
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจําปี  ๒๕๕๔ 

วันอังคารที่   ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔   เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัว 

-------------------------------------------- 

 ผู้มาประชุม 

ลําดับที ่              ชื่อ   -   สกุล           ตําแหน่ง                          ลายมือชื่อ 
    ๑. นายสมพงษ์ หมื่นอาจยิ้ม ประธานสภาเทศบาล    สมพงษ์      หมื่นอาจยิม้ 
    ๒. นายธนู  วิเศษสิงห์ รองประธานสภาเทศบาล  ธนู     วิเศษสิงห ์
    ๓. นายปัญญา สัตยกาญจน ์ นายกเทศมนตรี   ปัญญา      สัตยกาญจน์  
    ๔.    นายสุพจน์ มัญโยทัย รองนายกเทศมนตรี  สุพจน์      มญัโยทัย 
    ๕. จ.ส.อ.ทองย้อย ประหยัดวงศ์ รองนายกเทศมนตรี  จ.ส.อ.ทองย้อย ประหยัดวงศ์ 
   ๖. นายวิศาล สามัคคีธรรม สมาชิกสภาเทศบาล  วิศาล       สามัคคีธรรม 
   ๗. นายวีระศักด์ิ นิ่มนวล  สมาชิกสภาเทศบาล  วีระศักด์ิ       นิม่นวล 
   ๘. นายสรรญา ชัยเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล  สรรญา       ชัยเจรญิ 
   ๙. นายแทน โหรา  สมาชิกสภาเทศบาล  แทน       โหรา 
  ๑๐. นายอนันต์ อินทร์ไทร สมาชิกสภาเทศบาล  อนันต์        อินทร์ไทร 
  ๑๑. ร้อยตรีสุรชัย เกษมโศธน์ สมาชิกสภาเทศบาล  ร.ต.สุรชัย     เกษมโศธน์ 
  ๑๒. นางวงษ์จันทร์ ประสงค์  สมาชิกสภาเทศบาล  วงษ์จันทร์    ประสงค์ 
  ๑๓. นายชาตรี บัวทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  ชาตรี        บัวทอง 
  ๑๔. ด.ต.หญิงจันทร์เพ็ญ สัตยกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล  ด.ต.หญิงจันทร์เพ็ญ   สัตยกาญจน์ 
  ๑๕. จ.ส.อ.สมศักด์ิ ชมวงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล  จ.ส.อ.สมศักด์ิ   ชมวงษ์ 
  ๑๖. นายจีรศักด์ิ ม่วงสุข  เลขานุการนายกเทศมนตร ี จีรศักด์ิ         ม่วงสุข 
  ๑๗.   นายวินัย           ศริิพันธ์           ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี              วินัย             ศิริพันธ์ 
  ๑๘. นางสาวสวนา ลีนะกุล          ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา  สวนา          ลีนะกลุ 
 ผู้เขา้ร่วมประชุม 
    ๑.       นางสาวศิริพร       ภู่สุวรรณ์          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ๖ ว ศิริพร            ภู่สุวรรณ์    
    ๒.       นางสมฤดี            เขม็เงิน            หัวหน้ากองคลัง                สมฤดี            เข็มเงนิ     
    ๓.       นายบรรเทิง          บัวหลวง          หัวหน้ากองช่าง                บรรเทิง          บัวหลวง 
    ๔.       นางชลธิชา           ฑิตะลําพูน        พนักงานวิทยุ  ชลธิชา          ฑิตะลําพูน 
    ๕.       นายนิรุต              รอดภัย            นายช่างโยธา ๔  นิรุต             รอดภัย 
    ๖.       นางสมแสน           ปานรัตน์          บุคลากร ๖ ว  สมแสน         ปานรัตน์ 
    ๗.       นางสาวภัณธวดี      มีบํารุง            นักศึกษา                        ภัณธวดี         มีบํารุง             
    ๘.       นางสาวจันทรจิรา    ขําเที่ยง           นักศึกษา      จันทรจิรา      ขําเที่ยง 
    ๙.      นางสาวปุญญิศา     สุขดี         หัวหน้าสํานักปลัด  ปุญญิศา        สุขดี 
   ๑๐.      นางสาวอัญชลี       จิตต้ังสกุล         เจ้าพนกังานธุรการ  ๓        อัญชลี          จิตต้ังสกุล  

          / เปิดประชุม..... 
 
 
 



-  ๒      - 

เปิดประชุมเวลา   ๑๓.๓๐  น.        
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมพงษ์   หมืน่อาจยิ้ม  ตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาล เป็น 

ประธานในที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว กล่าวเปิดการประชุม ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม
สมัยสามญั   สมัยที่  ๓   ครั้งที่  ๑  ประจําปี  ๒๕๕๔ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕    และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ 
ประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบยีบวาระที่   ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายในการประชุมสภาวันนี้    จากชุด 
 เครื่องแบบสีกากีเป็นการแต่งกายชุดดําเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  

สิริโสภาพัณณวดี  ได้สิ้นพระชนม์  ยังความเสียใจแก่พสกนิกร เพื่อแสดงความเสียใจ และเป็น 
การเทิดทูนสถาบันและเป็นการไว้อาลัย     สํานักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้าราชการและพนักงาน 
ไว้ทุกข์ มีกําหนด ๑๕ วัน จึงได้แจ้งการแต่งกายเป็นชุดดําไว้ทุกข์ 

ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามญั    สมัยที่  ๒    
ครั้งที่  ๑  ประจําปี   ๒๕๕๔   ลงวันที่   ๓๑   พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีปลัดเทศบาลตําบลหนองบัว ซึ่งเป็นเลขานุการสภาได้จัดส่งรายงานการประชุมสภา 
เทศบาลตําบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ครั้งที ่๑ ประจําปี ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม  
๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ใหกั้บสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบแล้ว มีท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติม
หรือตัดทอนข้อความใดหรือไม่ 

คุณวีระศักด์ิฯ   ขอแก้ไขรายละเอียดหน้าที่  ๓  บรรทัดที่ ๓๒ จากข้อความ ต่อหน้าที่เป็นต่อนาที และ 
รายละเอียดหน้าที่ ๗  บรรทดัที่ ๑๔  จากซอยเทศบาล ๑ เป็นสายเทศบาล ๑ 

ประธานสภาฯ   ขอให้ที่ประชุมแก้ไขรายละเอียดตามท่ีคุณวีระศักด์ิฯ ได้ขอแก้ไข 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ   มีท่านใดขอแกไ้ขเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความใดอีกหรือไม ่
ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขหรือตัดทอนข้อความเพิ่มเติม    ขอมติที่ประชุม 

ในการรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว   สมัยสามัญ  สมยัที่  ๒   
ครั้งที่  ๑  ประจําปี  ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๔    

ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่อง การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ประธานสภาฯ   การประชุมวาระนี้เพื่อเป็นการพิจารณาการจัดทําร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยผูบ้ริหารเทศบาลได้ทําการเสนอร่างเทศบัญญติั 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี   ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาล    

นายกเทศมนตรี   กราบเรียนประธานสภา  รองประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
วาระนี้จะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  

                   / พ.ศ.๒๕๕๕..... 
 
