
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 

วันพฤหัสบดท่ีี  1 สิงหาคม   2562  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว (ชั้น 3) 

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

 ผู้มาประชุม 

  ล าดับที่    ชื่อ  -  สกุล     ต าแหน่ง   

        1.  นายแทน       โหรา        ประธานสภาเทศบาล 

        2.  นางวงษ์จันทร์  ประสงค์            รองประธานสภาเทศบาล     

        3.  นางสาวสวนา  ลีนะกุล   ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 

        4.  นายจีรศักดิ์     ม่วงสุข        สมาชิกสภาเทศบาล           

        5.  นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล   สมาชิกสภาเทศบาล 

        6.  นายวิศาล         สามัคคีธรรม         สมาชิกสภาเทศบาล              

        7.  นางมลตา   ชัยเจรญิ       สมาชิกสภาเทศบาล              

        8.  นายมานพ        ชนะเลิศ        สมาชิกสภาเทศบาล 

        9.   นายต้น  วงษ์เพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาล 

      10.  จ่าสิบเอกสมศักดิ์    ชมวงษ์        สมาชิกสภาเทศบาล   

      11.  ร้อยตรีมนัส       แย้มมาลี       สมาชิกสภาเทศบาล               

      12.  ร้อยตรีสุรชัย     เกษมโศธน์       สมาชิกสภาเทศบาล 

      13.  นางสาวปุญญิศา สุขดี   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัว    

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

       1.  นายบรรเทิง  บัวหลวง  ผูอ้ านวยการกองช่าง 

       2.  นางภัทราวรรณ สัตยกาญจน์  เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชชี านาญงาน 

       รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการกองคลัง 

       3. นางเต็มเดือน  ไกรเทพ   หัวหนา้ฝา่ยพัฒนาชุมชน 

       4.  นางสาวฐิติวัลคุ์ ภูสุ่วรรณ์  หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ 

       5. นางสาวอัญชลี           จติตั้งสกุล  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ         

       6. นางอมรรัตน์  ด าข า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

       7. นางชลธิชา  ฑติะล าพูน  พนักงานวิทยุ 

       8. นางสาวอาริยา  เชื้อทอง   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

       9. นางธัญญลักษณ์ นาคะ   เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชชี านาญงาน 

     10. นางสาวพรสวรรค์ ไชยเกิด   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

     11. นางสาววิชุตา  บุญเลขา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

  /12. นางกฤติยา..... 
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       12. นางกฤติยา  กิจเจรญิ  นักวิชาการศกึษาช านาญการ 

       13. นายวัชรพงษ์  โพธิ์ศร ี   นายช่างโยธาช านาญงาน 

       14. นายอธิวรรษ  แสงเจริญ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

       15. นายอัครเดช  รัตนวรรณ            เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 

       16. นายไตรรงค์  ไกรเทพ   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

       17. นางสาวอภญิญา อยู่เจริญ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

       18. จ่าสิบเอกอดุลย์ อ าพันพร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

       19. นายฉัตรชัย  สัตยกาญจน์  นายช่างโยธาช านาญงาน 

       20. นายธนาคาร  วิเศษสิงห์  นายช่างโยธาช านาญงาน 

       21.  นางชฎารัตน์  คงทน   หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ 

       22.  นางสาวศรอนงค์     ศรสีุข   นักศึกษาฝกึงาน 

       23. นางสาวพิมพ์ลภัส ศริิพันธ์   นักศึกษาฝกึงาน 

        เปิดประชุมเวลา   09.00  น. 

ประธานสภาฯ   ขอสวัสดีผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ขอเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ 

วาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระที่   1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ด้วยสภาเทศบาลต าบลหนองบัวได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  

สมัยที่  3  ประจ าปี  พ .ศ . 2562 ไว้ระหว่างวันที่  1  – 30  สิ งหาคม  2562             

และในวันนี้ได้นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.

2562 ซึ่งจะด าเนนิการประชุมในวาระต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่   2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  สมัยสามัญ  

  สมัยที่ 2 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 

ประธานสภาฯ  ตามที่เลขานุการสภาได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  

 สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  1 ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ลงวันที่  13 มิถุนายน 2562  

 เวลา 09.00 น. ใหก้ับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบ มที่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติม 

 หรอืตัดทอนข้อความใดหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชกิสภาไม่มที่านใดเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความ ขอมติที่ประชุม 

ในการรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยสามัญ   

สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ลงวันที่ 13  มถิุนายน  2562 

/ ที่ประชุมฯ.... 
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ทีป่ระชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จ านวน 9 คน  

 (1.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข  2.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล   3.นายวิศาล สามัคคีธรรม          

4.นางมลตา  ชัยเจรญิ 5.นายมานพ  ชนะเลิศ 6.นายต้น  วงษ์เพ็ชร 7.จ.ส.อ.สมศักดิ์  

ชมวงษ์  8.ร้อยตรมีนัส  แย้มมาลี  และ 9.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 
                 

ระเบียบวาระที่  3      เรื่อง  การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

   พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ   การประชุมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

ประกอบด้วย  3 วาระ  ดังนี้ 

วาระที่  1  การรับหลักการร่างเทศบัญญัติ  

วาระที่  2  การแปรญัตติ 

วาระที่ 3  การพิจารณาอนุมัตริ่างเทศบัญญัติ 

โดยในวันนี้ จะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่  1  การรับหลักการของร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณดังกล่าว   ซึ่งทางเลขานุการสภาได้แจกร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้สมาชิกสภา

เทศบาลทุกท่านได้พิจารณาแล้ว  โดยในส่วนของระเบียบและวิธีด าเนินการขอให้

เลขานุการสภาเป็นผู้ช้ีแจง 

เลขานุการสภา    กราบเรียนประธานสภา  รองประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  การ

ประชุมสภาในวาระที่ 1 นี้ เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งขออนุญาตชี้แจงในส่วนของระเบียบและวิธีด าเนินงาน ดังนี้ 

ด้วยทางเทศบาลต าบลหนองบัว  โดยปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล

หนองบัว ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว ในสมัยการประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึก

หลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 3 ญัตติ  ข้อ 

37 ญัตติม ี2 อย่างคอื 

(1) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 

(2) ญัตติรา่งข้อบัญญัติ   

ซึ่งในการประชุมครั้งนี ้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติของร่างขอ้บัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี  ขอ้  38  ญัตติทั้งหลายต้องท าเป็นหนังสอืยื่นตอ่

ประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่นอ้ยกว่าหา้วันและมีสมาชิกสภาท้องถิ่น 

            /รับรอง..... 
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รับรองอย่างน้อยสองคน   แตห่ากสภาท้องถิ่นนั้นมสีมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่า

แปดคนให้มสีมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหน่ึงคน เว้นแตต่ามกฎหมายหรือระเบียบนี้

ก าหนดวิธีการเสนอญัตติไว้เป็นอย่างอื่น  วรรคสาม ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ

ไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง  ซึ่งในการเสนอญัตติของรา่งเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  ทางปลัดเทศบาลปฏิบัติหนา้ที่นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว ได้เสนอ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอต่อ

ประธานสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม  2562 โดยได้เสนอต่อประธานสภา

เทศบาลต าบลหนองบัวเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด ซึ่งได้เสนอล่วงหน้าก่อนประชุม   

ไม่น้อยกว่า 5 วัน  และเป็นไปตามระเบียบ ขอ้ 38  วรรคสาม ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่น

เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรอง ตามวรรคหนึ่ง  ข้อ 40 ใหป้ระธานสภาท้องถิ่นบรรจุ

ญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในก าหนดเวลาอันสมควรใน

สมัยนั้น 

ทางเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัว จึงได้บรรจุญัตติดังกล่าวไว้ใน       

การประชุม  สมัยสามัญ   สมัยที่ 3  ครั้งที่  1 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การจัดท า       

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และข้อ 43               

ร่างขอ้บัญญัติตอ้งแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้  

(1) หลักการของรา่งขอ้บัญญัติ 

(2) เหตุผลที่เสนอร่างขอ้บัญญัติ 

การเสนอร่างขอ้บัญญัติใหเ้ป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติที่เสนอมาและตรวจแลว้เห็นว่าถูกต้อง        

ให้ส่งส าเนาแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่

เป็นการประชุมอันรีบด่วนแต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม และ

หมวด  4  งบประมาณ  ข้อ 58  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่น

ยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  ซึ่ งทาง

ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัว ได้รับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบเสนอร่างเทศบัญญัติ ซึ่งได้ท าการตรวจ 

และเห็นว่าถูกต้องแล้ว  จงึได้จัดส่งส าเนาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2563  พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

ลงวันที่ 26 กรกฎาคม  2562 ให้กับสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งเป็นการส่งหนังสือ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม โดยเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด ข้อ 45 ญัตติ

ร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น

จะอนุมัตใิห้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ และตามวรรคสอง  ได้ก าหนดว่าญัตติรา่ง 

ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระ   

                     /ที่สอง.... 
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ที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา

ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งรา่งข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เป็น

การประชุมเพื่อพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย จงึจะพิจารณาสาม

วาระรวดเดียวไม่ได้ ในวันนีจ้งึได้มกีารประชุมในวาระนี้ ขออนุญาตแจ้งตอ่ทีป่ระชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  เมือ่เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบและวิธีด าเนนิการแล้ว ขอเชญิปลัดเทศบาล  

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอเชิญ 

ปลัดเทศบาล  กราบเรียนประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภา

เทศบาลทุกท่าน ในส่วนของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  ตามที่ทางเลขานุการสภาได้ช้ีแจงในเรื่องระเบียบและวิธีการด าเนินการ  ให้

สภาทราบแล้ว  ซึ่งในร่างเทศบัญญัติฯ ประกอบด้วย 1.หลักการของร่างข้อบัญญัติ         

2. เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ  ซึ่งได้จัดท าร่างโครงการในหมวดค่าใช้สอย ประเภท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ           และ

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทงานก่อสร้าง ซึ่งต้องมีใบประมาณการค่าใช้จ่าย

แนบร่างโครงการฯ โดยกองช่างได้ท าการประมาณการในเดือนกรกฎาคม และใช้ราคา

กลางของเดือนพฤษภาคม เนื่องจากราคากลางของเดือนมิถุนายนยังไม่มี        ซึ่ง

เอกสารทั้ง 3 เล่ม  จะต้องผ่านการอนุมัติจากสภาเทศบาลและต้องเสนอให้          ผู้ว่า

ราชการจังหวัดอนุมัติ  แต่เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มอบหมายให้

นายอ าเภอเมืองกาญจนบุรีในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว  และขออนุญาตท าเอกสาร

เพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้สภาเทศบาลรับทราบโดยที่ระเบียบไม่ได้ก าหนดไว้ คือ  รายจ่ายหลัก

ของปี 2563 ประกอบด้วย  

1. เงินกู ้    จ านวน  1,525,310  บาท 

2. ดอกเบีย้เงนิกู้   จ านวน     464,874  บาท 
3. เงินเดอืนและค่าตอบแทนผู้บริหาร จ านวน  1,293,120   บาท 

4. เงินคา่ตอบแทนสภา   จ านวน  1,797,120  บาท 

5. เงินเดอืน  ค่าตอบแทนพนักงาน จ านวน          18,640,700  บาท 

6. ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ า   จ านวน   1,000,000  บาท 

7. ค่าจา้งก าจัดขยะ   จ านวน   1,000,000  บาท 

8. ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม  จ านวน       892,000  บาท 

9. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียวัดศรีอุปลาราม  จ านวน     453,410 บาท 

10. เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ   จ านวน   7,467,600 บาท 

11. เบีย้ยังชีพคนพิการ   จ านวน  2,620,800  บาท 

12. เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ านวน       72,000  บาท 

         /13.ค่าครุภัณฑ.์... 
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13. ค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  5,000,000  บาท 

14. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญและชคบ. จ านวน     550,235  บาท 

15. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  จ านวน     150,000  บาท 

16. สมทบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน จ านวน     144,500  บาท 

17. บ ารุงสันนบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน        45,960  บาท 

18. อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน      113,100  บาท 

19. อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน       289,100 บาท 

20. ค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง    จ านวน       500,000 บาท 

