
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี ๒  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ หองประชุมวิชาการศูนยการเรียนรูชุมชนเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  

อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร 

 

ลําดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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ผูมาประชุม 

นายชัยพงค    งิ้วไชยราช    

นายรุงเพชร   แกวพาดี   

นายวิรัช    คํามุลตร ี

นายวิสัณ  งิ้วโสม 

นางกีระวรรณ  ครุดอุทา 

นายวิโส   ริยะบุตร 

นายสรศักด์ิ  ใครบุตร 

นายธวัช    ตุยไชย 

นายดวงดี   เพริศแกว 

นายธนากร   งอธิราช 

นายวิทวัส   แงมสุราช 

นายเจษฎา  พวงเงิน 

 

ผูไมมาประชุม 

นายจันทร    แงมสุราช 

 

ผูเขารวมประชุม 

นายวัชรินทร   รุณจักร 

นายศิริพงษ อุดมวรรณรัตน 

นางประนอม  งิ้วโสม 

นายจิระศักด์ิ  โพธ์ิละคร 

นางรัชนีกร  โทอิ้ง 

นายทักษิณ  แงพรหม 

นางสาวปาริชาติ โนตสุภา 

นายชาญชัย  ใครบุตร 

นายอภิชาติ  นิวาสวัฒน 

 

ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 

 

นายกเทศมนตร ี

รองนายกเทศมนตร ี

รองปลัดเทศบาล 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

ผูอํานวยการกองคลัง 

ผูอํานวยการกองชาง 

ผูอํานวยการกองการศึกษา 
 

หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 

เลขานุการนายกเทศมนตร ี
 

 

ชัยพงค    งิ้วไชยราช    

รุงเพชร   แกวพาดี   

วิรัช    คํามุลตร ี

วิสัณ  งิ้วโสม 

กีระวรรณ  ครุดอุทา 

วิโส   ริยะบุตร 

สรศักด์ิ  ใครบุตร 

ธวัช    ตุยไชย 

ดวงดี   เพริศแกว 

ธนากร   งอธิราช 

วิทวัส   แงมสุราช 

เจษฎา   พวงเงิน 

 

 

จันทร    แงมสุราช 

 

 

วัชรินทร   รุณจักร 

ศิริพงษ  อุดมวรรณรัตน 

ประนอม  งิ้วโสม 

จิระศักด์ิ  โพธ์ิละคร 

รัชนีกร  โทอิ้ง 

ทักษิณ  แงพรหม 

ปาริชาติ  โนตสุภา 

ชาญชัย  ใครบุตร 

อภิชาติ  นิวาสวัฒน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาปวย 



๑๐. 

๑๑. 

 

 

นางสาววิพร  โสมสุพิน 

นายบรรจง  มะลิเลิศ 

 

 

นักพัฒนาชุมชน ๔ 

สัตวแพทย ๖ ว 

 

 

วิพร  โสมสุพิน 

บรรจง  มะลิเลิศ 

 

 

 

 

 

-๒- 

 

 

ท่ีประชุมพรอม     เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

 

เลขานุการสภาฯ - เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี                    

ทานรองนายกเทศมนตรี และผูเขารวมประชุมทุกทาน วันน้ีเปนการประชุมสภาเทศบาล

ตําบลอากาศอํานวย  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒   ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗   

ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย    ทานชัยพงค  งิ้วไชยราช   

ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมครับ     

ประธานสภาฯ    - สวัสดีทานสมาชิกสภาทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

                         ที่ประชุมพรอม   เขาสูระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

   วันน้ีวันที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๗  เปนวันประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย                                 

                               สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งไดแจงหนังสือ                                  

เชิญประชุมใหสมาชิกสภาทุกทานไดทราบแลว เน่ืองจากหองประชุมดอกคูณ ซึ่งใชเปน

หองประชุมสภาเทศบาลฯ  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา เขต ๓ สกลนคร ขอใชในการ

อบรมทั้งวัน   จึงไดเปลี่ยนหองประชุมสภาฯเปนหองประชุมวิชาการศูนยการเรียนรู

ชุมชน เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ในวันน้ีนายจันทร  แงมสุราช  สมาชิกสภา