 



-  ๓    - 

พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะผู้บริหารได้นําเสนอร่างเทศบัญญัติดังกลา่ว เพื่อให้สภาเทศบาลได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบซึ่งได้แจกใหท้กุท่านได้รับทราบแล้วนั้น โดยรายละเอียดจะให้ทางปลัดเทศบาลใน
ฐานะเลขานุการสภาเป็นผู้ช้ีแจงให้สมาชิกสภาได้รับทราบต่อไป 

ปลัดเทศบาลฯ   กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ระเบียบของ 
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  จะต้องดําเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ สงิหาคมของ
ทุกปี ซึ่งในวันนี้จะเป็นการดําเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลที่ผ่านมาจะประกอบด้วย  
สํานักปลัด    กองคลัง   กองช่าง   และกิจการประปา  โดยในปีนี้ได้มีหนังสือสั่งการว่าหากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจะต้องดําเนินการจัดทําบัญชีเหมือนกับ
กิจการประปาที่มีอยู่  ส่วนของงานการศึกษาจะแฝงอยู่ในสํานักปลัด แตกแยกงบประมาณเหมือน
ประปา  ส่วนงานการศึกษาจะมีรายได้มาจากเงินอุดหนุนของเทศบาลจะไม่มีรายได้จากส่วนอื่น  
ในส่วนของรายละเอียดการดําเนินการหมวดต่าง ๆ จะปรากฏตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ดังนี้ 
 -  ประมาณการรายรับ จํานวน  ๒๘,๒๑๒,๕๐๐.- บาท  หัก ๑ %  ตามระเบียบ  จํานวน  
๒๘๒,๑๒๕.  บาท  รวมรายรับทั้งสิ้น   ๒๗,๙๓๐,๓๗๕.- บาท ซึ่งเป็นจํานวนที่จะนํามาประมาณ
การรายจ่ายประจําปี สํานักปลัด  ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น      ๑๘,๑๓๑,๐๗๕ .-     บาท         
  งบกลาง   ต้ังไว้    ๕,๒๔๖,๗๓๕.-   บาท  ดังนี้   
-  ชําระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยให้แก่ ก.ส.ท.   ๗๕๐,๐๐๐.-   บาท 
-  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง  ๑๗๕,๐๐๐.-   บาท 
-  เงินช่วยเหลือ โครงการบ้านท้องถิ่นไทยฯ   ๑๐๐,๐๐๐.-   บาท 

    -  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์       ๓๖,๐๐๐.-   บาท 
-  เงินสํารองจา่ย            ๒,๖๕๕,๙๘๕.-   บาท 

   -  รายจ่ายตามข้อผูกพัน  จํานวน  ๑๗๓,๐๐๐.- บาท 
               ๑)   ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร        ๒๐,๐๐๐.-   บาท 
              ๒)   ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตฯ            ๓๐,๐๐๐.-  บาท 

                               ๓)   ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท        ๖๐,๐๐๐.-  บาท 
                       ๔)   ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี        ๓๓,๐๐๐.-  บาท       
                                 ๕)   ทุนการศกึษา ผู้ด้อยโอกาส             ๒๐,๐๐๐.-       บาท 
                    ๖)   เงินช่วยเหลือค่าทําศพพนักงาน       ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
     -  สมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น    ๒๖๔,๒๕๐.-   บาท 
    -  เงินเบี้ยหวัดบํานาญ          ๑๒,๕๐๐.-   บาท 
    -  เงินสมทบโครงการกองทุนหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ   ๑๑๐,๐๐๐.-   บาท 

    -  เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา   ๔๐๐,๐๐๐.-   บาท 
                -  เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการศึกษา    ๕๗๐,๐๐๐.-   บาท 

   รายจ่ายประจําสํานักปลัด             ต้ังไว้     ๑๒,๘๘๔,๓๔๐.-  บาท  แยกเป็น    
   เงินเดือน       ต้ังไว้       ๓,๑๖๖,๕๑๐.-  บาท 
   -  เงินเดือนคณะผู้บริหาร                                 ๘๑๙,๖๐๐.-   บาท 
    -  เงินเดือนพนักงานสํานักปลัด                       ๒,๑๔๗,๗๑๐.-   บาท 

                 / - เงินเพิ่ม..... 
 
 



-  ๔  - 

      -  เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงาน                           ๑๐๘,๐๐๐.-   บาท 
            -  เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ                                       ๙๑,๒๐๐.-   บาท        
  ค่าจ้างประจํา         ต้ังไว้        ๕๒๗,๐๙๐.-  บาท 
             -  ค่าจ้างประจําพนักงานสํานักปลัด                ๓๒๕,๖๕๐.-  บาท               
           -  เงินเพิ่มค่าครองชีพ                                  ๑๘,๐๐๐.-  บาท 
            -  ค่าตอบแทนพิเศษ                                      ๑๔,๖๔๐.-  บาท 
               -  ค่าจ้างประจําพนักงานขับรถดับเพลิง                 ๑๖๘,๘๐๐.-  บาท 
    ค่าจ้างชั่วคราว      ต้ังไว้     ๖๗๘,๔๔๐.-  บาท 
        -  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ขับรถยนต์,ภารโรง)      ๑๕๗,๖๐๐.-  บาท 
              - ค่าตอบแทนพิเศษ                                            ๔,๒๒๐.-  บาท 
            - เงินเพิ่มค่าครองชีพ                                         ๓๖,๐๐๐.-  บาท 
          - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พนักงานดับเพลิง          ๓๗๕,๖๒๐.-  บาท 
            -  เงินเพิ่มค่าครองชีพ                                      ๑๐๕,๐๐๐.-  บาท 

   ค่าตอบแทน        ต้ังไว้     ๑,๙๗๘,๖๐๐.-   บาท   
    -  ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล    ๑,๔๐๗,๖๐๐.-  บาท  
             -  ค่าประจําตําแหน่ง   (นักบริหารงานเทศบาล)                 ๔๒,๐๐๐.-  บาท  
             -  ค่าเบี้ยประชุม                                                        ๒,๐๐๐.-  บาท 
        -  ค่าช่วยเหลอืการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล            ๒๕,๐๐๐.-  บาท 
             -  ค่ารักษาพยาบาลคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจํา   ๔๘๐,๐๐๐.-  บาท 
              -  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                  ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
                 -  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                      ๑๒,๐๐๐.-  บาท 
   ค่าใช้สอย          ต้ังไว้      ๓,๓๘๐,๐๐๐.-    บาท 
          - ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน ๑๙๘,๐๐๐.- บาท  แยกเป็น                         
             ๑)  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนอบรมสํานักปลัด จ้างถ่ายเอกสารฯ   ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 
            ๒) ค่าธรรมเนยีม ค่าลงทะเบยีนอบรม นักวิชาการศึกษา      ๑๕,๐๐๐.-  บาท           
            ๓) ค่าธรรมเนยีม  ค่าลงทะเบียนอบรม นักพัฒนาชุมชน       ๒๐,๐๐๐.-  บาท               
      ๔) ค่าธรรมเนยีม ค่าลงทะเบยีนอบรม เจ้าพนักงานป้องกันฯ  ๓๐,๐๐๐.-  บาท              
             ๕) ค่าจ้างครูฝึกสอนออกกําลังกาย (เต้นแอโรบิค)               ๓๓,๐๐๐.-  บาท 

    -  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน ๒,๘๓๕,๐๐๐.- บาท  แยกเป็น 
             ๑) ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี วันสําคัญ     ๒๐๐,๐๐๐.-  บาท 
                ๒) ค่าใช้จ่ายในการอบรมศกึษาดูงานพนักงานผู้บริหารสมาชิกสภา  
          ๓๐๐,๐๐๐.-  บาท 
             ๓) ค่ารับรอง ต้อนรับบุคคล คณะบุคคล                          ๗๐,๐๐๐.-  บาท 
               ๔) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่                           ๒๕๐,๐๐๐.- บาท 
               ๕) ค่าใช้จ่ายในงานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ตลอดปี  ๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
                ๖) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต่างๆ                 ๑๓๐,๐๐๐.- บาท 
                 ๗) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก                ๑๕,๐๐๐.- บาท 
               ๘) ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง            ๑๐๐,๐๐๐.- บาท     

           / ๙) โครงการ.... 
 