21. อุดหนุนสาธารณสุขหมูบ่้านโครงการพระราชด าริ จ านวน   80,000 บาท 

22. อุดหนุนหน่วยงานอื่น   จ านวน       100,000  บาท 

       รวมเป็นเงินทั้งสิน้   44,199,829 บาท 

ในฐานะปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี การเสนอร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เริ่มตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน  2563 ขอให้สมาชิกสภาได้ดูเอกสาร

ที่ทางเลขานุการสภาได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว ซึ่งในการจัดท าประมาณการรายรับ

ประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ได้ให้พนักงานทุกคนเข้าร่วม

การประมาณการ ทั้งรายรับและรายจ่าย  และได้ด าเนินการตามหนังสือสั่งการและ

ระเบียบเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณและปริมาณเงินที่มีอยู่  ซึ่ งในการจัดท า

งบประมาณในครั้งนี้ได้จัดท างบประมาณแบบเกินดุล เพื่อป้องกันการขาดดุลในการใช้

จ่ายงบประมาณ  และในการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แยกออกเป็นในส่วนของเทศบาลและกิจการประปา   ขอชี้แจงรายละเอียดการตั้ง

งบประมาณของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในหน้าที่  7 แยกตามกองและแผนงาน  และในการตั้งงบประมาณเงินเดือนและ

ค่าตอบแทนของฝ่ายการเมืองจะตั้งไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากในการตั้งให้ตั้งจาก

เงินรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ยังไม่สิ้นสุด

ปีงบประมาณ จึงใช้รายรับของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาใช้ในการตั้งงบประมาณ  

โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์

ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ข้อ 4 

รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้ตามงบการเงินประจ าปี  ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ไม่รวมเงินกู้  เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ใช้เป็นฐานในการค านวณอัตราเงินเดือนและ

ค่าตอบแทนในการจัดท างบประมาณายขจ่ายประจ าปีและการจา่ยเงนิเดือนและ 

             /ค่าตอบแทน.... 
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ค่าตอบแทน  และในการตัง้งบประมาณรายจ่ายต้องมกีารยืนยันยอดจากกองคลัง 

โดยทางกองคลังได้แจ้งยอดรายรับจริง ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ.2561  ของเทศบาล

ที่ไม่รวมเงินอุดหนุน จ านวน  27,268,600.37 บาท  (ยี่สิบเจ็ดบ้านสองแสน-      

หกหมื่นแปดพันหกร้อยบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)  สาเหตุที่รายรับในปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2561 สูงขึ้นเนื่องจากมีรายได้ค่าขายแบบแปลนและค่าจดทะเบียนสิทธิและ      

นิติกรรมที่ดินเพิ่มขึ้น  ขออนุญาตสรุปเงินเดือนและค่าตอบแทนของนายกเทศมนตรี   

รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ดังนี้ 

 1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี   อัตราเดิม   27 ,600 บาท   อัตราใหม่     

28,800 บาท   ค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี   อัตราเดิม  4,000 บาท   อัตราใหม่     

6,000 บาท   

2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี อัตราเดิม  15,180 บาท   อัตราใหม่     

15,840 บาท    ค่าตอบแทนรองนายกเทศมนตรี   อัตราเดิม  3,000 บาท         

อัตราใหม่     4,500 บาท   

3. เงินเดอืนเลขานุการสภา  อัตราเดิม  9,660 บาท   อัตราใหม่  

10,080 บาท 

4.  เงินเดอืนประธานสภา  อัตราเดิม  15,180 บาท   อัตราใหม่  

15,840 บาท 

5.  เงินเดอืนรองประธานสภา  อัตราเดิม  12,420 บาท   อัตราใหม่  

12,960 บาท 

6. เงินเดอืนสมาชิกสภา อัตราเดิม  9,660 บาท   อัตราใหม่  

10,080 บาท 

 โดยอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนอัตราใหม่นี้  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  

2562 เป็นต้นไป และหากในปีงบประมาณต่อไป รายได้ลดลงต่ ากว่ายี่สิบห้าล้านบาท จะปรับ

อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนกลับมาที่อัตราเดิม และในการตั้งงบประมาณใช้ฐานของปี         

ที่ผ่านมา ได้ประมาณการรายรับ จ านวน  51,619,740.- บาท แยกตามหมวด ดังนี้ 
หมวดภาษีอากร      545,000 บาท 

    -ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    230,000  บาท 

    -ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ    220,000  บาท 

    -ภาษีบ ารุงท้องที่       10,000  บาท 

    -ภาษีป้าย        85,000  บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  237,640 บาท 

     -ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา              1,500  บาท 

        /-ค่าธรมเนียม.... 
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              -ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย     200,000  บาท 

    -ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                   4,500 บาท 

              -ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสอืรับรองการแจ้งสถานที่ 

                จ าหน่ายอาหารหรอืสะสมอาหาร         4,000 บาท 

               -ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร        3,200 บาท 

      -ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณชิย์            500 บาท 

      -ค่าธรมเนียมอื่น ๆ      100 บาท 

      -ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก   500 บาท 

      -ค่าปรับการผิดสัญญา           1,000 บาท 

      -ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย 

         ต่อสุขภาพ            11,000 บาท 

      -ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร        10,000 บาท 

       -ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   400 บาท 

       -ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ     940 บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       595,000 บาท 

       -ค่าเช่าหรือบริการสถานที่       300,000 บาท 

       -ดอกเบีย้         295,000 บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         10,000 บาท 

       -ค่าขายแบบแปลน            5,000 บาท 

       -รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ           5,000 บาท 

 หมวดภาษีจัดสรร           24,532,100 บาท 

        -ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน    550,000 บาท 

        -ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ         14,500,000 บาท 

        -ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ            2,620,000 บาท

         -ภาษีธุรกิจเฉพาะ           80,000 บาท

         -ภาษีสรรพสามิต      5,200,000 บาท

         -ค่าภาคหลวงแร่            42,000 บาท

         -ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม           40,000 บาท

         -ค่าธรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมตามประมวล 

          กฎหมายที่ดนิ      1,500,000 บาท

         -ภาษีจัดสรรอื่น ๆ       100 บาท

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            25,700,000 บาท 

 

            /เงินอุดหนุน.... 
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     เงนิอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 