เทศบาล เขต ๒ ลาปวย ๑ วัน  

 

ท่ีประชุม    - รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

-  การประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗   เมื่อวันที่  ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๗   เจาหนาที่ไดทําการ        

จดบันทึก และไดเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ทําการตรวจ  



เรียบรอยแลว    ขอใหสมาชิกสภาทุกทานตรวจเพื่อพิจารณารับรอง  

ไปพรอมกันทีละหนา เริ่มหนาที่  ๑... หนาที่  ๒..... หนาที่ ๓.....หนาที่ ๔..... 

หนาที่ ๕....หนาที่ ๖.....หนาที่ ๗.....หนาที่ ๘...    มีสมาชิกสภาทานใดจะแกไขหรือไม   

ถาไมมีใหถือวาที่ประชุมรับรองนะครับ   

ท่ีประชุม  -  รับรอง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓        เรื่องกระทูถาม   

-ไมมี   

 

ระเบียบวาระท่ี ๔        เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวยต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว         

- ไมม ี

 

 

-๓- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอใหม    

ประธานสภาฯ         - ขอเชิญเลขานุการสภาช้ีแจงกฎหมายที่เกี่ยวของ 

เลขานุการสภาฯ  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑  แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๒๓ วรรคสอง เมื่อคณะผูบริหารทองถ่ินได

พิจารณาอนุมัติต้ังงบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจําปแลว       ใหเจาหนาที่

งบประมาณรวบรวม และจัดทําเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหาร

ทองถ่ินอีกครั้งหน่ึง  เพื่อคณะผูบริหารทองถ่ินไดนําเสนอตอสภาทองถ่ิน  ภายในวันที่ 

๑๕ สิงหาคม   หลังจากผูบริหารทองถ่ินสงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   ใหประธานสภาแลวประธานสภาก็จะนําเขาสูที่ประชุมสภา

เทศบาล 

ประธานสภาฯ - เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  

นายกเทศมนตรี  - ขาพเจาขอเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  เรื่อง  งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ฉบับน้ีมาเพื่อโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาล

ตําบลอากาศอํานวย ในสมัยประชุมน้ี ซึ่งไดเสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอ

รางเทศบัญญัติดังกลาวมาดวยแลว  

 

  

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 



ทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบล

อากาศอํานวยจะไดเสนอรางเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวยอีกครั้ง

หน่ึง  ฉะน้ัน  ในโอกาสน้ี คณะผูบริหารเทศบาลตําบลอากาศอํานวยจึงขอช้ีแจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทาน

ไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ดังตอไปน้ี 

๑. สถานการณคลัง 

๑.๑ งบประมาณรายจายทั่วไป 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังน้ี 

 ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จํานวน ๓๐,๙๙๑,๒๓๗.๔๙ บาท 

 ๑.๑.๒ เงินสะสม จํานวน ๒๒,๒๖๙,๗๒๑.๑๕ บาท 

 ๑.๑.๓ ทุนสํารองสะสม จํานวน  ๔,๙๑๗,๙๙๑.๕๖ บาท 

 ๑.๑.๔ รายการกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย             

จํานวน ๐ โครงการ รวม ๐ บาท 

 ๑.๑.๕ รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน จํานวน ๐ โครงการ   

รวม ๐ บาท 

๑.๒ เงินกูคงคาง  จํานวน ๓,๑๕๐,๕๖๐.๕๑ บาท 

 

-๔- 

 

 

 ๒.  การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

  (๑) รายรับจริง จํานวน ๕๔,๕๘๘,๙๗๑.๕๙ บาท ประกอบดวย 

   หมวดภาษีอากร จํานวน ๑,๒๐๔,๘๙๐.๒๘ บาท 

   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน ๓๐๑,๖๓๖ บาท 

   หมวดรายไดจากทรัพยสนิ จํานวน ๒,๗๙๐,๗๔๔.๒๐ บาท 

   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน ๐ บาท 

   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน ๒๓๕,๒๒๑.๐๒ บาท 

   หมวดรายไดจากทุน  จํานวน ๐ บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จํานวน ๒๓,๖๑๔,๘๓๑.๐๙ บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน ๒๖,๔๔๑,๖๔๙ บาท 

