
ส าเนาส าเนา 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจ าปี  ๒๕62 
วันที่  15 สิงหาคม  ๒๕62 เวลา  ๑0.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด                       
------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑.  นายวิทยา  โลกุตตระ  ประธานสภาเทศบาล 
  ๒.  นายวิทยา   เบญจกุล  รองประธานสภาเทศบาล       

  ๓.  นายสุกิจ  พูลศิลป์   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔.  นายสุวรรณ  พจนอารี  สมาชิกสภาเทศบาล 

           5.  นายสุขขุม  ศุภศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 
6.  นายอมร  โชคอํานวย  สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นายศักดิ์น๎อย  วังสกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 

                 8.  นายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
           9.  นายชูเกียรติ  สินไชย   สมาชิกสภาเทศบาล  

10.  นายสมใจ   วรรณรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  
11.  นายเอก  ตันวโรภาส  สมาชิกสภาเทศบาล 

และเลขานุการสภาเทศบาล   

ผู้เข้าร่วมประชุม 

  1.  นายธวชัชัย  วรพงศ์พัฒน์  นายกเทศมนตรี 
  2.  นายกมล  วรพงศ์พัฒน์  รองนายกเทศมนตรี 

3.  นายสมศักดิ์  เรืองอุดมโชคชัย  รองนายกเทศมนตรี 
  4.  นายสราวุฒิ  ภูมิกลาง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  5.  นายเสริม  วงศ์หนองเตย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  6.  นายสุธรรม  เหมไพบูลย์  ปลัดเทศบาล 
  7.  นางนวนิจ  สาคะโร   รองปลัดเทศบาล 
  8.  นางยินดี  สํงแสง   ผู๎อํานวยการกองคลัง 
  9.  นางวรรณรัตน์ อาจสมโภช  ผู๎อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
  10.  นายสุวิทย์  มักคุ๎น   ผู๎อํานวยการกองชําง 
  11.  น.ส.พลอยปภัส วัชรโชคชัยพงษ์  ผู๎อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  12.  นายชรินทร์  สินรัตน์   ผู๎จัดการสถานธนานุบาล 
  13.  นายวินัย  ดําคง   ครูชํานาญการพิเศษ แทน ผอ.สถานศึกษา  

รร.เทศบาลห๎วยยอดวิทยา 
  14.  จําสิบเอกปัณณวิชญ์ กุลสุข   นิติกรชํานาญการ 
           ๑5  นางพิมมาส   จันทร์ผํอง  นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 
           ๑6.  นางสุจิตรา  ชุมนาค   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
  17.  นายกฤตภาส ปัญจวงศ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
            18.  นายประสิทธิ์  ดําคง   ผู๎ชํวยชํางภาพ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
นายเอก  ตันวโรภาส    เรียนทํานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร            
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2562 

บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล๎ว ขอเรียนเชิญทํานประธานสภา
เทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทําหน๎าทีป่ระธานการประชุม ขอเรียน
เชิญครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ  เชิญนั่งครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  
ประธานสภาเทศบาล ประจําปี ๒๕62 บัดนี้สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล๎ว ผมขอเปิดการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังตํอไปนี้   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายวิทยา  โลกุตตระ   วันนี้ไมมํีเรื่องจะแจ๎งให๎ทราบ นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1     
             ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ 26 กรกฎาคม ๒๕62   

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ  ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  คุณสุวรรณฯ ครับ      

นายสุวรรณ  พจนอารี  เรียนทํานประธานสภาฯ  ที่เคารพ   และเพ่ือนสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ                
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทําน  ผมนายสุวรรณ  พจนอารี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลห๎วยยอด  และ

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ขอนําเสนอผลการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2562 ซึ่ง
ประช ุมเมื ่อว ันที ่ 26 กรกฎาคม 2562 ดังนี ้ บ ันทึกการประช ุมของ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม วันที่ 6 สิงหาคม 2562 วันนี้เวลา 
13.0๐ น. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซึ ่งประกอบด๎วย             
นายสุวรรณ  พจนอารี ประธานกรรมการ นายสุขขุม ศุภศรี  กรรมการ และ
นายศักดิ์น๎อย  วังสกุล  กรรมการและเลขานุการ ได๎มาประชุมพร๎อมกัน           
ณ ห๎องประธานสภาเทศบาล เพ่ือตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
วิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําปี ๒๕62 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 26 กรกฏาคม 2562  

     ผลการตรวจรายงานการประช ุมสภาเทศบาลสม ัยด ังกล ่าว                  
    ที่ประชุมมีมติวํารายงานการประชุมได๎บันทึกไว๎ครบถ๎วนถูกต๎อง สมควร
    คงรํางเดิมไว๎ทุกประการ จึงให๎ส ํงรายงานการประชุมคืนสภาเทศบาล              
    เ พื ่อ พ ิจ า ร ณ า ร ับ ร อ ง ต ํอ ไ ป  เ ลิ กปร ะชุ ม เ วล า  ๑4 .00  น .  ล ง ชื่ อ                               
    นายสุวรรณ  พจนอารี ประธานกรรมการ  นายสุขขุม  ศุภศรี กรรมการ    
    นายศักดิ์น๎อย  วังสกุล  กรรมการและเลขานุการ ครับ 
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นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับตามที่คุณสุวรรณ  พจนอารี ได๎นําเสนอผลการตรวจรายงาน
ประธานสภาเทศบาล  การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2562 ซึ่งประชุม 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ให๎ทํานสมาชิกได๎ทราบไปแล๎วนะครับ รายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตําบลห๎วยยอด มีด๎วยกันทั้งหมด 17 หน๎า ตามที่ได๎
สํงไปให๎ทํานสมาชิกได๎ตรวจสอบ  หากสมาชิกทํานใดต๎องการแก๎ไขรายงาน
การประชุม ขอได๎โปรดยกมือครับ ไมํมีนะครับ เมื่อไมํมีผมก็ขอมติรับรอง
รายงานการประชุมจากทํานสมาชิกนะครับ  สมาชิกทํานใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  โปรดยกมือครับ  7 ทํานนะครับ  
ไมํเห็นด๎วยมีไหมครับ  ไมํมีนะครับ 

เป็นอันวําที่ประชุมนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลห๎วยยอด  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 
2562 นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1 นายกเทศมนตรีแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   

                                              (พ.ศ.2561 -  2565)  

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญ  นายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนทํานประธานสภาฯ  และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ            
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์  นายกเทศมนตรี เรื่อง แจ๎งการประกาศใช๎

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบล
ห๎วยยอด อ๎างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 สิ่งที่สํงมาด๎วย ประกาศเทศบาลตําบลห๎วยยอด ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
2562 จํานวน 1 ฉบับ ด๎วยเทศบาลตําบลห๎วยยอด ได๎จัดทําแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) โดยได๎รับความเห็นชอบจากประชาคมท๎องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลห๎วยยอด ซึ่งได๎ประชุมพิจารณารําง
แผนพัฒนาท๎องถิ่นฉบับดังกลําว เมื่อวันที่  10 มิถุนายน 2562 และ
นายกเทศมนตรีได๎อนุมัติและประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) แล๎ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ดังนั้น เพ่ือให๎การดําเนินการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ข๎อ 24 ซึ่งกําหนดให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นประกาศใช๎แผนพัฒนาที่อนุมัติแล๎ว และ
นําไปปฏิบัติรวมทั้งแจ๎งสภาท๎องถิ่นทราบฯ พร๎อมนี้จึงขอแจ๎งประกาศใช๎
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให๎สภาเทศบาลตําบลห๎วยยอดทราบ 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สํงมาด๎วย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาแจ๎งให๎สภา
เทศบาลฯ ทราบตํอไป ขอบคุณครับ 
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นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ  นายกเทศมนตรีก็ได๎แจ๎งประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น  
ประธานสภาเทศบาล (พ.ศ.2561-2565) ให๎ทํานสมาชิกได๎ทราบไปแล๎วนะครับ สมาชิกทํานใด          

จะสอบถาม  ขอเชิญครับ เชิญคุณชูเกียรติฯ ครับ 
นายชูเกียรติ  สินไชย   กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ  และเพ่ือนสมาชิกทุกทําน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายชูเกียรติ สินไชย สมาชิกสภาเทศบาล มีข๎อสงสัยในแผนพัฒนาท๎อง 

ถิ่น พ.ศ.2561-2562 ในโครงการที่ 8 หน๎า 160 กับโครงการที่ 15 หน๎า 
163 และในโครงการที่ 10 หน๎า 161 กับโครงการที่ 14 หน๎า 162 วําเป็น
โครงการเดียวกันหรือไมํครับ ผมอยากให๎ทํานนายกฯ ได๎ชี้แจงครับ แคํนี้ครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ มีสมาชิกทํานใดจะสอบถามเชิญครับ  เชิญทํานนายกฯ ครับ    
ประธานสภาเทศบาล    
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนทํานประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรี นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี ด๎วยแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.