เลือกท า               25,700,000 บาท 

หัก  0.50 %  ตามระเบียบ 258,099.- บาท  คงเหลือ  51,361,641.-  บาท   ซึ่งเป็น
ยอดตั้งจา่ยในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 โดยมีการประมาณการรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563  แยกตามแผนงานดังนี้ 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารทั่วไป    รวม      10,708,840 บาท 

   งบบุคลากร     รวม    7,565,840       บาท 

   เงินเดอืน  (ฝา่ยการเมอืง)   รวม    3,090,240  บาท 

  - เงินเดอืน นายก/รองนายก                      725,760 บาท 

  - เงินคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก / รองนายก        180,000     บาท 

  - เงนิค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก                180,000     บาท 

        - เงินคา่ตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี        207,360     บาท 

        - เงินคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น     1,797,120    บาท 

     เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า)    รวม       4,475,600       บาท 

   - เงินเดอืนพนักงาน            3,852,800    บาท 

  - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                         84,000     บาท 

   - เงินประจ าต าแหน่ง               204,000     บาท   

   - ค่าจา้งลูกจ้างประจ า              204,000     บาท 

  - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       118,800 บาท

   - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง       12,000       บาท 

   งบด าเนินงาน     รวม          3,120,000    บาท 

   ค่าตอบแทน     รวม              151,000    บาท 

  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

     ปกครองสว่นท้องถิ่น                          3,000 บาท 

  - ค่าเบีย้ประชุม                     2,000   บาท 

   - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ              5,000   บาท 

   - ค่าเช่าบ้าน                   120,000      บาท 

   - เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร             21,000      บาท 

   ค่าใช้สอย     รวม              2,007,000  บาท 

 

 

            /รายจ่าย..... 
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   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน              604,000   บาท   

         - ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าจา้งเหมาบริการแรงงาน 

                  - ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาลฯ      

  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    จ านวน                        380,000 บาท  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   

   (1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                    500,000 บาท 

   (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนศกึษาดูงานของบุคลากร 

        เทศบาล            150,000  บาท 

   (3) ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่                          50,000  บาท 

   (4) ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันของชาติ                10,000  บาท 

   (5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น                10,000  บาท 

   (6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

        สามเณร                             20,000  บาท     

   (7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ           130,000  บาท 

   (8) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์                    10,000 บาท 

   (9) ค่าใช้จ่าย พวงมาลา กระเชา้ดอกไม้  ช่อดอกไม้               3,000 บาท 

   (10) ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    20,000 บาท 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม           120,000  บาท 

 ค่าวัสดุ       รวม                      410,000 บาท  

   - วัสดุส านักงาน           100,000  บาท 

   - วัสดุงานบ้านงานครัว             15,000  บาท 

   - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง              40,000  บาท 

   - วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น                                                     100,000  บาท     

   - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                  3,000  บาท 

   - วัสดุคอมพิวเตอร์                   150,000 บาท 

   - วัสดุอื่น                              2,000 บาท 

   ค่าสาธารณูปโภค    รวม                  552,000 บาท  

   - ค่าไฟฟ้า              500,000 บาท 

   - ค่าบริการโทรศัพท์               15,000 บาท

   - ค่าบริการไปรษณีย์               10,000 บาท 

   - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        27,000 บาท 

 

                     /งบรายจา่ย.... 
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   งบรายจ่ายอื่น         รวม                          3,000 บาท

   รายจ่ายอื่น         3,000 บาท 

  - โครงการที่รับภาระการถ่ายโอนตามกฎหมายฯ               3,000 บาท 

   งบเงินอุดหนุน     รวม                       20,000  บาท 

   เงินอุดหนุน     รวม                    20,000  บาท  

   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์              

           - อุดหนุนให้แก่ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี          20,000 บาท          

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารงานคลัง        รวม            2,661,300   บาท 

   งบบุคลากร        รวม             2,014,500    บาท 

   เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)       รวม             2,014,500    บาท 

   - เงินเดอืนพนักงาน                  1,972,500   บาท 

   - เงินประจ าต าแหน่ง                  42,000 บาท    

   งบด าเนินงาน        รวม               646,800  บาท 

   ค่าตอบแทน        รวม               133,800  บาท 

  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

     ปกครองสว่นท้องถิ่น                             3,000 บาท 

  - ค่าเช่าบ้าน                    108,000  บาท 

   - เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร                   22,800   บาท                       

   ค่าใช้สอย         รวม             288,000     บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

     - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                    113,000  บาท    

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ      

    (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       80,000    บาท 

                    (2) โครงการจัดท าแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2563                 60,000   บาท 

(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563           5,000    บาท 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม           30,000 บาท 

ค่าวัสดุ          รวม                217,000 บาท   

  - วัสดุส านักงาน              70,000  บาท 

   - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                    20,000  บาท 

   - วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น                55,000  บาท  

                /-วัสดุ...... 
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   - วัสดุคอมพิวเตอร์               70,000  บาท                      

   - วัสดุอื่น                             2,000 บาท 

   ค่าสาธารณูปโภค    รวม                     8,000 บาท 

   ค่าบริการไปรษณีย์                8,000 บาท 

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม       2,082,800  บาท 

   งบบุคลากร     รวม              2,055,400 บาท 

   เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)    รวม              2,055,400 บาท  

   - เงินเดอืนพนักงาน           500,600   บาท

   - ค่าจา้งลูกจ้างประจ า         568,900 บาท

   - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง          925,900 บาท

   - เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง         60,000   บาท 

   งบด าเนินงาน     รวม          27,400   บาท 

   ค่าตอบแทน     รวม             11,400   บาท  

             - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

     ปกครองสว่นท้องถิ่น                             3,000 บาท

     - เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร                      8,400    บาท                        

   ค่าใช้สอย     รวม                     16,000  บาท  

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

  - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                        1,000   บาท    

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   

           ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ          15,000  บาท 

   แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย    รวม         670,000  บาท 

งบด าเนินงาน        รวม         670,000  บาท 

   ค่าใช้สอย        รวม                  278,000 บาท

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    

    (1) โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน 

          (อปพร.) ประจ าปี พ.ศ.2563              150,000  บาท 

     (2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านจัดการภัยพิบัติ 

                  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563              2,000  บาท 

   (3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่      

       และสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ.2563           50,000  บาท 