  (๒)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน ๑๖,๖๔๙,๘๘๓.๘๘ บาท 

  (๓)  รายจายจริง จํานวน ๔๒,๖๒๓,๓๗๙.๑๕ บาท ประกอบดวย 

   งบกลาง จํานวน ๑,๒๒๕,๕๔๘.๐๘ บาท 

   งบบุคลากร จํานวน ๑๗,๑๐๒,๕๓๑  บาท 



   งบดําเนินงาน จํานวน ๑๔,๐๖๒,๘๖๘.๔๓ บาท 

   งบลงทุน จํานวน ๔,๗๐๔,๔๑๙ บาท 

   งบรายจายอื่น จํานวน ๐ บาท 

   งบเงินอุดหนุน จํานวน ๕,๕๒๘,๐๑๒.๖๘ บาท 

  (๔)  รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน  

   ๑๕,๕๑๕,๗๙๒.๔๐ บาท 

  (๕)  รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน ๐ บาท 

  (๖)  รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ๐ บาท 

 

รายไดจัดเก็บ   รายรับจริง ป ๒๕๕๖    ประมาณการ ป ๒๕๕๗     ประมาณการป ๒๕๕๘ 

หมวดภาษีอากร       ๐   ๙๕๑,๐๐๐  ๑,๐๗๘,๐๐๐ 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต ๐   ๓๖๘,๐๐๐  ๓๙๘,๕๐๐ 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน   ๐   ๒,๖๙๑,๐๐๐  ๓,๒๗๙,๐๐๐ 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    ๐   ๘๘,๐๐๐  ๙๖,๐๐๐ 

หมวดรายไดจากทุน    ๐   ๒,๐๐๐   ๐ 

รวม     ๐   ๔,๑๐๐,๐๐๐  ๔,๘๕๑,๕๐๐ 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หมวดภาษีจัดสรร    ๐   ๒๓,๙๐๐,๐๐๐  ๒๗,๐๓๗,๐๐๐

รวม     ๐   ๒๓,๙๐๐,๐๐๐  ๒๗,๐๓๗,๐๐๐ 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    ๐   ๓๐,๐๐๐,๐๐๐  ๒๙,๑๑๑,๕๐๐ 

รวม    ๐   ๓๐,๐๐๐,๐๐๐  ๒๙,๑๑๑,๕๐๐

 รวม   ๐   ๕๘,๐๐๐,๐๐๐  ๖๑,๐๐๐,๐๐๐

     

-๕- 

 

 

จายจากงบประมาณ   รายรับจริง ป ๒๕๕๖    ประมาณการ ป ๒๕๕๗     ประมาณการป ๒๕๕๘ 

งบกลาง   ๒,๙๗๐,๗๗๙.๕๑  ๓,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๕๙๖,๘๔๐ 

งบบุคลากร   ๑๘,๖๗๙,๔๒๑   ๒๑,๑๘๓,๗๙๐  ๒๗,๑๒๘,๙๘๐ 

งบดําเนินงาน   ๑๕,๓๕๖,๗๓๓.๓๐  ๑๙,๔๔๑,๘๑๐  ๒๐,๐๙๐,๓๘๐ 

งบลงทุน   ๒,๓๒๖,๔๐๐   ๘,๒๘๘,๔๐๐  ๔,๑๔๒,๘๐๐ 

งบเงินอุดหนุน   ๔,๐๐๕,๖๖๐.๖๓  ๖,๐๘๖,๐๐๐  ๗,๐๔๑,๐๐๐ 

รวมจายจากงบประมาณ  ๔๓,๓๓๘,๙๙๔.๔๔  ๕๘,๐๐๐,๐๐๐  ๖๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 รวม  ๔๓,๓๓๘,๙๙๔.๔๔  ๕๘,๐๐๐,๐๐๐  ๖๑,๐๐๐,๐๐๐ 