 



-  ๕  - 

                ๙) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 
                    ๑๐) โครงการส่งเสริมอาชีพต่าง                   ๔๐๐,๐๐๐.- บาท       
                    ๑๑) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเดก็ และเยาวชน                 ๒๐,๐๐๐.- บาท 
                      ๑๒) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวน ของ อปพร.      ๑๒๐,๐๐๐.- บาท 
                      ๑๓) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน      ๔๐,๐๐๐.- บาท 
                        ๑๔) โครงการ อปพร. ตรวจเวรยาม        ๑๔๐,๐๐๐.- บาท 
                      ๑๕) โครงการด้านประหยัดพลังงาน                                 ๑๐,๐๐๐.- บาท 
      ๑๖) โครงการจัดกิจกรรมจา่ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
                       ๑๗)  โครงการปกป้องสถาบันของชาติ                              ๒๐,๐๐๐.- บาท 
                       ๑๘)  โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร        ๒๐,๐๐๐.- บาท 
                -  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
   จํานวน   ๒๑๗,๐๐๐.- บาท  แยกเป็น 
             ๑)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สํานักปลัด             ๘๐,๐๐๐.-  บาท 
           ๒)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นักวิชาการศึกษา     ๑๒,๐๐๐.-  บาท 
             ๓)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นักพัฒนาชุมชน      ๑๒,๐๐๐.-  บาท 
             ๔)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเจ้าพนักงานป้องกันฯ ๑๕,๐๐๐.-  บาท                   
     ๕)  ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.)                        ๓๘,๐๐๐.-  บาท 
            ๖)  โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จดัประชาคม          ๓๐,๐๐๐.-  บาท 
               ๗)  ค่าใช้จ่ายรักษาความปลอดภัยสวนสาธารณะ               ๒๐,๐๐๐.-  บาท 
             ๘)  ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลอืกต้ังต่างๆ                           ๑๐,๐๐๐.-  บาท 

    -   ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สิน จํานวน ๑๓๐,๐๐๐.- บาท แยกเป็น 
          ๑) ค่าใช้จ่ายบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สาํนักงาน             ๘๐,๐๐๐.-  บาท              
             ๒) ค่าใช้จ่ายบํารุงรักษาซ่อมแซมรถดับเพลิง,รถน้ํา             ๕๐,๐๐๐.-  บาท 
    ค่าวัสดุ        ต้ังไว้     ๑,๕๔๙,๔๐๐.-    บาท 
        -  ประเภทวัสดุสํานักงาน  จํานวน ๑๗๐,๐๐๐.- บาท  แยกเป็น 
         ๑) วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด                                      ๗๐,๐๐๐.-  บาท 
          ๒) วัสดุสํานักงาน  งานป้องกันภัย                                ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
           ๓) ค่าน้ํายาเคมีดับเพลิง                                            ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
     ๔)  ค่าอุปกรณ์การดับเพลิง                                        ๘๐,๐๐๐.-  บาท 
     -  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว                                      ๒๐,๐๐๐.-  บาท 
       -  ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              ๑๒๕,๔๐๐.-  บาท 
     -  ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม       ๔๗๖,๐๐๐.-   บาท 
                -  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จํานวน  จํานวน  ๑๑๐,๐๐๐.- บาท  แยกเป็น 
           ๑) ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ รถกระบะสีป่ระตู ,รถตู้      ๓๐,๐๐๐.- บาท              
           ๒) ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ รถดับเพลิง,รถบรรทุกน้ํา       ๘๐,๐๐๐.- บาท 
              -  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่  จํานวน  ๕๗๐,๐๐๐.- บาท  แยกเป็น 
             ๑) ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง รถกระบะสี่ประตู,รถตู้             ๒๗๐,๐๐๐.-   บาท 
            ๒) ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง รถดับเพลิง                          ๑๐๐,๐๐๐.-   บาท          
             ๓) ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง รถบรรทุกน้ํา                        ๒๐๐,๐๐๐.-   บาท 

            / - ประเภท..... 
 



-  ๖     - 
             -  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                 ๕,๐๐๐.-    บาท 
                        -  ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (ดับเพลิง)                          ๑๐,๐๐๐.-   บาท 
        -  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (สํานักปลัด)                         ๕๐,๐๐๐.-   บาท 
               -  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานการศึกษา)                  ๓,๐๐๐.-   บาท 
     -  ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ       ๑๐,๐๐๐.-   บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค            ต้ังไว้      ๒๕๕,๐๐๐.-      บาท 
        -  ประเภทค่าไฟฟ้า     ๒๐๐,๐๐๐.-  บาท                                                  
         -  ประเภทค่าโทรศัพท์สํานักงาน                         ๒๐,๐๐๐.-  บาท 
                 -  ประเภทค่าโทรศัพท์มือถือสํานักงาน                   ๑๒,๐๐๐.-  บาท 
                -  ประเภทค่าไปรษณีย์                                      ๑๐,๐๐๐.-  บาท   
           -  ประเภทค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต                   ๑๓,๐๐๐.-  บาท                          
  หมวดเงินอุดหนุน      ต้ังไว้       ๖๖๒,๔๐๐.-       บาท 
       -  อุดหนุนสํานกังานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี                   ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
         -  อุดหนุนการศึกษา                                                         ๒,๐๐๐.-   บาท 
                -  อุดหนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม)               ๕๙๕,๔๐๐.-    บาท 
         -  อุดหนุนโครงการบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้                               ๒๕,๐๐๐.-    บาท 
                -  อุดหนุนโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นกาญจน์ฯ      ๑๐,๐๐๐.-    บาท  
                      -  อุดหนุนศูนย์ขอ้มูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง        ๒๐,๐๐๐.-    บาท  
   หมวดรายจ่ายอื่น        ต้ังไว้     ๑๔๐,๐๐๐.-   บาท 
        - โครงการส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตําบลหนองบัว                     ๑๐,๐๐๐.-     บาท 
        - โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน       ๑๒๐,๐๐๐.-    บาท       
        - โครงการที่รับภาระถ่ายโอน ตามกฎหมายฯ                           ๑๐,๐๐๐.-    บาท     
   หมวดค่าครุภัณฑ์       ต้ังไว้      ๕๔๖,๙๐๐.-     บาท   แยกเป็น  ๒   แผนงาน  
       -  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  สํานักปลัด   จํานวน   ๔๗๘,๖๐๐.-   ดังนี้ 
   ๑)  เก้าอ้ีพลาสติก (เท้าแขน) ตัวละ ๔๐๐.- บาท       จํานวน  ๑๐๐  ตัว  ๔๐,๐๐๐.-  บาท 
   ๒)  เก้าอ้ีนวม (เบาะสีน้ําเงิน) ตัวละ  ๖๐๐.- บาท      จํานวน  ๓๐   ตัว       ๑๘,๐๐๐.-   บาท 
      ๓)  เก้าอ้ีพนักงาน ระดับ ๓ -๖ ตัวละ ๑,๕๐๐.- บาท  จํานวน  ๑๒  ตัว ๑๘,๐๐๐.-   บาท 
     ๔)  เก้าอ้ีหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ ๖               จํานวน  ๑ ตัว    ๒,๔๐๐.-   บาท 
     ๕)  เก้าอ้ีนักบริหารงานเทศบาล ระดับ ๗               จํานวน  ๑ ตัว    ๔,๕๐๐.-   บาท 
      ๖)  โต๊ะไวท์บอร์ดสีขาว     ตัวละ ๒,๕๐๐.- บาท       จํานวน  ๑๕ ตัว         ๓๗,๕๐๐.-   บาท 
   ๗)   โต๊ะทํางาน ระดับ  ๓   (ขนาด ๔ ฟุต)               จํานวน ๑ ตัว              ๔,๘๐๐.-   บาท 
     ๘)   โต๊ะทํางาน ระดับ  ๖   (ขนาด ๕ ฟุต)               จํานวน ๑ ตัว              ๖,๓๐๐.-   บาท 
     ๙)  ตู้เหล็ก ๒ ลิ้นชัก ตู้ละ ๓,๒๐๐.- บาท              จํานวน  ๒ ตู้     ๖,๔๐๐.-  บาท 
    ๑๐)  ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด ตู้ละ ๕,๕๐๐.- บาท    จํานวน  ๓ ตู้   ๑๖,๕๐๐.-  บาท 
    ๑๑)  ตู้เหล็กบานเลื่อน  (ขนาด ๕ ฟุต)              จํานวน  ๒ ตู้   ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
  ๑๒) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล     จํานวน  ๑  ตัว           ๔๐,๐๐๐.-  บาท 
    ๑๓) โทรศัพทส์ํานักงาน แบบต้ังโต๊ะ      จํานวน ๖  เครื่อง    ๙,๐๐๐.-  บาท 
   ๑๔)  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)    จํานวน  ๑ เครื่อง         ๓๑,๐๐๐.-  บาท 
    ๑๕)  เครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ พร้อมเครื่องสํารองไฟ  (ไม่มีเครื่องพิมพ์)  รวมราคาเครื่องละ    
        ๓๖,๓๐๐.- บาท       จํานวน  ๕  เครื่อง               ๑๘๑,๕๐๐.-  บาท   
  ๑๖)  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึ  สแีละขาวดํา   จํานวน  ๑  เครื่อง              ๑๓,๐๐๐.-  บาท 
                         / ๑๗) เครื่องพิมพ์..... 