                 /(4) โครงการ.... 
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       (4) โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย 

          แก่นักท่องเที่ยวบริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ าแควใหญ่ 

       ประจ าปี พ.ศ.2563                          26,000  บาท                        

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม             50,000  บาท 

   ค่าวัสดุ      รวม                     392,000 บาท

   - วัสดุส านักงาน                 1,000  บาท 

             - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                          1,000  บาท 

   - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                      50,000  บาท 

   - วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น          320,000  บาท 

   - วัสดุเครื่องแตง่กาย                        10,000 บาท  

             - วัสดุเครื่องดับเพลิง                                      10,000 บาท

   แผนงานการศกึษา 

   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รวม           323,700 บาท 

    งบบุคลากร     รวม                 299,700 บาท 

   เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)    รวม          299,700 บาท 

   - เงินเดอืนพนักงาน              299,700 บาท                 

   งบด าเนินงาน     รวม                    24,000 บาท         

   ค่าตอบแทน     รวม                          3,000 บาท 

  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

     ปกครองสว่นท้องถิ่น                                3,000 บาท 

   ค่าใช้สอย     รวม                        21,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

  - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                          1,000 บาท    

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   

           ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ          20,000  บาท 

  แผนงานการศกึษา 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม                 3,044,540  บาท 

    งบบุคลากร     รวม               925,700  บาท 

   เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)    รวม               925,700 บาท 

   - เงินเดอืนพนักงาน                     772,500 บาท 

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง              129,200  บาท 

   - เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง               24,000  บาท 

 

                /งบด าเนินงาน....   
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   งบด าเนินงาน     รวม             1,226,840 บาท         

   ค่าตอบแทน     รวม                      42,900  บาท 

  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

     ปกครองสว่นท้องถิ่น                                3,000 บาท 

   - เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร                     39,900  บาท

   ค่าใช้สอย     รวม       612,930  บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

  - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                    108,000  บาท    

    -ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน         108,000  บาท    

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   

   (1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศกึษา      444,430 บาท 

        (1.1) ค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ     289,100 บาท     

              (1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

       เทศบาลฯ                  100,300 บาท 

       (1.3) ค่าใช้จา่ยในการจัดการต่าง ๆ ส าหรับศูนย์พัฒนา 

           เด็กเล็ก               35,030 บาท 

  (1.3.1)  ค่าหนังสอืเรียน     6,200 บาท 

  (1.3.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน     6,200 บาท 

  (1.3.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน              9,300  บาท 

  (1.3.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน           13,330 บาท 

       (1.4) ค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู 

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             20,000 บาท 

 (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    50,000 บาท                        

   (3) ค่าใช้จ่ายพาหนะน าเด็กส่งโรงพยาบาล                500 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม             10,000 บาท  

         ค่าวัสดุ      รวม        570,010 บาท 

   - วัสดุส านักงาน                    500 บาท                       

             - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                    1,000 บาท 

   - วัสดุงานบ้านงานครัว        1,000 บาท 

   - ค่าอาหารเสริม (นม)            566,510 บาท 

   (1) ค่าอาหารเสริม (นม)  ใหแ้ก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                113,100 บาท                      

      (2) ค่าอาหารเสริม (นม)  ใหแ้ก่เด็กของโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม         453,410บาท 

 

                   /- วัสดุคอมพิวเตอร์.... 
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- วัสดุคอมพิวเตอร์               1,000 บาท  

  ค่าสาธารณูปโภค    รวม           1,000  บาท 

   - ค่าไฟฟ้า                         1,000  บาท 

   งบเงินอุดหนุน     รวม       892,000 บาท 

    เงินอุดหนุน           892,000 บาท 

   อุดหนุนสว่นราชการ  

        อุดหนุนส่วนราชการ           892,000 บาท 

      - อุดหนุนอาหารกลางวันใหแ้ก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศรอีุปลาราม  

   แผนงานสาธารณสุข 

   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  รวม               1,881,800   บาท 

   งบบุคลากร     รวม  1,653,800 บาท 

   เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)    รวม  1,653,800 บาท 

  - เงินเดอืนพนักงาน                     1,575,800   บาท 

  - เงินประจ าต าแหน่ง                     78,000 บาท

   งบด าเนินงาน     รวม         228,000 บาท 

   ค่าตอบแทน     รวม                 87,000    บาท 

  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

     ปกครองสว่นท้องถิ่น                            3,000    บาท 

   - ค่าเชา่บ้าน                               84,000   บาท 

   ค่าใช้สอย     รวม       105,000   บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

  - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                      10,000  บาท    

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   

           (1) ค่าใช้จ่ายโครงการด้านสิ่งแวดล้อม          20,000  บาท 

   (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)        

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          40,000  บาท 

   (3)  ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ          20,000  บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม            15,000 บาท 

  ค่าวัสดุ      รวม                  35,000  บาท 

    - วัสดุส านักงาน                     20,000 บาท 

   - วัสดุคอมพิวเตอร์             15,000 บาท 

ค่าสาธารณูปโภค    รวม             1,000  บาท 

   - คา่บริการไปรษณีย์               1,000 บาท 

                    /แผนงาน.... 



- 16 - 

   แผนงานสาธารณสุข   

   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม          495,000  บาท 

   งบด าเนินงาน     รวม          375,000 บาท 

   ค่าตอบแทน     รวม          20,000 บาท 

   - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

      ปกครองสว่นท้องถิ่น              20,000 บาท

   ค่าใช้สอย     รวม           255,000 บาท

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   

  - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                      10,000  บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้ 

  (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันต่อต้านยาเสพติด                    15,000 บาท 

 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคเอดส์                             5,000 บาท                         

   (3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดนก                                 5,000 บาท       

 (4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ                  10,000 บาท                       

 (5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารด้านสาธารณสุข          170,000 บาท        

  (6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน           30,000 บาท    

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                         10,000 บาท        

   ค่าวัสดุ      รวม              100,000 บาท 

   - วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น             25,000  บาท   

  - วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์              75,000  บาท 