 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

 

หลักการ 

โดยที่เปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวนรวม 

ทั้งสิ้น  ๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (หกสิบเอ็ดลานบาทถวน)  แยกเปนรายจายตามดาน  ดังน้ี 

  ดานบริหารงานทั่วไป ๑๘,๑๘๔,๗๒๒ บาท 

  ดานบริการชุมชนและสังคม ๓๒,๘๑๕,๒๙๘ บาท 

ดานการเศรษฐกิจ ๗,๔๐๓,๑๔๐ บาท 

ดานการดําเนินงานอื่น ๒,๕๙๖,๘๔๐ บาท  

 

 

  

เหตุผล 

 

 เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี  ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนา 

เทศบาลตลอดปงบประมาณ  จึงเสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให 

สมาชิกสภาเทศบาลไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 

เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร 

 โดยที่เปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อาศัยอํานาจตาม 

ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๕ จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภา 

เทศบาลตําบลอากาศอํานวยและโดยอนุมัติของ ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร 

 ขอ ๑ เทศบัญญัติ น้ีเรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ขอ ๒ เทศบัญญัติ น้ีใหใชบังคับ ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนไป 

 ขอ ๓ งบประมาณรายจายประปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น  

๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 

-๖- 

 

 

 ขอ ๔ งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน 



อุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น ๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี 

 ดานบริหารงานท่ัวไป 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๔,๗๑๔,๘๔๐ บาท 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓,๔๖๙,๘๘๒ บาท 

 ดานบริการชุมชนและสังคม 

  แผนงานการศึกษา ๒๐,๑๔๘,๗๘๘ บาท 

  แผนงานสาธารณสุข ๒,๑๗๓,๓๗๐ บาท 

  แผนงานสังคมสงเคราะห ๖๓๙,๙๖๐ บาท 

  แผนงานเคหะและชุมชน ๔,๙๐๘,๐๐๐ บาท 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๑,๔๗๑,๓๐๐ บาท 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๓,๔๗๓,๘๘๐ บาท 

 ดานการเศรษฐกิจ 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๖,๙๘๕,๑๔๐ บาท 

  แผนงานการเกษตร ๕๕,๐๐๐ บาท 

  แผนงานการพาณิชย ๓๖๓,๐๐๐ บาท 

 ดานการดําเนินงานอ่ืน  

  แผนงานงบกลาง ๒,๕๙๖,๘๔๐ บาท 

 งบประมาณรายจายท้ังสิ้น ๖๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

 ขอ ๕  งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น ๐ บาท  

 ขอ ๖  ใหนายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวยปฏิบัติการเบกิจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติให 

เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล 

 ขอ ๗ ใหนายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวยมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัติน้ี 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  ๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเปน 

รายไดจัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร          รวม  ๑,๐๗๘,๐๐๐ บาท 

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      จํานวน  ๘๐๐,๐๐๐ บาท 

 ภาษีบํารุงทองที ่         จํานวน    ๑๑,๐๐๐ บาท 

 ภาษีปาย          จํานวน  ๑๙๐,๐๐๐ บาท 

 อากรการฆาสัตว        จํานวน    ๗๗,๐๐๐ บาท 

 



 

-๗- 

 

 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต     รวม     ๓๙๘,๕๐๐ บาท  

คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว        จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร      จํานวน      ๓,๕๐๐ บาท 

คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย       จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหารหรือ  จํานวน      ๔,๐๐๐ บาท 

สะสมอาหาร 

คาธรรมเนียมปด โปรย ติดต้ังแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน      ๒,๐๐๐ บาท 

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร      จํานวน      ๕,๐๐๐ บาท 

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย       จํานวน      ๒,๐๐๐ บาท  

คาธรรมเนียมอื่น ๆ          จํานวน      ๒,๐๐๐ บาท  

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก      จํานวน      ๗,๐๐๐ บาท 

