
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง  
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่ 1  ประจําป  2564 

 วันที่  17  พฤษภาคม  2564 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง 

 
ผูมาประชุม 

ลําดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสวาง  คําโย ประธานสภา สวาง  คําโย  
2 นางอุดม  พลดงนอก รองประธานสภา อุดม  พลดงนอก  
3 นายสมบูรณ  คุณวันดี สท.เขต 1 สมบูรณ  คุณวันดี  
4 นายวิชัย  ทุมคํา สท.เขต 1 วิชัย  ทุมคํา  
5 นายทวีสิทธิ์  นิลทา สท.เขต 1 ทวีสิทธิ์  นิลทา  
6 นายทองใบ  ยาสงคราม สท.เขต 1 ทองใบ  ยาสงคราม  
7 นางบังอร  ภูเวียงแกว สท.เขต 1 บังอร  ภูเวียงแกว  
8 นายบุญพรอม อวบอวน สท.เขต 2 บุญพรอม อวบอวน  
9 นายบุญเลิศ  แพงพุย สท.เขต 2 บุญเลิศ  แพงพุย  
10 นายสุวิทย  บรรลือ สท.เขต 2 สุวิทย  บรรลือ  
11 นายอรรถพล  เสนกระจาย สท.เขต 2 อรรถพล  เสนกระจาย  
12 นายวิจิตร  คืนชัยภูม ิ สท.เขต 2 วิจิตร  คืนชัยภูมิ  
13 นายทวนชัย  ศีลาโคตร หัวหนาสํานักปลัด,เลขานุการสภา ทวนชัย  ศีลาโคตร  

 
ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายจิระ  ยอดเพชร นายกเทศมนตรี จิระ  ยอดเพชร  
2 นายทัศน  พั่วสอน รองนายกเทศมนตรี ทัศน  พั่วสอน  
3 นายผาน  ทุมคํา รองนายกเทศมนตรี ผาน  ทุมคํา  
4 นางสมชอบ  ทาวมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สมชอบ  ทาวมนตรี  
5 นายทวีป  ประดับคํา เลขานุการนายกเทศมนตรี ทวีป  ประดับคํา  
6 นางสาวอภิญญา  ชวยนา เจาพนักงานธุรการ อภิญญา  ชวยนา  
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 เม่ือที่ประชุมพรอมแลวประธานสภาไดกลาวเปดประชุมสภา ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 
นายสวาง  คําโย       -  เม่ือวันที่  11  พฤษภาคม  2564  ที่ผานมานั้นสภาไดเปดประชุมสภาเทศบาลตําบล 
ประธานสภา กานเหลืองครั้งแรกและมีการเลือกตั้งประธานสภา  รองประธานสภา  และเลขานุการสภา 

ผมขอใหทุกทานตั้งใจทํางาน  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลกานเหลืองสมัย
สามัญสมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจําป 2564  ในครั้งนี้ทานนายกเทศมนตรีจะแถลงนโยบาย
ตอสภากอนที่จะเขามารับตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลกานเหลืองครับ 

  
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งที่แลว 
   -ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 3 3.1  เรื่องแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลกานเหลือง กอนเขารับหนาที่ 
นายสวาง  คําโย        -  วันนี้เปนการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564   
ประธานสภา  ซึ่งวันนี้เทศบาลตําบลกานเหลืองเชิญทุกทานเขารวมประชุมเพื่อรับฟงทาน 

นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายและไมมีการลงมติกอนที่เขามาดํารงตาํแหนง 
นายกเทศมนตรีตําบลกานเหลือง  ในลําดับตอไปเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายจิระ  ยอดเพชร -  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง  และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี  ตําบลกานเหลืองที่เคารพ ตามที่เทศบาลตําบลกานเหลือง ไดจัดใหมีการเลือกตั้ง 

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง  เม่ือวันที่  28  มีนาคม 
2564  กระผม  นายจิระ  ยอดเพชร  ผูสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  หมายเลข 1 
ไดรับความไววางใจจากประชาชนตําบลกานเหลือง  ใหเขามาเปนนายกเทศมนตรี  
เพ่ือบริหารงานเทศบาลตําบลกานเหลือง  กระผมจะทําหนาที่บริหารราชการ  ภายใต
กรอบของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  ภายใตกฎหมาย  
ระเบียบตางๆ  และมติคณะรัฐมนตรีอยางเครงครัด  จะทําหนาที่อยางเต็มความรู 
ความสามารถ  ดวยความเสียสละ ยึดหลักความถูกตองของระเบียบ  กฎหมาย  โดย
คํานึงถึงความโปรงใส  สุจริต  เปนธรรม  และตรวจสอบได ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  2546  รวมทั้งไดแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  13  พ.ศ. 2552  มาตรา  
48 ทศ วรรคแรก บัญญัติวา กอนนายกเทศมนตรี เขารับหนาที่ ใหประธานสภา
เทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภา
เทศบาล โดยไมมีการลงมติ กําหนดไววา   
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กอนนายกเทศมนตรี  เขารับหนาที่ใหนายกเทศมนตรี  แถลงนโยบายตอสภาเทศบาล
โดยไมมีการลงมติภายใน  30  วัน  นับแตวันประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 
กระผม นายจิระ  ยอดเพชร  นายกเทศมนตรีตําบลกานเหลือง  ขอแถลงนโยบายตอ
สภาเทศบาลตําบลกานเหลือง  ใหทราบวา  กระผมจะบริหารงานเทศบาลตามอํานาจ
หนาที่ที่กฎหมายและตามระเบียบที่กําหนดไว  โดยยึดถือประโยชนสุขของประชาชน
เปนสําคัญ   ใชวิธีการบริหารเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และจะใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนชุมชน/หมูบาน แผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทํางบประมาณรายจายของ
เทศบาล การจัดซื้อจัดจาง  การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการ
และเปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 
และตามกฎหมายที่กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดไวกระผมมีนโยบายที่สําคัญและ
จําเปนตองดําเนินการอยางเรงดวน เพ่ือใหเทศบาลตําบลกานเหลือง มีความ
เจริญกาวหนาอยางยั่งยืน โดยมีนโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลตําบล 
กานเหลือง สรุปได 6 ดาน ดังนี ้
1 .นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
1.1ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการบริการ เพ่ิมชองทางและขีด
ความสามารถแขงขันทั้งดานการผลิตการตลาดและการบริการ เชื่อมโยงโอกาสจาก
ภายในสูสากลสรางเครือขาย กลไกลบูรณาการท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน  
1.2พัฒนากลุมอาชีพยกระดับ สูวิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมในครวัเรือน SME 
โดยนําเทคโนโลยี 4.0 หรือเกษตรอัจฉริยะเขามาชวยใหสินคามีคุณภาพและได
มาตรฐานสรางความเชื่อม่ันใหกับผูซื้อ 
1.3 สนับสนุนการใชพลังงานทดแทนในระบบเศรษฐกิจฐานราก เชนระบบสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตยระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยระบบผลิตไฟฟาสําหรับหองเย็น 
ฯลฯ เพ่ือสรางความมั่นคงทางพลังงานใหแกกลุมเกษตรกร และผูประกอบการ 
1.4 ยกระดับตลาดชุมชนสูมาตรฐานกรมอนามัย  สรางความเชื่อมั่นของผูบริโภค “สด 
สะอาดปลอดภัยไรสารพิษ” 
1.5พัฒนาดานเศรษฐกิจ  สงเสริมการประกอบอาชีพใหแกประชาชนในพ้ืนที่พรอม
จัดหาแหลงเงินทุน พัฒนาศกัยภาพในการผลิตสินคาชุมชนใหไดมาตรฐาน 
1.6 พัฒนาและยกระดับการศึกษาขยายปรับปรุงสถานศึกษาใหไดมาตรฐานพรอม
จัดหารถรับ-สงเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ 
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1.7สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความรัก  ความสามัคคี  ในหมูประชาชนตําบลกานเหลือง 
เชนกิจกรรมแขงขันกีฬางานประเพณีทองถ่ินตามเทศกาลตางๆ งานประชุมสัมมนา 
ตาง ๆ  ที่เทศบาลตําบลจัดข้ึน 
2.  นโยบายดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
2.1 สงเสริม สนับสนุน  ใหประชาชนเขาถึงระบบสุขภาพเชิงรุก  ทั้งดานการปองกัน
โรคการสรางเสริมสุขภาพเฝาระวังปญหาสุขภาพจิตการบริการความรูดานสาธารณสุข
มูลฐานแกประชาชนเพ่ือ สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ  แข็งแรง 
2.2 การบริหารจัดการการแพทยฉุกเฉินเพิ่มขีดความสามารถใหกับบุคลากรในการ
ใหบริการชวยเหลือรวดเร็วทันเวลาเมื่อเกิดเหตุจัดหา/ปรับปรุงรถEMSใหมีความพรอม
ในการใหบริการผูปวยบาดเจ็บ  ฉุกเฉิน 
2.3พัฒนาสงเสริมสรางประกันชีวิตขั้นพื้นฐานใหประชาชนพรอมจัดสวัสดิการใหกับ
ประชาชนตั้งแตแรกเกิดจนตาย 
2.4พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุผูพิการผูปวย
ติดเชื้อโรคเอดสและผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. นโยบายดานประเพณี  วัฒนธรรมและการทองเที่ยว 
3.1 สงเสริมสนับสนุนสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีของวิถีไทย
สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญชาวบาน 
3.2ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมมุงเนนใหเปนอัตลักษณอันโดด
เดนของตําบลกานเหลือง 
3.3ยกระดับถนนอาหารสูสากล  มีอาหารหลากหลายทัง้อาหารพ้ืนบาน อาหารไทย
อาหารจีนอาหารญวนอาหารฝรั่ง ฯลฯ เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจ
ในชุมชน 
4. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 
4.1 พัฒนากอสรางปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการให
ทั่วถึงไดมาตรฐาน 
4.2พัฒนาระบบระบายน้ําใหไดมาตรฐานเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมอยางถาวร พรอมทั้ง
อนุรักษฟนฟูรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชนใหนาอยู 
5. นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 
5.1พัฒนาสงเสริมการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอยใหสามารถจัดเก็บขยะไดรวดเร็ว
และเปนชุมชนท่ีนาอยู  ไมมีขยะเนาเสียและขยะตกคางดวยการมีสวนรวมของชุมชน 
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5.2พัฒนาสงเสริมการปรับปรุงภูมิทัศนของถนนของตําบลกานเหลืองใหสวยงาม  
พัฒนาชุมชนใหมีสภาพแวดลอมที่ดีนาอยู 
5.3สนับสนุนชุมชนใหทํากิจกรรมอนุรักษทรัพยากรน้ําทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม 
ใหมีความอุดมสมบูรณซึ่งเปนแหลงอาหารชุมชน 
6.  นโยบายดานการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล 
6.1 พัฒนาสงเสริม ปรับปรุง การบริหารงานเทศบาลใหมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง
โปรงใส  สามารถอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนรวดเร็ว เกิดความพึงพอใจใน
การรับบริการมากที่สุด 
6.2พัฒนากอสรางสํานักงานเทศบาลและปรับปรุงภูมิทัศนใหมีขนาดเพียงพอที่จะ
รองรับการขยายตัวกับภารกิจอํานาจหนาที่ที่เพิ่มขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวก  ใหกับ
ประชาชนไดมากที่สุด 
6.3  เพ่ิมขีดความสามารถขององคกรใหเปนองคกรแหงความเปนเลิศเข็มแข็งพัฒนา
ศักยภาพของผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล เพ่ือผลประโยชน
ขององคกรและประชาชน 
นี่คือนโยบายหลักที่สําคัญที่จะตองดําเนินการอยางเรงดวน  และขอความรวมมือจาก
ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  โปรดชวยใหความรวมมือในการทําหนาที่ของ
กระผม  ในระยะเวลา 4 ป นับจากนี้ดวย  และกระผมพรอมที่จะนอมรับคําแนะนํา 
คําเสนอแนะ  จากทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  เพ่ือใหเทศบาลตําบลกานเหลือง 
เจริญกาวหนาตอไปอยางยั่งยืน จึงขอแถลงนโยบายมาเพ่ือใหสภาเทศบาลตําบล
กานเหลืองทราบ  ขอขอบคุณทุกทานครับ 

นายกเทศมนตรี -  ผมไดแถลงนโยบายตอที่ประชุมแลวสมาชิกสภาทุกทานอยากใหผมชี้แจงดานไหน
เพ่ิมเติมตรงไหนเชิญครับ 

ประธานสภา -  การชี้แจงของทานนายกเทศมนตรีไดจบลงแลวมีสมาชิกทานใดจะชี้แจงหรือ
เสนอแนะแนวทางแกทานนายกเทศมนตรีในการปฏิบัติงานหรือไมครบั 

ที่ประชุม   -  ไมมีใครเสนอแนะแนวทางตอที่ประชุม 
นายทวนชัย  ศีลาโคตร -  กราบเรียนทานประธานสภา  ทานรองประธานสภา ทานสมาชิกสภา  ทานคณะ 
เลขานุการสภา  ผูบริหาร  ทานนายกเทศมนตรีไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง

กอนที่ 
 จะเขามารับหนาที่  ทานประธานสภาไดเปดใหสมาชิกสภาอภิปรายชี้แจงหรือ

เสนอแนะแนวทางการทํางานแกทานนายกเทศมนตรี  และก็ไมมีสมาชิกทานใด
อภิปราย ซึ่งเปน 

 อันวาทานนายกเทศมนตรีไดแถลงนโยบายเสร็จสิ้นครับ 
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3.2 เลือกคณะกรรมการ สปสช. 
ประธาน -  สําหรับการเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล

กานเหลือง  ผมจะใหทานเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดใหทุกทานทราบอีกครั้ง
หนึ่งครับ 

นายทวนชัย  ศีลาโคตร -  การเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลกานเหลือง   
เลขานุการสภา  ซึ่งกองทุนหลักประกันสุขภาพจะสมทบเงนิมาใหเราเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการ 

จัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการหรือสถานบริการอ่ืน  รวมทั้งสถานบริการ
ทางเลือกในพ้ืนที่โดยเนนเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค  การฟนฟู
สมรรถภาพ  โดยสมทบเงินงบประมาณมาใหเราตามจํานวนประชากรในตําบลรายละ  
40  บาท ตอ/คน/ป   และเทศบาลตําบลสมทบงบประมาณจํานวน  50 %  ตามที่
กองทุน สปสช. จัดสรรงบประมาณมาครับ  วันนี้ผมขอใหทานประธานสภาเลือก
สมาชิก  เพ่ือมาเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
กานเหลือง  จํานวน  2  ทานครับ 

ประธาน -  วันนี้เราจะเลือกสมาชิกทานใดมาเปนคณะกรรมการ  สปสช.  ครับ ขอเชิญสมาชิก
เสนอชื่อผูสมควรไดรับตําแหนงคณะกรรมการ  สปสช.   

