (1) ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการงานราชพิธี / รัฐพิธีและวัน
ส าคัญทางราชการ เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการงานราชพิธี / รัฐพิธีและวันส าคัญทาง
ราชการ เช่นจัดงานต่าง ๆ ในวันส าคัญของทางราชการ งานเตรียมการรับเสด็จฯ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันของ อปท.พ.ศ.2559 และระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
2561-2565)ของเทศบาลต าบลกรูด หน้า 69 ล าดับที่ 5 (ส านักปลัด)  การโอนงบประมาณดังกล่าว  เป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. (ฉบับท่ี  3 ) ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็น
อ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  อนึ่งส าหรับเทศบาลจะขอเบิกจ่ายด้านเงินอุดหนุนท่ีจะต้ังรายการใหม่ให้
เทศบาลขอความเห็นชอบจากสภาและผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนเบิกจ่าย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ทวิ การเบิกจ่ายเงินตามมาตรา 67(8) และการจ่ายเงิน
เพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัด อนุมัติแล้ว   
ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. (ฉบับท่ี  3 ) ข้อ 26  ดังกล่าว  เทศบาลต าบลกรูดจึงขอความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลต าบลกรูดเพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป 
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ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อข้องใจหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ส าหรับการขอโอนงบประมาณดังกล่าว 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานฯ หากไม่มีท่านใดข้องใจและสอบถามเพิ่มเติม  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาว่าเห็นชอบด้วยกับการขอ
โอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่  ถ้าท่านใดเห็นชอบกับการขอโอนงบประมาณดังกล่าว  โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม ยกมือเห็นชอบ  จ านวน  9  เสียง 
ประธานฯ มีท่านใดไม่เห็นชอบกับการขอโอนงบประมาณดังกล่าว  โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดยกมือ 
เลขาฯ  สรุปการลงคะแนนเสียงการพิจารณาความเห็นชอบกรณีเทศบาลต าบลกรูดการขอโอน
งบประมาณประจ าปี  พ.ศ.2563  ดังกล่าว  มีผู้ยกมือเห็นชอบ  จ านวน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งด
ลงคะแนนเสียง  จ านวน  2  เสียง   
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2563  
ระเบียบวาระที่  ๔         เร่ือง  อื่น ๆ  (ถ้ามี) 
นายธนูศักดิ์  แพเพชรทอง   สท.เขต 1    สอบถามการบริหารงาน การบริการของเทศบาลตามอ านาจหน้าท่ี  
ดังนี้         

1. เรื่องความคืบหน้าในการซ่อมไหล่ถนนสายปากคู - ไสใน  ไม่ทราบว่ามีความ 
คืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับ 

2. เรื่องถนนสายป้าพัวมีความช ารุดเป็นหลุมบ่อมีขนาดความกว้างของหลุมใหญ่มาก 
สัญจรไปมาล าบาก  เกรงว่าจะมีการเกิดอุบัติเหตุ  ขอให้เร่งด าเนินการซ่อมแซมด้วยครับ 
   3.  เรื่องถนนหมู่ท่ี  2  ช่วงสายบ้านท่าเฟือง - ส่ีแยกบ้านแขก  ถนนสายนี้เป็นหลุ่มเป็น
บ่อมานานแล้ว  ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไป - มา ยากล าบากมาก  ซึ่งประชาชนได้ใช้เส้นทางสายนี้สัญจร
เป็นจ านวนมาก  เทศบาลยังไม่ได้ด าเนินการซ่อมแซมหรือท าใหม่ 