2561-2565 หน๎าที่ 160 หน๎า 161 และหน๎า 162 โครงการที่ 10
โ ค ร ง ก า ร ว ัน เ ฉ ล ิม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า ส ม เ ด ็จ พ ร ะ น า ง เ จ ๎า ส ิร ิก ิติ์ 
พระบรมราชิน ีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับโครงการที ่ 14 
โครงการจัดงานวันแมํแหํงชาติ ซึ่งทุกปีที่ผํานมาในเทศบัญญัติจะจัดเป็นวัน
แมํแหํงชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม นะครับ ในปี 2562 เราก็ได๎ตั้งไว๎ในแผน
โดยได๎เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎า
สิร ิกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ ่งหลังจากปี 
2562 เป็นต๎นไปเราก็จะได๎จัดโครงการนี ้นะครับ และโครงการวันแมํ
แหํงชาติโครงการที่ 14 ก็จะไมํปรากฏตํอไปนะครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   มีสมาชิกทํานใดจะสอบถามอีกไหมครับ เชิญครับ ครับเมื่อไมํมีก็ถือ  
ประธานสภาเทศบาล  วําทํานนายกฯ ได๎แจ๎งประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) 

ให๎ทํานสมาชิกได๎รับทราบแล๎วนะครับ 

3.2 นายกเทศมนตรีรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
      เทศบาลต าบลห้วยยอด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3   
      (เมษายน – มิถุนายน 2562)   

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญ  ทํานนายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนทํานประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ กระผม            
นายกเทศมนตรี นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี เรื่อง รายงานผลการติดตาม             

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลห๎วยยอด ประจําปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) เรียนประธาน             
สภาเทศบาลตําบลห๎วยยอด อ๎างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการ 
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง               
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 สิ่งที่สํงมาด๎วย รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลห๎วยยอด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส       
ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) จํานวน 1 ชุด ด๎วยคณะกรรมการติดตาม
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และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลห๎วยยอด ได๎ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลห๎วยยอด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 
2562 เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว  ดังนั้นเพ่ือให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข๎อ 30(5) ซึ่งกําหนดให๎
ผู๎บริหารท๎องถิ่นต๎องเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอ
สภาท๎องถิ่น  พร๎อมทั้งประกาศให๎ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  จึงขอนําสํง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกลําวมา  เพ่ือรายงานตํอ
สภาเทศบาลตําบลห๎วยยอดรับทราบ  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สํงมาด๎วย  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอบคุณครับ  

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับลําดับตํอไปขอเชิญทํานสมาชิกรับชมวีดิทัศน์ซึ่งกองวิชาการฯ ได๎     
ประธานสภาเทศบาล  จัดทําขึ้น ขอเชิญครับ 
 

(รับชมวีดิทัศน์  8 นาที ) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ ทํานนายกเทศมนตรีก็ได๎รายงานผลการติดตามและประเมิน
ประธานสภาเทศบาล  ผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลห๎วยยอดไปให๎ทํานสมาชิกรับทราบแล๎วนะครับ  มี 

สมาช ิกท ํา น ใ ดจ ะสอบถาม ไหมค ร ับ  ไ ม ํม ีน ะค ร ับ  เ มื ่อ ไ ม ํม ีถ ือ ว ํา
นายกเทศมนตรีก็ได๎รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลห๎วยยอด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – 
มิถุนายน 2562) ให๎ทํานสมาชิกได๎รับทราบแล๎วนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบ 
      ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (วาระที่ ๑ ขั้นรับ 
      หลักการ)  

นายวิทยา  โลกุตตระ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจํา  
ประธานสภาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ตํอสภาเทศบาลครับ เชิญทํานนายกฯ ครับ 

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์                    กราบเรียน  ทํานประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ     
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์  นายกเทศมนตรี กํอนอ่ืนขออนุญาตทําน

ประธานนะครับขออนุญาตแก๎ไขรายละเอียดในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.
2563 หน๎า 15 รายละเอียดรายจํายบางรายการที่จําเป็นต๎องใช๎ในการบริหาร
กิจการขององค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คําใช๎จํายในการบริหาร
บุคลากร 1.เงินเดือนพนักงาน ตั้งจํายรวมทั้งสิ้นขอแก๎ไขจาก 14,891,310 
บาท ขอแก๎ไขเป็น 14,891,330 บาท และขออนุญาตเพิ่มเติมในลําดับที่ 
15 เป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตั้งจํายรวมทั้งสิ ้น 18,000 บาท 
นะครับ ทําให๎ยอดรวมเป็นเงินทั้งสิ ้นจากยอดเดิม 29,640,006 บาท    
ขอแก๎ไขเป็น 29,658,026 บาท และขอแก๎ไขในหมายเหตุ คิดเป็นร๎อย
ละจากเดิม 28.61 ขอแก๎ไขเป็นคิดเป็นร๎อยละ 28.59 ของงบประมาณ
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รายจํายประจําปีงบประมาณ และขออนุญาตแก๎ไขร ํางประมาณการ
โครงการ ภายใต๎หมวดคําใช๎สอยหน๎า 23 งบเฉพาะการ กิจการสถานธนา
นุบาล ลําดับที ่ 58 โครงการวันที ่ระลึกการกํอตั ้งสถานธนานุบาลของ 
อปท.ขอแก๎ไขในรายละเอียดประมาณรายการคําใช๎จําย 1.จากเดิมคําพิธี
ทางศาสนา 1,000 บาท ข๎อ 2 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 3,000 บาท 
(สําหร ับแขกผู ๎ม ีเก ียรต ิและผู ๎ร ํวมงาน)  3 .  ค ําจ ๎า ง เหมาบร ิการ อื ่นๆ              
3,000 บาท 4. คําวัสดุที ่ใช๎ในการดําเนินโครงการ 3,000 บาท ซึ ่ ง
งบประมาณที่ตั้งไว๎ 20,000 บาทเหมือนเดิม ขอแก๎ไขเป็น 1.คําพิธีทาง
ศาสนา  3,000 บาท 2. คําอาหารวําง  และเครื ่องดื ่มแขกผู ๎มีเกียรติ 
10,000 บาท 3. คําวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ 5,000 บาท 4. คําใช๎จํายอื่นๆ 
2,000 บาท รวมงบประมาณ 20,000 บาทนะครับ  

                                         ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

     เรียน ทํานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลห๎วยยอด  
     บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู๎บริหารของเทศบาลตําบลห๎วยยอด จะได๎เสนอ    
    รํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปีตํอสภาเทศบาลตําบลห๎วยยอด
    อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู๎บริหารเทศบาลตําบลห๎วยยอด จึงขอ
    ชี้แจงให๎ทํานประธาน และสมาชิกทุกทํานได๎ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
    หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
    ดังตํอไปนี้ 
     1. สถานะการคลัง  

     ๑.๑  งบประมาณรายจํายทั่วไป 
        ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.๒๕62 องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

๑.๑.๑  เงินฝากธนาคาร          จํานวน  71,163,694.63  บาท 
๑.๑.๒  เงินสะสม                  จํานวน  33,190,841.95  บาท 
๑.๑.๓  เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน  26,861,522.83 บาท 
1.1.4  รายการที่ได๎กันเงินไว๎แบบกํอหนี้ผูกพันและยังไมํได๎เบิกจําย               
          จํานวน 0 โครงการ   รวม 0.00 บาท 
1.1.5  รายการที่ได๎กันเงินไว๎โดยยังไมํได๎กํอหนี้ผูกพัน จํานวน 0  
          โครงการ   รวม 0.00  บาท 

     1.2  เงินกู๎คงค๎าง  จํานวน  0.00  บาท 
๒.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ณ วันที่ 1 สิงหาคม  
     พ.ศ.2562 

          (๑) รายรับจริง    จํานวน  104,802,408.40 บาท  ประกอบด๎วย       
      หมวดภาษีอากร       จํานวน    4,922,651.47 บาท 
      หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต  
              จํานวน    1,367,864.60 บาท 
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      หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน      จํานวน       841,382.98 บาท 
      หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  

     จํานวน    1,779,867.94 บาท 
หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด      จํานวน       560,760.00 บาท 
หมวดรายได๎จากทุน      จํานวน                   0.00 บาท 

      หมวดภาษีจัดสรร                  จํานวน  36,070,329.41 บาท 
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       จํานวน  59,259,552.00 บาท 
          (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์  
              จํานวน    4,343,243.06 บาท 
          (๓) รายจํายจริง   จํานวน   82,099,174.80 บาท  ประกอบด๎วย 
      งบกลาง        จํานวน  12,687,788.64 บาท 
      งบบุคลากร        จํานวน  38,917,752.64 บาท 

งบดําเนินงาน         จํานวน  26,673,533.52 บาท 
งบลงทุน                              จํานวน    1,748,100.00 บาท 
งบรายจํายอ่ืน       จํานวน           0.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน       จํานวน    2,072,000.00 บาท 

     (๔) รายจํายที่จํายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค ์
     จํานวน     4,420,377.31 บาท 

     (๕) รายจํายที่จํายจากเงินสะสม      จํานวน     636,800.00 บาท 
     (6) รายจํายที่จํายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม            0.00 บาท 
     (7) รายจํายที่จํายจากเงินทุนกู ๎       จํานวน                   0.00 บาท 

     ๓. งบเฉพาะการ 
         ประเภทกิจการสถานธนานุบาล  กิจการสถานธนานุบาล 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ณ วนัที่ 28  มิถุนายน 2562                     
      รายรับจริง     จํานวน      8,247,923.47  บาท 
      รายจํายจริง   จํานวน        3,252,316.59  บาท 
      กําไรสะสม  จํานวน          0.00  บาท 
      เงินสะสม  จํานวน        2,735,386.83  บาท 
      ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน    33,012,218.00  บาท 

 กู๎เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อ่ืนๆ จํานวน  47,549,629.34  บาท 
      ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน          0.00  บาท 

 เงินฝากธนาคาร  จํานวน        2,007,693.51  บาท 
 ทรัพย์รับจํานํา  จํานวน      82,920,600.00  บาท 
 รายได้จัดเก็บ  
 หมวดภาษีอากร   ตั้งรับไว๎       5,669,000.00  บาท 
 หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต  
    ตั้งรับไว๎       1,953,300.00  บาท  
 หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน ตั้งรับไว๎       1,201,๐๐๐.00  บาท 

      หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  
         ตั้งรับไว๎       2,700,๐๐๐.00  บาท 
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      หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด ตั้งรับไว๎          800,๕๐๐.00  บาท 
      รวมรายได้จัดเก็บเอง    ตั้งรับไว้    12,323,800.00 บาท 
      รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      หมวดภาษีจัดสรร   ตั้งรับไว๎     42,600,000.00  บาท 
      รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
         ตั้งรับไว้   42,600,000.00  บาท 
      รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     74,290,240.00  บาท 
      รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