 
-  ๗     - 

  ๑๗)  เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ขาวดํา แบบ Network  จํานวน  ๑ เครื่อง       ๒๒,๐๐๐.-   บาท 
   ๑๘)  เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ขาวดํา   จํานวน  ๑ เครื่อง            ๕,๒๐๐.-   บาท 
    ๑๙)  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์   จํานวน  ๕  ตัว                ๑๒,๕๐๐.-   บาท              
        แผนงานการศึกษา  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)    จํานวน      ๖๘,๓๐๐.- บาท      ดังนี้ 

๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ พร้อมเครื่องสํารองไฟ และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  
จํานวน ๑  เครื่อง                ๔๐,๒๐๐.-   บาท 

   ๒)  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  จํานวน ๑  ตัว                         ๒,๕๐๐.-   บาท 
    ๓)  กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน ๑  ตัว                       ๙,๐๐๐.-  บาท 

   ๔)  เครื่องเลน่ DVD  พร้อมลําโพง  จํานวน  ๑ เครื่อง                       ๔,๐๐๐.-  บาท 
      ๕)  โต๊ะทํางาน ระดับ  ๑ - ๓   (ขนาด ๔ ฟุต) จํานวน ๑ ตัว            ๔,๘๐๐.-  บาท 
      ๖)  เก้าอ้ีพนกังาน   จํานวน ๑ ตัว                  ๑,๕๐๐.-  บาท 

   ๗)  ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก     จาํนวน  ๑ ตู้                      ๖,๓๐๐.-  บาท 

  กองคลัง  ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้   จํานวน   ๑,๖๖๔,๐๐๐.-   บาท  
  เงินเดือน          ต้ังไว้       ๑,๒๒๙,๘๐๐.-  บาท 
    -  เงินเดือนพนักงานกองคลัง                            ๑,๑๔๙,๔๐๐.-   บาท       
    -  เงินเพิ่มค่าครองชีพ                                     ๗๒,๐๐๐.-   บาท 
   -  เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ                                       ๘,๔๐๐.-   บาท 
  ค่าตอบแทน       ต้ังไว้       ๑๑๓,๐๐๐.-  บาท 
    -  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                        ๒๐,๐๐๐.-   บาท 
     -  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                     ๙๐,๐๐๐.-   บาท  
     -  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                ๓,๐๐๐.-   บาท  
 ค่าใช้สอย           ต้ังไว้      ๑๔๐,๐๐๐.-    บาท      
 -  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                       ๓๐,๐๐๐.-   บาท  
    -  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
           ๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                     ๔๐,๐๐๐.-  บาท          
              ๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแผนที่ภาษี             ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
    -  ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน            ๖๐,๐๐๐.-   บาท  
  ค่าวัสดุ          ต้ังไว้    ๑๒๐,๐๐๐.-    บาท 
     -  ประเภทวัสดุสํานักงาน                                                  ๕๐,๐๐๐.-    บาท 
    -  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                     ๓๐,๐๐๐.-    บาท 
      -  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                                               ๔๐,๐๐๐.-    บาท 
      หมวดคา่ครุภัณฑ์        ต้ังไว้      ๖๑,๒๐๐.-     บาท 

       ๑)  ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด     จํานวน  ๓  ตู้   ๑๖,๕๐๐.-   บาท 
         ๒)  ตู้เหล็ก ๒ ลิ้นชัก    จํานวน  ๒ ตู้     ๖,๔๐๐.-   บาท 

       ๓)  ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก       จํานวน  ๒ ตู้   ๑๒,๖๐๐.-   บาท 
           ๔)  ตู้เหล็กบานเลื่อน  (ขนาด ๕ ฟุต) จํานวน  ๑ ตู้    ๕,๐๐๐.-   บาท 
           ๕) โต๊ะทํางาน  ระดับ ๓ - ๖              จํานวน  ๑ ตัว    ๖,๓๐๐.-   บาท 
              ๖) เก้าอ้ีพนักงาน ระดับ ๓ -๖  จํานวน  ๖ ตัว     ๙,๐๐๐.-   บาท 
          ๗) เก้าอ้ีหัวหน้าส่วนราชการระดับ ๖  จํานวน  ๑ ตัว       ๒,๔๐๐.-   บาท 

                   / ๘) โทรศัพท์..... 



-  ๘      - 
         ๘) โทรศัพท์สาํนักงานแบบตั้งโต๊ะ จํานวน ๒ เครื่อง     ๓,๐๐๐.-   บาท 

กองช่าง   ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้  ๘,๑๓๕,๓๐๐.-   บาท   แยกเป็น 
  เงินเดือน            ต้ังไว้      ๘๔๑,๓๒๐.-   บาท 