คาปรับการผิดสัญญา           จํานวน      ๓,๐๐๐ บาท 

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย   จํานวน     ๕,๐๐๐ บาท 

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  จํานวน    ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ     จํานวน        ๑,๐๐๐ บาท 

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร      จํานวน        ๑,๐๐๐ บาท 

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง    จํานวน        ๓,๐๐๐ บาท 

คาใบอนุญาตอื่น ๆ          จํานวน      ๕๐,๐๐๐ บาท 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน       รวม    ๓,๒๗๙,๐๐๐ บาท 

คาเชาหรือบริการสถานที่        จํานวน ๒,๙๕๙,๐๐๐ บาท 

ดอกเบี้ย          จํานวน   ๓๒๐,๐๐๐  บาท 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด          รวม        ๙๖,๐๐๐  บาท 

คาขายแบบแปลน          จํานวน     ๕๐,๐๐๐  บาท 

คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง       จํานวน      ๑๖,๐๐๐ บาท 

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ          จํานวน      ๓๐,๐๐๐ บาท 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หมวดภาษีจัดสรร          รวม  ๒๗,๐๓๗,๐๐๐ บาท 

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน ฯ      จํานวน  ๑๘,๙๗๐,๐๐๐ บาท 

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ      จํานวน    ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ภาษีสุรา          จํานวน    ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 



ภาษีสรรพสามิต         จํานวน    ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

คาภาคหลวงแร         จํานวน         ๒๐,๐๐๐ บาท  

คาภาคหลวงปโตรเลียม        จํานวน       ๑๒๓,๐๐๐ บาท 

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  จํานวน       ๘๒๔,๐๐๐ บาท 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป            รวม   ๒๙,๑๑๑,๕๐๐ บาท 

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา จํานวน ๒๙,๑๑๑,๕๐๐ บาท 

-๙- 

 

ประธานสภาฯ        - ที่ประชุมรับทราบ ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปรายกอนลงมติ 

นายดวงดี เพริศแกว - ผม นายดวงดี เพริศแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รายจายจากงบประมาณ งบลงทุน 

ประมาณการ ป  ๒๕๕๘  เปนเงิน  ๔,๑๔๒,๘๐๐ บาท ลดลงมากจากป ๒๕๕๗  ซึ่งเปน

งบที่ใชในการกอสรางดานโครงสรางพื้นฐาน 

นายวิทวัส  แงมสุราช - ผม นายวิทวัส  แงมสุราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ งบลงทุน ในสวนของคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง มี ๓,๐๗๐,๐๐๐ บาท  เปนเงินที่จะใชในการกอสราง ซอมแซม ถนน ขอแจง

ใหพี่นองประชาชนไดทราบ 

นายกเทศมนตรี - ผม นายวัชรินทร  รุณจักร นายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย  งบลงทุนในสวนของคา

ที่ดินและสิ่งกอสรางเทศบาลจะใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคาที่สุด  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาจะอภิปรายตอหรือไม  ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการแหง

รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลอากาศอํานวย   เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ โปรดยกมือข้ึนครับ                                

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง 

ประธานสภาฯ - เชิญเลขานุการสภาช้ีแจงกฎหมายที่เกี่ยวของ 

เลขานุการสภาฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไข

เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๔๙ ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถ่ินรับหลักการ

แลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา     ใหประธานสภาทองถ่ินสงราง

ขอบัญญัติน้ันไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาทองถ่ิน

จะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย ขอ ๕๐ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว     จะตองเสนอรางขอบัญญัติน้ันตามรางเดิม

และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม  พรอมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นย่ืนตอประธานสภา

ทองถ่ิน  รายงานน้ันอยางนอยจะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอ

ใดบาง     การแปรญัตติหรอืมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวยการแปรญัตติน้ัน

เปนประการใด        การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ   ตลอดจนการสงวนคํา

แปรญัตติดวย   และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานน้ันแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอย

กวาย่ีสิบสี่ช่ัวโมงกอนวันประชุมพิจารณา   เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน  