นายวิชัย  ทุมคํา  - กราบเรียนทานประธานสภา  ทานรองประธานสภา ทานสมาชิกสภา  ทานคณะ 
สท.เขต 1 ผูบริหารทุกทาน ผมนายวิชัย  ทุมคํา ผมขอเสนอนายบุญพรอม อวบอวน สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลกานเหลือง เขต 2 ครับ 
นายอรรถพล เสนกระจาย  - กราบเรียนทานประธานสภา  ทานรองประธานสภา ทานสมาชิกสภา  ทานคณะ 
สท.เขต 2  ผูบริหารทุกทาน ผมนายอรรถพล  เสนกระจาย  ผมขอเสนอนายวิชัย  ทุมคํา   

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง เขต 1 ครับ 
มติที่ประชุม  -  เลือก สท. บุญพรอม อวบอวน และ สท. วิชัย  ทุมคํา 
   3.3  เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายทวนชัย  ศีลาโคตร -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. 2547   
เลขานุการสภา รายงานการประชุมทุกครั้งตองมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เลขานุการ

สภาชี้แจงรายละเอียดขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. 2547  ใหทุกทานให
หองประชุมทราบอยางละเอียด 

ประธาน   -  วันนี้เราจะเลือกสมาชิกทานใดมาเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ  
ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผูสมควรไดรับตําแหนงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
จํานวน  3  ทานครับ 
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นายบุญพรอม  อวบอวน - กราบเรียนทานประธานสภา  ทานรองประธานสภา ทานสมาชิกสภา  ทานคณะ 
สท.เขต 2  ผูบริหารทุกทาน ผมนายบุญพรอม อวบอวน ผมขอเสนอนายอรรถพล  เสนกระจาย  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง เขต 2 ครับ 
นางบังอร  ภูเวียงแกว  - กราบเรียนทานประธานสภา  ทานรองประธานสภา ทานสมาชิกสภา  ทานคณะ 
สท.เขต 1 ผูบริหารทุกทาน ดิฉันนางบังอร  ภูเวียงแกว  ดิฉันขอเสนอนายทวีสิทธิ์  นิลทา  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง เขต 1 ครับ 
นายวิชัย  ทุมคํา  - กราบเรียนทานประธานสภา  ทานรองประธานสภา ทานสมาชิกสภา  ทานคณะ 
สท.เขต 1  ผูบริหารทุกทาน  ผมนายวิชัย  ทุมคํา  ผมขอเสนอนายสมบูรณ  คุณวันดี  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง เขต 1  ครับ 
มติที่ประชุม  - เลือก สท.อรรถพล เสนกระจาย ,สท. ทวีสิทธิ์ นิลทา และ สท. สมบูรณ  คุณวันดี 

3.4  เลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
นายทวนชัย  ศีลาโคตร -  กอนที่เราจะทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  เราก็ตองออกไปประชุม 
เลขานุการสภา ประชาคมกับชาวบานแตละหมูบาน และนําปญหาความตองการของประชาชนมา

บรรจุไวในเทศบัญญัติ  เลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดการคัดเลือกคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลใหทุกทานในหองประชุมทราบ 

ประธาน   -  วันนี้เราจะเลือกสมาชิกทานใดมาเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลครับ ขอเชิญ 
สมาชิกเสนอชื่อผูสมควรไดรับตําแหนงคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จํานวน 3ทาน 
ครับ 

นางอุดม  พลดงนอก - กราบเรียนทานประธานสภา  ทานรองประธานสภา ทานสมาชิกสภา  ทานคณะ 
รองประธาน  ผูบริหารทุกทาน ดิฉันนางอุดม  พลดงนอก  ดิฉันขอเสนอนายบุญเลิศ  แพงพุย   

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง เขต 2 คะ 
นายทองใบ ยาสงคราม  - กราบเรียนทานประธานสภา  ทานรองประธานสภา ทานสมาชิกสภา  ทานคณะ 
สท.เขต 1 ผูบริหารทุกทาน ผมนายทองใบ  ยาสงคราม ผมขอเสนอนางบังอร  ภูเวียงแกว  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง เขต 1 ครับ 
นายบุญพรอม  อวบอวน - กราบเรียนทานประธานสภา  ทานรองประธานสภา ทานสมาชิกสภา  ทานคณะ 
สท.เขต 2  ผูบริหารทุกทาน ผมนายบุญพรอม  อวบอวน  ผมขอเสนอนายสุวิทย  บรรลือ  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง เขต 2 ครับ 
มติที่ประชุม  - เลือก สท.บุญเลิศ  แพงพุย, สท.บังอร  ภูเวียงแกว และ สท. สวุิทย  บรรลือ 
   3.5  เลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
นายทวนชัย  ศีลาโคตร -  การเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  เพ่ือ 
เลขานุการสภา  กําหนดวิธีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได 
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จากการติดตามผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอ
สภาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาใหประชาชน
ในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ประธาน          -  วันนี้เราจะเลือกสมาชิกทานใดมาเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลครับ ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผูสมควรไดรับตําแหนงคณะกรรมการติดตามผล
แผนพัฒนาเทศบาล จํานวน  3  ทาน ครับ 

นายอรรถพล เสนกระจาย  - กราบเรียนทานประธานสภา  ทานรองประธานสภา ทานสมาชิกสภา  ทานคณะ 
สท. เขต 2  ผูบริหารทุกทาน ผมนายอรรถพล  เสนกระจาย  ผมขอเสนอนายทองใบ ยาสงคราม   

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง เขต 1 ครับ 
นายวิชัย  ทุมคํา   - กราบเรียนทานประธานสภา  ทานรองประธานสภา ทานสมาชิกสภา  ทานคณะ 
สท.เขต 1  ผูบริหารทุกทาน ผมนายวิชัย  ทุมคํา ผมขอเสนอนายวิจิตร คืนชัยภูมิ สมาชิก 

สภาเทศบาลตําบลกานเหลือง เขต 2 ครับ 
นายบุญเลิศ  แพงพุย - กราบเรียนทานประธานสภา  ทานรองประธานสภา ทานสมาชิกสภา  ทานคณะ 
สท.เขต 2  ผูบริหารทุกทาน ผมนายบุญเลิศ  แพงพุย  ผมขอเสนอนางอุดม  พงดงนอก 

รองประธานสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง ครับ 
มติที่ประชุม         -  เลือก สท.ทองใบ ยาสงคราม, สท.วิชัย ทุมคาํ และรองประธานสภาอุดม พลดงนอก 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 
นายสมบูรณ  คุณวันดี - ผมขอเสนอใหเทศบาลตําบลกานเหลืองสรางสํานักงานใหมดวยครับ เพราะหองทํา 
สท. เขต 1  งานของแตละสวนคับแคบมาก  
   - ผมขอแจงความเดือนรอนของถนนสายบานกานเหลืองครับ เนื่องจากเวลาฝนตก 

น้ําระบายไมทันทําใหน้ําบริเวณนั้นทวมขังเปนเวลานาน ประชาชนท่ีใชถนนสายนั้น
สัญจรไปมาลําบากมากครับ 
- สําหรับอีกแหงหนึ่งท่ีผมอยากใหทางเทศบาลรีบออกไปดําเนินการแกไขใหกับ 
ประชาชนโดยเร็วท่ีสุดคือสะพานขามคลองลําหวยพระเจา เพราะประชาชนตองระดม
ทนุกันภายในหมูบานเพื่อนําเงินมาซอมแซมถนนไปพลางๆกอนเพ่ือใหสามารถสัญจร
ไปมาไดครับ 
- ถนนหนาโรงเรียนวัดจุมพล เปนอีกสายที่ผมอยากใหเทศบาลตําบลกานเหลืองเขาไป
ดําเนินการแกไขใหกับประชาชน หมู 2 เพราะวาน้ําระบายไมไดเวลาฝนตกน้ําทวมขัง
ตองใชเวลานานหลายวันกวาน้ําจะระบายได เกิดเปนแหลงเพาะพันธุของยุงลาย ทําให
เกิดโรคไขเลือดออกกับประชาชนได ขอใหรีบดําเนินการโดยเรงดวนดวยครับ เพราะ 
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ถนนเสนนี้ทานนายอําเภอแวงนอยก็ไดลงพ้ืนที่มาดูปญหาดวยตัวทานเอง และมี
ประชาชนนําปญหาดังกลาวเขาไปโพสตในอินเทอรเน็ตดวยครับ 

นายทวีสิทธิ์  นิลทา ถนนสายบานกานเหลืองถึงบานบะแหบผานไปทางดานหนาโรงเรียนกานเหลือง 
สท. เขต 1  วิทยาคมถนนเปนหลุมเปนบอเยอะมาก ขอใหเทศบาลตําบลกานเหลืองออกไป 

ดําเนินการปรับปรุงถนนใหกับประชาชนที่ใชถนนสายนี้ดวยครับ 
นายจิระ  ยอดเพชร ผมอยากทําโครงการขอความรวมมือจิตอาสาออกไปปรับปรุงถนนสายนี้อยู 
นายกเทศมนตรี  เหมือนกันเราจะออกไปวันไหน ผมขอหารือกับทุกทานอีกทีครับ 
นายอรรถพล  เสนกระจาย - ถนนสายบานกานเหลืองไปถึงบานบะแหบเปนถนนลาดยางผมอยากให 
สท. เขต 2  ทางเทศบาลดําเนินการปรับปรุงซอมแซมถนนสายนี้โดยใชยางมะตอยสําเร็จรูปใน 

การอุดถนนบริเวณท่ีเปนหลุมเปนบอครับ 
- ผมขอเสนอใหเทศบาลตําบลกานเหลืองดําเนินการขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟา 
สองสวางใหกับประชาทั้ง 14  หมูบานครบั 

นายบุญเลิศ  แพงพุย สําหรับถนนจากบานกานเหลืองไปถึงบานบะแหบ เราตองปรับปรุงถนนโดยการนํา 
สท. เขต 2  รถไปปรับเกรดและตัดแตงกิ่งไมบริเวณสองขางทางครับ 
นายทัศน  พั่วสอน สําหรับเรื่องแจงความเดือนรอนเก่ียวกับไฟฟาถาประชาชนเสนอเรื่องเขามาทาน 
รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีก็จะแจงไปยังชางไฟฟาใหออกไปดําเนินการแกไขใหกับประชาชน 

ทันทคีรับ 
- ผมเห็นดวยกับขอเสนอของทานบุญเลิศ  แพงพุย ที่จะไปปรับปรุงภูมิทัศนถนนสาย
บานกานเหลืองไปถึงบานบะแหบท้ังสองขางทางครับ 

นายวิจิตร คืนชัยภูม ิ ผมขอเสนอใหเรานําเลื่อยยนตมาใชในการตัดแตงกิ่งไมบริเวณถนนสายจากบาน 
สท. เขต 2 กานเหลืองไปถึงบานบะแหบทั้งสองขางทางดวยครับ เพราะบางจุดตนไมมีขนาดใหญ

มากครับ 
นายทวีสิทธิ์  นิลทา การออกไปตัดแตงก่ิงไมเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนถนนสายจากบานกานเหลืองไปถึงบาน 
สท. เขต 1 บะแหบ ผมขอเสนอใหทําวันพุธที่  19  พฤษภาคม 2564  ที่จะถึงนี้ครับ 
นายอรรถพล  เสนกระจาย - ผมขอเสนอใหระบุวนัออกไปปรับปรุงภมูิทัศนถนนสายจากบาน  
สท. เขต 2 กานเหลืองไป ถึงบานบะแหบใหชัดเจนครับ 
นายจิระ  ยอดเพชร  ผมขอสรุปเปนวันศุกรท่ี 21 พฤษภาคม 2564 ที่จะถึงนี้ครับ 
นายกเทศมนตรี 
นายทองใบ  ยาสงคราม สําหรับยางมะตอยที่จะนํามาปรับปรุงซอมแซมถนนที่เปนหลุมเปนบอ ผมขอแจงเพ่ิม 
สท.  เขต  1 ถนนสายจากบานโสกกระหนวนถึงบานหนองโกดวยครับ เพราะถนนเปนหลุมเปนบอ

มากครับ 
 
 
 



-10- 
 
 
 

นายจิระ  ยอดเพชร สําหรับยางมะตอยที่เราจะใชซอมแซมถนนในเขตตําบลกานเหลืองนั้น ผมไดประสาน 
นายกเทศมนตรี ไปยังทาน สจ. สุพรรณ  ไทยนอย ทานแจงวามีอยูที่องคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน ใหชางออกไปประมาณการใหแลวเสร็จ และใหทางเทศบาลตําบล
กานเหลืองทําหนังสือถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ทาน สจ. สุพรรณ 
ไทยนอย จะนําไปสงท่ี 

   องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนให สําหรับวันนีท้าน สจ. สุพรรณ ไทยนอย 
   แจงมาวามีเจาหนาท่ีจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนจะออกมาสํารวจถนน 

ชวงบายจะมาที่ตําบลกานเหลืองครับ จะมาสํารวจถนน จํานวน 3  สาย ดังนี ้
1.สายจากบานกานเหลืองไปถึงบานบะแหบ 
2.สายจากบานโสกกระหนวนถึงบานหนองโก 
3.สายจากทางออกสหกรณแวงนอย(สาขากานเหลือง)ไปถึงถนนลาดยางชนบท-กุดร ู
ขอใหทุกทานออกไปดวยกันนะครับ 

นายบุญพรอม  อวบอวน - ผมขอเนนโครงการตางๆที่โรงเรียนเสนอของบประมาณเขามา ผมขอใหเทศบาล 
สท. เขต 2  ดูแลทุกโรงเรียนใหเทาเทียมกันดวยครับ 
นายผาน  ทุมคํา  ผมเคยไดรับฟงมาบางเหมือนกันเก่ียวกับปญหาที่โรงเรียนเสนอโครงการเขามาแลว 
รองนายกเทศมนตรี ไมมีงบประมาณ เราตองมาหาทางออกในการแกไขปญหารวมกันครับ 
นายทวีสิทธิ์  นิลทา สาเหตุที่โรงเรียนเสนอโครงการตางๆเขามาแลวไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
สท. เขต 1  เทากันนั้น จากที่ผมเคยรวมเปนคณะกรรมการ สปสช. หลักเกณฑที่เราใชวัดในการ 

จัดสรรงบประมาณใหกับทางโรงเรียนก็จะใชจากจํานวนนักเรียน จํานวนครู และ 
บุคลากรทางการศึกษารวมดวยครับ 

นายทัศน  พั่วสอน เงินอุดหนุนในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป แตละปนั้นเราก็ตั้งไวอุดหนุน
ใหรองนายกเทศมนตรี ใหกับทางโรงเรียนทุกปครับ 

- ผมขอเสนอใหผูบริหารทุกโรงเรียนเขามาประชุมเพื่อหารือการจัดสรรงบประมาณ
ของแตละโรงเรียนครับ 

นางอุดม  พงดงนอก เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปที่ผานมา ทางเทศบาลตําบลกานเหลืองก็ได
รองประธานสภา  ตั้งงบประมาณไวอุดหนุนใหกับโรงเรียนอยูนะคะ 
นายทวนชัย  ศีลาโคตร เนื่องดวยขอจํากัดของงบประมาณ เราอาจจะจัดสรรงบประมาณอุดหนุนใหกับ 
เลขานุการสภา  โรงเรียนไมครบทุกโครงการ ตองขออภัยดวยนะครับ 
   - สําหรับคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งหลังจากทานนายกเทศมนตรีลงนาม 

เห็นชอบแลวผมจะทําหนังสือแจงไปอีกทีครับ 
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นายสนิท  ชวยนา -  มีใครมีประเด็นจะหารือตอที่ประชุมหรือไม  ปรากฎวาไมมีใครมีประเด็นจะหารือ 
 ประธานสภาเทศบาล ตอที่ประชุม ประธานกลาวขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน  พรอมกลาวปดประชุม 

เลิกประชุมเวลา   12.10 น. 
 