    ตั้งรับไว้   74,290,240.00  บาท 
 รวมรายรับทั้งสิ้น                        129,214,040.00  บาท 

 รายจ่ายประมาณการ ปีงบประมาณ  2563 
 จ่ายจากงบประมาณ 
 งบกลาง    ตั้งจํายไว๎    18,385,276.00  บาท 
 งบบุคลากร                      ตั้งจํายไว๎    54,555,930.00  บาท 
 งบดําเนินงาน   ตั้งจํายไว๎    45,093,360.00  บาท 
 งบลงทุน  ตั้งจํายไว๎     8,477,300.00 บาท 

      งบเงินอุดหนุน   ตั้งจํายไว๎       2,670,000.00 บาท 
      รวมรายจ่ายจากงบประมาณ          129,181,866.00  บาท 
      รายรับงบประมาณรายจ่าย – เฉพาะการ สถานธนานุบาล 

หมวดรายได้  ตั้งรับไว้           14,708,000 บาท 
ก าไรจ าหนา่ยทรัพย์หลุดจ าน า 
กําไรจากการจาํหนาํยทรัพย์หลุดจาํนาํ ตัง้รับไว๎    1,700,000 บาท   
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  ตั้งรับไว๎                    5,000 บาท 
ดอกเบี้ยรับจ าน า 
ดอกเบี้ยรับจํานํา  ตั้งรับไว๎           13,000,000 บาท 
รายได้เบ็ดเตล็ด  
รายได๎เบ็ดเตล็ด  ตั้งรับไว๎         3,000 บาท 
หมวดรายได้อื่น  ตั้งรับไว้            9,000,000 บาท   
เงินทํานุบํารุงท๎องถิ่น 30% ตั้งรับไว๎             2,700,000 บาท 
ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% 

ต้ังรับไว๎              4,500,000 บาท 
บําเหน็จรางวัล  20%  ตั้งรับไว๎             1,800,000 บาท 
รวม                       23,708,000 บาท 
 
 

      รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย – เฉพาะการ สถานธนานุบาล 
 งบบุคลากร                      ตั้งจํายไว๎           1,860,000  บาท 
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 งบดําเนินงาน   ตั้งจํายไว๎           1,705,000  บาท 
 งบลงทุน  ตั้งจํายไว๎             320,000 บาท 

      งบรายจํายอ่ืน   ตั้งจํายไว๎            9,066,700 บาท 
 งบกลาง    ตั้งจํายไว๎           3,518,000  บาท 

รวม                       16,469,700 บาท 

บันทึกหลักการและเหตุผล  
                                        ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าป ี
                                       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ของเทศบาลต าบลห้วยยอด 

                                     อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
      ด้านบริหารทั่วไป 
      แผนงานบริหารงานทัว่ไป    ตั้งจํายไว๎          19,389,180 บาท
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งจาํยไว ๎      3,305,360 บาท 
      ด้านบริการชุมชนและสังคม    
          แผนงานการศึกษา  ตั้งจํายไว๎          49,456,430 บาท 
      แผนงานสาธารณสุข  ตั้งจํายไว๎            5,136,820 บาท 
      แผนงานสังคมสงเคราะห์  ตั้งจํายไว๎            1,078,000 บาท 
      แผนงานเคหะและชุมชน  ตั้งจํายไว๎          24,740,800 บาท 
      แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  

ตั้งจํายไว๎               635,000 บาท 
      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ตั้งจํายไว๎            6,036,800 บาท  
      ด้านการเศรษฐกิจ     
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจํายไว๎   1,018,200 บาท 
      ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
      แผนงานงบกลาง    ตั้งจํายไว๎         18,385,276 บาท 
      รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นตั้งจ่ายไว้  129,181,866 บาท 

ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับ    ตามที่ทํานนายกเทศมนตรีได๎เสนอญัตติรํางเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล   รายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕63  เพ่ือให๎สภาเทศบาลพิจารณาไปแล๎วนั้น              

กํอนจะเปิดให๎สมาชิกได๎อภิปราย  ผมขอหารือที่ประชุมวําในการอภิปรายวาระที่ ๑           
ขั้นรับหลักการนี้  จะพิจารณารํางเทศบัญญัติอยํางไร โดยจะพิจารณาคละกันไปทั้ง
ฉบับ หรือทีละสํวน ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ   เชิญคุณวิทยา เบญจกุล   ครับ 

นายวิทยา  เบญจกุล เรียนทํานประธานสภาเทศบาล   ผมวิทยา  เบญจกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมขอเสนอให๎ อภิปรายคละกันไปทั้งฉบับครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับคุณวิทยา   เบญจกุล  เสนอให๎อภิปรายคละกันไปทั้งฉบับ  ขอผู๎รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล   ด๎วยครับ ผู๎รับรองถูกต๎องครับ มีสมาชิกทํานใด จะเสนอเป็ นอยํ าง อ่ื นไหมครั บ               

ไมํมีนะครับ ถ๎าไมํมีถือวําที่ประชุมนี้ มีมติให๎อภิปรายคละกันไปทั้งฉบับนะครับ  
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ตํอไปผมขอหารือตํอวํา ๑. จะให๎มีการอภิปราย สอบถามแล๎วให๎คณะ
ผู๎บริหารชี้แจงทีละประเด็น สลับกันไป หรือ ๒. ให๎อภิปรายทุกประเด็น ติดตํอกันไป
ให๎เสร็จสิ้นกํอนแล๎วให๎คณะผู๎บริหารชี้แจงครั้งเดียว ขอเชิญคุณสุวรรณ  พจนอารี  
เสนอครับ 

นายสุวรรณ  พจนอาร ี   เรียนประธานสภาเทศบาลกระผมนายสุวรรณ  พจนอารี  สมาชกิสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอให๎มีการอภิปรายทุกๆ ประเด็นติดตํอกันไปให๎เสร็จสิ้น แล๎วให๎คณะผู๎บริหาร
    ชี้แจงครั้งเดียว ครับ  

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ คุณสุวรรณ พจนอารี เสนอให๎มีการอภิปรายทุกๆ ประเด็นติดตํอกันไป
ประธานสภาเทศบาล    ให๎เสร็จสิ้น แล๎วให๎คณะผู๎บริหารชี้แจงครั้งเดียว ขอผู๎รับรองด๎วยครับ ผู๎รับรองถูกต๎อง 
    นะครับ มีสมาชิกทํานใดจะเสนอเป็นอยํางอ่ืนไหมครับ ไมํมีนะครับ  ถ๎าไมํมีถือวําที ่

ประชุมนี้มีมติให๎อภิปรายทุกประเด็นติดตํอกันไป แล๎วให๎คณะผู๎บริหารชี้แจงครั้ง 
เดียวนะครับ 

     ตํอไป ขอเชิญสมาชิกอภิปรายซักถาม เชิญครับ เชิญคุณบุญมากครับ 

นายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ ์  เรียนทํานประธานสภาฯที่เคารพ และสวัสดีเพื่อนสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกทําน กระผมนายบุญมาก เชษฐศิริพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลห๎วยยอด 

ตามที่ทํานนายกเทศมนตรีได๎ขอเสนอญัตติรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย
ประจําปี 2563 ไปแล๎วนั้น กระผมในฐานะสมาชิกสภาก็ได๎ดูในรํางเทศบัญญัติ
ของคณะผู๎บริหารเพ่ือที่จะใช๎จํายงบประมาณประจําปี 2563 ไปแล๎วนั้น มีอยูํ
บางประเด็นที่ผมอยากจะเรียนถามทํานประธานผํานไปถึงคณะผู๎บริหาร           
สักเล็กน๎อยนะครับ หน๎าที่ 15 ข๎อที่ 6 เงินเดือนพนักงานจ๎าง เราตั้งจํายไว๎ 
7,353,080 บาท ในปีงบประมาณ 63 ซึ่งเราตั้งไว๎เป็นรายจําย แตํผม
ย๎อนกลับไปเมื่อปี 62 งบประมาณปี 62 เราตั้งไว๎ประมาณ 7,098,360 บาท 
ซึ่งในปีงบประมาณ 63 เราตั้งเพ่ิมขึ้น 254,720 บาท ขณะนี้เทศบาลตําบล
ห๎วยยอดเรามีพนักงานจ๎างจริงๆ เทําไหรํนะครับ เพ่ิมขึ้นจากปี 62 กี่คนครับ
เห็นงบประมาณเราถึงได๎ตั้งเพ่ิมข้ึนถึง 2 แสนกวํานะครับนั่นข๎อที่ 1  

สํวนข๎อที่  2 ข๎อที่  7 เงินเ พ่ิมตํางๆ ของพนักงานจ๎างเราตั้ งไว๎ 
458,320 บาท  ควบคูํกับข๎อที่ 6 ก็อยากจะเรียนทํานประธานผํานไปถึงคณะ
ผู๎บริหารวําชํวยชี้แจงสักเล็กน๎อยนะครับเกี่ยวกับงบประมาณตรงนี้ 

และข๎อที่ 9 คําเชําบ๎านซึ่งเราตั้งจํายไว๎ 541,300 บาทนะครับ เรียน
ทํานประธานผํานไปถึงคณะผู๎บริหารวําขณะนี้พนักงานหรือวําเจ๎าหน๎าที่ของเรา
ที่จะทําการเบิกจํายคําเชําบ๎านมีทั้งหมดเทําไหรํเห็นงบประมาณสูงเกินนะครับ 
ก็อยากจะให๎คณะผู๎บริหารชํวยชี้แจงประเด็นนี้ด๎วยนะครับ 

ตํอไปนะครับรายการงบประมาณรายรับของคณะผู๎บริหารหน๎า 16 
หมวดภาษีอากร ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎างประมาณการไว๎ 4,457,000 บาท 
ผมอยากจะเรียนถามทํานประธานผํานไปถึงคณะผู๎บริหารวําคําวําประมาณการ
กับรับจริง รับจริงเทําไหรํครับในปี 62 เห็นไมํชี้แจงวํารับจริงเทําไหรํ เราอยาก
ทราบวําผลตําง 100% จริง ๆแล๎วรายรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างในปี 62 
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จัดเก็บได๎ไหม เพราะวําผมมองประมาณการแล๎วมัน 4 ล๎านกวํา  คิดวํามันไมํ
งํายนะครับในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง 