 ที่ประชุมสภามีมติรับหลักการและเหตุผลในวาระที่ ๑ แลว ทานประธานสภาจะสงราง  

เทศบัญญัติใหคณะกรรมการแปรญัตติไปทําการแปรญัตติ     จึงขอใหคณะกรรมการแปร

ญัตติ  ซึ่งประกอบดวย นายดวงดี  เพริศแกว เปนประธาน  นายวิสัณ งิ้วโสม เปน

กรรมการ   และนายธนากร งอธิราช  เปนเลขานุการ    ผมขอใหความเห็นตอทาน

ประธานสภาฯ  

-  ย่ืนคําแปรญัตติ  วันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป  

ณ หองประธานสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  

-  แปรญัตติ  วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป                      

ณ หองประธานสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

-  รายงานการแปรญัตติใหสมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

-  ประชุมสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ  ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม  

  ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น.  เปนตนไป  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศ 

  อํานวย 

 

-๑๐- 

 

ประธานสภาฯ  - ขอกําหนดให  ย่ืนคําแปรญัตติ  วันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป    

                            ณ หองประธานสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  

-  แปรญัตติ  วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป                      

                             ณ หองประธานสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

-  รายงานการแปรญัตติใหสมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  

-  ประชุมสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ  ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม  

  ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป   ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศ 

  อํานวย 

 สมาชิกสภาทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไม  ถาไมมีถือวาที่ประชุม เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖       เรื่องอ่ืน ๆ   

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญครับ 

นายวิทวัส  แงมสุราช  - ผม นายวิทวัส  แงมสุราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอขอบคุณกองสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดลอมที่ไดออกสํารวจคลองระบายนํ้าหลาย ๆ จุดคาดวาจะดําเนินการขุดลอกใน

วันพรุงน้ี 

 - ไฟฟาถนนราษฎรพัฒนาดับหลายจุดใหเทศบาลแกไขดวย 

 - ใหเทศบาลทําทาลงเรือไฟแนะนําใหทําเปนสะพานเหล็ก 



นายดวงดี เพริศแกว - ผม นายดวงดี  เพริศแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ชวงน้ีใกลงานประเพณีบุญเดือน

สิบฯแลวเทศบาลเตรียมพรอมในการจัดงานหรือยัง  คลองระบายนํ้าถนนทุกสายที่ต้ืนเขิน

ใหเทศบาลหาแนวทางแกไข แลวรถกระเชาที่ชํารุดซอมหรือยัง 

นายกเทศมนตรี - งานประเพณีบุญเดือนสิบฯไดมีการเตรียมงานแลว โดยมอบกองชาง กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม ปรับปรุงทาลงเรือแขง ทางเขาโรงฆาสัตว สําหรับทาลงเรือไฟมอบกองชาง

ดําเนินการและทําใหมั่นคงแข็งแรง  ชวงน้ีรถกระเชาที่ชํารุดดําเนินการซอมเสร็จแลว

หลอดไฟฟาถนนราษฎรพัฒนาที่ดับเทศบาลจะดําเนินการแกไขโดยแจงแขวงการทาง

สกลนครที่ ๒ สวางแดนดิน และมอบใหกองชางติดหลอดไฟถนนสายหลักในงานประเพณี

บุญเดือนสิบฯ   ในสวนของกลอง CCTV   ปจจุบันผูรับจางไดมาดําเนินการซอมใหแลว   

๗  จุด    อีก ๑ จุดฟาผา     ผูรับจางจะไดนํากลอง CCTV มาเปลี่ยนให  

นายวิรัช  คํามุลตร ี - ผม นายวิรัช  คํามุลตรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ใหเทศบาลดําเนินการดังน้ี  

๑. ใหเทศบาลเปดเพลงแมญานางทางเสียงตามสายเพื่อใหทีมเรืออยากออกมาซอมพาย

เรือและเกงเหมือนทีมเรือวัดทุง  

๒. นํ้าขังบริเวณลานจอดรถรอบบริเวณตลาดสดเทศบาล ๑  ใหกองชางหาแนวทาง

ระบายนํ้าออก เพราะถึงแมจะมีคนกวาดนํ้าออกแตถาฝนตกลงมานํ้าก็ยังขังอยู 

๓. ไฟฟาซอยกองนภาดับขอความรวมมือกองชางดําเนินการแกไข 

นายสรศักด์ิ  ใครบุตร - ผม นายสรศักด์ิ  ใครบุตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอขอบคุณทุกทานที่ชวยกัน