 
        ลงชื่อ     อภิญญา  ชวยนา ผูบันทึกรายงานการประชุม 
          (นางสาวอภิญญา  ชวยนา) 
    เจาพนักงานธุรการ 

 
 

 
ลงชื่อ   ทวนชัย  ศีลาโคตร ผูจัดทํารายงานการประชุม 

          (นายทวนชัย    ศีลาโคตร) 
   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง 

 
 

- คณะกรรมการตรวจรางรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดตรวจรางรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจําป 2564  นี้แลว  เมื่อวันที่ ……………………………………………………….. 
 

 
ลงชื่อ    อรรถพล เสนกระจาย        ประธานกรรมการ 

                                      (นายอรรถพล  เสนกระจาย) 
                                           สมาชิกสภาเทศบาล 

                                  
ลงชื่อ     ทวีสิทธิ์ นิลทา                กรรมการ 

                                        (นายทวีสิทธิ์  นิลทา) 
                                         สมาชิกสภาเทศบาล 

 

ลงชื่อ    สมบูรณ คุณวันด ี             กรรมการ 
                                       (นายสมบูรณ  คุณวันดี) 
                                         สมาชิกสภาเทศบาล 
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- สภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจําป 2564  นี้
แลว  เมื่อวันที่ ……………………………………………………….. 
 

 
 
 

ลงชื่อ     สวาง  คําโย                          
                                        (นายสวาง  คําโย) 
                            ประธานสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง  
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่ 2  ประจําป  2564 

 วันที่  13  สิงหาคม  2564 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง 

ผูมาประชุม 
ลําดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสวาง  คําโย ประธานสภา สวาง  คําโย  
2 นางอุดม  พลดงนอก รองประธานสภา อุดม  พลดงนอก  
3 นายสมบูรณ  คุณวันดี สท.เขต 1 สมบูรณ  คุณวันดี  
4 นายวิชัย  ทุมคํา สท.เขต 1 วิชัย  ทุมคํา  
5 นายทวีสิทธิ์  นิลทา สท.เขต 1 ทวีสิทธิ์  นิลทา  
6 นายทองใบ  ยาสงคราม สท.เขต 1 ทองใบ  ยาสงคราม  
7 นางบังอร  ภูเวียงแกว สท.เขต 1 บังอร  ภูเวียงแกว  
8 นายบุญพรอม อวบอวน สท.เขต 2 บุญพรอม อวบอวน  
9 นายบุญเลิศ  แพงพุย สท.เขต 2 บุญเลิศ  แพงพุย  
10 นายสุวิทย  บรรลือ สท.เขต 2 สุวิทย  บรรลือ  
11 นายอรรถพล  เสนกระจาย สท.เขต 2 อรรถพล  เสนกระจาย  
12 นายวิจิตร  คืนชัยภูม ิ สท.เขต 2 วิจิตร  คืนชัยภูมิ  
13 นายทวนชัย  ศีลาโคตร หัวหนาสํานักปลัด,เลขานุการสภา ทวนชัย  ศีลาโคตร  

 
ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายจิระ  ยอดเพชร นายกเทศมนตรี จิระ  ยอดเพชร  
2 นายทัศน  พั่วสอน รองนายกเทศมนตรี ทัศน  พั่วสอน  
3 นายผาน  ทุมคํา รองนายกเทศมนตรี ผาน  ทุมคํา  
4 นางสมชอบ  ทาวมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมชอบ  ทาวมนตรี  
5 นายทวีป  ประดับคํา เลขานุการนายกเทศมนตรี ทวีป  ประดับคํา  
6 นายธนสมบัติ  ปกโคทานัง ปลัดเทศบาล ธนสมบัติ  ปกโคทานัง  
7 นางสาวสุกัญญา  อุทธา ผอ.กองคลัง สุกัญญา  อุทธา  
8 นายเอกพล  จําปาสาร ผอ.กองชาง เอกพล  จําปาสาร  
9 พ.จ.อ.นฐพงศ  เนยไธสง ผอ.กองสาธารณสุข นฐพงศ  เนยไธสง  
10 นายสุระ  มาเบา ผอ.กองการศึกษา สุระ  มาเบา  
11 นายสุทธินันท  ทองนา นักวิเคราะหนโยบายและแผน สุทธินันท  ทองนา  
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ผูเขารวมประชุม 
ลําดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

12 นางสาวอภิญญา  ชวยนา เจาพนักงานธุรการ อภิญญา  ชวยนา  
13 นางสาวดารุณี  ชวยนา ผช.นักวิเคราะหนโยบายและแผน ดารุณ ี ชวยนา  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
นายสวาง  คําโย  - เมื่อที่ประชุมพรอมแลวกระผมขอเปดประชุม และกอนเขาระเบียบวาระการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุม ประธานไดทําพิธีไหวพระสวดมนตและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ 

การประชุมดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายสวาง  คําโย  - ผมก็มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบคือวันนี้เปนการประชุมพิจารณารางเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 2564 สําหรับรายละเอียดนั้นผมจะใหทาน

นายกเทศมนตรีแจงใหทุกทานทราบอีกครั้งหนึ่งครับ  
 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
   - รายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งท่ี 1   ประจําป  2564 

วันที่ 9  สิงหาคม 2564 
ที่ประชุม  - รับรองโดยมีมติเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทูถาม 
- ไมมี 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ 
- ไมมี 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม 
   3.1 การพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   

2565 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 
นายสวาง  คําโย  - ระเบียบวาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหมการพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจายประจําปงบประมาณ  2565  วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ เพ่ือใหสภาเทศบาล 

ตําบลกานเหลืองพิจารณาและผมมอบใหทานนายกเทศมนตรีไดแถลงงบประมาณ
รายจายตอสภาเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
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การพิจารณาวาระท่ี  1   ขั้นรับหลักการ 
นายจิระ  ยอดเพชร -ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง บัดนี้ถึงเวลาที่คณะ
นายกเทศมนตรี  ผูบริหารของเทศบาลตําบลกานเหลือง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณราย 

จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลกานเหลืองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะ
ผูบริหารเทศบาลตําบลกานเหลือง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานได 
ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการใน 
1.สถานะการคลัง 

   1.1  งบประมาณรายจายทั่วไป 
ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เทศบาล 
ตําบลกานเหลืองมีสถานะการเงิน  ดังนี้  
     1.1.1  เงนิฝากธนาคาร                     จํานวน  25,769,959.79  บาท 

        1.1.2  เงินสะสม                                     จํานวน  26,431,595.62  บาท 
     1.1.3  เงินทุนสํารองเงินสะสม                     จํานวน   9,436,185.13  บาท 
     1.1.4  รายการกันเงนิไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 11 
โครงการ   รวม  940,854.48  บาท 
     1.1.5  รายการกันเงนิไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 14  โครงการ             
รวม  73,052.00  บาท 

   1.2  เงินกูคงคาง จํานวน  7,837,000.00   บาท 
2.การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563   

   2.1 รายรับจริง  จํานวน  54,303,651.08  บาท  ประกอบดวย 
   หมวดภาษีอากร    จํานวน       25,398.89  บาท 
   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  จํานวน            49,270.10  บาท 
     หมวดรายไดจากทรัพยสิน   จํานวน             203,000.70  บาท 
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน             0.00   บาท 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   จํานวน       380,600.00  บาท 
   หมวดรายไดจากการลงทุน  จํานวน               0.00  บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร   จํานวน           23,252,769.39  บาท 
   หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป   จํานวน           30,392,612.00  บาท 
   2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน    246,900.00  บาท 
   2.3 รายจายจริง  จํานวน  45,462,214.24  บาท  ประกอบดวย 
   งบกลาง      จํานวน          18,821,253.74  บาท 
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  งบบุคลากร     จํานวน          13,774,675.00  บาท 
   งบดําเนินงาน                                          จํานวน              6,950,887.50  บาท 
   งบลงทุน                                           จํานวน           3,580,178.00  บาท 

งบเงินอุดหนุน                จํานวน          2,320,220.00  บาท 
   งบรายจายอ่ืน                     จํานวน      15,000.00  บาท 

2.4 รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค                    
จํานวน  246,900.00   บาท 

   2.5 มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 7,209,000.00 บาท 
   2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน   1,089,500.00  บาท 
  2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน  0.00  บาท 
นายจิระ  ยอดเพชร - สําหรับรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําป 

  นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. 2565  รายละเอียดดังนี้ ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น     
                                  55,810,000 บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน   
                                  อุดหนุนทั่วไป  แยกเปน 

                       แผนงานงบกลาง 
                         งบกลาง            รวม  22,002,690 บาท 

   งบกลาง            รวม 22,002,690  บาท 

        คาชําระหนี้เงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล       จํานวน  699,523  บาท 
(1) ชํ า ระ เงิน ต น  สัญ ญ าเล ขที่  2119/7/2564  ล งวั น ที่  8 ธั น ว าคม  2563            
จํานวน  267,063  บาท 
(2) ชํ าระ เงินตน  สัญ ญ าเลขที่  2125/13/2564  ลงวัน ท่ี  15 มกราคม 2564        
จํานวน  121,571  บาท 
(3) ชํ าระเงินตน  สัญ ญ าเลขที่  2122/10/2564  ลงวันที่  16 ธัน วาคม 2563          
จํานวน  310,889  บาท 

        คาชําระดอกเบี้ยเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล    จํานวน  195,925  บาท 
(1) ชํ า ระดอกเบี้ ย  สัญ ญ าเลขที่  2119/7/2564  ลงวันที่  8 ธัน วาคม  2563            
จํานวน  74,800.00  บาท 
(2) ชําระดอกเบี้ ย สัญญาเลขที่  2125/13/2564  ลงวันที่  15 มกราคม 2564        
จํานวน  34,050.00  บาท 
(3) ชําระดอกเบี้ ย  สัญญาเลขท่ี  2122/10/2564  ลงวันที่  16 ธันวาคม 2563          
จํานวน  87,075.00  บาท 

           เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     จํานวน  183,798  บาท 
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   เงินสมทบกองทุนทดแทน                                     จํานวน       7,352    บาท 
 เบี้ยยังชพีผูสูงอายุ                            จํานวน  15,524,400  บาท 

             เพ่ือจายเปนเบ้ียเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุตามชวงอายุดังนี ้
 1.ชวงอายุตั้งแต 60 – 69 ป จํานวน 1,170 คนๆละ 600  บาท จํานวน  12  เดือน   
 เปนเงิน 8,424,000 บาท 
 2.ชวงอายุตั้งแต 70 – 79 ป จํานวน 535 คนๆละ 700  บาท จํานวน  12  เดือน   
 เปนเงิน 4,494,000 บาท 
 3.ชวงอายุตั้งแต 80 – 89 ป จํานวน 219 คนๆละ 800  บาท จํานวน  12  เดือน   
 เปนเงิน 2,102,400 บาท 
 4.ชวงอายุตั้งแต 90 ปขึ้นไป จํานวน 42 คนๆละ 1,000  บาท จํานวน  12  เดือน   
 เปนเงิน 504,000 บาท 
             เบี้ยยังชีพคนพิการ            จํานวน   3,691,200   บาท 

    เพ่ือจายเปนเบี้ยเพ่ือการยังชีพผูพิการและทุพพลภาพ อายุระหวาง 1-18 ป จํานวน 26  คน                   
    คนละ 1,000  บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน  312,000  บาท  อายุ 19  ปข้ึนไป จํานวน  
    352 คนๆละ 800  บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงนิ  3,379,200  บาท   

             เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส                    จํานวน      210,000  บาท 
             เพ่ือจายเปนเบี้ยเพ่ือการยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 12 เดือน จํานวน 35 คนๆละ 500 บาท  

                       สํารองจาย                            จํานวน      488,627  บาท  
                 เพ่ือจายเปนกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นหรือ 

    บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น  
                       รายจายตามขอผกูพนั      
 1.เงินสมทบโครงการระบบประกันสุขภาพระดับทองถิ่น         จํานวน      50,000  บาท 
 2.คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.)     จํานวน      38,687  บาท 
 3.เงินสมทบเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล         จํานวน    300,000  บาท 
 4.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลกานเหลือง      จํานวน     40,000  บาท 
                       5.เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน(กบท.) จํานวน    563,178  บาท      
  เงินชวยพิเศษ      
 เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน    จํานวน 10,000 บาท 
                       เพ่ือจายเปนคาปลงศพใหกับพนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจาง    
                       ทั่วไปของเทศบาลตําบลกานเหลือง ที่เสียชีวิตในระหวางปฏิบัติราชการ 
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 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                       งานบริหารท่ัวไป  รวม 8,200,136 บาท  
                       งบบคุลากร  รวม   6,711,900 บาท 

                           เงินเดือน (ฝายการเมือง)  รวม   2,624,640 บาท 
                       เงินเดือนนายก/ รองนายก                        จํานวน  695,520 บาท 
      เพ่ือจายเปนเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600  บาท จํานวน 12 เดือน 

เปนเงิน 331,200  บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน  2 คน  เดือนละ 15,180  บาท  
ตอคน จํานวน 12 เดือน เปนเงนิ 364,320 บาท   
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก           จํานวน  120,000 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท 
จํานวน 12 เดอืน เปนเงิน 48,000 บาทและรองนายกเทศมนตรีจํานวน 2 คน 
เดือนละ 3,000 บาท ตอคน  จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 72,000 บาท 
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                     จํานวน  120,000 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท 
จํานวน 12 เดือน เปนเงนิ 48,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีจํานวน 2 คน 
เดือนละ 3,000 บาท ตอคน  จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 72,000 บาท 

                         เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี        จํานวน  198,720  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนเลขานุการของนายกเทศมนตรีจํานวน 1คน เดือนละ 9,660 บาท 
จํานวน 12 เดือน เปนเงนิ 115,920 บาทและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีจํานวน 1 คน เดือน
ละ 6,900 บาท ตอคน  จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 82,800 บาท 

                         เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง         จํานวน 1,490,400 บาท 
    เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน 

                         เดือนละ 15,180 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงนิ 182,160 บาท/รองประธานสภาเทศบาล  
 จํานวน 1 คน เดือนละ 12,420 จํานวน 12 เดือน เปนเงนิ 149,040 บาท และสมาชิกสภา 
 เทศบาล จํานวน 10 คนๆละ 9,660 บาท  จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 1,159,200 บาท 

   เงินเดือน  (ฝายประจํา)             รวม  4,087,260 บาท 
                         เงินเดือนพนักงาน                     จํานวน  3,042,120 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน  10  อัตรา ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งการ  
เลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล 