 งบเงินอุดหนุน     รวม         120,000  บาท 

       เงนิอุดหนุน     รวม         120,000  บาท 

         เงินอุดหนุนสว่นราชการ              

         โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี ครัง้ที่ 2 

          อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         40,000 บาท 

         เงินอุดหนุนเอกชน                      

    -อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ 

      พระราชด าริด้านสาธารณสุข                      80,000 บาท

   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม         2,235,400  บาท 

   งบบุคลากร     รวม           2,089,600  บาท 

 

 

            /เงินเดอืน.... 
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   เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)    รวม           2,089,600    บาท 

  - เงนิเดือนพนักงาน                          1,788,700  บาท 

  - เงินประจ าต าแหน่ง                       78,000 บาท 

   - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง            222,900 บาท  

   งบด าเนินงาน     รวม        105,800 บาท 

   ค่าตอบแทน     รวม                          7,800บาท 

  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

     ปกครองสว่นท้องถิ่น                               3,000  บาท 

   - เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร               4,800 บาท 

  ค่าใช้สอย     รวม                42,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

  - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                          2,000 บาท    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

                     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ            30,000  บาท 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม             10,000 บาท 

ค่าวัสดุ      รวม                       55,000  บาท 

   - วัสดุส านักงาน                          35,000 บาท 

   - วัสดุคอมพิวเตอร์              20,000 บาท 

   ค่าสาธารณูปโภค    รวม                     1,000 บาท 

   - ค่าบริการไปรษณีย์                1,000 บาท 

   งบเงินอุดหนุน     รวม           40,000  บาท 

       เงนิอุดหนุน     รวม           40,000  บาท 

         เงินอุดหนุนสว่นราชการ             40,000 บาท 

    -อุดหนุนโครงการจัดตัง้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอื 

      ประชาชนของ อปท.ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี          

   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  รวม            330,000  บาท 

    งบด าเนินงาน     รวม                 330,000  บาท 

   ค่าใช้สอย     รวม                 330,000  บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  

        (1) ค่าใช้จา่ยโครงการจัดกิจกรรมจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ 

             และผูพ้ิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563        100,000 บาท 

 

               /(2) ค่าใช้จา่ย....  
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        (2) ค่าใช้จา่ยโครงการอบรมและศกึษาดูงานพัฒนาคุณภาพชวีิต 

ผูสู้งอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563        150,000  บาท 

        (3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ                                 80,000 บาท 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม          3,761,000 บาท 

   งบบุคลากร     รวม               2,339,600 บาท 

   เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)    รวม               2,339,600 บาท 

  - เงินเดอืนพนักงาน             1,642,000 บาท

   - เงินประจ าต าแหน่ง                                             42,000 บาท 

   - คา่จา้งลูกจ้างประจ า             234,500  บาท 

   - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง             373,800 บาท  

   - เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง                               47,300 บาท 

   งบด าเนินงาน     รวม        994,400  บาท

   ค่าตอบแทน            รวม                  224,400 บาท 

   - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           153,000  บาท 

     (1) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการ 

       จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ                  150,000  บาท 

               (2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ      3,000  บาท 

   ค่าเชา่บ้าน                       48,000  บาท 

   เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร             23,400  บาท 

   ค่าใช้สอย     รวม                     351,000  บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

      รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ           241,000 บาท 

         -ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าจา้งเหมาแรงงาน  ฯลฯ         

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

           -ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ              30,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม               80,000 บาท 

   ค่าวัสดุ                                 รวม              397,000 บาท 

  - วัสดุส านักงาน               30,000 บาท 

   - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง              60,000 บาท                         

   - วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น             250,000 บาท 

  - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       2,000 บาท 

                 /-วัสดุ.... 
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   - วัสดุคอมพิวเตอร์               50,000 บาท                    

   - วัสดุอื่น                    5,000 บาท        

     ค่าสาธารณูปโภค    รวม                 22,000 บาท 

  - ค่าไฟฟ้า                  20,000 บาท 

   - ค่าบริการไปรษณีย์                 2,000 บาท

   งบลงทุน     รวม              427,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์             377,000 บาท

   ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  

      -โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv  พร้อมตดิตั้งภายในอาคาร 

        และในเขตพืน้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว กล้องจ านวน 

                                    26 จุด พร้อมวัสดุอุปกรณ์และวัสดุเกี่ยวข้องงานเครือข่ายในการ 

        ติดตัง้ ตามแบบที่เทศบาลก าหนด          377,000 บาท 

   ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง    รวม                 50,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง       

                     ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสรา้งของเทศบาลฯ           50,000 บาท 

   แผนงานเคหะและชุมชน 

   งานไฟฟ้าถนน     รวม               1,239,000 บาท 

   งบด าเนินงาน     รวม          270,000บาท 

   ค่าใช้สอย                     รวม                80,000 บาท 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              80,000 บาท                       

   ค่าวัสดุ                         รวม                      150,000 บาท                                                                  

  - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                80,000  บาท 

   - วัสดุก่อสร้าง               70,000  บาท           

   ค่าสาธารณูปโภค             รวม                  40,000 บาท                                                                                                                                

  - ค่าไฟฟ้า                                40,000  บาท 

  งบลงทุน     รวม              969,000 บาท 

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง    รวม              969,000 บาท 

       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

           -โครงการก่อสร้างศาลาพักหกเหลี่ยม  บริเวณด้านหน้าในเขต 

    พืน้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว จ านวน 1 หลัง หมูท่ี่ 1 

    ต าบลหนองบัว อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  

    ตามแบบที่เทศบาลก าหนด             90,000 บาท 

 

                    /ค่าก่อสร้าง.... 
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       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

(1) โครงการวางท่อระบายน้ า หมูบ่้านสวนพฤกษา ซอย 5 

   หมู่ที่ 1              296,000 บาท 

(2) โครงการวางท่อระบายน้ า ภายในหมูบ่้านบัวหลวง ซอย 4  

หมูท่ี่ 3             583,000 บาท 

  แผนงานเคหะและชุมชน 

   งานสวนสาธารณะ     รวม                242,500 บาท 

   งบบุคลากร     รวม                159,500 บาท 

   เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)    รวม                159,500  บาท

   - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง              138,500 บาท  

   - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                              21,000 บาท 