     -  เงินเดือนพนักงานกองช่าง                           ๗๖๖,๘๐๐.-   บาท        
  -  เงินเพิ่มค่าครองชีพ                                     ๖๗,๓๒๐.-   บาท 
   -  เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ                                        ๗,๒๐๐.-   บาท 
 ค่าจ้างประจํา        ต้ังไว้      ๒๙๘,๑๒๐.-  บาท   
     -  ค่าจ้างประจําพนักงานขับรถขยะ , เครื่องจักรกลขนาดเบา                ๒๗๙,๒๘๐.-  บาท 
     -  เงินเพิ่มค่าครองชีพ ขับรถขยะ ,เครื่องจักรกลขนาดเบา                      ๑๘,๘๔๐.-  บาท 
 ค่าจ้างชั่วคราว       ต้ังไว้     ๘๙๙,๐๖๐.-  บาท 
     -  ค่าตอบแทน  คนงานประจํารถขยะ  ๔  อัตรา                              ๓๕๕,๗๐๐.-   บาท   -  
ค่าตอบแทนพิเศษ                                                                   ๔,๒๒๐.-   บาท 
        - เงินเพิ่มค่าครองชีพ                                                                 ๗๔,๐๔๐.-   บาท 
        - ค่าตอบแทน ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ๑ อัตรา ,คนงานสวน,คนงานทั่วไป          ๓๗๕,๑๐๐.-   บาท 
        - เงินเพิ่มค่าครองชีพ                                                                 ๙๐,๐๐๐.-   บาท 
 ค่าตอบแทน       ต้ังไว้      ๒๖๑,๐๐๐.-  บาท 
       -  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน  ๔๐,๐๐๐.- บาท  แยกเป็น 
           ๑) พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาํ สังกัดกองช่าง           ๓๐,๐๐๐.-   บาท                             
           ๒) ลกูจ้างประจํา พนักงานขับรถขยะมูลฝอย                 ๑๐,๐๐๐.-   บาท     
        -  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท แยกเป็น 
           ๑) พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาํ สังกัดกองช่าง        ๑๕๐,๐๐๐.-   บาท                                      
  ๒) ลูกจ้างประจําพนักงานขับรถขยะมูลฝอย                 ๕๐,๐๐๐.-   บาท       
            -  ประเภทค่าตอบแทนเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (กสจ.)                ๕,๐๐๐.-  บาท    
            -  ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ/จดัจ้าง                           ๑๐,๐๐๐.-  บาท   
            -   เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                                      ๖,๐๐๐.-  บาท 
 ค่าใช้สอย         ต้ังไว้       ๑,๔๒๕,๐๐๐.-    บาท 
         -  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จํานวน  ๓๔๐,๐๐๐.-  บาท  แยกเป็น 
             ๑)  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน กองช่าง                ๙๐,๐๐๐.-  บาท            
             ๒)  ค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะ                               ๒๕๐,๐๐๐.-  บาท      
             -  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   
             ๑) โครงการอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข       ๒๕๐,๐๐๐.-  บาท 
             -   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จํานวน 
 ๒๖๕,๐๐๐.- บาท   แยกเป็น 
             ๑)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สังกัดกองช่าง      ๓๐,๐๐๐.-    บาท 
              ๒)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันต่อต้านยาเสพติด            ๓๐,๐๐๐.-    บาท 
              ๓)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคเอดส์             ๑๐,๐๐๐.-    บาท 
              ๔)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันต่อต้านโรคเรื้อนฯ             ๕,๐๐๐.-    บาท 
              ๕)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดนก                ๑๕,๐๐๐.-    บาท 
              ๖)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ            ๒๐,๐๐๐.-    บาท                     
              ๗)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการด้านสาธารณสุข  จํานวน  ๑๓๐,๐๐๐.- บาท 
  / ๗.๑ ค่าตอบแทน... 
 



- ๙    - 

                   ๗.๑ ค่าตอบแทน สําหรับแพทย์              ๓๐,๐๐๐.-  บาท       
                   ๗.๒ ค่าใช้จ่ายอบรมด้านสาธารณสุข     ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 
               ๘) ค่าใช้จ่ายในโครงการ ๘๔ พรรษา ๘๔ พันฝาย             ๕,๐๐๐.-    บาท 
             ๙) โครงการด้านสิ่งแวดล้อม                                     ๒๐,๐๐๐.-    บาท 
            ๑๐) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ     
                  ๕๐,๐๐๐.-   บาท 
      -  ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพยส์ิน  จํานวน  ๕๒๐,๐๐๐.- บาท 
         ๑) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ ์กองช่าง                    ๗๐,๐๐๐.-   บาท 
         ๒) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ ์เครื่องตัดก่ิงไม้              ๕,๐๐๐.-   บาท 
         ๓) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ ์รถบรรทุกขยะ            ๔๐,๐๐๐.-   บาท 
          ๔) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ ์เครื่องพ่นหมอกควัน     ๑๕,๐๐๐.-   บาท                         
          ๕) ค่าซ่อมแซมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง                                ๒๕๐,๐๐๐.-   บาท 
          ๖) ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสถานีสูบน้ํา  ๒ สถานี                   ๔๐,๐๐๐.-   บาท  
          ๗) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์                                               ๑๐๐,๐๐๐.-   บาท 
 ค่าวัสดุ      ต้ังไว้        ๑,๐๗๒,๐๐๐.-    บาท 
     -  ประเภทวัสดุสํานักงาน                                      ๑๒,๐๐๐.-  บาท 
      -  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จํานวน  ๑๒๐,๐๐๐.-  บาท     แยกเป็น                                                     
         ๑)  วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ                         ๗๐,๐๐๐.-   บาท                              
         ๒)  วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีสูบน้ํา                      ๕๐,๐๐๐.-    บาท 
     -  ประเภทงานบ้านงานครัว           ๗๐,๐๐๐.-   บาท 
      -  ประเภทวัสดุก่อสร้าง      จํานวน  ๖๕,๐๐๐.- บาท      แยกเป็น                                                                
          ๑) วัสดุก่อสร้างงานกองช่าง                                ๔๐,๐๐๐.-  บาท                                            
          ๒) วัสดุก่อสร้างสถานีสูบน้ํา                                ๒๕,๐๐๐.-  บาท  
    -  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จํานวน   ๖๐,๐๐๐.- บาท  แยกเป็น 
          ๑) รถตักหน้าขุดหลัง, รถกระเช้า, จักรยานยนต์        ๔๐,๐๐๐.-   บาท          
          ๒) รถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ                                 ๒๐,๐๐๐.-   บาท 
     -  ประเภทวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จํานวน  ๖๑๐,๐๐๐.-  บาท  
          ๑) รถบรรทุกขยะมูลฝอย                        ๓๑๐,๐๐๐.-   บาท 
          ๒) เครื่องพ่นหมอกควัน                             ๕๐,๐๐๐.-   บาท            
          ๓) รถตักหน้าขุดหลัง, รถกระเช้า,เครื่องตัดหญ้า จักรยานยนต์ ,รถฟาร์มแทรคเตอร์  ๒๕๐,๐๐๐.-  บาท      
     -  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จํานวน     ๖๐,๐๐๐.- บาท  แยกเป็น 
          ๑) ค่าจัดซื้อน้ํายาเคมีกําจัดแมลงวนั ยุง         ๒๐,๐๐๐.-   บาท 
          ๒) ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ      ๓๐,๐๐๐.-   บาท                           
          ๓) ค่าจัดซื้อทรายอะเบท                          ๑๐,๐๐๐.-   บาท 
      - ประเภทวัสดุการเกษตร                                            ๒๐,๐๐๐.-  บาท 
      - ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                  ๕,๐๐๐.-  บาท 
      - ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานกําจัดขยะมูลฝอย           ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
      - ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                                         ๓๐,๐๐๐.-  บาท 
          - ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ                                                  ๑๐,๐๐๐.-  บาท      
 
           / หมวดค่า...... 



 
-  ๑๐     -        

 หมวดค่าสาธารณูปโภค           ต้ังไว้    ๑,๐๐๐,๐๐๐.-    บาท 
      -  ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ํา ๒ สถานี                              ๑,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน          ต้ังไว้     ๑๑๐,๐๐๐.-    บาท 
      -  อุดหนุนผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V   (อําเภอเมืองฯ)           ๑๕,๐๐๐.-  บาท 
      -  อุดหนุนโครงการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (อําเภอเมืองฯ)            ๕๕,๐๐๐.-  บาท 
      -  อุดหนุนการบริการด้านสาธารณสุข  (อสม.๔ หมู่ๆ  ละ ๑๐,๐๐๐.-บาท)           ๔๐,๐๐๐.- บาท    
ค่าครุภัณฑ์ ต้ังไว้           ๔๓,๘๐๐.-       บาท 