           4. เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างทางภายในต าบลท่ีได้ก าหนดไว้แต่ละหมู่บ้าน  ว่าได้ด าเนินการ 
คืบหน้าย่างไรแล้ว    
   5. เรื่องโครงการก่อสร้างหลังคาท่ีจอดรถของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด  คืบหน้า
อย่างไรแล้วครับ 
นายโกวิทย์  วัชระสวัสด์ิ  กระผมขอช้ีแจงในส่วนการซ่อมไหล่ถนนสายปากคู - ไสใน  ถนนสาย
นายกเทศมนตรี   นี้อยู่ในความรับผิดชอบของ  อบจ.  ซึ่งเทศบาลได้แจ้งเป็นหนังสือให้  อบจ.   
ทราบหลายครั้งแล้ว  แต่ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างไร  เทศบาลจะประสานไปอีกจนกว่าจะได้รับค าตอบจาก  อบจ. 
ครับ  ความคืบหน้าเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบต่อไปครับ   ในส่วนของถนนสายป้าพัวก็อยู่ในความ
รับผิดชอบของ  อบจ. เช่นกัน  เทศบาลจะด าเนินการประสานไปยัง  อบจ. ให้เข้าด าเนินการซ่อมแซมต่อไปครับ  
ส่วนถนนสายหมู่ท่ี  2  บ้านท่าเฟือง - ส่ีแยกบ้านแขก  ตอนนี้ได้ส่ังการให้กองช่างด าเนินการตรวจสอบแล้วครับ  
ซึ่งจะด าเนินการในไม่ช้าครับ  โดยจะใช้งบประมาณในส่วนของเงินสะสมครับ  ส่วนในเรื่องการก่อสร้างหลังคาท่ี
จอดรถของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น  เทศบาลจะเร่งด าเนินการรวมท้ังการปรับอีกหลายด้านในส่วนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กครับ  ส่วนในส่วนของไฟฟ้าส่องสว่างของแต่ละหมู่บ้านกระผมขอใหผู้้อ านวยการกองช่างช้ีแจงครับ 
นายเชิงชาย  สมุทร์เก่า ส าหรับไฟ้ฟ้าส่องสว่างทางแต่ละหมู่บ้าน  ขณะนี้กองช่างได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ติดต้ัง 
ผอ.กองช่าง  ไว้พร้อมแล้วครับ  ขอให้ท่านสมาชิกได้แจ้งนายช่างไฟฟ้าไปติดต้ังได้เลยครับ 
ประธาน ฯ                  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่   
ที่ประชุม  รับทราบ ไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม 
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ประธานฯ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลกรูด  การประชุมสามัญ 
สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี ๒  ประจ าปี  2563   ในวันท่ี 11 สิงหาคม ๒๕63 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลกรูด เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒564  ในวาระท่ี ๒  และวาระท่ี ๓  
ต่อไป   ประธานฯกล่าวขอบคุณและปิดประชุม 
 
เลิกประชุม เวลา   ๑2.3๐  น. 
 

(ลงช่ือ)                                          ผู้จดรายงาน     
                                      (นายวีรวัฒน์  เมืองน้อย) 
                                                             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกรูด 
 

(ลงช่ือ)                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                     (นายวิสุทธิ์  พัฒน์จีน) 

     รองประธานสภาเทศบาลต าบลกรูด 
 

ลงช่ือ 
 

(นายทัตพล  เพชรจ าเริญ) 
                ประธานสภาเทศบาลต าบลกรูด 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว 
เมื่อวันท่ี  6  สิงหาคม   พ.ศ. ๒563  สภาเทศบาลต าบลกรูด  ได้รับรองรายงานการประชุมครั้ง 

นี้แล้ว   ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2  
ประจ าปี  2563  เมื่อวันท่ี  11  สิงหาคม  2563 

(ลงช่ือ)         กรรมการ       
         (นายสมโชค   สังฆ์ส าราญ)    
   
(ลงช่ือ)      กรรมการ  ลงช่ือ 
          (นายประยงค์    เพชรหนู)    (นายทัตพล  เพชรจ าเริญ) 
              ประธานสภาเทศบาลต าบลกรูด 
(ลงช่ือ)        กรรมการ 
         (นายสายัณห์    เมืองข า) 
                                       
 