                        1.ปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหนง 
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   2.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 1 ตําแหนง 
3.หัวหนาฝายอํานวยการ จํานวน 1 ตําแหนง  
4.หัวหนาฝายปกครอง จํานวน 1 ตําแหนง 

   5.นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  จํานวน 1 ตําแหนง 
 6.นักทรัพยากรบุคลชํานาญการ จํานวน 1 ตําแหนง 

7.นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ จํานวน 1 ตําแหนง 
8.นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จํานวน 1 ตําแหนง 
9.นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ  จํานวน 1 ตําแหนง 
10.เจาเพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 1 ตําแหนง 

 เงินประจําตําแหนง       จํานวน 162,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 4  อัตรา ดังนี้ 

1.ปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหนง เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน     
เปนเงิน 84,000  บาท 
2.หัวหนาสํานักปลดัเทศบาล  จํานวน 1 ตําแหนง เดือนละ 3,500 บาท 
จํานวน 12 เดือนเปนเงนิ 42,000  บาท 
3.หัวหนาฝายอํานวยการ จํานวน 1 ตําแหนง เดือนละ 1,500 บาท 
จํานวน 12 เดือนเปนเงนิ 18,000  บาท 
4.หัวหนาฝายปกครอง จํานวน 1 ตําแหนง เดือนละ 1,500 บาท 
จํานวน 12 เดือนเปนเงนิ 18,000  บาท 

 เงินวิทยฐานะ  จํานวน  84,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานเทศบาล  

1.ปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหนง เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน     
เปนเงิน 84,000  บาท 
คาตอบแทนพนักงานจาง           จํานวน  760,200  บาท 

                    เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางภารกิจและพนักงานจางทั่วไปที่ปฏิบัติหนาที่   
 ในสํานักงานเทศบาล จํานวน 5 ตําแหนง 

        1.ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ  จํานวน 1 ตําแหนง 
        2.ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 ตําแหนง 
        3.ผูชวยเจาพนักงานธรุการ  จํานวน 1 ตําแหนง 
        4.พนักงานขับรถ  จํานวน 1 ตําแหนง 
        5.นักการภารโรง  จํานวน 1 ตําแหนง 
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    เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง                     จํานวน   38,940  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปที่
ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา  

1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน 1 ตําแหนง 
2. พนักงานขับรถ  จํานวน 1 ตําแหนง 
3. นักการภารโรง  จํานวน 1 ตําแหนง 

 งบดําเนินงาน         รวม 1,408,736 บาท 
 คาตอบแทน         รวม   224,736 บาท 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
จํานวน 50,000 บาท 

1.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
จํานวน 50,000 บาท 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                    จํานวน   14,336  บาท 
คาเชาบาน                        จํานวน  110,400  บาท 
เงินชวยเหลือการศกึษาบุตรขาราชการ            จํานวน    25,000 บาท 
เงินชวยเหลือการศกึษาบุตรผูบริหารทองถิ่น           จํานวน    25,000 บาท 

 คาใชสอย                            รวม   603,000  บาท 
 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ                       
 1.คาจางเหมาบริการ                       จํานวน 102,000 บาท 

    2.คาถายเอกสาร              จํานวน  7,000  บาท      
 3.คาจางเหมาบริการพนักงานขับรถสวนกลาง           จํานวน  96,000  บาท 
    4.คารับวารสารและสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ             จํานวน  10,000 บาท 
    5.คาโฆษณาและเผยแพร             จํานวน   10,000 บาท 
    6.คาธรรมเนียมและคาลงเบียนการฝกอบรมประชุมสัมมนา         จํานวน  50,000 บาท 
    7.คาเชาเครื่องถายเอกสาร              จํานวน  108,000 บาท 

 รายจายเก่ียวกับการรับรองและพธิีการ             จํานวน  20,000 บาท 
    1.คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมหรือคณะอนุกรรมการ 
   จํานวน 20,000 บาท 

 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ                  
    1.คาใชจายโครงการฝกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและ 
    บริหารจัดการแบบบูรณาการ ของนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล 

                       และบุคคลที่ทําคุณประโยชนใหกับเทศบาล                              จํานวน  100,000 บาท   
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 2.คาใชจายเดินทางไปราชการ                จํานวน  30,000  บาท 
   3.คาใชจายในการเลือกตั้ง       จํานวน  10,000 บาท                 

                        4.คาใชจายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่   จํานวน  10,000 บาท 
 5.คาใชจายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกพนักงานเทศบาลตําบลกานเหลือง 
 จํานวน 20,000 บาท 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม                         จํานวน  30,000บาท 
    1.รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  

     คาวัสดุ         รวม  250,000  บาท 
   วัสดุสํานักงาน                          จํานวน  30,000 บาท 

                        วัสดุงานบานและงานครัว                      จํานวน  20,000 บาท 
                        วัสดุกอสราง        จํานวน   5,000 บาท          
                        วัสดุยานพาหนะและขนสง                         จํานวน  30,000 บาท 
                        วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น                         จํานวน 100,000 บาท 
                        วัสดุการเกษตร                          จํานวน   10,000 บาท 
                        วัสดโุฆษณาและเผยแพร                         จํานวน    5,000 บาท          
 วัสดุคอมพิวเตอร                          จํานวน   30,000 บาท 
 วัสดุเครื่องดับเพลิง                          จํานวน    5,000 บาท 
 วัสดุสํารวจ                           จํานวน    5,000 บาท 
 วัสดุจราจร                           จํานวน   10,000 บาท 

   คาสาธารณูปโภค                         รวม  331,000 บาท 
                        คาไฟฟา                             จํานวน 236,000 บาท 

   คาบริการโทรศพัท           จํานวน  10,000 บาท 
                        คาบริการไปรษณีย                 จํานวน   5,000 บาท 
                        คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                          จํานวน 80,000 บาท    
 งบลงทุน                             รวม    79,500 บาท 

   คาครุภัณฑ                            รวม    69,500 บาท 
 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
 1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  จํานวน  1 เครื่อง    จํานวน  33,600 บาท 
 2.อุปกรณถายภาพมุมสูง MAVIC AIR 2 จํานวน  1 เครื่อง     จํานวน  25,900 บาท 
   ครุภัณฑงานบานงานครัว 
   เครื่องทําน้ําเย็นประเภทขวดคว่ํา       จํานวน 10,000 บาท 
   จํานวน  2  เครื่องๆละ 5,000  บาท  เปนเงิน   10,000 บาท 
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         คาที่ดินและสิ่งกอสราง                         จํานวน 10,000 บาท 
                         คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 
                        คาตรวจสอบแนวเขตท่ีดินสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลกานเหลืองจํานวน10,000บาท 

   งานบริหารงานคลัง  
                      งบบคุลากร        รวม    3,005,500 บาท 

   เงินเดือน  (ฝายประจํา)            รวม    2,510,000 บาท 
                        เงินเดือนพนักงาน                     จํานวน    1,492,080 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป   4  อัตรา จํานวน 12 เดือน และเงิน
ปรับปรุงเงนิเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

               1.ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ตําแหนง 
 2.หัวหนาฝายบริหารงานคลัง จํานวน 1 ตําแหนง 
 3.นักวิชาการพัสดุชํานาญการ จํานวน 1 ตําแหนง 

4.เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน จํานวน 1 ตําแหนง 
 เงินประจําตําแหนง       จํานวน 60,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง ดังนี้ 

1.ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ตําแหนง เดือนละ 3,500 บาท 
จํานวน 12 เดือนเปนเงนิ 42,000  บาท 
2.หัวหนาฝายบริหารงานคลัง จํานวน 1 ตําแหนง เดือนละ 1,500 บาท 
จํานวน 12 เดือนเปนเงนิ 18,000  บาท 

 คาจางลูกจางประจํา       จํานวน  317,520  บาท 
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนคาจางลูกจางประจําสวนทองถิ่น ประจําป 1 อัตรา จํานวน  12 เดือน    
                         และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น          
                         ดังน้ี 

    1.นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหนง 
คาตอบแทนพนักงานจาง           จํานวน  640,400  บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางภารกิจ 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน และเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายใหกับพนักงานจาง 
ดังนี้ 

                              1. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญช ี  จํานวน  1  ตาํแหนง 
                              2.ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ   จํานวน  1  ตําแหนง 
                              3.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   จํานวน  1  ตําแหนง 
                               4.ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   จํานวน  1  ตําแหนง 
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   งบดําเนินงาน          รวม   441,000 บาท  
                       คาตอบแทน                   รวม   140,000  บาท 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                 
จํานวน  100,000  บาท 

                        คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ               จํานวน  10,000  บาท 
        เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร                 จํานวน  30,000  บาท 

    คาใชสอย                            รวม  191,000  บาท 
         รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ     
                         1.คาถายเอกสาร และคาเย็บปกเอกสารตางๆ                  จํานวน  1,000  บาท 
                         2.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ                                      จํานวน  5,000  บาท 
                        3.คาโฆษณาและเผยแพร                   จํานวน  20,000 บาท 
 4.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลตําบลกานเหลือง  
 จํานวน  50,000 บาท 
                         รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ                                       จํานวน  5,000  บาท 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  
                      1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                          จํานวน   30,000  บาท 

   2.คาใชจายในการลงทะเบียนฝกอบรม                 จํานวน   50,000 บาท 
                         คาบํารุงรกัษาและซอมแซม                 จํานวน   30,000  บาท 
                        คาวัสด ุ                   รวม    100,000  บาท 

    วัสดุสํานักงาน                  จํานวน   50,000  บาท 
                         วสัดุคอมพิวเตอร                  จํานวน   50,000  บาท 
                       คาสาธารณูปโภค                   รวม   10,000  บาท 
                        คาบริการไปรษณีย                                                              จํานวน  10,000 บาท 

   งบลงทุน                             รวม   54,500  บาท 
   คาครุภัณฑ                              รวม   54,500  บาท 
    ครุภัณฑสํานักงาน      
    1.เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล              จํานวน   23,000  บาท  

                         2.ตูเก็บเอกสารบานกระจกแบบสไลด ขนาด 5 ฟุต                       จํานวน   24,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเอกสารบานกระจกแบบสไลด ขนาด 5 ฟุต จํานวน 4 ชุดๆละ  
 6,000บาท  เพื่อใชในการปฏิบัติงานในกองคลัง               

3.เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จํานวน    7,500   บาท 
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                     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                       งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน           รวม 1,235,460 บาท 
                      งบบคุลากร        รวม   792,960 บาท 
                       เงินเดือน (ฝายประจํา)        รวม   792,960 บาท 
       เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน                       จํานวน 349,560 บาท 
                 เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุง 
                      เงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถ่ิน ดังนี ้

          1.นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จํานวน 1 ตําแหนง 

                 คาตอบแทนพนักงานจาง         จํานวน 417,480 บาท 
                 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 คนและพนักงานจางทั่วไป 
                       จํานวน 1 คน 12 เดือน โดยจายใหกับพนักงานจาง ดังนี้ 
                      1.ผูชวยเจาพนักงานปองกัน ฯ จํานวน 1 ตําแหนง 

          2.พนักงานขับรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค จํานวน 1 ตําแหนง 

                 3.คนงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง 

                       เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง     จํานวน 25,920 บาท 
                       เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจจํานวน 2 คน 
                       และคนงานทั่วไปจํานวน 1 คน 12 เดือน โดยจายใหกับพนักงานจาง ดังนี ้
                  1.  ผูชวยเจาพนักงานปองกัน ฯ จํานวน 1 ตําแหนง 
                  2.  พนักงานขับรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค จํานวน 1 ตําแหนง 
                  3.  คนงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง 

    งบดําเนินงาน          รวม 392,000 บาท 
                       คาตอบแทน                    รวม  76,000 บาท 

             คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
              จํานวน 20,000 บาท 

                       คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                             จํานวน   2,000 บาท 
      คาเชาบาน                    จํานวน 48,000 บาท 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                  จํานวน  6,000  บาท 
    คาใชสอย                    รวม 316,000 บาท 

                       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ               
 1.คาธรรมเนียมและคาลงเบียนการฝกอบรมประชุมสัมมนา     จํานวน  3,000 บาท 
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    2.เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการคนงานประจํารถดับเพลิง จํานวน 2 อัตรา 

   จํานวน  102,000  บาท 

 3.เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการคนขับรถดับเพลิง จํานวน  1  อัตรา จํานวน 96,000 บาท 

         รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  
                         1.โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในชวงเทศกาลสําคัญ          จํานวน 80,000 บาท                                                                                       

2.คาใชจายโครงการสถาปนาอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลกานเหลือง 

(อปพร.) ประจําปงบประมาณ 2565                    จํานวน 10,000 บาท  

3.คาใชจายเดินทางไปราชการ                           จํานวน  5,000  บาท 

                      คาบํารุงรักษาและซอมแซม   จํานวน 20,000 บาท 
   งบลงทนุ            รวม  50,500  บาท 
   คาครุภัณฑ                              รวม  50,500  บาท 
 ครุภัณฑการเกษตร 
 เครื่องเลื่อยโซยนต  ขนาดไมต่ํากวา 3 แรงมา       จํานวน 20,000 บาท 
 ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
 1.เครื่องคอมพิวเตอรAll In Oneสําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท 

2.เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง        จํานวน    7,500   บาท 

  แผนงานการศึกษา 
                       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา              รวม  1,475,600บาท 
                       งบบคุลากร                 รวม    787,200 บาท 
                       เงินเดือน(ฝายประจํา)                รวม    787,200 บาท     
                        เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น              จํานวน  727,200บาท 

              เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน  3  อัตรา  
              1.ผูอํานวยการกองการศึกษา  จํานวน  1  ตําแหนง 

   2.หัวหนาฝายบริหารการศึกษา  จํานวน  1  ตําแหนง 
   3.นักวิชาการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหนง 
   เงินประจําตําแหนง                       จํานวน 60,000  บาท 

              เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง ดังนี้ 
             1.ผูอํานวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน  
              เปนเงิน 42,000 บาท 
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              2.หัวหนาฝายบริหารการศึกษา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท  จํานวน 12 เดือน  
                        เปนเงิน 18,000 บาท                                                                                      

 งบดําเนินงาน               รวม  661,400  บาท 
                       คาตอบแทน                รวม   99,600   บาท 
                        คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอองคกรปกครองทองถิ่นโบนัส 
                        จํานวน  35,600  บาท 
                        คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            จํานวน  10,000 บาท 
                        คาเชาบาน       จํานวน  48,000 บาท 
                        เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร     จํานวน    6,000 บาท 
                        คาใชสอย         รวม  498,800 บาท 
                        รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ   
  คาจางเหมาบริการ       จํานวน 380,000 บาท 
           คาเชาเครื่องถายเอกสาร              จํานวน  28,800 บาท 
                        คาถายเอกสาร               จํานวน   5,000  บาท 
       รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ    จํานวน   5,000  บาท    
                        รายจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
    1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    จํานวน 30,000 บาท 
 2.คาใชจายในการลงทะเบียนฝกอบรม                       จํานวน 20,000  บาท              
                        3.คาบํารุงรักษาและซอมแซม     จํานวน 30,000 บาท 
                       คาวัสดุ    รวม   40,000 บาท 
                        วสัดุสํานักงาน                 จํานวน  30,000 บาท     
                        วัสดุคอมพิวเตอร                จํานวน  10,000 บาท      
                       คาสาธารณูปโภค       รวม    23,000 บาท 
                        คาบริการไปรษณีย       จํานวน   3,000  บาท     
                        คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม             จํานวน  20,000  บาท 