ตํอไปภาษีโรงเรือนและที่ดินก็เชํนกันนะครับ เรียนทํานประธานผํานไป
ถึงคณะผู๎บริหารวําในปี 62 ประมาณการไว๎ 3,900,000 บาท แตํรับจริง  
3,921,714 บาท แตํประมาณการปี 63 ไว๎ 81,000 บาท ทําไมสํวนตํางถึง
ได๎มีมากในการประมาณการนะครับ 

และภาษีบํารุงท๎องที่ก็เชํนกันนะครับ เพราะทุกคนที่มีท๎องที่อยูํในเขต
เทศบาลต๎องเสียภาษี แตํทําไมพอประมาณการในปี 63 ถึงได๎น๎อยนะครับ สํวน
ตํางถึง 95 % ประมาณการไว๎ 2,000 บาท ทีนี้ที่เก็บได๎จริงเทําไหรํในการ
จัดเก็บคําภาษีบํารุงท๎องที่ คําภาษีโรงเรือนและที่ดิน ชํวยชี้แจงให๎สภาแหํงนี้ได๎
รับทราบด๎วยนะครับ  

ตํอไปก็เรื่องหมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต ตรงนี้ก็สงสัย
อยูํเชํนกันครับวําคําธรรมเนียมโรงฆําสัตว์ประมาณการเมื่อปี 62 ประมาณการ
ไว๎ 113,000 บาท  ในปี 61 จัดเก็บไดจ๎ริง 102,753 บาท แตํประมาณการ
ในปี 63 เป็น 0  สํวนตําง 100 เปอร์เซ็นต์นี้คิดจากตรงไหนครับวําประมาณ
การเป็น 0 ในคําธรรมเนียมโรงฆําสัตว์ครับ  

ทีนี้มาอีกข๎อนึง คือคําธรรมเนียมโรงพักสัตว์นะครับ ประมาณการสํวน
ตําง 100 เปอร์เซ็นต์เหมือนกัน แตํขณะนี้ด๎วยความเป็นจริง โรงฆําสัตว์       
หมูในโรงฆําสัตว์แตํละคืนมีเยอะนะครับ  จะบอกวําไมํพักสัตว์ก็ไมํจริง เพราะ
ในบางคืนมีสัตว์พักเป็น 10 ตัว นี่คือสํวนตํางที่ผมอยากเรียนทํานประธานผําน
ไปถึงคณะผู๎บริหารวําชํวยชี้แจงสักเล็กน๎อยนะครับตรงนี้เพ่ือสภาแหํงนี้จะได๎
รับทราบนะครับ  

แล๎วก็หน๎า 17 คําใบอนุญาตในการตั้งตลาดเอกชน เราตั้งไว๎  6,000 
บาท รับจริง 6,000 บาท ประมาณการ 6,000 บาท ผมจําได๎ครั้งหนึ่งการ
ประชุมสภาฯ ก็เคยพูดเรื่องนี้  แตํก็อยากเรียนทํานประธานผํานไปถึงคณะ
ผู๎บริหารวํา ตอนนี้ตลาดเอกชนมีอยูํ 3 ตลาด ตลาดละ 2,000 บาท ตลาด
ควนหนังขํา เสริมสุข ซึ่งมีการขยายพ้ืนที่กว๎างขึ้น ในการจัดเก็บพ้ืนที่จริงๆ
เทําไหรํ ตารางเมตรละเทําไหรํพ้ืนที่ของตลาดเสริมสุข เพราะวําขณะนี้ตลาด
เสริมสุขเป็นตลาดใหญํที่สุดในอําเภอห๎วยยอดและอยูํในเขตเทศบาลด๎วย           
ก็อยากจะเรียนทํานประธานผํานไปยังผู๎บริหารวํา ตลาดใกล๎เคียงซึ่งเขาก็เสีย 
2,000 ด๎วยนะครับ ความแตกตํางระหวํางตลาดก็ไมํเหมือนกันนะครับ เขาจึง
ฝากผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาฯ มาเรียนทํานประธานผํานไปยังคณะ
ผู๎บริหารนะครับเรื่องนี้วํา ตลาดไมํเทํากัน แตํการจัดเก็บปีละ 2,000 เทํากัน 
แนวคิดตรงไหนเป็นหลักในการจัดเก็บคําใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชนครับ          
แคํนี้กํอนครับ ขอบคุณครับ   

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับ มีสมาชิกทํานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญคุณชูเกียรติฯครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายชูเกียรติ สินไชย  กราบเรียนทํานประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกทุกทําน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายชูเกียรติ สินไชย สมาชิกสภาเทศบาล สิ่งที่ผมสงสัยซึ่งเพ่ือนสมาชิก

ได๎พูดไปแล๎ว แตํผมขอเสริมสักนิดนึงครับ คือเรื่องประมาณการรายรับที่ทาง
เทศบาลจัดเก็บเอง ซึ่งอยูํในเทศบัญญัติงบรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 หน๎าที่ 23 ในหัวข๎อคําใบอนุญาตให๎ตั้งตลาดเอกชน เป็นการออก
ใบอนุญาตให๎เอกชนในการตั้งตลาด ซึ่งตั้งเอาไว๎เทําเดิมครับ 6,000 บาท        
แตํเมื่อประชุมสภาฯวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ทํานนายกได๎เข๎าญัตติขอ
เสนอญัตติรํางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลห๎วยยอดเรื่องตลาดครับ ซึ่งในเทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลห๎วยยอดเรื่องตลาดได๎มีการแก๎ไขหลักการและเหตุผล
เพ่ือที่จะปรับปรุงคําธรรมเนียมใบอนุญาต และแนบท๎ายของเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลห๎วยยอดเรื่องตลาด มีอัตราคําธรรมเนียมอยูํ 2 ลําดับด๎วยกัน คือ
ลําดับที่ 1 ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือพ้ืนที่มีจํานวนแผงค๎าในตลาด 
ไมํเกิน 100 แผง ฉบับละ 5,000 บาทครับ ลําดับที่ 2 คือใบอนุญาตจัดตั้ง
ตลาดในอาคารหรือพ้ืนที่ที่มีจํานวนแผงค๎าเกิน 100 แผง ฉบับละ 9,000 
บาท ผมอยากทราบวําทําไมภาษีจัดเก็บเกี่ยวกับใบอนุญาตตลาดยังคงเทําเดิม
ครับ และเทศบัญญัติที่ทํานนายกเสนอสภาฯ แล๎วก็ผํานสภาฯ ไปแล๎วครับ 
ทําไมไมํนําไปใช๎ในการจัดเก็บภาษีครับ ในสํวนนี้ผมอยากทราบครับ ฝากเรียน
ทํานประธานผํานไปยังทํานนายกชํวยชี้แจงด๎วยครับ  

และอีกอยํางในเรื่องของโครงการที่ผมสงสัยอีกโครงการหนึ่ง ที่อยาก
นําเสนอทํานประธานผํานไปยังทํานนายกฯได๎ชี้แจงครับ เกี่ยวกับโครงการสืบ
สานประเพณีถือศีลกินเจ ซึ่งเป็นโครงการที่ใหมํครับ ที่ตั้งไว๎ 20,000 บาท
ครับ ซึ่งมีรายละเอียดในรํางงบประมาณโครงการภายใต๎หมวดคําใช๎สอย หน๎า 
15 ก็มีรายละเอียดคําตกแตํงเวที คําป้ายโครงการ 8,000 บาท คําจัดสถานที่
และวัสดุอุปกรณ์ตํางๆประกอบพิธี 6,000 บาท คําวัสดุไฟฟ้าวัสดุสถานที่ 
5,000 บาท คําใช๎จํายอ่ืนๆที่เกี่ยวกับในการจัดงาน 1,000 บาท สิ่งที่ผม
สงสัยและผมอยากจะถามวําโครงการนี้สถานที่จัดเราจัดที่ไหนครับ เพราะเป็น
โครงการใหมํที่ ได๎บรรจุ ใน  เทศบัญญัติ งบประมาณรายจําย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นโครงการแรก ผมขอทราบแคํนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับมีสมาชิกทํานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ เชิญคุณสุวรรณ  
ประธานสภาเทศบาล ครับ 
นายสุวรรณ พจนอารี  เรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกทุกทําน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสุวรรณ พจนอารี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลห๎วยยอด ผมมีเรื่องข๎องใจ