        ๑)   เกา้อ้ีพนักงาน ระดับ ๓ -๖   จาํนวน   ๓  ตัว    ๔,๕๐๐.-   บาท 
        ๒)   เกา้อ้ีหัวหน้าส่วนราชการระดับ ๖   จํานวน  ๑ ตัว    ๒,๔๐๐.-   บาท 
       ๓)   ตู้เหล็ก ๑๒ ลิ้นชกั    จํานวน  ๑  ตู้    ๒,๒๐๐.-   บาท 
      ๔)  ตู้เหลก็ ๒ บานเปิด    จํานวน  ๒  ตู้            ๑๑,๐๐๐.-  บาท 
      ๕)  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  สีและขาวดํา จํานวน  ๑  เครื่อง                ๑๓,๐๐๐.-  บาท 
      ๖)  เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ขาวดํา  จํานวน  ๑ เครื่อง                       ๕,๒๐๐.-  บาท 
      ๗)  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์   จํานวน  ๑  ตัว        ๒,๕๐๐.-   บาท              
      ๘)  โทรศพัท์สํานักงานแบบตั้งโต๊ะ จํานวน ๒ เครื่อง        ๓,๐๐๐.-   บาท 
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ต้ังไว้ ๒,๑๘๕,๐๐๐.-   บาท  ซึ่งคณะผู้บรหิารได้พิจารณาโครงการที่จะต้องดําเนินการ 
พร้อมทั้งได้ให้กองช่างทําการสํารวจรายละเอียด  ดังนี้ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑/๘ ซอย ๒ (บริเวณบ้านนายเสงี่ยม   
บันเทิง) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ  ๓๘๖,๐๐๐.- บาท 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล  ๒/๑ (บริเวณบ้านนายกมล)  กว้าง ๔  
เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๓๕๔,๐๐๐.- บาท 

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑/๓ (บริเวณบ้านนางนงนุช  ธนะสันต์)  
กว้าง  ๓  เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐.- บาท 

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑๓/๑ ต่อจากเดิม (บริเวณบ้านนางแจ๋ว)  
กว้าง  ๔  เมตร  ยาว ๒๐๐  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  พรอ้มวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด  ๑.๐๐ เมตร จํานวน  
๑๐  ท่อน งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐.- บาท 

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านสุขเจริญธรรม ซอย ๑ กว้าง ๓.๕๐  เมตร  
ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ  ๑๔๘,๐๐๐.- บาท 

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเทศบาล  ๑๔/๓  ต่อจากเดิม  (บริเวณบ้าน 
 ร.ต.อาคม ) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ  ๒๕๗,๐๐๐.- บาท 

๗. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๘/๑ (บริเวณบา้นนางสมใจ) กว้าง ๔  
เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 
  ต่อไปจะเป็นการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
งบเฉพาะการ  (งานเทศพาณิชย์ประปา)  ดังนี้ 
  รายรับประปา           ต้ังรับไว้          ๓,๑๕๒,๕๐๐    .-  บาท 
  รายจ่ายประปา         ต้ังจ่ายไว้         ๓,๑๕๒,๕๐๐    .-  บาท    แยกได้ดังนี้              
  งบกลาง          ต้ังไว้          ๘๖,๒๕๐   .-    บาท 
    -  เงินสํารองจ่าย                             ๘๖,๒๕๐.-  บาท 
  เงินเดือน         ต้ังไว้      ๓๐๐,๙๔๐.-    บาท 
      -  เงินเดือนพนักงานประปา                ๒๖๐,๗๔๐.-  บาท 
          / - เงินเพิ่ม... 



 
- ๑๑    - 

       -  เงินเพิ่มค่าครองชีพ                         ๓๖,๐๐๐.-   บาท 
      -  เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ                           ๔,๒๐๐.-   บาท 
  ค่าจ้างประจํา     ต้ังไว้      ๒๙๑,๘๙๐.-   บาท 
      -  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา                     ๒๕๕,๘๙๐.-    บาท 
       -  เงินเพิ่มค่าครองชีพ                         ๓๖,๐๐๐.-    บาท 
  ค่าตอบแทน      ต้ังไว้        ๖๓,๐๐๐.-  บาท 
        -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                 ๒๐,๐๐๐.-    บาท 
      -  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล             ๔๐,๐๐๐.-    บาท 
        -   เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ           ๓,๐๐๐.-    บาท 
  ค่าใช้สอย          ต้ังไว้       ๘๕,๐๐๐.-  บาท 
        -  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                ๓๕,๐๐๐.-     บาท 
       -  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
                        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                     ๒๐,๐๐๐.-     บาท 
        -  ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     ๓๐,๐๐๐.-      บาท 
  ค่าวัสดุ                ต้ังไว้          ๖๔๕,๐๐๐   .-  บาท 
        -  ประเภทวัสดุสํานักงาน                                     ๔๐,๐๐๐.-    บาท 
          -  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                            ๒๐,๐๐๐.-    บาท 
         -  ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                                  ๒๐๐,๐๐๐.-    บาท 
        -  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                      ๕,๐๐๐.-    บาท 
        -  ประเภทวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                              ๖๐,๐๐๐.-    บาท 
        -  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์                           ๒๕๐,๐๐๐.-   บาท 
        -  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                                                ๕๐,๐๐๐.-   บาท 
         -  ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ                                                         ๒๐,๐๐๐-   บาท              
  หมวดค่าสาธารณูปโภค            ต้ังไว้         ๑,๒๐๐,๐๐๐.-     บาท 
        -  ค่าไฟฟ้าผลิตน้ําประปา                                            ๑,๒๐๐,๐๐๐.-     บาท 

     หมวดค่าครุภัณฑ์                    ต้ังไว้        ๒๒,๗๐๐ .-     บาท 
               ๑)  ตู้เหล็ก ๒ ลิ้นชัก    จํานวน  ๑   ตู้           ๓,๒๐๐.-   บาท 
                 ๒)  ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด      จํานวน  ๑   ตู้            ๕,๕๐๐.-   บาท 
                   ๓)  ตู้เหล็กบานเลื่อน  (ขนาด ๕ ฟุต จํานวน  ๑ ตู้       ๕,๐๐๐.-   บาท 
                 ๔)  กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๔ ล้านพิกเซล   
                 จาํนวน   ๑   ตัว       ๙,๐๐๐.-   บาท 

  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ต้ังไว้  ๔๕๗,๗๒๐.-  บาท  โดยผู้บริหารได้ให้ทางกองช่าง
ดําเนินการสํารวจและได้พิจารณาแล้ว  มีรายละเอียดดังนี้ 

              ๑. โครงการขยายท่อประปา สายเทศบาล ๔ (บริเวณอู่จรญั)  โดยวางท่อประปา  ชนิดท่อ  PVC 
ขนาด Ø ๓ นิว้ พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ ยาว ๔๓๒ เมตร งบประมาณ ๖๙,๑๒๐.- บาท 
        ๒. โครงการขยายท่อประปา  สายเทศบาล ๑๓  (บริเวณบ้านฝรั่ง)  โดยวางท่อประปา ชนิด
ท่อ  PVC ขนาด Ø  ๓ นิ้ว  พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ ยาว ๖๖๐ เมตร งบประมาณ ๑๐๕,๖๐๐.- บาท 

            ๓. โครงการขยายท่อประปา สายเทศบาล ๑๕ (บริเวณบ้าน ส.อ.สมบูรณ์) โดยวางท่อประปา  
           ชนิดท่อ  PVC  ขนาด Ø ๓ นิ้ว ยาว ๔๕๐ เมตร งบประมาณ  ๗๒,๐๐๐.- บาท 

                / ๔. โครงการ..... 