   งบลงทุน         รวม    27,000  บาท 
   คาครุภัณฑ                 รวม    27,000  บาท 
 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ                      

 1.คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ                      จํานวน  20,000  บาท 
       - เพ่ือจายเปนคาใชจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซมครภุัณฑตางๆท่ีใชในกอง 
      การศกึษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกานเหลือง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
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 2.คาจัดซื้อชั้นวางหนังสือ                      จํานวน  7,000  บาท 
      - เพ่ือจายเปนคาใชจายคาชั้นวางหนังสือใหชุมชน 14  หมูบาน 
                        งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา            รวม 6,994,085 บาท 
                       งบบคุลากร       รวม 2,108,420 บาท   
                       เงินเดือน(ฝายประจํา)            รวม 2,108,420 บาท    
                       เงินเดือนพนักงาน           จํานวน 1,592,820 บาท 

    เพ่ือจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ     
    สวนทองถ่ิน จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน  

เงินวิทยฐานะ            จํานวน   168,000  บาท   
เพ่ือจายเปนคาวิทยฐานะชํานาญการ คนละ 3,500  บาทตอเดือน จํานวน 4 อัตรา 
รายละเอียดดังนี้ 

     1.นางจรูญรัตน  สีสนั่น เดือนละ 3,500  บาท จํานวน  12  เดือน รวม 42,000  บาท
      2.นางสมพร  ปองสา เดือนละ 3,500  บาท จํานวน  12  เดือน รวม 42,000  บาท 

              3.นางจุไรรัตน  คําโส  เดือนละ 3,500  บาท จํานวน  12  เดือน รวม 42,000  บาท 
              4.นางสาวน้ําฝน  ชวยนา เดือนละ 3,500  บาท จํานวน  12  เดือน รวม 42,000  บาท 
              คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน   311,600  บาท 
              เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  3  อัตรา  จํานวน  12  เดือน โดยจายใหกับ 
  พนักงานจาง ดังนี้ 

    1. ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)    จํานวน  2  ตําแหนง 
                         2. ผูดูแลเด็ก      จํานวน  1  ตําแหนง 
                         (ใชงบประมาณงบประมาณอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและงบประมาณ    
                         จากเทศบาศตําบลกานเหลือง) 
                เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง             จํานวน    36,000  บาท 
                         เพื่อจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา                
                         จํานวน  12 เดือน โดยจายใหกับพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก,ผูดูแลเด็ก       
                         จํานวน  2  ตําแหนง ดังนี ้

              1.ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)  จํานวน  1  ตําแหนง 
        2.ผูดูแลเด็ก  (ทั่วไป)     จํานวน  1  ตําแหนง 

                       งบดําเนินงาน                         รวม 2,426,465 บาท 
                       คาตอบแทน       รวม     53,000 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโบนัส               
   จํานวน  44,000 บาท 
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                        คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จํานวน   2,000 บาท 
                        เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร     จํานวน   7,000 บาท 
                       คาใชสอย              จํานวน 1,120,365 บาท 
                        รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
       1.คาจางเหมาพาหนะรับ-สง เด็กเล็กเทศบาลตําบลกานเหลือง (กองการศึกษา) 
     จํานวน   252,000 บาท 
     2.คาโฆษณาและเผยแพร     จํานวน   20,000 บาท 
 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   
 1.คาใชจายในการลงทะเบียนฝกอบรม                       จํานวน 10,000  บาท              
               2.คาจายในการเดินทางไปราชการ    จํานวน  10,000 บาท     
                        3.โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ   จํานวน  30,000 บาท  
                   4.โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น   จํานวน  20,000 บาท  

   5.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา           จํานวน  748,365 บาท 
      5.1 โครงการกิจกรรมวันสําคัญ(กิจกรรมวันไหวครู)  จํานวน   1,000  บาท 

                           5.2 โครงการกีฬาสีสัมพันธ              จํานวน  30,000  บาท 
                       5.3 โครงการจัดกิจกรรมวันข้ึนปใหม             จํานวน   2,000  บาท 
 5.4 โครงการปฐมนิเทศและประชุมผูปกครอง            จํานวน  10,000  บาท 
                           5.5 โครงการประกันคุณภาพภายนอก    จํานวน   5,000  บาท 
                  5.6 โครงการประกนัคุณภาพภายใน    จํานวน   5,000  บาท 
                      5.7 โครงการเยี่ยมบานเด็ก     จํานวน   5,000  บาท 

      5.8 โครงการรับสมัครเด็กนักเรียนใหม              จํานวน   3,000  บาท 
      5.9 โครงการวันแมแหงชาต ิ     จํานวน  10,000 บาท 
   5.10 โครงการวันสําคญัทางศาสนา(แหเทียนพรรษา)  จํานวน   5,000  บาท 
      5.11 โครงการศูนย 3 วัย     จํานวน   5,000  บาท 

                           5.12 โครงการปองกันอุบัติภัยในวัยเรียน       จํานวน   5,000 บาท 
    5.13 โครงการประดับธงเฉลิมพระเกียรติ   จํานวน   6,000 บาท 

                           5.14 คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(คาจัดการเรียนการสอน)  
                          จํานวน  147,900  บาท 
                           5.15 โครงการอาหารกลางวันศนูยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกานเหลือง  
                          จํานวน  447,615  บาท 
                           5.16 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       
                          เทศบาลตําบลกานเหลือง  จํานวน  50,850  บาท 
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                          5.17 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวยั(แขงขันทักษะทางวิชาการ) จํานวน 10,000บาท     
  คาบํารุงรักษาและซอมแซม     จํานวน 30,000 บาท 
                        คาวัสด ุ       รวม  1,253,100 บาท 
  วัสดุสํานักงาน                                                               จํานวน  10,000  บาท 
  วัสดงุานบานงานครัว               จํานวน  1,233,100 บาท 
    วัสดุงานบานงานครัว                จํานวน       20,000 บาท   
   - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ใหกับศนูยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน20,000บาท  
  คาอาหารเสริม (นม)                                                        รวม  1,213,100  บาท 
                        เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นักเรียนในโรงเรียนของพ้ืนที่เทศบาลตําบล  
                        กานเหลืองใหไดรับอาหารเสริม(นม)ทั่วถึงทุกระดับชั้น อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน 

   (1) นักเรียนจํานวน 6 โรงเรียน 530 คน คิดเพ่ิม 3%  เปน  546  คน  จํานวน 260 วัน  
(จํานวน 52  สัปดาหๆ ละ 5 วัน  เวนวันเสาร-อาทิตย)         จํานวน 1,046,300  บาท                         

              เด็กนักเรียนโรงเรียนบานตลาดหนองแก  ระดับเด็กอนุบาล -ป.6           
              เด็กนักเรียนโรงเรียนบานโคกใหญหนองสองหอง ระดับเด็กอนุบาล-ป.6     
              เด็กนักเรียนโรงเรียนบานหนองโกโสกกระหนวน ระดับเด็กอนุบาล-ป.6     
              เด็กนักเรียนโรงเรียนบานโสกน้ําขาว ระดับเด็กอนุบาล-ป.6        
              เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ) ระดับเด็กอนุบาล-ป.6    
              เด็กนักเรียนโรงเรียนบานบะแหบหญาคา ระดับเด็กอนุบาล-ป.6              

                        (2)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกานเหลือง(จํานวน 260 วัน)    จํานวน 166,800  บาท 
  (อัตราคนละ7.37บาท/วัน  จํานวน 84 คน)  คิดเพ่ิม 3%  เปน 87 คน  
         วัสดุคอมพิวเตอร                จํานวน  10,000 บาท       
                       งบลงทุน                รวม    86,000  บาท 
                        คาครุภัณฑ                รวม    36,000  บาท 
                        คาครุภัณฑสํานักงาน                 
                        (1)  โตะ เกาอ้ีทํางาน                        จํานวน    9,000   บาท 
                เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะเกาอี้ทํางานพนักพิงทรงสูง จํานวน 1 ชุดๆละ 9,000  บาท เพื่อใช     
                         ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ราคาตามทองตลาด 
                (2) ชั้นวางของ              จํานวน    5,000  บาท 

         เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อชั้นวางของ 3 ชั้น จํานวน  20 ตัว  เพ่ือใชใน การจัดเก็บ             
         กระเปา วัสดุอุปกรณที่จําเปนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกานเหลือง  

                         ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
                         (1)กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครอืขาย แบบมุมมองคงที่       จํานวน    22,000  บาท 
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   คาที่ดินและสิ่งกอสราง          รวม      50,000   บาท 
   (1)โครงการสนามเด็กเล็กสรางปญญา                     จํานวน    50,000  บาท 

                  งบเงินอุดหนุน              รวม  2,373,200  บาท 
                       เงินอดุหนุน               รวม  2,373,200 บาท 
                       เงินอดุหนุนสวนราชการ  
                        1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 6 โรงเรียน 530 คนๆละ 21 บาท/มื้อ  
                        จํานวน 200 วัน  คิดเพ่ิม 3%  เปน  546  คน                        จํานวน  2,293,200 บาท   
                           1.1 อุดหนุนโรงเรียนบานตลาดหนองแก            
                 1.2 อุดหนุนโรงเรียนบานโคกใหญหนองสองหอง                
                   1.3 อุดหนุนโรงเรียนบานหนองโกโสกกระหนวน                 
                 1.4 อุดหนุนโรงเรียนบานโสกน้ําขาว              
                 1.5 อุดหนุนโรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ)            
                  1.6 อุดหนุนโรงเรียนบานบะแหบหญาคา    

    2. โครงการเกษตรเพ่ือการเรียนรู               จํานวน 10,000 บาท 
 - เพ่ือจายเปนเงนิอุดหนุนให ร.ร. บานบะแหบหญาคา 

 3. โครงการแขงขันกีฬาภายในตานภัยยาเสพติดสานสัมพันธชุมชน  จํานวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนให ร.ร. บานตลาดหนองแก 

    4. โครงการฝกซอมและแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด   จํานวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนให ร.ร. บานหนองโกโสกกระหนวน 

    5. โครงการแขงขันกีฬาภายในตานภัยยาเสพติดสานสัมพันธชุมชน  จํานวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนให ร.ร. วัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ) 

 6. โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางดานกีฬาตอตานยาเสพติด  จํานวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนให ร.ร. บานโสกน้ําขาว 

              7. โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรมนักเรียนประถมศกึษาในเขตเทศบาล              
              จํานวน 20,000 บาท 

- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนให ร.ร. บานโคกใหญหนองสองหอง 
 8. โครงการกีฬาตานยาเสพติด     จํานวน 10,000  บาท 

- เพ่ือจายเปนเงนิอุดหนุนให ร.ร. บานโคกใหญหนองสองหอง 

                        แผนงานสาธารณสุข 
              งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข          รวม  3,220,539 บาท 
                       งบบคุลากร                                           รวม 1,061,640 บาท 

                        เงินเดือน  (ฝายประจํา)      รวม 1,061,640 บาท   
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                        เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น           จํานวน 729,000 บาท 
             เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป 2 อัตราและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน              
             สวนทองถ่ินประจําป 2 อัตรา โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้ 
             1.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ตําแหนง 
             2. นักวิชาการสุขาภิบาล   จํานวน 1 ตําแหนง 

                  เงินประจําตําแหนง                    จํานวน  42,000 บาท                         
                  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงดังนี้ 
               1. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน1 อัตรา ในอัตราเดือน 3,500 บาท      
                  จํานวน 12 เดือน  
                  คาตอบแทนพนักงานจาง     จํานวน 278,640 บาท 
               เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง 2 อัตรา และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง      
                  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้ 
               1. ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน  1  ตําแหนง     จํานวน 170,640 บาท 
               2. พนักงานขับรถขยะ            จํานวน  1  ตําแหนง      จํานวน 108,000 บาท 

                        เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง     จํานวน 12,000 บาท 
                  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  1  อัตรา โดยจายใหกับ   
                  พนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้  
               1. พนักงานขับรถขยะ            จํานวน  1  ตําแหนง 

                       งบดําเนินงาน       รวม  1,720,470 บาท 
                       คาตอบแทน        รวม     168,970 บาท 
                    1. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น          
                        จํานวน  43,970 บาท 
               2. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จํานวน     5,000 บาท 
       3. คาเชาบาน       จํานวน  120,000 บาท 
                คาใชสอย       รวม  1,311,500 บาท 

                   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ      
                1. คาจางเหมาบริการ               จํานวน  714,000 บาท 
                เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  จํานวน  9  คน 
               2. คาจางเหมาบริการอาสาสมัครกูชีพ                  จํานวน  447,500 บาท 
                เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการอาสาสมัครกูชีพ ใหปฏิบัติงานเปนรายผลัดจํานวน 2 ผลัด  
   เขาเวรผลัดๆละ 12 ชั่วโมงๆละ 3 คนๆละ 200 บาท     
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                3. คาจางเหมากําจัดหรือฝงกลบบอขยะมูลฝอย    จํานวน  100,000 บาท 
                เพ่ือจายเปนคาจางเหมาในการกําจัดหรือฝงกลบขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบล 
       กานเหลืองและฝงกลบขยะในสถานที่ท้ิงขยะของเทศบาลกรณจีางเหมาบริการ 
              4.คาบํารุงรักษาและซอมแซม     จํานวน  50,000 บาท 
                   คาวัสดุ       รวม   240,000 บาท 
                    วัสดุสํานักงาน                 จํานวน  20,000 บาท 
                    วัสดุงานบานงานครัว          จํานวน  30,000 บาท 
                    วัสดุยานพาหนะและขนสง     จํานวน  40,000 บาท 
                    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น                                 จํานวน 100,000 บาท 
                    วัสดวุทิยาศาสตรหรือการแพทย               จํานวน  20,000 บาท 
                1. คาจัดซื้ออุปกรณการแพทย ยา เวชภัณฑ ดานกูชีพ ฯลฯ จํานวน  20,000 บาท 

เพ่ือใชจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน จัดซื้ออุปกรณการแพทย ยา 
เวชภัณฑ ดานกูชีพ ฯลฯ หรือวัสดุอื่นใดที่สามารถเบิกไดตามรายจายประเภทนี้ 
วัสดุเครื่องแตงกาย               จํานวน  20,000 บาท 