อยูํเรื่องเดียวนะครับ เรื่องคําธรรมเนียมเก็บและขนคําขยะมูลฝอย ผมจําได๎เมื่อ
หลายปีกํอน ผมเคยถามวําทําไมให๎พนักงานของเราไมํต๎องไปเก็บแล๎วในเขต
เทศบาลแล๎วก็จ๎างคนอ่ืนไปเก็บ ผมได๎รับคําตอบมาในวันนั้นวําคนนอกเก็บ
รายได๎เพ่ิมข้ึน เพราะเก็บได๎ตลอดเวลา แตํพอมาวันนี้ผมได๎ไปดูย๎อนหลังนะครับ 
เมื่อปี 58 พนักงานของเราไปเก็บเอง เก็บได๎ 1,030,852 บาท แตํพอ
หลังจากนั้นที่เราจ๎างคนนอกไปเก็บ รายได๎เราลดลงทุกปี จากปีแรก ปี 59 ได๎ 
900,000 กวํา พอปี 60 เหลือ 800,000 กวํา ปี 61 ก็ 800,000 กวํา 
เมื่อปีที่แล๎วเพ่ิงจะได๎ 900,000 ครับ 
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นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับมสีมาชิกทํานใดจะอภิปรายอีก  เชิญครับ ถ๎าไมํมีเชิญทํานนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์  กราบเรียนทํานประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกท่ีเคารพ กระผมนาย  
นายกเทศมนตรี ธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี เรื่องในการจัดเก็บรายได๎นะครับ คําภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างนะครับ ซึ่งระเบียบใหมํกฎหมายใหมํนะครับ ซึ่งเดิมเป็น
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงท๎องที่นะครับ แตํวําในแนวทางปฏิบัติ
ใหมํนะครับ เขารวบทั้ง 3 รายการ มาเป็นคําภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ซึ่งเรา
ตั้งไว๎ยอดเดียวนะครับ ปีงบประมาณ 63   4,457,000 บาท ในสํวนภาษี
โรงเรือนและที่ดินนะครับที่ตั้งไว๎ 81,000 บาท เป็นยอดที่ยังไมํสามารถ              
จัดเก็บได๎ ตอนนี้เป็นลูกหนี้ค๎างชําระภาษีนะครับ ซึ่งเป็นการตั้งเผื่อไว๎ และคํา
ภาษีบํารุงท๎องที่ก็เชํนเดียวกัน ตั้งไว๎ 2,000 บาท มีผู๎ที่ยังค๎างภาษีอยูํนะครับ 
แตํตํอไปก็จะเป็นภาษีตัวเดียวกัน เป็นรายการเดียวกันคือภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร๎างนะครับ สํวนคําธรรมเนียมโรงฆําสัตว์ก็จะไปเข๎าหมวดรายได๎อ่ืนๆ ซึ่งเป็น
คําธรรมเนียมอ่ืนๆ ในปีงบประมาณ 63 ตั้งไว๎ 132,000 บาทนะครับ ก็จะไป
เปลี่ยนแปลงเป็นหมวดคําธรรมเนียมอ่ืนๆนะครับ สําหรับคําใบอนุญาตในการ
จัดตั้งตลาด ในปีงบประมาณ 63 ตั้งไว๎ 6,000 บาท ก็เป็นแนวทางที่ตั้งตาม
เทศบัญญัติที่เราได๎ประกาศใช๎นะครับวําแผงตลาด ถ๎าเกิน 100 แผง เราจะ
เก็บ 9,000 บาทนะครับ ต่ํากวํานั้นก็จะอยูํที่ 5,000 บาทนะครับ มี 2 อัตรา
นี้นะครับ แตํวําในประมาณการของปีงบประมาณ 63 นี้ เรายังประมาณการ
เทําเดิมอยูํนะครับ นําจะไมํได๎แก๎ไขเปลี่ยนแปลงไปให๎เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
นะครับ  ขณะนี้ตลาดเสริมสุข ควนหนังขํา เราเก็บอยูํที่ 9,000 บาทนะครับ  
ตลาดศรีศุภผล 9,000 บาท และตลาดยอดธานี ที่สถานีรถไฟ 5,000 บาท
นะครับ  

สําหรับโครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินเจนะครับ ซึ่งเทศบาลตําบล
ห๎วยยอดได๎เข๎างบประมาณไว๎ในเทศบัญญัติปี 63 สถานที่จัดก็จะเป็นที่โรงพระ
กิ้วอ๋องนะครับ ซึ่งเป็นสถานที่กินเจอยูํแล๎วนะครับ ประมาณการรายจํายตํางๆ
เราจํายภายใต๎ระเบียบวําด๎วยการจัดงานประเพณีตํางๆ สํวนไหนที่สามารถเบิก
ได๎เราก็เบิก นะครับ อันนี้เป็นการดําเนินการปีแรกแล๎วก็คิดวําจะจัดสถานที่
เพ่ือให๎มีความสวยงามแล๎วให๎ผู๎ที่มารํวมในงานกินเจ จะได๎เห็นความคึกคัก 
ความสวยงามในการจัดสถานที่นะครับ เพื่อให๎ผู๎ที่ได๎มาเยี่ยมหรือผู๎ที่ได๎มาถือศีล
กินเจได๎ประชาสัมพันธ์แพรํหลายไปนะครับวําอําเภอห๎วยยอดได๎มีประเพณีนี้ 
เป็นเรื่องที่ดีและควรจะสืบทอดเป็นประเพณีนะครับ  ซึ่งอันนี้ เราได๎ผําน
คณะกรรมการระดับจังหวัด ในการคัดเลือกวํางานประเพณีท๎องถิ่น  งาน
ประเพณีใดที่สามารถดําเนินการได๎ภายใต๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนะครับ 
ซึ่งอันนี้ก็ผํานคณะกรรมการมาแล๎วนะครับ  ซึ่งสามารถดําเนินการโดยใช๎
งบประมาณของเทศบาลในการเข๎าไปดําเนินการจัดงานได๎นะครับ สําหรับคํา
เชําบ๎านที่เพ่ิมขึ้นนะครับ ระเบียบใหมํเขาให๎สิทธิ์เพ่ิมขึ้นในอัตราคําเชําบ๎านนะ
ครับ แตํวําในการเบิกจํายนะครับ  เราก็จะมีคณะกรรมการ ซึ่งเทศบาลทาง
คณะผู๎บริหารได๎แตํงตั้งคณะกรรมการในการไปตรวจการเชําบ๎านนะครับวําที่
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เจ๎าหน๎าที่ไปเชําบ๎านหรือเชําซื้อวํามีลักษณะเหมาะสมกับราคาหรือไมํนะครับ 
บางคนก็มีสิทธิ์เบิก สมมติวํามีสิทธิ์เบิกได๎ถึง 6,000 บาท แตํวําอัตราคําเชํา
บ๎านบริเวณแถวนั้น ประมาณ 3,000 บาท คุณก็สามารถเบิกได๎แคํ 3,000 
บาทนะครับ ไมํสามารถเบิกได๎เกินตามสิทธิ์  อันนี้ก็แล๎วแตํสภาพบ๎านที่ไปเชํา
อยูํนะครับ ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ได๎รับของผู๎ที่เป็นเจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลนะครับ ซึ่งใน
ระเบียบฯ ถ๎าหากเจ๎าหน๎าที่บรรจุครั้งแรกในเทศบาลห๎วยยอดทํานก็ไมํมีสิทธิ์ใน
การเบิกคําเชําบ๎าน แตํถ๎าทํานไปบรรจุสมมติวําจังหวัดอ่ืนนะครับ แล๎วย๎ายมา
อยูํเทศบาลห๎วยยอดทํานก็จะได๎รับสิทธิ์นั้นนะครับ ในการที่ทํานสามารถเชํา
บ๎านก็ได๎หรือเชําซื้อก็ได๎นะครับ เป็นสิทธิ์ที่พึงได๎นะครับในการดําเนินการตรงนี้
นะครับ สําหรับพนักงานจ๎างนะครับ จํานวนเทําเดิมนะครับ แตํการตั้งไว๎
เนื่องจากมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับ ปรับเงินเดือนขึ้นนะครับ อัตรา
เงินเดือนจะเพ่ิมข้ึนนะครับ รายจํายตรงนี้ก็เพ่ิมข้ึนนะครับ  

สําหรับในสํวนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในอัตราก็ยังเทําเดิม  แตํวําใน
ปีงบประมาณตํางๆในการจัดเก็บก็จัดเก็บกันทุกเดือน คนที่ไปเก็บก็เก็บอยูํ แตํ
วําในปีหลังๆนี้จะมีบ๎านพักอาศัยวํางเยอะขึ้นนะครับ เพราะวําเดี๋ยวนี้เนื่องด๎วย
ปัญหาเศรษฐกิจอะไรตํางๆ  บ๎านวํางให๎เชําก็จะเยอะขึ้น แล๎วที่ประกาศขายก็
จะมีเยอะนะครับ อันนี้เป็นประมาณการ นะครับในการจัดเก็บ ถ๎าหากจัดเก็บ
ได๎ตามเป้าหมายนะครับหรือวํามีบ๎านพักที่มีผู๎อาศัยอยูํเพ่ิมขึ้น  อัตราในการ
จัดเก็บก็เพ่ิมขึ้นนะครับ แตํถ๎าหากวําบ๎านเรือนที่วํางเยอะๆนะครับ รายได๎จาก
การจัดเก็บก็น๎อยลงนะครับ Demand Supplyคงจะประมาณนี้นะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับมีสมาชิกทํานใดจะอภิปรายอีก เชิญครับ เชิญคุณบุญมากฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายบุญมาก เชษฐศิริพงศ ์  เรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสวัสดีเพื่อนสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทํานครับ การที่นายกได๎ชี้แจงที่เพ่ือนสมาชิกได๎สอบถาม ผมก็ยังติดใจอยูํ      

2-3 เรื่องเหมือนเดิม คือยังไมํเคลียร์ครับ  เรื่องคําใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน
นะครับ ในเมื่อเทศบัญญัติเราประกาศใช๎แล๎ว ทําไมประมาณการเรายังไมํ
เปลี่ยนครับ ยังตั้ง 6,000  ถ๎าตามที่ทํานนายกฯชี้แจงวํา ตลาดเสริมสุข 
9,000 ตลาดศรีศุภผล 9,000  ตลาดสถานีรถไฟ 5,000 ประมาณการ            
ก็อยูํที่ 23,000 แล๎ว ไมํใชํ 6,000 ดูนะครับประมาณการเราจะได๎เทําไหรํก็
วํากันไป แตํวําประมาณการความเป็นจริงต๎อง 23,000 นะครับ ก็อยากจะ
เปลี่ยนแปลงตรงนี้วํามันนําจะมีการเปลี่ยนแปลงในประมาณการนี้ เพราะวํายัง
เป็นฉบับรํางอยูํ นั่นคือเรื่องท่ี 1 นะครับ  