พัฒนาเทศบาลของเรา ใหมีการขุดคลองระบายนํ้าเพื่อใหนํ้าไหลไดสะดวกในเขตเทศบาล 

นายดวงดี  เพรศิแกว - ผม นายดวงดี  เพริศแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ การซอมไฟฟาสาธารณะบางจุด

ซอมแลวยังไมถึง ๒๔ ช่ัวโมง ปรากฏวาดับอีก  ถาเจาหนาที่ตรวจเช็คระบบไฟฟาใหดีแลว

เปลี่ยนทั้งชุดจะไดไมตองซอมบอยประหยัดงบประมาณ 

 

-๑๑- 

 

นายธนากร  งอธิราช - ผม นายธนากร  งอธิราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ปจจุบันฝายสบหวย   มีวัชพืช

จํานวนมาก  ไดประชุมชาวบาน หมูที่ ๑๔  ปหนาจะปลอยนํ้าเพื่อกําจัดวัชพืช ถาเทศบาล

มีงบประมาณเพียงพอในป ๒๕๕๘ ขอความรวมมือทําถนนริมหนองสบหวยทางทิศ

ตะวันตกวัดอุดมฯ 

นายรุงเพชร แกวพาดี - ผม นายรุงเพชร  แกวพาดี นํ้าทวมขังบานนางอิ่มใจ บานเลขที่ ๑๒๖ หมู ๑๔ ขอความ

รวมมือเทศบาลใหความชวยเหลือแกไขปญหา 

นายกเทศมนตรี - เทศบาลจะดําเนินการแกไขปญหาตาง ๆ ตามที่ทานสมาชิกสภาแนะนํา  เทศบาลไดรับ

แจงจากชาวคุมวัดอุดมฯ     ไดประกาศใหบริเวณปลาใหญริมนํ้ายามถึงสะพานขาม       

ลํานํ้ายามชุมชนทาคอเปนเขตอนุรักษพันธปลา ขอความรวมมือพี่นองประชาชนใหความ

รวมมือ  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายในเรื่องใด ๆ อีกหรือไม ถาไมมีผมขอเลิกประชุมครับ 



 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  

 

 

       

                   ผูจดบันทึก 

                (นายเจษฎา  พวงเงิน)    เลขานุการสภาเทศบาล 
     

       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

          ประธาน 

   (นายวิทวัส  แงมสุราช) 
 

          กรรมการ 

           (นายวิโส  ริยะบุตร) 

          เลขานุการ 

        (นางกีระวรรณ ครุดอุทา) 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๘- 

บัญชีสรุปรายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร 

 หมวดรายจาย  
สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

 หนวย

ตรวจสอบ  
 กองคลัง   กองชาง  

 กอง

สาธารณสุขฯ 
 กองการศึกษา กองวิชาการฯ  

 กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 รวม  

งบกลาง  ๒,๕๙๖,๘๔๐           -     -    -      -       -               -             -    ๒,๕๙๖,๘๔๐ 

งบบุคลากร  ๑๐,๐๖๑,๕๖๒  ๒๕๑,๐๐๐  ๒,๕๙๙,๕๖๐  ๒,๑๙๕,๑๔๐  ๒,๔๗๐,๖๗๐   ๗,๐๒๖,๗๘๘  ๑,๗๕๘,๐๐๐  ๗๖๖,๒๖๐   ๒๗,๑๒๘,๙๘๐  

หมวดเงินเดือนและคาจางฯ  ๑๐,๐๖๑,๕๖๒  ๒๕๑,๐๐๐  ๒,๕๙๙,๕๖๐  ๒,๑๙๕,๑๔๐ ๒,๔๗๐,๖๗๐  ๗,๐๒๖,๗๘๘  ๑,๗๕๘,๐๐๐  ๗๖๖,๒๖๐  ๒๗,๑๒๘,๙๘๐  