 
-  ๑๒    - 

         ๔. โครงการขยายเขตวางท่อประปา สายเทศบาล  ๑๓/๒  (บริเวณนายสมัย) โดยวางท่อประปา  

ชนิดท่อ PE ขนาด Ø ๔ นิ้ว ยาว ๗๐๐ เมตร งบประมาณ  ๒๑๑,๐๐๐.- บาท 
  ต่อไปจะเป็นรายละเอียดของร่างเทศบัญญติังบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ   
 พ.ศ.  ๒๕๕๕   งบเฉพาะการ  (งานการศึกษา)    ประกอบด้วย  รายรับงานการศึกษา  ต้ังรับไว้          
 ๕๗๐,๐๐๐.-  บาท   และรายจ่ายการศึกษา  ต้ังจ่ายไว้   ๕๗๐,๐๐๐.-  บาท   แยกได้ดังนี้    
  งบกลาง          ต้ังไว้      ๒๐๑,๗๔๔.-    บาท 
    -  เงินสํารองจ่าย                               ๑๗๗,๗๔๔.- บาท 
      -  เงินประกันสังคม ๕ %                        ๒๔,๐๐๐.- บาท 
  ค่าจ้างชั่วคราว     ต้ังไว้      ๕๔,๖๙๖.-   บาท 
              -  คา่จ้างพนักงานจ้าง ตําแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            ๒๖,๗๖๐.-  บาท 
      -  ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตําแหน่งครูผู้ดูแลเดก็เล็ก ๓ อัตรา              ๒๗,๙๓๖.-  บาท 
  ค่าตอบแทน      ต้ังไว้    ๔,๐๐๐.-  บาท 
       -  ค่าเบี้ยประชุม                                                                 ๓,๐๐๐.-  บาท 
               -   เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                                 ๑,๐๐๐.-  บาท 
  ค่าใช้สอย          ต้ังไว้      ๒๗๙,๕๖๐.-  บาท 
             -  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   
                   ๑)  ค่าลงทะเบียนอบรม  หวัหน้าศูนย์เด็ก, ครูผู้ดูแลเด็ก              ๒๐,๐๐๐.-   บาท 
           -  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
                จํานวน  ๒๕๙,๕๖๐.- บาท 
  ๑) โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา 
              ๑.๑  ประเภทค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก                 ๑๙๖,๕๖๐.-   บาท 
                     ๑.๒  ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ                                ๒๐,๐๐๐.-   บาท 
                     ๑.๓  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเดก็เล็กของศูนย์ฯ              ๑๒,๐๐๐.-   บาท 
                     ๑.๔  ค่าพาหนะนําเด็กส่งโรงพยาบาล                                    ๑,๐๐๐.-    บาท 
                     ๑.๕  ค่าใชจ้่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      ๓๐,๐๐๐.-   บาท 
  ค่าวัสด ุ         ต้ังไว้   ๓๐,๐๐๐.-  บาท 
             -  ประเภทวัสดุการศึกษา                                                       ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
                     -  ประเภทวัสดุสํานักงาน                                                       ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
                     -  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว                                               ๑๐,๐๐๐.-  บาท                

สรุปร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕ ของเทศบาล
ตําบลหนองบัว  ประมาณการรายรับ  ๒๘,๒๑๒,๕๐๐ บาท หัก ๑%  ๒๘๒,๑๒๕.- บาท  รวม
รายรับทั้งสิ้น  ๒๗,๙๓๐,๓๗๕.- บาท และมีรายจ่าย ดังนี้ 

  -  งบกลาง  จํานวน  ๕,๒๔๖,๗๓๕.-    บาท 
  -  สํานักปลัด  จํานวน            ๑๒,๘๘๔,๓๔๐.-   บาท 
  -  กองคลัง  จํานวน   ๑,๖๖๔,๐๐๐.-    บาท 
  - กองช่าง  จํานวน   ๕,๙๕๐,๓๐๐.-  บาท 
    รวม          ๒๕,๗๔๕,๓๗๕.-  บาท 
  - โครงการก่อสร้าง จํานวน  ๒,๑๘๕,๐๐๐.-   บาท 
   รวมรายจ่ายทัง้สิ้น          ๒๗,๙๓๐,๓๗๕.-    บาท 
  จึงขอนําเรียนเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

/ ประธานสภา.... 



 
-  ๑๓   - 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งท่านได้ทําการศึกษาแล้ว   และปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงรายละเอียดต่าง  ๆ เกี่ยวกับ
การต้ังงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าวในการ
รับหลักการวาระแรก ซึ่งในการดําเนินการพิจารณาไม่สามารถพิจารณา 
ในสามวาระพร้อมกันได้   ปลัดเทศบาลได้ทําการชี้แจงรายจ่ายของสํานักปลัด กองคลงั  
กองช่าง กิจการประปา และการศึกษา ใหท้ี่ประชุมได้รับทราบและเข้าใจมากขึ้นในระดับหนึ่งแล้ว
นั้น   มีสมาชิกสภาท่านใดมีขอ้สงสัยหรือข้อซักถามหรือไม ่  

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ              เมือ่ที่ประชุมไม่มขี้อสงสัยหรือขอ้ซักถาม จะขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความ 

เห็นชอบการรับหลักการวาระที่   ๑   ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  หรือไม่ 

ที่ประชุม                     เหน็ชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับหลักการวาระที่ ๑  ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปลัดเทศบาล                 เมื่อที่ประชุมได้รับหลักการวาระที่ ๑ ตามระเบียบจะต้องมีการต้ังคณะกรรมการ 

แปรญัตติประจําสภา  จํานวน  ๓  ท่าน และเลขานุการ จํานวน  ๑  ทา่นขอเชิญ 
ประธานสภา                 คณะกรรมการแปรญัตติเป็นเรื่องที่สําคัญ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
  สภาเทศบาล  จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อเป็น 
  คณะกรรมการแปรญัตติประจําสภา จํานวน  ๔  ท่าน  ขอเชิญ 
คุณแทนฯ  ขอเสนอคุณวงษ์จันทร์    ประสงค์  
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง 
ที่ประชุม  มีผู้รับรอง จํานวน ๘  ท่าน (คุณอนันต์ฯ , จ่าสิบเอกสมศกัด์ิฯ , คุณวิศาลฯ , 

คุณชาตรี , ดาบตํารวจหญิงจันทร์เพ็ญฯ, คณุสรรญาฯ ,คณุวีระศักด์ิฯ และร้อยตรีสุรชัยฯ) 
 คุณสรรญาฯ  ขอเสนอคุณวีระศักด์ิ    นิม่นวล  
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง                                                                                                               
ที่ประชุม  มีผู้รับรอง จํานวน ๘ ท่าน (คุณวงษ์จันทรฯ์ , ดาบตํารวจหญิงจันทร์เพญ็ฯ,คุณวิศาลฯ 

คุณชาตรีฯ , ร้อยตรีสุรชัยฯ ,คุณแทนฯ , คณุอนันต์ฯ และจ่าสิบเอกสมศักด์ิฯ) 
คุณวีระศักด์ิฯ  ขอเสนอดาบตํารวจหญิงจันทร์เพ็ญ  สัตยกาญจน ์
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง 
ที่ประชุม  มีผู้รับรอง จํานวน ๘ ท่าน (คุณวงษ์จันทรฯ์ , คุณสรรญาฯ , คุณแทนฯ,คุณอนันต์ฯ, 

จ่าสิบเอกสมศกัด์ิฯ,คุณวิศาลฯ  , ร้อยตรีสุรชัย และคุณชาตรีฯ) 
คุณวงษ์จันทรฯ์            ขอเสนอนางสาวสวนา   ลีนะกุล  ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการ 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง 
ที่ประชุม  มีผู้รับรอง จํานวน ๘ ท่าน (คุณสรรญาฯ ,ดาบตํารวจหญิงจันทร์เพ็ญฯ, คุณอนันต์ฯ  , 

คณุชาตรีฯ ,คุณวิศาลฯ, จ่าสิบเอกสมศักด์ิฯ ,  คุณแทนฯ  และร้อยตรีสุรชัยฯ) 
ปลัดเทศบาล  ตามท่ีที่ประชุมได้เสนอชื่อบุคคลทีส่มควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติประจํา 

สภา ครบ ๔ ทา่นแล้ว ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังประธานคณะกรรมการและเลขานกุาร  
ประธานสภาฯ  ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกพิจารณาเลือกประธานกรรมการแปรญัตติ 

ประจําสภา ขอเชิญ 
คุณวงษ์จันทรฯ์  ขอเสนอคุณวีระศักด์ิ    นิม่นวล  เป็น ประธานกรรมการแปรญัตติประจําสภา 

                   / ที่ประชุม..... 