เรื่องที่ 2 นะครับที่ทํานนายกชี้แจงวํา คําเชําบ๎านจะดูที่พ้ืนที่อาศัย
บริเวณใดแพงบริเวณใดถูก แตํงบประมาณที่เราตั้งไว๎ในคําเชําบ๎านปี 62           
4 แสนกวํา  แตํพอมาปี 63 นี้  5 แสนกวํา สํวนตํางเกือบแสนนะครับ 
เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับที่ผมสงสัย ก็เลยเรียนทํานประธานผํานไปยังคณะ
ผู๎บริหารวํา ที่ทํานชี้แจงมานี้จริงๆแล๎วมีกี่คนในการที่จะเบิกคําเชําบ๎าน             
ไมํวําเจ๎าหน๎าที่หรือพนักงาน เพราะวําคําสํวนตํางมันเยอะ สิทธิในการเบิกคํา
เชําบ๎านมันมากขึ้น ซึ่งเกือบ 80% คิดดูนะครับ  
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ทีนี้มาเรื่องคําภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน ที่ทํานนายกฯบอกวํา         
ที่ประมาณการนี้เขาค๎าง 8 หมื่นกวํา เหตุผลที่เขาค๎างเพราะอะไร เพราะ
เจ๎าหน๎าที่หรือวําเพราะเขาไมํมาจําย เพราะวําเราไมํติดตาม ตรงนี้เป็นตัวหลัก
นะครับ  คําบํารุงท๎องที่ก็เหมือนกันเห็นทั้ง 2 รายการนี้ก็ 83,000 บาท อันนี้
มันเป็นความผิดพลาดของเจ๎าหน๎าที่หรือวําของพ่ีน๎องประชาชนที่ไมํมาชําระ
คําปรับคําธรรมเนียมโรงเรือนภาษีและที่ดิน คําบํารุงท๎องที่ เพราะจริงๆแล๎ว
ท๎องที่ในเขตเทศบาลเราต๎องจัดเก็บหมด แตํทําไมยังมีรายการค๎างตรงนี้ก็เรียน
ทํานประธานผํานไปยังคณะผู๎บริหารลองตรึกตรองดูวําเจ๎าหน๎าที่ของเราเต็ม 
ร๎อยแล๎วหรือยัง ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างกับบํารุง
ท๎องที่ ทีนี้หวนกลับไปข๎อ 1 ที่เพ่ือนสมาชิกอภิปรายเกี่ยวกับการจัดเก็บคําขยะ 
เหตุผลในการจัดเก็บลดลงผมคิดวําไมํใชํวําบ๎านเรือนวําง เหตุผลก็คือวําขณะนี้
คําครองชีพมันมีน๎อย เงินมันน๎อย ทีนี้ถ๎าเรา 3 เดือนเก็บครั้ง คิดดู 90 บาท 
เขาจะเอาเงินที่ไหนมาให๎ เขาก็เลยไมํจํายไปเลย เราจะไปวางกฎระเบียบได๎ไหม
พวกที่ไมํจําย ทุกวันนี้ขยะห๎วยยอดล๎นเมืองนะครับ ข๎างถังขยะเต็มไปหมด 
เช๎าตรูํขึ้นมาก็เต็มแล๎วขยะ ทีนี้เราเอาภาระตรงนี้มารับมันไมํใชํครับ ผมไมํพูด
ของใครลองไปดูตาชี 3 วันแล๎วยังไมํเทขยะ  หน๎าบ๎านผมก็กองเต็มไปหมดแล๎ว 
เพราะฉะนั้นผมคิดวํามันอยูํที่การบริหารจัดการ ไมํได๎อยูํที่วําบ๎านน๎อยหรือวํา
เก็บไมํได๎หรือวําเรายังบริหารจัดการไมํเต็มร๎อยนะครับ  เพ่ือนสมาชิกก็ชี้แจงวํา
เมื่อกํอนเก็บได๎เป็นล๎าน  แตํสุดท๎ายขณะนี้เก็บได๎ 8 แสนกวํา ถ๎าในเมื่อเราจ๎าง
เอกชนเก็บแล๎วรายได๎ตกเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายจัดเก็บภาษีทํางานเถอะ แล๎วเดือนนึง
เกบ็ครั้งนึง ไมํใชํ 3 เดือนครั้ง 3 เดือนเก็บครั้งนึงเขาไมํมีเงินให๎หรอก ไปถึงเขา
ก็หนี เพราะวําไมํมีเงิน เราจ๎างเป็นรายเดือนเขาก็เก็บเป็นรายเดือนไมํใชํ 3 
เดือนครั้ง อยําวําแตํคนอื่นเลย ผมก็เหมือนกันบางทีในกระเป๋ามีอยูํ 20  ดังนั้น
เรียนทํานประธานผํานไปยังคณะผู๎บริหารวําคิดใหมํทําใหมํเถอะครับเรื่องการ
จัดเก็บคําขยะมูลฝอย ผมก็มีแคํนี้นะครับในการอภิปรายเกี่ยวกับเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจํายปี 2563 นะครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับมีสมาชิกทํานใดจะสอบถามอีกไหมครับ คุณสมใจมีอะไรครับ  
ประธานสภาเทศบาล คือจริงๆ ประเด็นก็คือวําการอภิปรายอยํางที่ผมได๎หารือไปแล๎วทํานสุวรรณฯ 

เสนอวําให๎อภิปรายทุกประเด็นติดตํอกันไป แล๎วให๎คณะผู๎บริหารชี้แจงครั้งเดียว  
ผมขอทําความเข๎าใจนิดนึงวําคุณสมใจฯ ต๎องอภิปรายในชุดแรก ทุกคนกํอนเลย
ใครจะอภิปราย แล๎วในชุดที่ 2 ถ๎านายกฯตอบไมํเคลียร์ก็มีสิทธิ สอบถาม
เพ่ิมเติม แตํครั้งนี้ผมอนุญาตนะครับ เชิญครับ แตํขอทําความเข๎าใจไว๎ในครั้ง
หน๎า เพราะเรากําหนดกรอบอภิปรายไว๎แล๎วนะครับ ด๎วยความเคารพครับไมํได๎
ปิดอะไร เชิญครับคุณสมใจฯ  

นายสมใจ วรรณรัตน์  ครับ เรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทําน กระผมนายสมใจ วรรณรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีข๎อสงสัยอยูํ

เกี่ยวกับเรื่องขยะ แล๎วก็เรื่องภาษี คือเห็นเขาอภิปรายไปแล๎วแตํยังมีข๎อสงสัย
อยูํบ๎าง ผมก็ขอโทษด๎วยนะครับที่มาพูดทีหลังนะครับ คือที่สงสัยอยูํตอนนี้คือ
เราจะเห็นวําข๎างถนนจะมีพวกรถเอาแผงลอยมาวางขายเยอะนะครับพวก



-๑๖- 
 

กระเป๋า เสื้อผ๎าบ๎างมาวางขายอยูํตามถนน ไมํทราบวําเราได๎ไปเก็บจากพวกเขา
บ๎างหรือเปลํานะครับ นั่นก็ถือวําเป็นรายได๎อีกอยํางหนึ่งของเทศบาลนะครับ 
คือเยอะนะครับถ๎าสังเกตดูให๎ดีพวกกระเป๋าที่ตั้งแถวหน๎าบริเวณโรงเรียนกลึงฯ 
บางทีเต็ม บางทีแถวใกล๎ๆที่หน๎าวัดตรงนั้นจะมีเยอะนะครับ อันนี้คือถ๎าเราไมํ
เก็บ คนที่อยูํในเขตเทศบาลที่เขาต๎องเสียภาษีเขาก็ต๎องพูดวําทําไมพวกแผงลอย
อยํางนั้นขายได๎โดยไมํต๎องเสียภาษีนะครับนี่ข๎อที่ 1 และข๎อที่ 2 นะครับเรื่อง
การจัดเก็บขยะ คือสํวนมากรถที่มาขายตามข๎างถนน ขยะจะเยอะแล๎วก็หนัก
ด๎วยนะครับ เชํนพวกขายมะพร๎าวอํอน มะพร๎าวลูกนึงหนักเทําไหรํนะครับ นี่
แหละคือสิ่งที่ทําให๎เราต๎องเสียคําใช๎จํายในการกําจัดคําขยะนะครับ ไมํทราบวํา
ได๎ไปเก็บบ๎างไหมคําขยะพวกนั้น ที่ขายอยูํข๎างถนนพวกมะพร๎าวอํอนต๎องทิ้งทุก
วันแล๎วหนักด๎วย วันนึงเทําไหรํ ลูกนึงเกือบกิโลนะครับ นี่ผมสงสัยไมํทราบวําได๎
ไปเก็บบ๎างหรือเปลํานะครับ ครับขอเรียนถามแคํนี้ครับ ขอขอบคุณมากครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ มีสมาชิกทํานใดอีกไหมครับ  ไมํมีเชิญทํานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์  กราบเรียนทํานประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ กระผมนาย 
นายกเทศมนตรี ธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี เรื่องคําธรรมเนียมตลาดนะครับ                  

ที่กําหนดคําธรรมเนียมไว๎ 6,000 บาท แตํวําปีงบประมาณ 62 นะครับ ทาง
เทศบาลก็ได๎อธิบายเจ๎าของตลาด ก็มีตํอรองกันบ๎างกํอนนะครับแตํวําก็ชําระ
ด๎วยดีนะครับ ในสํวนที่ได๎ตั้งงบประมาณไว๎ 6,000 บาทนะครับ เจ๎าหน๎าที่เกรง
วําหากเทศบัญญัติประกาศไปแล๎ว เจ๎าของตลาดไมํเห็นด๎วย เขาก็ตั้งไว๎เทําเดิม
กํอนนะครับ แตํปี 62 ที่ผํานมานะครับ เจ๎าของตลาดก็ชําระตามอัตราใหมํ 
เทศบัญญัติใหมํนะครับ อันนี้ทางเจ๎าหน๎าที่ตั้งไว๎คงเดิมกํอน แตํวําปีหน๎าต๎อง
เปลี่ยนแปลงให๎เป็นไปตามจํานวนที่สามารถจัดเก็บได๎ ก็คงจะไมํเป็นปัญหา      
นะครับ  