     - เงินเดือน (ฝายการเมือง) ๒,๘๔๘,๓๒๐   -   -   -   -   -   -   -   ๒,๘๔๘,๓๒๐  

     - เงินเดือน (ฝายประจํา) ๗,๒๑๓,๒๔๒ ๒๕๑,๐๐๐ ๒,๕๙๙,๕๖๐ ๒,๑๙๕,๑๔๐ ๒,๔๗๐,๖๗๐ ๗,๐๒๖,๗๘๘ ๑,๗๕๘,๐๐๐ ๗๖๖,๒๖๐ ๒๔,๒๘๐,๖๖๐ 

 งบดําเนินงาน  ๒,๒๖๖,๖๐๐  ๔๔,๐๐๐  ๕๖๔,๐๐๐  ๒,๑๙๓,๐๐๐ ๓,๖๒๖,๗๐๐ ๙,๙๗๓,๐๘๐ ๕๐๓,๐๐๐ ๙๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๙๐,๓๘๐  

หมวดคาตอบแทนใชสอยวัสดุ ๑,๙๙๔,๖๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๕๖๔,๐๐๐ ๒,๑๒๘,๐๐๐ ๓,๓๑๓,๗๐๐ ๙,๗๔๓,๐๘๐ ๔๙๑,๐๐๐ ๙๒๐,๐๐๐ ๑๙,๑๙๘,๓๘๐ 

     - คาตอบแทน ๒๔๓,๖๐๐ - ๗๖,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๔๖,๗๐๐ ๕๗,๐๐๐ ๑๑๑,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๗๐๗,๓๐๐ 

     - คาใชสอย ๑,๑๖๑,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๓๘,๐๐๐ ๑,๓๒๓,๐๐๐ ๒,๖๘๗,๐๐๐ ๖,๑๑๗,๘๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ ๘๓๗,๐๐๐ ๑๒,๘๒๗,๘๐๐ 

     - คาวัสดุ ๕๙๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๗๖๕,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๓,๕๖๘,๒๘๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕,๖๖๓,๒๘๐ 

หมวดคาสาธารณูปโภค ๒๗๒,๐๐๐ -   -    ๖๕,๐๐๐ ๓๑๓,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ - ๘๙๒,๐๐๐ 

    - คาสาธารณูปโภค ๒๗๒,๐๐๐ -   -    ๖๕,๐๐๐ ๓๑๓,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ - ๘๙๒,๐๐๐ 

งบลงทุน ๓๒๙,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ๓,๐๗๐,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๔๘๖,๘๐๐ ๑๕๘,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๔,๑๔๒,๘๐๐ 

หมวดคาครุภัณฑที่ดินฯ ๓๒๙,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ๓,๐๗๐,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๔๘๖,๘๐๐ ๑๕๘,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๔,๑๔๒,๘๐๐ 

     - คาครุภัณฑ ๓๒๙,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  ๑๙,๐๐๐ ๔๘๖,๘๐๐ ๑๕๘,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๑,๐๗๒,๘๐๐ 

     - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  - - ๓,๐๗๐,๐๐๐     ๓,๐๗๐,๐๐๐ 

งบรายจายอ่ืน  - -       

     - รายจายอื่น  - -       

งบเงินอุดหนุน  - - ๖๕๐,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ ๖,๑๓๖,๐๐๐   ๗,๐๔๑,๐๐๐ 

     - เงินอุดหนุน  - - ๖๕๐,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ ๖,๑๓๖,๐๐๐   ๗,๐๔๑,๐๐๐ 



รวมท้ังสิ้น ๑๕,๒๕๔,๐๐๒ ๒๙๕,๐๐๐ ๓,๑๖๘,๕๖๐ ๘,๑๐๘,๑๔๐ ๖,๓๗๑,๓๗๐ ๒๓,๖๒๒,๖๖๘ ๒,๔๑๙,๐๐๐ ๑,๗๖๑,๒๖๐ ๖๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