 
-  ๑๔   - 

ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าคุณวีระศักด์ิ   นิม่นวล เป็นประธานกรรมการแปรญัตติประจําสภา 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดเสนอบุคคลอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดเสนอบุคคลอ่ืน 
ประธานสภาฯ  สรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติประจําสภาเทศบาลตําบลหนองบัวของร่าง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบด้วยบุคคล 
ดังต่อไปนี้    

๑. คุณวีระศักด์ิ      นิ่มนวล  เป็น  ประธานกรรมการ 
   ๒. คุณวงษ์จันทร์       ประสงค์  เป็น      กรรมการ 

๓. ดาบตํารวจหญิงจันทร์เพญ็  สัตยกาญจน์   เป็น กรรมการ 
   ๔. นางสาวสวนา    ลีนะกุล  (ปลัดเทศบาล) เป็น เลขานุการ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  หากสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือเรื่องที่จะยื่นขอแปรญัตติ สามารถเสนอขอแปรญตัติ

ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ที่ปลัดเทศบาลใน
ฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ   โดยมีระยะเวลาการแปรญัตติจะต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ 
ช่ัวโมง  แต่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕  สิงหาคม  
เพื่อจะได้ดําเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวข้องต่อไปวาระนี้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เป็นที่สิ้นสุดแลว้ และที่ประชมุได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับหลกัการของร่างเทศบัญญัติ
ดังกล่าว  พร้อมทั้งได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งได้ดําเนินการ
เป็นไปตามระเบียบกําหนด      

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น     ๆ 
ประธานสภาฯ   ในวาระที่  ๔   มีท่านใดมีเรื่องอื่น  ๆ  เสนอหรือไม่  ขอเชญิ 
ปลัดเทศบาล   ๔.๑ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
          ตามที่เทศบาลตําบลหนองบัว  ได้ดําเนินการติดต้ังเสียงตามสายภายใน 
   เขตเทศบาล    แต่เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ทั่วถึง    คณะผู้บริหารจึงได้ให้ทางกองช่าง 

ดําเนินการสํารวจการติดต้ังเสียงตามสายเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร 
อย่างทั่วถึง โดยจะดําเนินการติดต้ังเสียงตามสายเพิ่มเติม จํานวน ๓ จุด  งบประมาณ 
ในการดําเนินการ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  ซึ่งเทศบาลมิได้ต้ังงบประมาณในการดําเนินการ 
ไว้ จึงโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครภัุณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ     ในการดําเนินการโครงการติดต้ังระบบกระจายเสียงไร้สาย 
   ในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว  จํานวน  ๓ จดุ  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  โดย 
   ขอโอนงบประมาณจากหมวดค่าวัสดุ  ประเภทค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็กเทศบาล 
   ตําบลหนองบัว   งบประมาณคงเหลือ   ๑๔๔,๕๐๐.-  บาท   โดยขอโอนงบประมาณ  

จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  ทําให้มีงบประมาณคงเหลือ  ๔๔,๕๐๐.- บาท   ซึ่งตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ  ๒๗  การโอน 
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลกัษณะปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอาํนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
จึงขอแจ้งให้ทีป่ระชุมได้รับทราบและพิจารณาให้ความเหน็ชอบต่อไป 

        /หัวหน้า..... 



 
-  ๑๕    - 

หัวหน้ากองช่าง   การดําเนินการโครงการติดต้ังระบบกระจายเสียงไร้สาย จํานวน ๓ จุด แต่ละ 
จุดจะมีลําโพง ๔ ตัว  ซึ่งติดต้ังบริเวณ ดังนี้ 

๑. บริเวณหมู่บ้านซอยนกฮูก  หมู่ที่ ๑ 
๒. บริเวณซอยคอกสุนัข  หมู่ที ่๘   
๓. บริเวณซอยบ้านจําเนียร หมูท่ี่ ๘ 

ประธานสภาฯ   ในการโอนงบประมาณจากอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อดําเนินการ 
   โครงการติดต้ังระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย   เพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนและ 

เป็นการพยายามแก้ไขปัญหา   จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการดําเนินการ มีท่านใดม ี
ความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเหน็ชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย 
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม ่ ในการดําเนนิการโครงการ 

ติดต้ังระบบกระจายเสียงไร้สายในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว    จํานวน   ๓   จุด   
งบประมาณ   ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท     โดยขอโอนงบประมาณจากค่าอาหารกลางวัน 
ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัว  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท    

ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ ในการดําเนินการโครงการติดต้ังระบบกระจาย 
เสียงไร้สายในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว จํานวน ๓ จุด  งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-  
บาท  โดยขอโอนงบประมาณจากค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัว   
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

นายกเทศมนตรี   ในนามคณะผูบ้ริหารขอขอบคุณที่ประชุมสภาที่ได้รับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  และการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  ในการดําเนินการโครงการติดต้ังระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมหรือไม ่
นายกเทศมนตรี   ๔.๒ ด้วยเทศบาลตําบลหนองบัวได้รับการพิจารณางบประมาณจากคณะกรรมการ 

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ในโครงการศูนย์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
โดยก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดศรีอุปลาราม ขนาด ๓ ช้ัน จํานวน ๑ หลงั พร้อมปรับปรุง 
ภูมิทัศน์และจดัซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณ  ๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท  ซึ่งจะดําเนินการบริเวณ 
สวนสาธารณะริมแม่น้ําแควใหญ่  ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีที่ทางเทศบาลได้รับการพิจารณา 
ในเรื่องของอาคารจะเป็นที่บรรจุอัฐบริขารของหลวงพ่อ   เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง 
วัฒนธรรม 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ   มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมหรือไม ่
ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณทุกภาคส่วน โดยคณะผู้บริหาร ซึ่งนายกเทศมนตรีได้ใช้ความสามารถ 
   ในการของบประมาณจากหน่วยงานอื่น และการได้รับความร่วมมือจากสภาเทศบาลในการ 

ทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดี  และขอปิดการประชุม 
 ปิดการประชุมเวลา   ๑๕.๔๕  น. 

(ลงชื่อ)         ปุญญศิา   สขุดี      ผู้จดรายงานการประชุม        
                                 (นางสาวปุญญิศา   สุขดี)                                                    
                      หัวหน้าสาํนักปลัด 



- ๑๖   - 

    (ลงชื่อ)      สวนา   ลีนะกลุ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นางสาวสวนา   ลีนะกุล) 
                                        ปลัดเทศบาลตําบลหนองบัว/เลขานุการสภา 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
   (ลงชื่อ)  จันทร์เพ็ญ     สัตยกาญจน ์
    (ดาบตํารวจหญิงจันทร์เพ็ญ     สัตยกาญจน์) 
 
   (ลงชื่อ)      วิศาล     สามัคคีธรรม 
    (นายวิศาล     สามัคคีธรรม) 
 
   (ลงชื่อ)      วงษ์จันทร์    ประสงค์ 
    (นางวงษ์จันทร์    ประสงค์) 
 
 
 
                สมพงษ์    หมื่นอาจยิม้ 

    (นายสมพงษ์    หมื่นอาจยิ้ม) 
                      ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