ในสํวนของคําเชําบ๎านวําทําไมอัตราเพ่ิมขึ้นนะครับ ซึ่งระเบียบใหมํจะ
ให๎อัตราคําเชําซื้อเพ่ิมขึ้นในระดับชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติเมื่อวาน
ผมดูอยูํยังอัตราเทําเดิมนะครับ เริ่มต๎นถ๎าเป็นเจ๎าพนักงานประมาณ 2,500 – 
3,000 บาทนะครับ แตํวําถ๎าเป็นระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ นําจะถึง 
6,000 นะครับ อันนี้แล๎วแตํวําผู๎ที่ครองตําแหนํงนั้นอยูํขั้นลําดับอะไร เป็น
ระดับไหน ระดับปฏิบัติ ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เป็นผู๎บริหาร
ระดับกลาง ระดับสูงก็เป็น 10 นะครับ และอัตราระเบียบใหมํในการให๎เชําซื้อ
ก็เพ่ิมข้ึนนะครับ สมุมติวําที่ผํานมาได๎รับในอัตราชํานาญการ ได๎ 4,000 บาท 
อัตราใหมํนี้สามารถให๎ถึง 6,000 บาท นะครับในการเชําซื้อนะครับตรงนี้ก็เป็น
ประมาณการที่เพ่ิมข้ึนตามระเบียบและก็ในทางปฏิบัติที่มีหนังสือซักซ๎อมในการ
ตั้งงบประมาณรายจํายประจําปีด๎วยนะครับ  

สํวนในการจัดเก็บขยะก็เป็นปัญหาอยูํนะครับ วําขยะเพ่ิมขึ้น ชํวงนี้
เป็นหน๎าผลไม๎ หน๎าทุเรียน มังคุด เงาะ ก็จะเพ่ิมขึ้นก็เป็นสํวนหนึ่งแตํวําในการ
ดําเนินการ นะครับ ก็จะได๎มอบให๎ผู๎ที่เก่ียวข๎องได๎ไปกําชับดูแลวําในสํวนจัดเก็บ
ขยะวําพยายามให๎เก็บให๎หมดนะครับ  โดยเฉพาะเทศบาล 16 ตรงนั้นก็จะฝาก



-๑๗- 
 

ทุกครั้งวําเรื่องขยะเก็บไมํครบมันจะมาบํอย เพราะฉะนั้นต๎องกําชับทํานรอง
นายกฯให๎ดีเที่ยวนี้นะครับ ถ๎ามีอีกนําจะย๎ายไปอยูํสํานักปลัดฯ กํอนนะครับ     
ในสํวนของพ้ืนที่ฟุตบาทตํางๆมีพํอค๎าแมํค๎ามาจําหนํายอยูํ ซึ่งเราก็ไมํได๎อนุญาต
โดยหลักการอยูํแล๎วนะครับ ซึ่งเราก็ไมํได๎อนุญาตให๎เขามาค๎าขายอยูํแล๎ว นะ
ครับ แตํวําด๎วยคุณธรรม มโนธรรม อะไรธรรมๆพวกนี้นะครับ มันก็ต๎องให๎เขา
ทํามาหากิน เพราะวําเขาก็ต๎องมีภาระ พอเขามาตั้งเราไปไลํ มันก็ลําบากอยูํ
แล๎วนะครับ มันก็น้ําพ่ึงเรือเสือพ่ึงป่านะครับ ไมํใชํวําในเขตนอกเขตอันโน๎นขาย
ได๎ไมํได๎ บ๎างทีมันก็ต๎องเห็นใจนะครับ ผู๎มีรายได๎น๎อยเขาก็พยายามดิ้นรนแล๎ว 
นะครับ เขาพยายามหาทางตํอสู๎กับชีวิตแล๎ว มาถึงมาตํอสู๎กับเจ๎าหน๎าที่เทศบาล
ตําบลห๎วยยอดอีก อันโน๎นก็ไมํได๎อันนี้ก็ไมํได๎ อันโน๎นก็จะไปบังคับอีก อันนี้ก็จะ
ไปรีด เดี๋ยวเป็นปัญหาอีก ร๎องไปยังศูนย์ดํารงธรรมบ๎างอันโน๎นบ๎างอันนี้บ๎าง
หลายเรื่องนะครับ เล็กๆน๎อยก็ไปกันเรื่อยนะครับ อยํางนี้ก็ต๎องดูแลกันอยํางนี้
นะครับ จะให๎ปฏิบัติตามระเบียบก็ไมํได๎นะครับ เขาก็บอกแล๎วเป็นคนไทยทํา
อะไรตามใจคือไทยแท๎ ก็เอาตามท่ีโบราณวําไว๎นะครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับเชิญคุณบุญมากฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ ์  เรียนทํานประธานสภาที่เคารพและผู๎ทรงเกียรติทุกทําน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล นายบุญมาก เชษฐศิริพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลครับ ผมฟังทํานนายกฯ               

ชี้แจงแล๎ว แตํด๎วยความเป็นหํวงนะครับมันเป็นเรื่องใหญํเพราะวําทั้งสมาชิก                
ทั้งคณะผู๎บริหาร มันอาจจะไปทั้งหมดก็ได๎นะครับ เหตุผลเพราะวําทางเทศบาล
จัดเก็บคําตลาดปี 62 ตลาดเสริมสุข 9,000 บาท ตลาดศุภผล 9,000 บาท 
ตลาดสถานีรถไฟ 5,000 บาท  รวมแล๎ว 23,000 บาท เราเก็บตามความเป็น
จริงไหมครับ ตามความเป็นจริง แตํประมาณการปี 63 ทํานเขียนไว๎ 6,000 
บาท  เงินที่เหลืออยูํไหนครับ ถ๎าเกิดเจ๎าของตลาดหรือวําผู๎จัดการตลาดเป็น
เพ่ือนสมาชิกเปิดดูเอกสารประมาณการใบอนุญาตให๎ตั้งตลาดเอกชน  6,000 
บาท แตํจริงๆ แล๎ว 23,000 บาท ผมวําคิดสักนิดนะครับในการที่จะเข๎าเทศ
บัญญัติเพราะวําเป็นฉบับรํางฯ เพราะขณะนี้เราเก็บคําธรรมเนียมจริง ๆ แล๎ว 
23,000 บาท ถูกไหมครับ แตํทํานยังประมาณการวํา 6,000 บาท  ถ๎าพูด
หนักไปก็คือทุจริต ไปไหนลํะเงินที่เหลือเห็นคุณไมํเขียนไปให๎ครบนะครับ 
เพราะนั้นเรื่องนี้ต๎องชี้แจงให๎ละเอียดนะครับ เพราะวําไมํเกิดไมํเป็นอะไรครับ 
ถ๎าเกิดสภาฯ ผู๎บริหารก็เดือดร๎อน ถ๎าทางเจ๎าของตลาดเกิดตรวจสอบเทศ
บัญญัติ คุณประมาณการอยํางไร 6,000 แตํเงินคุณเก็บจริง 23,000 ผมเป็น
หํวงตรงนี้นะครับทํานประธานครับ ก็เรียนทํานประธานผํานไปถึงคณะผู๎บริหาร
วําจะทําอยํางไรครับเพราะตอนนี้เป็นฉบับรํางฯ ยังแก๎ไขได๎นะครับ เป็นหํวงตรง
นี้อยํางเดียว แตํถ๎าหากเจ๎าหน๎าที่บอกวําไมํผิด ถูกต๎อง ผมก็อยูํที่เจ๎าหน๎าที่ 
บันทึกข๎อความให๎ชัดเจนวําทํานทําถูก พวกเราก็ไมํผิด ผู๎บริหารก็ไมํผิด แตํถ๎า
ทํานไมํบันทึกถ๎อยคําให๎ละเอียด ทํานนายกฯ คิดสักนิดนะครับกํอนที่จะให๎เทศ
บัญญัติฉบับนี้ผํานสภาฯ นะครับ เพราะผู๎วําฯ เป็นผู๎ เซ็นต์อนุมัตินะครับ 
ขอบคุณครับ 
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นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับเชิญทาํนนายกฯครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์  กราบเรียนทํานประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกนะครับ กระผม 
นายกเทศมนตรี นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์  นายกเทศมนตรี นะครับ ซึ่งอันนี้เทศบัญญัตินี้ก็เป็น

ประมาณการ ประมาณการก็คือเราตั้งประมาณการไว๎ 6,000 บาท ถ๎าเราเก็บ
ได๎ 20,000 กวําบาท ก็ไมํเป็นไร เพราะวํารายได๎เพ่ิมขึ้น ถ๎าเราตั้ง 6,000 
บาท จัดเก็บได๎ไมํครบตามจํานวนก็ไมํเป็นไร เพราะเป็นประมาณการทุกอยําง
เป็นประมาณการหมด รายจํายอะไรทุกรายการมันเป็นประมาณการรายจํายที่
เป็นรายจํายหรือเป็นรายได๎ทุกปีเราก็ต๎องทําแบบนี้ แล๎วแตํวําหนังสือสั่งการใน
ปีไหนให๎จัดตั้งโครงการอะไรแบบไหนตํางๆก็อันนั้นก็จะเพ่ิมเติมขึ้น นะครับ แตํ
ถ๎าเป็นรายจํายประจําเป็นรายได๎ที่จัดเก็บเพ่ิมขึ้นก็ไมํเป็นไรนะครับ อันนี้นําจะ
ไมํผิดอยูํแล๎วนะครับ เพราะวําเป็นประมาณการ เราประมาณการไว๎ 6,000 
บาท ปี62 นี้ เจ๎าหน๎าที่ก็แจ๎งวําขณะนี้จะได๎ 23,000 บาท ซึ่งปีที่ผํานมาเราก็
ประมาณการไว๎ 6,000 บาท อีกไมํใชํวํา 17,000 บาท นะครับเงินไปอยูํที่
ไหนอีกก็อยูํในคลัง ถ๎าอยูํที่ผู๎บริหารป่านนี้ก็ไปกํอนแล๎วครับ ก็เป็นประมาณการ
นะครับ ถ๎าเพ่ิมข้ึนก็อยูํในคลังนะครับ ก็จะมีรายงานรายรับในรายได๎อะไรตํางๆ
ก็ปีหน๎าก็มาดูวํารายได๎ท่ีเราตั้งไว๎ 6,000 บาท เราเก็บไว๎ 23,000 บาท แบบ
นี้ก็มันเพ่ิมข้ึนตามเปอร์เซ็นต์ก็ตามรับจริงจํายจริงนะครับตรงนี้ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ  มีสมาชิกทํานใดจะอภิปรายซักถามอีกไหมครับ ครับเมื่อไมํมี    
ประธานสภาเทศบาล  ผมขอถามที่ประชุมนี้วําเห็นควรปิดอภิปรายหรือไมํ ทํานใดเห็นควรปิดอภิปราย 