   งบด าเนินงาน     รวม          83,000  บาท 

   ค่าตอบแทน         รวม                      3,000  บาท 

  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

                      ปกครองส่วนท้องถิ่น        3,000 บาท 

   ค่าใช้สอย              รวม                       50,000  บาท 

  - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม               50,000  บาท  

   ค่าวัสดุ                           รวม               30,000 บาท 

  - วัสดุการเกษตร                         30,000 บาท 

  แผนงานเคหะและชุมชน 

   งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล        รวม                  3,222,000 บาท 

   งบบุคลากร     รวม                 959,000 บาท 

   เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)    รวม                 959,000 บาท 

   - ค่าจา้งลูกจ้างประจ า                 262,200 บาท 

   - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                      696,800 บาท  

   งบด าเนินงาน     รวม             2,263,000 บาท 

   ค่าตอบแทน     รวม                        13,000 บาท 

  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

                      ปกครองส่วนท้องถิ่น        3,000 บาท 

   - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            10,000 บาท 

   ค่าใช้สอย                รวม      1,650,000 บาท 

                               รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    

 

                     /-รายจ่าย....    
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    - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                      1,540,000  บาท 

      ค่าจ้างบริการก าจัดขยะ ค่าจา้งเหมาแรงงาน ฯลฯ   

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

      โครงการด้านการจัดการขยะ                   10,000  บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม           100,000  บาท 

   ค่าวัสดุ                          รวม            600,000 บาท 

  - วัสดุงานบ้านงานครัว                             30,000  บาท 

   - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                        60,000  บาท   

   - วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น                       500,000  บาท 

              - วัสดุเครื่องแตง่กาย                        10,000  บาท 

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   รวม              3,000  บาท 

   งบด าเนินงาน      รวม          3,000  บาท 

   ค่าใช้สอย      รวม          3,000  บาท  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

      - โครงการประชาคม                  3,000  บาท 

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  รวม          373,000  บาท 

    งบด าเนินงาน      รวม      373,000  บาท 

   ค่าใช้สอย      รวม          373,000  บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง             50,000  บาท 

 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพตา่ง ๆ                    170,000  บาท

  (3) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ศูนย์พัฒนาครอบครัว             

      และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรง 

      ในครอบครัว            150,000  บาท 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                 3,000  บาท 

   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

   งานกีฬาและนันทนาการ    รวม               52,000    บาท 

   งบด าเนินงาน     รวม        52,000    บาท 

   ค่าใช้สอย     รวม                     52,000    บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   

      (1) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา                            50,000  บาท 

               /(2) ค่าใช้จ่าย.... 
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    (2) ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าปี พ.ศ.2563              2,000  บาท 

   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   รวม              90,000  บาท

           งบด าเนินงาน     รวม           90,000  บาท     

   ค่าใช้สอย     รวม              90,000  บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

       (1) โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาต าบลหนองบัว           20,000  บาท 

        (2) โครงการประเพณีลอยกระทง                                             70,000  บาท 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน   รวม     3,654,000  บาท 

  งบลงทุน     รวม     3,654,000  บาท 

     ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง   รวม     3,654,000  บาท 

     คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   ขอให้ท่านสมาชิกสภา ได้เปิดในเอกสารเล่มสีชมพู 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทงานก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ2563 ที่ได้จัดส่งใหท้่านแล้วนั้น  โดยประกอบด้วย 

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         291,000  บาท 

สายเทศบาล 1/8 ซอย 3 หมูท่ี่ 1 

(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายเทศบาล 1/8 ซอย 1/1 หมูท่ี่ 1         514,000 บาท 

(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         

สายเทศบาล 2/2  หมูท่ี่ 1          352,000 บาท 

(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       

สายเทศบาล 4/4 หมูท่ี่ ๑                         424,000 บาท 

(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           

สายเทศบาล 11/2 หมู ่8           294,000 บาท 

(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          

สายเทศบาล  13/4 หมูท่ี่ 8            267,000 บาท 

(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

     สายเทศบาล 13/5 หมู่ที่ 8            242,000 บาท

(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

     สายเทศบาล  14/1 ซอย 5 หมูท่ี่ 8          419,000 บาท 

(9) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

     สายเทศบาล  14/1 ซอย 9 หมู่ที่ 8          276,000 บาท 

(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

       สายเทศบาล  15/6 ซอย 1 หมู่ที่ 8          311,000 บาท 

 /(11) โครงการ.... 



- 23 - 

(11) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  

       สายข้างบ้านนายยรรยง หงษ์ยนต์  หมู่ที่ 8         264,000 บาท 

  แผนงานการเกษตร 

   งานส่งเสริมการเกษตร    รวม             45,000 บาท

      งบด าเนินงาน     รวม                    45,000 บาท

           ค่าใช้สอย     รวม                        45,000 บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

            ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร   40,000 บาท 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                   5,000 บาท 

      งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้   รวม     1,080,000  บาท 

   งบด าเนินงาน     รวม              1,080,000  บาท 

   ค่าใช้สอย     รวม                   50,000  บาท 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                       50,000  บาท 

   ค่าวัสดุ      รวม                   30,000  บาท 

    - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                         20,000  บาท

   - วัสดุก่อสรา้ง                                  10,000  บาท 

   ค่าสาธารณูปโภค    รวม     1,000,000  บาท 

      ค่าไฟฟ้า                    1,000,000 บาท 

   แผนงานงบกลาง    รวม            13,166,761 บาท 

     งบกลาง     รวม            13,166,761 บาท 

   - ค่าช าระหนี้เงินต้น         1,525,310 บาท 

   - ค่าช าระดอกเบีย้                     464,874 บาท 

   - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                  138,500  บาท 

   - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน               6,000  บาท 

   - เบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ                 7,467,600  บาท 

   - เบีย้ยังชีพคนพิการ        2,620,800  บาท 

- เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์                       72,000  บาท 

   - ส ารองจ่าย                                108,482 บาท 

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

       รายจ่ายตามข้อผูกพัน                207,960  บาท          

          (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                    10,000  บาท 

              (2) ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตแหง่ประเทศไทย                  45,960  บาท 

 

            /(3) เงนิทุน.... 
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                     (3) เงนิทุนการศกึษา ส าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา   2,000  บาท 

            (4) เงนิกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น        150,000  บาท 