   วัสดุคอมพิวเตอร               จํานวน  10,000 บาท 
                       งบเงินอุดหนุน      จํานวน 313,429 บาท 
  เงินอุดหนุนองคกรประชาชน 
                    1.การดําเนินงานตมแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 280,000 บาท
                    จํานวน  14  หมูบานๆละ 20,000  บาท โดยมีโครงการดังนี ้
   1.1) หมูที่ 1 บานกานเหลือง 
    โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
    จํานวน  20,000  บาท  
           1.2) หมูที่ 2 บานโคกสูง 
    โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
    จํานวน  20,000  บาท  
   1.3) หมูที่ 3 บานหนองโก 
    โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
    จํานวน  20,000  บาท  
   1.4) หมูที่ 4 บานโสกกระหนวน 
    โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
    จํานวน  20,000  บาท 
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   1.5) หมูที่ 5 บานโคกใหญ 
    โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
    จํานวน  20,000  บาท  
   1.6) หมูที่ 6 บานโสกน้ําขาว 
    โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
    จํานวน  20,000  บาท  
   1.7) หมูที่ 7 บานหนองสองหอง 
    โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
    จํานวน  20,000  บาท  
   1.8) หมูที่ 8 บานตลาด 
    โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
    จํานวน  20,000  บาท  
   1.9) หมูที่ 9 บานหนองแก 
    โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
    จํานวน  20,000  บาท 
   1.10) หมูที่ 10 บานบะแหบ 
    โครงการควบคมุการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี 
    จํานวน  20,000  บาท 
   1.11) หมูที่ 11 บานโนนศาลา 
    โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
    จํานวน  20,000  บาท 
   1.12) หมูที่ 12 บานกานเหลืองหนองแวง 
    โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
    จํานวน  20,000  บาท 
   1.13) หมูที่ 13 บานหญาคา 
    โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
    จํานวน  20,000  บาท 
   1.14) หมูที่ 14  บานสวนยา 
    โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
    จํานวน  20,000  บาท 
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2.การดําเนินงานสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตว และข้ึนทะเบียนสัตว และขับเคลื่อน
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา  ตามปณิธาน  ศาสตราจารย       
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี              จํานวน    33,429  บาท  
2.1)โครงการสํารวจขอมูลสัตว และขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา  ตามปณิธาน  ศาสตราจารย   ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

   จํานวน   3,039  บาท   
2.2) โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  ตามปณิธาน  ศาสตราจารย   
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี              จํานวน     30,390  บาท   

                   งบรายจายอื่น       จํานวน  125,000บาท 
   รายจายอื่น       จํานวน  125,000บาท 
   รายจายอ่ืน        
                1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    จํานวน  30,000 บาท 
                2. คาใชจายในการลงทะเบียนฝกอบรมตางๆ   จํานวน  10,000 บาท 
                3. โครงการปองกันและควบคุมสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  
      จํานวน 45,000 บาท 
      4.คาใชจายโครงการอบรมระบบบริการการแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลกานเหลือง  
      จํานวน  20,000  บาท 

  5.โครงการรณรงคและสงเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการกําจัด    
  ขยะอยางถูกวิธี          จํานวน   20,000  บาท 

                แผนงานสังคมสงเคราะห 
                      งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห        รวม 197,120 บาท 
                      งบบุคลากร     รวม 165,120 บาท 
                      เงินเดือน (ฝายประจํา)     รวม 165,120 บาท 
                      คาตอบแทนพนักงานจาง            จํานวน 165,120 บาท 
                      เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายใหพนักงานจาง   
                      ดังนี ้

                1.ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 1 ตําแหนง 
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   งบดําเนินงาน         รวม    32,000 บาท  
                      คาตอบแทน         รวม     6,000 บาท 
                      คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
                      จํานวน 5,000 บาท 
                      คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท 

   คาใชสอย         รวม   26,000 บาท 
                      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ               

        1. คาธรรมเนียมและคาลงเบียนการฝกอบรมประชุมสัมมนา          จํานวน 3,000 บาท 

    รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

   1.คาใชจายเดินทางไปราชการ               จํานวน 3,000  บาท 

                       2.โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพของคนพิการ ดอยโอกาสและผูยากไรตามหลักเศรษฐกิจ   

   พอเพียง   ประจําป  2565          จํานวน 20,000  บาท 

 แผนงานเคหะและชมุชน 
                       งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รวม 1,529,020 บาท   
                    งบบุคลากร                                                             รวม 1,363,020 บาท            
                เงินเดือน (ฝายประจํา)                                                รวม 1,363,020 บาท                  
                       เงินเดือนพนักงาน                                                   จํานวน 1,321,020 บาท      

                เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา โดยจายใหกับพนักงาน    
                สวนทองถิ่น ดังนี้ 

        1. ผูอํานวยการกองชาง   จํานวน  1  ตําแหนง 
    2. วิศวกรโยธา ปก./ชก.    จํานวน  1  ตําแหนง 

                         3. นายชางโยธา ปง./ชง.    จํานวน  1  ตําแหนง  
        4.  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   จํานวน  1  ตําแหนง   

                 เงินประจําตําแหนง                              จํานวน    42,000  บาท 
                        เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง ดังนี้ 
                        1.ผูอํานวยการกองชาง ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12  เดือน  
                   งบดําเนินงาน       รวม  166,000  บาท    
                    คาตอบแทน   รวม  91,000  บาท    
                 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น       
                        จํานวน   20,000  บาท  
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           จํานวน   5,000  บาท      
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                        คาเชาบาน        จํานวน 66,000  บาท 
                       คาใชสอย                  รวม    33,000 บาท    
                รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ                                               
     คาโฆษณาและเผยแพร   จํานวน 3,000  บาท 
                      รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ    

           1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ        จํานวน 20,000 บาท 
           2.คาใชจายในการลงทะเบียนฝกอบรม        จํานวน 10,000 บาท 

               คาวัสดุ         รวม  40,000 บาท 
               วัสดุสํานักงาน        จํานวน  20,000 บาท 
                วัสดุคอมพิวเตอร        จํานวน  20,000 บาท 
               คาสาธารณูปโภค           รวม 2,000  บาท 

                 คาบริการไปรษณยี        จํานวน  2,000   บาท 

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
                      งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน     รวม   680,400 บาท 
                      งบบุคลากร  รวม   389,400 บาท 
                      เงินเดือน (ฝายประจํา)  รวม   389,400 บาท 
                      เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน           จํานวน 389,400 บาท 
                 เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุง     
                      เงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถ่ิน ดังนี ้

             1.นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ จํานวน 1 ตําแหนง 

   งบดําเนินงาน             รวม  31,000 บาท 
                      คาตอบแทน          รวม  21,000 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
   จํานวน 10,000 บาท 
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จํานวน  1,000  บาท 

                       เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร     จํานวน 10,000 บาท 
   คาใชสอย                รวม   10,000  บาท 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
 1.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการฝกอบรม   จํานวน  3,000 บาท 

 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอ่ืนหมวดอื่นๆ  
 1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    จํานวน  7,000 บาท 
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   งบเงินอดุหนุน       รวม   260,000  บาท 
                       เงินอุดหนุน        รวม   260,000  บาท 
                        เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

 1.อุดหนุนที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 

2565    จํานวน  25,000 บาท 

                        เงินอุดหนุนสวนราชการ           
   1.อุดหนุนท่ีทําการอําเภอแวงนอย โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสวันสําคัญ ประจําป      

                        งบประมาณ 2565                  จํานวน  25,000 บาท 
   2.อุดหนุนท่ีทําการอําเภอแวงนอย โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมกาชาด ประจําป      

                        งบประมาณ 2565         จํานวน   20,000 บาท 
                        3.อุดหนุนที่ทําการอําเภอแวงนอย โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอําเภอแวงนอย  

   ประจําป 2565               จํานวน   30,000 บาท 
   4.อุดหนุนศนูยอํานวยการปองกันและปราบปราบยาเสพติดจังหวัดขอนแกน (ศอ.ปส.จ.ขก.)  

                        โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกน ประจําป 2565  
 จํานวน  30,000  บาท 
 เงินอุดหนุนองคกรประชาชน 

 1.อุดหนุนโครงการผลิตดอกไมจันทนจําหนายในชุมชน บานกานเหลือง หมูที่ 1  

 จํานวน  10,000  บาท  

 2.อุดหนุนโครงการกลุมทอผาไหมมัดหมี่ยอมสีจากธรรมชาติ บานโคกสูง หมูที่ 2  

 จํานวน  20,000  บาท  

 3.อุดหนุนโครงการกลุมทอผาไหมมัดหมี่ยอมสีธรรมชาติ บานกานเหลือง หมูที่ 1 

 จํานวน  20,000  บาท  

 4.อุดหนุนโครงการกลุมแมบานยอมสีธรรมชาติภูกระแต  บานตลาด หมูที่ 8  

 จํานวน  20,000  บาท  

 5.อุดหนุนโครงการทําขนมดอกจอก บานหนองโก หมูที่ 3   จํานวน  10,000  บาท  

 เงินอุดหนุนองคกรการกุศล 
 1.อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน โครงการสนับสนุนภารกิจของเหลากาชาด 
 จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2565      จํานวน  50,000  บาท 
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                      แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ     รวม 459,890 บาท 
                      งบบุคลากร   รวม 258,360 บาท 
                      เงินเดือน (ฝายประจํา)   รวม 258,360 บาท 
                      คาตอบแทนพนักงานจาง           จํานวน 258,360 บาท           
             เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายใหพนักงานจาง 
              ดังนี ้
                      1.ผูชวยนักวิชาการศึกษา 1 ตําแหนง     

     งบดําเนินงาน       รวม   101,530  บาท 
     คาตอบแทน       รวม     31,530  บาท 
 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 จํานวน  21,530  บาท 
                      คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 
                       คาใชสอย                 รวม     70,000 บาท 
                        รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   
 1. คาใชจายในการลงเบียนการฝกอบรม             จํานวน 20,000 บาท 

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                      จํานวน  10,000 บาท                

3. คาใชจายโครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประชาชนเขา-รวมกิจกรรม     

ภาครัฐและเอกชนในระดับตาง ๆ              จํานวน  20,000  บาท            

4. คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตําบลกานเหลือง                 
จํานวน 10,000  บาท  

                        5. โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในระดับตางๆ            จํานวน  10,000 บาท 
   งบลงทุน       รวม   100,000  บาท  
                       คาครุภัณฑ    
                   ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  
                    1.ติดตั้งระบบไฟฟาสนามกีฬาชุมชน       จํานวน 100,000 บาท 
                         - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการติดตั้งระบบไฟฟาสนามกีฬาชุมชน จํานวน 4 แหง คือ หมู  
                7,12,14  และสนามกีฬาเทศบาลตําบลกานเหลืองใหสามารถเลนไดทั้งกลางวันและกลางคืน 

             งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น             รวม 420,000 บาท     
              งบดําเนินการ       รวม  280,000  บาท 
                       คาใชสอย       รวม  280,000  บาท 
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                        รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   
                        1. คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ(วันกตัญูรดน้ําขอพร)           
                        จํานวน  70,000  บาท    
                        2. คาใชจายในโครงการประเพณีบุญเดือนหก   จํานวน 200,000 บาท   

   3. โครงการวัด ประชา รัฐ สรางสุข      จํานวน   10,000 บาท     
                       งบเงินอุดหนุน                รวม  140,000  บาท 
                       เงินอดุหนุน              จํานวน 140,000 บาท 
                        เงินอุดหนุนองคกรประชาชน 
                       (1)โครงการอนุรักษวัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชนและประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน    
                        หมูที่ 1                จํานวน  10,000  บาท

    (2)โครงการอนุรักษวัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชนและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น       
                        หมูที่ 2       จํานวน  10,000 บาท 
                       (3)โครงการอนุรักษวัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชนและประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน            
                        หมูที่ 3       จํานวน  10,000 บาท 
                        (4)โครงการอนุรักษวัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชนและประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน     
                        หมูที่ 4                                                               จํานวน  10,000  บาท 
                    (5)โครงการอนุรักษวัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชนและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น       
                        หมูที่ 5       จํานวน  10,000 บาท 
           (6)โครงการอนุรักษวัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชนและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น          
                        หมูที่ 6                                                               จํานวน  10,000  บาท 
                       (7)โครงการอนุรักษวัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชนและประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน     
                        หมูที่ 7                 จํานวน  10,000  บาท 
                       (8)โครงการอนุรักษวัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชนและประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน          
                        หมูที่ 8                          จํานวน 10,000  บาท 
                       (9)โครงการอนุรักษวัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชนและประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน     
                        หมูที่ 9                                                               จํานวน 10,000  บาท 
                       (10)โครงการอนุรักษวัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชนและประเพณอีันดีงามของทองถิ่น     
                        หมูที่ 10                                                                      จํานวน 10,000  บาท 
                        (11)โครงการอนุรักษวัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชนและประเพณอีันดีงามของทองถิ่น      
                        หมูที่ 11                                                                      จํานวน 10,000  บาท 
                       (12)โครงการอนุรักษวัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชนและประเพณอีันดีงามของทองถิ่น   
                        หมูที่ 12                     จํานวน  10,000 บาท 
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                        (13)โครงการอนุรักษวัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชนและประเพณอีันดีงามของทองถิ่น   
                        หมูที่ 13                                                                      จํานวน 10,000  บาท 
                       (14)โครงการอนุรักษวัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชนและประเพณอีันดีงามของทองถิ่น         
                        หมูที่ 14                  จํานวน 10,000  บาท 

   แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
                       งานกอสราง      รวม  6,091,880 บาท 
                      งบบุคลากร   รวม   318,480 บาท 
                      เงินเดือน (ฝายประจํา)   รวม   318,480 บาท 
                      คาตอบแทนพนักงานจาง           จํานวน 318,480 บาท    

     เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2  อัตรา และเงินปรับปรุงคาตอบแทน 
                        พนักงานจาง โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี ้
                         1.ผูชวยนายชางไฟฟา  จํานวน    1 ตําแหนง     

     2.ผูชวยนายชางโยธา  จํานวน     1 ตําแหนง     
    งบดําเนินงาน         รวม  517,000 บาท 

                       คาตอบแทน          รวม    10,000 บาท 
   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
   จํานวน 10,000 บาท 

      คาใชสอย                 รวม   227,000 บาท 
                        รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ      
 คาจางเหมาบริการ      จํานวน  192,000 บาท 
                        รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  
  1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                      จํานวน  10,000 บาท                 
 2. คาใชจายในการลงเบียนการฝกอบรม             จํานวน   5,000 บาท 
   คาบํารุงรักษาและซอมแซม     จํานวน  20,000 บาท 
                   คาวัสดุ       รวม   280,000 บาท 
                    วัสดุไฟฟาและวิทยุ                จํานวน 190,000  บาท 
                    วัสดุกอสราง          จํานวน  50,000  บาท 
                    วัสดุยานพาหนะและขนสง     จํานวน  20,000 บาท 
 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น                                 จํานวน  20,000 บาท 
   งบลงทุน       รวม 5,256,400  บาท  
                       คาครุภัณฑ       รวม     12,000  บาท 
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                   ครุภัณฑกอสราง  
                    1.ชุดทดสอบความเขมขนของคอนกรีต (Slump Test)   จํานวน  5,000 บาท 
 - เพ่ือจัดซื้อชุดทดสอบความเขมขนของคอนกรีต (Slump Test)   จํานวน  1 ชุด   
 ชุดละ 5,000  บาท   
                        2.แบบหลอคอนกรีต (Molds)  แบบหลอทรงเหลี่ยม จํานวน  7,000 บาท 
 - เพ่ือจัดซื้อแบบหลอคอนกรีต (Molds)  แบบหลอทรงเหลี่ยม   จํานวน  1 ชุด   
 คาที่ดินและสิ่งกอสราง     รวม 5,244,400  บาท 
 คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค 
 1.โครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกานเหลือง จํานวน 5,000,000  บาท 

   - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกานเหลือง    
อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดกวาง 22.00  
เมตร ยาว 33.00  เมตร  งบประมาณ  จํานวน 9,720,000  บาท รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลกานเหลืองกําหนด เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ เทศบาลตําบล
กานเหลืองจึงขอตั้งจายกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายเปน 2 ป งบประมาณ โดย  
    1.1  ตั้งจายจากงบประมาณรายจายประจําป 2565  จํานวน  5,000,000  บาท   

     1.2  ตั้งจายจากงบประมาณรายจายประจําป 2566  จํานวน  4,720,000  บาท   
 2.โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา บานกานเหลือง หมูที่ 1 จํานวน   50,000  บาท 
 คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา k)     จํานวน 194,400 บาท 

   แผนงานการเกษตร 
                      งานสงเสริมการเกษตร          รวม 277,680 บาท 
                      งบบุคลากร   รวม 259,680 บาท 
                      เงินเดือน (ฝายประจํา)   รวม 259,680 บาท 
                      คาตอบแทนพนักงานจาง           จํานวน 259,680 บาท           
                      เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายใหพนักงานจาง 
              ดังนี ้
                      1.ผูชวยนักวิชาการเกษตร 1 ตําแหนง     

   งบดําเนินงาน        รวม 18,000 บาท  
              คาตอบแทน        รวม  11,000 บาท     
              คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 จํานวน   10,000  บาท 

     เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแก พนักงานเทศบาล และพนักงาน 
   จางเทศบาล ตามระเบียบกฎหมาย 
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   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จํานวน 1,000  บาท 
   คาใชสอย       รวม   7,000  บาท 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ      

                        1.คาธรรมเนียมและคาลงเบียนการฝกอบรมประชุมสัมมนาตางๆ  จํานวน 2,000  บาท 
   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

        1.คาใชจายเดินทางไปราชการ      จํานวน  5,000  บาท 

 งานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ     รวม  20,000 บาท   

 งบดําเนินงาน          รวม  20,000 บาท   

 คาใชสอย         รวม  20,000 บาท   

 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

 1.คาใชจายโครงการปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียว และปองกันปญหามลพิษทางอากาศ 

จากฝุนละออง ( PM 2.5) และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว         

รัชกาลท่ี 10 ประจําปงบประมาณ  2565      จํานวน 10,000 บาท 

 2.โครงการจัดทําปายพรรณไมในบริเวณพ้ืนที่สํานักงานเทศบาลตําบลกานเหลือง        

 ประจําป    2565          จํานวน 10,000 บาท 

นายสวาง  คําโย       -นายกเทศมนตรี ไดชี้แจงรายละเอียดการจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2565  ตอสภาเรียบรอยแลว ดังนั้นในวาระขั้นรับหลักการ          
                               รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 2565 นี้กอนที่จะรับ

หลักการ    
                               ก็อยากใหทานสมาชิกสภาเทศบาลไดอภิปรายอยางกวางขวางกอน เมื่อสมาชิกสภา

เทศบาลอภิปรายซักถามเปนท่ีพอใจแลว ประธานจึงสอบถามที่ประชุม 
นายสวาง  คําโย  -มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ ปรากฏวาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ถาไมมีทานใดอภิปรายกอนลงมติ ผมขอนับองคประชุมครับ                               
ที่ประชุม                    องคประชุมอยูครบ 12 เสียง ครบองคประชุม 
นายสวาง  คําโย  -สมาชิกทานใดเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายป  2565      
ประธานสภาเทศบาล      โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม            - ผูมาประชุมทั้งหมด 12 คน 
            - มีสิทธิ์ออกเสียง 12  คน 
                                - เห็นชอบ   12  คน 
                                - ไมเห็นชอบ  -  คน 
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          5.2 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญตังิบประมาณ 
  รายจายประจําปงบประมาณ  2565 

นายสวาง  คําโย       - เมื่อที่ประชุมสภามีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป   
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2565 วาระที่ 1 ขั้นตอนรับหลักการแลว ลําดับตอไป ผมขอหารือที่ 

ประชุมสภาแหงนี้วา ควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติก่ีคน และสมาชิกทาน 
ใดควรไดรับเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติ โดยจะเริ่มที่คณะกรรมการแปรญัตติ 
เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผูสมควรไดรับการคดัเลือกเปนคณะกรรมการแปร
ญัตติในการทําหนาที่แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียงตามลําดับจนครบ 3 คน เชิญทานสมบูรณ  คุณวันดี 
ครับ ขอเชิญครับ 

นายสมบูรณ  คุณวันดี - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ 
สท. เขต 1 และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายสมบูรณ คุณวันดี  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 1 ผมขอเสนอ ทานทวีสิทธิ์  นิลทา  เปนคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหนาที่
แปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 1 ครับ ขอบคุณครับ 

นายสวาง  คําโย  -ขอผูรับรองดวยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิชัย  ทุมคํา  -ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.เขต  1 
นายทองใบ  ยาสงคราม -ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.เขต 1 
นายสวาง  คําโย ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกทานอ่ืนเปนกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล คนที่ 1 อีกหรือไม เมื่อไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกทานอ่ืนอีก สรุปวาที่ประชุม

สภาเทศบาลแหงนี้ มีมติเห็นชอบใหทานทวีสิทธิ์  นิลทา เปนคณะกรรมการแปรญัตติ
ในการทําหนาที่แปรญัตติ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ 
พ.ศ. 2565  คนที่ 1 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสวาง  คําโย ขอเชิญทานสมาชิกไดเสนอชื่อบุคคลที่สมควรทําหนาที่คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่2 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ เชิญทานวิจิตร  คืนชัยภูมิ  ครับ เชิญครับ 
นายวิจิตร  คืนชัยภูม ิ - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ 
สท. เขต 2 และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายวิจิตร  คืนชัยภูม ิ ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 2  ผมขอเสนอ ทานบุญพรอม  อวบอวน  เปนคณะกรรมการแปรญัตติในการทํา
หนาที่แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2565  คนที่ 2   
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นายสวาง  คําโย  -ขอผูรับรองดวยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุวิทย  บรรลือ -ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.เขต 2 
นายบุญเลิศ  แพงพุย -ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.เขต 2 
นายสวาง  คําโย ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกทานอ่ืนเปนกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล คนที่ 2 อีกหรือไม เมื่อไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกทานอ่ืนอีก สรุปวาที่ประชุม

สภาเทศบาลแหงนี้ มีมติเห็นชอบใหทานบุญพรอม  อวบอวน เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติในการทําหนาที่แปรญัตติ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  คนที่ 2 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสวาง  คําโย ขอเชิญทานสมาชิกไดเสนอชื่อบุคคลที่สมควรทําหนาที่คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่3 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ เชิญทานอรรถพล  เสนกระจาย  ครับ เชิญครับ 
นายอรรถพล  เสนกระจาย - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวน
ราชการ 
นายกเทศมนตรี และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายอรถพล  เสนกระจาย ตําแหนง สมาชิกสภา

เทศบาล เขต 2  ผมขอเสนอ ทานบุญเลิศ  แพงพุย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติใน
การทําหนาที่แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2565  คนที่ 3   

นายสวาง  คําโย  -ขอผูรับรองดวยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญพรอม  อวบอวน -ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.เขต 2 
นายวิจิตร  คืนชัยภูม ิ -ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.เขต 2 
นายสวาง  คําโย ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกทานอ่ืนเปนกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล คนที่ 3 อีกหรือไม เมื่อไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอสมาชิกทานอ่ืนอีก สรุปวาที่ประชุม

สภาเทศบาลแหงนี้ มีมติเห็นชอบใหทานบุญเลิศ  แพงพุย เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติในการทําหนาที่แปรญัตติ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  คนที่ 3 

ที่ประชุม รับทราบ 
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นายสวาง  คําโย  สรุปวาทานสมาชิกทุกทานเห็นชอบกับขอเสนอของเพ่ือนสมาชิกที่เสนอชื่อ 
ประธานสภาเทศบาล ทานทวีสิทธิ์  นิลทา ทานบุญพรอม  อวบอวน และทานบุญเลิศ  แพงพุย   เปน

คณะกรรมการแปรญัตติในการทําหนาที่แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2565 ในครั้งนี้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
                               5.3 การพจิารณากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติรางเทศบญัญตังิบประมาณ     
                               รายจายประจําปงบประมาณ  2565 
นายสวาง  คําโย  -ตอไป ผมขอหารือที่ประชุมสภาแหงนี้วา ควรจะกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติกี่ 
ประธานสภาเทศบาล วันควรจะกําหนดระยะเวลาเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติก่ีวัน  

ดังนั้นผมอยากหามติที่ประชุมสภาวาจะใหคณะกรรมการการแปรญัตติรับคําเสนอ 
ญัตติที่สมาชิกและคณะผูบริหารที่มีความประสงคจะยื่นขอแปรญัตติภายในก่ีวันครับ
เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอขึ้นมาครับ เชิญทานอุดม  พลดงนอก ครับ 

นางอุดม  พลดงนอก -กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ 
รองประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันนางอุดม  พลดงนอก ตําแหนง รองประธานสภา     

ดิฉนัขอเสนอวาใหคณะกรรมการรับคําเสนอญัตติใหแลวเสร็จ กําหนด 3  วัน คือ  
   วันที่ 17 ,18 และ 19 สิงหาคม 2564  คะ   
นายทวนชัย  ศีลาโคตร กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ 
เลขานุการสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายทวนชัย  ศีลาโคตร ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด     

ทําหนาที่เลขานุการสภาเทศบาล สวนเรื่องการกําหนดระยะเวลาแปรญัตติและการ
เสนอคําแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ขอ 45 วรรค 3 ญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณจะพิจาณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระที่
สองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภา
ทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น ครับ 

นายสวาง  คําโย  -ตามที่เลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงรายละเอยีดเก่ียวกับระเบียบฯของการเสนอคาํ
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565 มีสมาชิก 

ทานใดจะเสนอเงื่อนเวลารับคําแปรญัตติอีกหรือไม หากไมมีผมจะหามติ กอนลงมติ
ผมขอนับองคประชุมครับ  

ที่ประชุม องคประชุมอยูครบ 12 เสียง ครบองคประชุม   
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นายสวาง  คําโย  -ทานใดเห็นควรใหคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประธานสภาเทศบาล ประจําป งบประมาณ 2565  รับคําเสนอญัตติ ในวันที่  17 ,18 และ 19 สิงหาคม  

2564  เริ่มเวลา 08.30 -16.30 ของทุกวัน ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบล
กานเหลือง โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - ผูมาประชุมทั้งหมด 12 คน 
  - มีสิทธิ์ออกเสียง 12  คน 

- เห็นชอบ   12  คน 
- ไมเห็นชอบ  -  คน 
 
5.4 เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกานเหลืองนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

นายสวาง  คําโย  -ใหเลขานุการสภาทองถ่ินเปนผูนัดและเปดประชุมเพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล     แปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

โดยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.  2547  ขอ 109   
 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น  ๆ 
นายสวาง  คําโย  -มีสมาชิกทานใดมีประเด็นจะหารือตอที่ประชุมก็เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสวาง  คําโย  -หากไมมีผมขอปดการประชุม 
เลิกประชุมเวลา   13.30 น. 
 
 

 
ลงชื่อ       อภิญญา  ชวยนา ผูบันทึกรายงานการประชุม 

          (นางสาวอภิญญา  ชวยนา) 
    เจาพนักงานธุรการ 

 
 

 
ลงชื่อ   ทวนชัย ศีลาโคตร ผูจัดทํารายงานการประชุม 

          (นายทวนชัย    ศีลาโคตร) 
   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง 
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- คณะกรรมการตรวจรางรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดตรวจรางรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจําป   2564  นี้แลว   เมื่อวันที…่…………………………………………………………. 
 

 
ลงชื่อ   อรรถพล  เสนกระจาย ประธานกรรมการ 

                                      (นายอรรถพล  เสนกระจาย) 
                                           สมาชิกสภาเทศบาล 

                                  
ลงช่ือ       ทวีสิทธิ ์ นิลทา กรรมการ 

                                           (นายทวีสิทธิ์  นิลทา) 
                                            สมาชิกสภาเทศบาล 

 

ลงชื่อ     สมบูรณ  คุณวันด ี กรรมการ 
                                          (นายสมบูรณ  คุณวันดี) 
                                            สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 
- สภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ 2  ประจําป 2564  นี้
แลว  เมื่อวันที่ เมื่อวันที่  ……………………………………… 
 

 

ลงชื่อ   สวาง  คําโย  
                                      (นายสวาง  คําโย) 
                            ประธานสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง  
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่ 3  ประจําป  2564 

 วันที่  25  สิงหาคม  2564 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง 

ผูมาประชุม 
ลําดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสวาง  คําโย ประธานสภา สวาง  คําโย  
2 นางอุดม  พลดงนอก รองประธานสภา อุดม  พลดงนอก  
3 นายสมบูรณ  คุณวันดี สท.เขต 1 สมบูรณ  คุณวันดี  
4 นายวิชัย  ทุมคํา สท.เขต 1 วิชัย  ทุมคํา  
5 นายทวีสิทธิ์  นิลทา สท.เขต 1 ทวีสิทธิ์  นิลทา  
6 นายทองใบ  ยาสงคราม สท.เขต 1 ทองใบ  ยาสงคราม  
7 นางบังอร  ภูเวียงแกว สท.เขต 1 บังอร  ภูเวียงแกว  
8 นายบุญพรอม อวบอวน สท.เขต 2 บุญพรอม อวบอวน  
9 นายบุญเลิศ  แพงพุย สท.เขต 2 บุญเลิศ  แพงพุย  
10 นายสุวิทย  บรรลือ สท.เขต 2 สุวิทย  บรรลือ  
11 นายอรรถพล  เสนกระจาย สท.เขต 2 อรรถพล  เสนกระจาย  
12 นายวิจิตร  คืนชัยภูม ิ สท.เขต 2 วิจิตร  คืนชัยภูมิ  
13 นายทวนชัย  ศีลาโคตร หัวหนาสํานักปลัด,เลขานุการสภา ทวนชัย  ศีลาโคตร  

 
ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายจิระ  ยอดเพชร นายกเทศมนตรี จิระ  ยอดเพชร  
2 นายทัศน  พั่วสอน รองนายกเทศมนตรี ทัศน  พั่วสอน  
3 นายผาน  ทุมคํา รองนายกเทศมนตรี ผาน  ทุมคํา  
4 นางสมชอบ  ทาวมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมชอบ  ทาวมนตรี  
5 นายทวีป  ประดับคํา เลขานุการนายกเทศมนตรี ทวีป  ประดับคํา  
6 นายธนสมบัติ  ปกโคทานัง ปลัดเทศบาล ธนสมบัติ  ปกโคทานัง  
7 นายเอกพล  จําปาสาร ผอ.กองชาง เอกพล  จําปาสาร  
8 พ.จ.อ.นฐพงศ  เนยไธสง ผอ.กองสาธารณสุข นฐพงศ  เนยไธสง  
9 นายสุระ  มาเบา ผอ.กองการศึกษา สุระ  มาเบา  
10 นายสุทธินันท  ทองนา นักวิเคราะหนโยบายและแผน สุทธินันท  ทองนา  
11 นางสาวอภิญญา  ชวยนา เจาพนักงานธุรการ อภิญญา  ชวยนา 
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ผูเขารวมประชุม 
ลําดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