อภิปรายโปรดยกมือครับ 7 ทํานนะครับ ทํานใดเห็นควรให๎เปิดอภิปราย
 ตํอไปโปรดยกมือครับ  ไมํมีนะครับ เป็นอันวําสภาแหํงนี้มีมติเห็นชอบ
ให๎ปิดอภิปรายนะครับ  

ตํอไปผมจะขอมติจากทํานสมาชิกฯ นะครับ วําจะรับหลักการแหํงรําง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้หรือไมํ 
สมาชิกทํานใดเห็นชอบให๎รับหลักการ โปรดยกมือครับ 7 ทํานนะครับ สมาชิ ก
ทํานใดไมํเห็นชอบให๎รับหลักการ โปรดยกมือครับ ไมํมีนะครับ 

     เป็นอันวํา สภาเทศบาลแหํงนี้มีมติเห็นชอบให๎รับหลักการแหํงรํางเทศ
    บัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นะครับ 
     เนื่องจากตามระเบียบข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ.2547 
    ข๎อ 45 วรรคสาม กําหนดวํา “ ญัตติรํางข๎อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา  3  
    วาระรวดเดียวไมํได๎ และในการพิจารณาวาระที่ 2 ให๎กําหนดระยะเวลาเสนอ
    คําแปรญัตติไมํน๎อยกวํา 24 ชั่วโมง นับแตํสภาท๎องถิ่น มีมติรับหลักการแหํง
    รํางข๎อบัญญัติงบประมาณนั้น ” และข๎อ 49 กําหนดวํา “ญัตติรํางข๎อบัญญัติที่
    สภาท๎องถิ่น ลงมติรับหลักการแล๎วถ๎าจะต๎องสํงให๎คณะกรรมการแปรญัตติ
    พิจารณา ให๎ประธานสภาท๎องถิ่นสํงรํางข๎อบัญญัตินั้นไปให๎คณะกรรมการแปร
    ญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท๎องถิ่นจะต๎องกําหนดระยะเวลา
    เสนอคําแปรญัตติตํอคณะกรรมการแปรญัตติด๎วย” 
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     ดังนั้น รํางเทศบัญญัตินี้จะสํงไปให๎คณะกรรมการแปรญัตติซึ่งสภาแหํง
    นี้ได๎แตํงตั้งไว๎แล๎ว  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลห๎วยยอด ครั้งแรก 
    ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งประกอบด๎วย 
     1. นายวิทยา เบญจกุล 
     2. นายชูเกียรติ สินไชย 
     3. นายบุญมาก เชษฐศิริพงศ ์

และในการดําเนินการแปรญัตติ ที่ประชุมจะต๎องกําหนดเวลาแปรญัตติด๎วย  
ผมจึงขอหารือสภาแหํงนี้วําจะกําหนดเวลาให๎มีการแปรญัตติเป็นเวลาเทําใด         
ขอเชิญเสนอครับ เชิญคุณชูเกียรติ   สินไชย  เสนอครับ 

นายชูเกียรติ  สินไชย   เรียนทํานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน 
สมาชิกสภาเทศบาล    กระผมนายชูเกียรติ  สินไชย สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให๎มีการเสนอคําขอ 
    แปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน  คือ วันศุกร์ที่ 16 วันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 

 18 สิงหาคม 2562 ตั้งแตํเวลา  08.30 - 16.30 น. ครับ  

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับ คุณชูเกียรติ   สินไชย  เสนอให๎แปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน  คือ   
ประธานสภาเทศบาล คือ วันศุกร์ที่ 16 วันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ตั้งแตํ

เวลา 08.30 - 16.30 น.  ขอผู๎รับรองด๎วยครับ ผู๎รับรองถูกต๎องนะครับ  
มีสมาชิกทํานใดจะเสนอเป็นอยํางอ่ืนอีกไหมครับ ไมํมีนะครับ ถ๎าไมํมี

ถือวําสภาแหํงนี้มีมติให๎กําหนดเวลาแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน คือ วันศุกร์ที่ 16             
วัน เสาร์ที่  17  และวั นอาทิตย์ที่  18  สิ งหาคม 2562  ตั้ ง แตํ เ วลา                
08.30 - 16.30 น.  นะครับ 

     ดังนั้น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จะทําหนังสือแจ๎งคณะ
    ผู๎บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ให๎เสนอคําขอแปรญัตติ ในชํวงระยะเวลา
    ดังกลําว และขอเชิญเข๎ารํวมประชุมเพ่ือพิจารณาคําขอแปรญัตติ (ถ๎ามี)           
    ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห๎องประชุมเทศบาลตํอไป 
     
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   วันนี้ก็ไมํมีเรื่องอ่ืนๆ จะพิจารณานะครับ ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2562 เพ่ือพิจารณารํางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 และวาระ      
ที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห๎องประชุม
สภาเทศบาล นะครับ 

   ในนามของสภาเทศบาลขอขอบคุณทํานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทํานที่
ได๎เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ และก็ต๎องขอขอบคุณพนักงานเทศบาลที่ได๎
อํานวยความสะดวกให๎การประชุมในครั้งนี้สําเร็จลุลํวงไปด๎วยความเรียบร๎อย 
ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
 



-๒๐- 
 

เลิกประชุมเวลา  11.35   น. 
 
(ลงชื่อ)       สุจิตรา  ชุมนาค     ผู๎จดรายงานการประชุม 

                                 (นางสุจิตรา  ชุมนาค) 
  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  รักษาราชการแทน 
            หัวหน๎าสํานักปลัดเทศบาล 
 

(ลงชื่อ)     เอก   ตันวโรภาส ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายเอก  ตันวโรภาส) 
      เลขานุการสภาเทศบาล 

 รายงานการประชุมนี้ ได๎รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล                       
เมื่อวันที่......13.......กันยายน........2562......เวลา..........13.00....................น.    ณ  ห๎องประธานสภาเทศบาล 

     (ลงชื่อ)    สุวรรณ  พจนอารี ประธานกรรมการ กรณียังไมํตรวจ
รายงาน ให๎เอาชื่อบรรทัดแรกออก            (นายสุวรรณ  พจนอารี) 
          สมาชิกสภาเทศบาล 

     (ลงชื่อ)      สุขขุม ศุภศรี  กรรมการ 
             (นายสุขขุม ศุภศรี)  
           สมาชิกสภาเทศบาล 

     (ลงชื่อ)    ศักดิ์น๎อย วังสกุล กรรมการและเลขานุการ 
                                (นายศักดิ์น๎อย วังสกุล)  
        สมาชิกสภาเทศบาล 

  รายงานการประชุมนี้ได๎รับการรับรองจากสภาเทศบาล  ในคราวการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยวสิามัญ......สมัยที.่.....2.......ประจําปี....2562..........ซึ่งประชุมเม่ือวันที่......26....กันยายน......2562...... 
   

     (ลงชื่อ)        วิทยา  โลกุตตระ    
                                  (นายวิทยา  โลกุตตระ)  
                   ประธานสภาเทศบาลตําบลห๎วยยอด 
 
 
 
 
 
 
 

 

สําเนาถูกต๎อง 

เอก  ตันวโรภาส 
(นายเอก  ตันวโรภาส)
เลขานุการสภาเทศบาล 
 



-๒๑- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๒- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา   10.25   น. 
 

ลงชื่อ)       อรพินท์  ไชยคง      ผู๎จดรายงานการประชุม 
                                (นางอรพินท์  ไชยคง) 
   หัวหน๎าสํานักปลัดเทศบาล 

(ลงชื่อ)     ปรีชา  จันทร์โหนง ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายปรีชา  จันทร์โหนง) 
       เลขานุการสภาเทศบาล 

  รายงานการประชุมนี้ ได๎รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล                       
เมื่อวันที่........1.........สงิหาคม..........2559.......เวลา.......13.00......น.............ณ  ห๎องประธานสภาเทศบาล 

     (ลงชื่อ)    สุวรรณ  พจนอารี ประธานกรรมการ กรณียังไมํตรวจ
รายงาน ให๎เอาชื่อบรรทัดแรกออก   (นายสุวรรณ  พจนอารี) 
          สมาชิกสภาเทศบาล 

     (ลงชื่อ)      สุขขุม ศุภศรี  กรรมการ 
             (นายสุขขุม ศุภศรี)  
           สมาชิกสภาเทศบาล 

     (ลงชื่อ)   พันลึก วงศ์หนองเตย กรรมการและเลขานุการ 



-๒๓- 
 

                               (นายพันลึก วงศ์หนองเตย)  
        สมาชิกสภาเทศบาล 

  รายงานการประชุมนี้ ได๎รับการรับรองจากสภาเทศบาล ในคราวการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ.....สมัยที่....3....ประจําปี.......2559...........ซึ่งประชุมเม่ือวันที่.....15.....สิงหาคม......2559........ 
   
     (ลงชื่อ)……………………………………………   
                        (นายวิทยา  โลกุตตระ)  
                  ประธานสภาเทศบาลตําบลห๎วยยอด 
             สําเนาถูกต๎อง 

 
       (นายปรีชา  จันทร์โหนง) 
     ปลัดเทศบาลตําบลห๎วยยอด 
        เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