12 นางสาวดารุณี  ชวยนา ผช.นักวิเคราะหนโยบายและแผน ดารุณ ี ชวยนา  
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
นายสวาง  คําโย  - เมื่อที่ประชุมพรอมแลวกระผมขอเปดประชุม  และกอนเขาระเบียบวาระการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุม ประธานไดทําพิธีไหวพระสวดมนตและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ 

การประชุมดังตอไปนี้ 
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายสวาง  คําโย  วันนี้ทางเทศบาลตําบลกานเหลืองเชิญทุกทานเขารวมประชุมอีกครั้งเพื่อพิจารณาราง
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 2565 ในวาระที่ 2 และวาระ 

ที่ 3  สําหรับรายละเอียดนั้นผมจะใหทานนายกเทศมนตรีแจงใหทุกทานทราบอีกครั้ง
หนึ่งครับ  

 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งที่แลว 
   - ไมมี 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทูถาม 
- ไมมี 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ 
4.1 การพิจารณาญัตติรางเทศบญัญตังิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   

                              2565 วาระที่ 2 ขั้นพิจารณาเรียงขอ (แปรญัตติ) 
การพิจารณาวาระท่ี  2   ขั้นพิจารณาเรียงขอ 
นายสวาง  คําโย  -ทานสมาชิกที่เคารพทุกทาน  ฝายบริหาร  เมื่อวันที่ 13  สงิหาคม  พ.ศ.  2564 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกไดรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2565  

โดยมติ  12  เสียง  หลังจากนั้นในวันเดียวกันสภาก็ไดแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
จํานวน  3 ทาน  โดยกําหนดเวลาใหคณะกรรมการแปรญัตติรับคําเสนอญัตติที่สมาชิก
และคณะผูบริหารที่มีความประสงคจะยื่นขอแปรญัตติใหแลวเสร็จภายในวันที่ 17 , 
18และ 19  สิงหาคม 2564  และผมอยากจะเชิญทานประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติไดอภิปรายในท่ีประชุมวาผลการพิจารณาแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําป งบประมาณ  2565  มีการแกไขเพิ่มเติมหรือไมอยางไร 

 
 
 



-3- 
 
 

 
นายทวีสิทธิ์  นิลทา -กราบเรียนทานประธานสภา  ทานสมาชิกและคณะผูบริหารที่เคารพ กระผมใน  
สท.เขต 1 นามของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 

งบประมาณ   
ประธานคณะกรรมการ    2565  กระผมไดมีการประชุมรวมกับคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 
แปรญัตติ งบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ 2565  เม่ือวันที่  20  สิงหาคม  2563  ซึ่ง

คณะกรรมการแปรญัตติกําหนดระยะเวลารับคําเสนอญัตติภายใน 3  วัน ตั้งแตวันที่ 
17, 18 และ 19 สิงหาคม 2564  ผลปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาทานใดยื่นเสนอคําแปร
ญัตติภายในเวลาที่กําหนด และคณะกรรมการแปรญัตติก็ไมมีการตัดลดงบประมาณ
แต  อยางใด คงไวตามขั้นรับหลักการครับ 

นายสวาง  คําโย -ขอขอบคุณทานประธานคณะกรรมการแปรญัตติที่ไดชี้แจงตอที่ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล ลําดับตอไปเชิญเลขานุการสภาทําหนาที่ตอครับ 
นายทวนชัย  ศีลาโคตร           กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา คณะผูบริหาร และเจาหนาที่ 
หัวหนาสํานักปลัด/เลขานุการสภา       ผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขณะนี้เรากําลังหารือกันในหัวขอการพิจารณา

รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 2565 และทุกทานก็
เห็นชอบรับหลักการเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564   ซึ่งในวันนั้นที่
ประชุมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ และวันที่ 16 สิงหาคม 2563  
คณะกรรมการแปรญัตติไดเขารวมประชุมกันครั้งแรกเพ่ือแตงตั้งประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ กรรมแปรญัตติ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ และวัน
เดียวกันนั้นท่ีประชุมไดกําหนดระยะเวลาใหสมาชิกและผูบริหารเสนอคําแปรญัตติ 
เปนระยะเวลา 3 วัน คือ วันท่ี 17, 18 และ 19 สิงหาคม 2564 และวันที่ 20 สิงหาคม 
2564 คณะกรรมการไดประชุมเพ่ือสรุปผลการแปรญัตติ ผลปรากฏวาไมมีสมาชิกสภา
ทานใดเสนอคําแปรญัตติภายในเวลาที่กําหนด  ดังที่ทานประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติชี้แจงใหทุกทานในที่ประชุมพิจารณาแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2554) ขอ 51 บัญญัติวา ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง ใหปรึกษาเรียง
ตามลําดับขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวน
แตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเห็น
ดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติ
หรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก สําหรับผมก็มีเรื่องแจงใหทุกทานทราบเพียง
เทานี้ครบั ขอบคุณครับ 
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นายสวาง  คําโย  -มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรอืไมครับ  ปรากฏวาไมมีสมาชิกทานใดมีความ
ประธานสภาเทศบาล      ประสงคจะอภิปราย ถาไมมีทานใดอภิปรายกอนลงมติ ผมขอนับองคประชุมครับ 
ที่ประชุม  องคประชุมอยูครบ 12 เสียง ครบองคประชุม 
นายสวาง  คําโย  -สมาชิกทานใดเห็นดวยใหผานวาระที่ 2 ขั้นพิจารณาเรียงขอ โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
มติที่ประชุม  - ผูมาประชุมทั้งหมด 12 คน 
  - มีสิทธิ์ออกเสียง 12  คน 

- เห็นชอบ   12  คน 
- ไมเห็นชอบ  -  คน 

การพิจารณาวาระท่ี 3  ขั้นลงมติใหตราเปนเทศบัญญัติหรือไม                                                 
นายสวาง  คําโย  -การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายวาระที่สามตามระเบียบกระทรวง 
ประธานสภาเทศบาล มหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. 2547  ขอ 52  บัญญัติวา  

“การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย เวนแตที่ประชุมสภา 
ทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุผลอันสมควร 

นายสมบูรณ  คุณวันดี - กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกที่เคารพ ผมเห็นวารางเทศบัญญัติ 
  สท. เขต 1  งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 2565  ไมมีประเด็นไหนจะอภิปรายแลว  

เพราะในข้ันรับหลักการและขั้นแปรญัตติของคณะกรรมการเราก็ไดมีการอภิปราย 
ซักถามจนเปนที่พอใจแลว ผมขอเสนอใหลงมติวาระที่สามเลยโดยไมอภิปราย 

นายสวาง  คําโย  -มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ปรากฎวาไมมีสมาชิกทานใดมีความ
ประธานสภาเทศบาล      ประสงคจะอภิปราย ถาไมมีทานใดอภิปรายกอนลงมติ ผมขอนับองคประชุมครับ 
ที่ประชุม  องคประชุมอยูครบ 12 เสียง ครบองคประชุม 
นายสวาง  คําโย  -สมาชิกทานใดเห็นชอบใหใชรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
ประธานสภาเทศบาล      งบประมาณ 2565  ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  

2565   โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม  - ผูมาประชุมทั้งหมด   12  คน 
   - มีสิทธิ์ออกเสียง  12  คน 

- เห็นชอบ    12  คน 

- ไมเห็นชอบ  12  คน 

นายสวาง  คําโย  - การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  2565  
ประธานสภาเทศบาล      ก็เสร็จสิ้นแลว  ลําดับตอไปก็ควรเปนเรื่องของเจาหนาที่งบประมาณจะไดจัดทําเปน 

รูปเลมรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  2565  เสนอทาน
นายอําเภอแวงนอยใหความเห็นชอบตอไป 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม 
   - ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ 
นายสวาง  คําโย  -มีสมาชิกทานใดมีประเด็นจะหารือตอที่ประชุมก็เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอรรถพล  เสนกระจาย   - ผมขอใหเทศบาลดูแลสุนัขจรจัดที่มาอาศัยอยูในบริเวณเทศบาลของเราดวย 
สท. เขต 2                   ครับเพราะตอนนี้จํานวนสุนัขจรจัดมากเพ่ิมขึ้นทุกวันครับ 
นายจิระ  ยอดเพชร       - ตอนนี้ศูนยพักคอยเพื่อสังเกตอาการเริ่มปวย (local Quarantine) ขณะนี้มีผูปวยที่  
นายกเทศมนตรี รักษาตัวอยูที่ศนูยพักคอย จํานวน  2 คน  วันที่ 30  สิงหาคม  2564  จะมีผูปวย 
 ออกจากศูนยพักคอยจํานวน  1 คน ครับ 
 - บานโสกกระหนวนไดรับการเจาะบอบาดาลเพ่ือชวยบรรเทาความเดือดรอนของ 
 ประชาชน พรุงนี้วันที่ 26  สิงหาคม  2564  ชางจะออกมาติดตั้งโซลาเซลลใหก็ 
 สามารถใชน้ําไดแลวครับ 
 - โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก พรอมปรับเกรดให 

 ราบเรียบ บานโคกใหญ หมูที่ 5 (จากถนนลาดยาง ทช.4022  ใหมนาเพียง - หนอง
แขม ไปทาง ปาชาบานโคกใหญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  งบประมาณจํานวน  323,000  
บาทผูประกอบการไดมาทําสัญญากับเทศบาลตําบลกานเหลืองเรียบรอยแลวครับ อีก
ไมนานคาดวาผูประกอบการก็คงมาดําเนินการใหกับประชาชน หมู 5 ครับ 
- ผมขอแจงขาวดีใหทุกทานทราบเรื่องถนนลาดยางที่เราจะไดดําเนินการปรับปรุง
ซอมแซมเพ่ือพัฒนาถนนภายในตําบลกานเหลืองของเราดังนี้ครับ 
1.ถนนลาดยางสายสหกรณการเกษตรแวงนอยสาขาบานกานเหลือง – ถนนลาดยาง 
ทล. 2199   (ชนบท – กุดรู) 
2.ถนนลาดยางสายบานโสกน้ําขาว 
3.ถนนลาดยางสายบานกานเหลือง หมูที่ 1 – บานบะแหบ หมูที่ 10  
- ประชาชนบานบะแหบ หมูที่ 10 เดินทางมากักตัวอยูท่ีบาน 14 วัน ไมมีน้ําใชจึง
ประสานมายังผมเพ่ือขอน้ําไปใชในชีวิตประจําวันชวงกักตัว ผมก็ไดแจงใหเจาหนาที่นํา
น้ําไปให 1 รถ ขากลับเจาหนาที่ไดนํารถไปสูบน้ําที่บานบะแหบเพ่ือเก็บน้ําไวในรถ แต
มปีระชาชนบางสวนไมเขาใจ ผมขอฝากใหทานสมาชิกไปชี้แจงรายละเอียดให
ประชาชนรับทราบดวยครับ 
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นายธนสมบัติ  ปกโคททนัง ผมขอแจงรายละเอียดท่ีทานนายกเทศมนตรีแจงใหทุกทานทราบอีกครั้งหนึ่ง
ปลัดเทศบาล  ครับเราไดรับงบประมาณจํานวน  9,965,700  บาท  จากกรมสงเสริมการปกครอง 

 ทองถิ่นไดอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปใชจายในการ
แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนที่ รายการเงนิอุดหนุนสําหรับ
กอสราง/ปรับปรุงซอมแซมถนนทางหลวงทองถิ่น งานปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
ภายในเขตเทศบาลตําบลกานเหลือง หมูที่ 1 หมูที่ 10  บานกานเหลือง, บานหนองแก 
จํานวน 2 ชวง  ชวงท่ี 1 กวาง 6 เมตร ยาว 1,920 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 15,200 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร ชวงท่ี 2 กวาง 6 เมตร ยาว 
935 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 7,480 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 
1 เมตร  

นายวิชัย ทุมคํา ผมในนามตัวแทนประชาชนบานโสกกระหนวนขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี ทาน 
สท.  เขต 1 ปลัดเทศบาลตําบลกานเหลืองเปนอยางมากครบัที่ไปขุดเจาะบอน้ําบาดาลเพ่ือ 
 บรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชนบานโสกกระหนวนครับ 
นานสมบูรณ  คุณวันดี ผมขอแจงความเดือดรอนเรื่องถนนที่ใชในการสัญจรไปมาเพื่อการเกษตร หมูที่ 12  
สท.  เขต 1 ยังมีถนนหลายสายที่ยังไมไดรับการดูแล ผมขอใหทานนายกเทศมนตรีดูแลดวยครับ 
นายจิระ  ยอดเพชร เรานําเงินงบประมาณไปชวยเหลือประชาชนท่ีมารักษาตัวชวงโรคติดเชื้อไวรัส 
นายกเทศมนตรี โคโรนา 2019 ( covid -19) ระบาดหมดแลวครับ ขอใหทานแจงประชาชนทราบ 
 ดวยครบั ถามีเงินงบประมาณโอนเขามาเราคอยพิจารณากันอีกทีครับ 
นายสวาง  คําโย -  มีใครมีประเด็นจะหารือตอที่ประชุมหรือไม  ปรากฎวาไมมีใครมีประเด็นจะหารือ 

 ประธานสภาเทศบาล ตอที่ประชุม ประธานกลาวขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน  พรอมกลาวปดประชุม 
เลิกประชุมเวลา   14.00  น. 
 

ลงชื่อ     อภิญญา ชวยนา  ผูบันทึกรายงานการประชุม 
          (นางสาวอภิญญา  ชวยนา) 
    เจาพนักงานธุรการ 

 
 

ลงชื่อ   ทวนชัย ศีลาโคตร ผูจัดทํารายงานการประชุม 
          (นายทวนชัย    ศีลาโคตร) 
   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง 
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- คณะกรรมการตรวจรางรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดตรวจรางรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3  ประจําป   2564  นี้แลว   เมื่อวันที…่…………………………………………………………. 
 

 
 
ลงชื่อ     อรรถพล เสนกระจาย      ประธานกรรมการ 

                                      (นายอรรถพล  เสนกระจาย) 
                                           สมาชิกสภาเทศบาล 

 
                                  

ลงชื่อ      ทวีสิทธิ์  นิลทา       กรรมการ 
                                        (นายทวีสิทธิ์  นิลทา) 
                                         สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 

ลงชื่อ    สมบูรณ  คุณวันด ี               กรรมการ 
                                       (นายสมบูรณ  คุณวันดี) 
                                         สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 
- สภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งท่ี 3  ประจําป 2564  นี้
แลว  เมื่อวันที่ เมื่อวันที่  ……………………………………… 
 

 

ลงชื่อ      สวาง  คําโย                            
                                        (นายสวาง    คําโย) 
                            ประธานสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