              หรอืพืน้ที่ 

  - เงินช่วยพิเศษ                 5,000  บาท 

  - เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)    518,395  บาท  

 - เงินช่วยเหลอืค่าครองชีพผูร้ับบ านาญ (ชคบ.)                    31,840  บาท 

   แผนงานการพาณิชย์  (กิจการประปา) 

   ประมาณการรายรับทั้งสิน้                  4,840,500 บาท  

   รายได้                         4,840,500 บาท

     -ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า       4,500,000 บาท 

     -ค่าเช่ามาตรวัดน้ า             300,000 บาท

     -ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร              20,000 บาท 

   ผลประโยชน์อื่น                20,000 บาท 

     -ค่าธรรมเนียม               20,000 บาท

   รายได้เบ็ดเตล็ด                      500 บาท

   โดยมีประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้            

   งานกิจการประปา    รวม                  4,840,500 บาท 

   งบบุคลากร     รวม              1,031,300 บาท 

   เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)    รวม              1,031,300  บาท 

   - เงนิเดือนพนักงาน                    562,300  บาท 

   - ค่าจา้งลูกจ้างประจ า            469,000  บาท 

   งบด าเนินงาน     รวม     2,979,000 บาท 

   ค่าตอบแทน     รวม                      8,000 บาท 

   - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.             3,000 บาท 

   - เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร                5,000 บาท 

   ค่าใช้สอย     รวม                  341,000 บาท 

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             256,000 บาท 

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น     25,000 บาท 

      -ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ             25,000 บาท 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                           60,000  บาท

   ค่าวัสดุ      รวม         629,000 บาท 

   - วัสดุส านักงาน                       40,000 บาท 

   - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               20,000 บาท 

                 /วัสดุ.... 
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   - วัสดุก่อสร้าง                   200,000  บาท 

   - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง               4,000  บาท      

   - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             30,000  บาท 

   - วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์                     300,000  บาท 

   - วัสดุคอมพิวเตอร์              30,000  บาท 

   - วัสดุอื่น                  5,000  บาท 

   ค่าสาธารณูปโภค    รวม     2,001,000  บาท 

   - ค่าไฟฟ้า          2,000,000  บาท 

   - ค่าบริการไปรษณีย์                 1,000 บาท

   งบลงทุน     รวม                  700,000 บาท 

   ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง    รวม                  700,000 บาท

       - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         700,000 บาท 

  งบกลาง      รวม                130,200 บาท 

     งบกลาง     รวม                130,200 บาท 

   - ส ารองจ่าย                         33,390 บาท 

   - เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)        96,810 บาท 

    ทั้งหมดนี้เป็นงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้จัดท า      

   ขึน้มา ในส่วนเทศบาลและกิจการประปา  ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมว่า ในเอกสาร 

   หนา้ที่ 6สรุปงบประมาณรายจ่ายทุกแผนงาน พ.ศ.2563 เฉพาะเทศบาลไม่รวมกิจการ 

  ประปา จะเป็นรายการของรายจ่ายรวมทุกแผนงานของทุกกอง  และในแต่ละแผนงาน 

   จะมีการระบุไว้วา่ตั้งจ่ายจากเงนิประเภทใด  และในส่วนของร่างโครงการฯ สามารถ 

  ปรับเปลี่ยนจ านวนเงินได้ แต่ตอ้งไม่เกินยอดรวมที่ตั้งไว้ โดยร่างโครงการฯ จะผา่น 

  หัวหนา้ฝา่ย  หัวหนา้กอง และปลัดเทศบาลเซ็นต์รับทราบ  ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ 

  งบประมาณ  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านดูร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   หนา้ 19 แผนงานเคหะชุมชน  งบด าเนินการ 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 

153,000 บาท เหตุผลที่ปีนีต้ั้งงบประมาณสูงกว่าปีที่ผา่นมา  เนื่องจากตั้งไว้เพื่อ 

รองรับการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้ง 

ของเทศบาลตามระเบียบฯ  และในหน้า 23 แผนงานเคหะชุมชน งบด าเนินงาน 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตัง้ไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานรถขยะที่ต้องปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 

และค่าซ่อมแซมตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมส าหรับรถขยะ จ านวน 

3 คัน และรถดูดส้วม 1 คัน ขออนุญาตน าเรียนช้ีแจงต่อสภา 

            /ประธานสภาฯ.... 
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ประธานสภาฯ   ตามที่ท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงกิจการประปาใหส้ภาทราบ  มีสมาชิก

   ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่  เชิญนายจีรศักดิ์ฯ    

นายจีรศักดิฯ์   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล 

ทุกท่าน  ผมนายจีรศักดิ์  ม่วงสุข สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ในส่วนของร่าง         

เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ปลัดได้ช้ีแจง 

   โดยมีการจัดท าขึ้นทุกปี โครงการต่างๆ ก็อยู่ในเกณฑเ์ดียวกัน มีเพียงงบประมาณ 

ที่ลดลง ขออนุญาตสอบถามเพื่อเป็นความรู้ ในส่วนของงานบริหารงานคลัง ในหน้า 9 

เงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้  42,000 บาท เมื่อเทียบกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ตั้งไว้ 78,000 บาท ยอดงบประมาณต่างกัน ขอทราบรายละเอียดในการตัง้เงิน 

ประจ าต าแหนง่ 

ปลัดเทศบาล   ขอเรียนใหท้ราบว่า ในการตั้งงบประมาณส่วนของเงนิเดือนและเงินประจ า 

   ต าแหน่ง จะต้องตัง้งบประมาณตามกรอบอัตราก าลัง แต่เนื่องจากในส่วนของกองคลัง 

   มีเพียงต าแหนง่ผูอ้ านวยการกองคลัง แตใ่นส่วนของกองสาธารณสุขมีทั้งผูอ้ านวยการ 

   กองและหัวหน้าฝ่ายอีก 2 ต าแหน่ง ท าให้งบประมาณที่ตัง้ไว้สูงกว่ากองคลัง ซึ่งในส่วน 

   ผูอ้ านวยการกอง ได้รับเงินประจ าต าแหนง่เดือนละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายได้รับ 

   เงนิประจ าต าแหน่งเดือนละ 1,500 บาท 

นายจีรศักดิ์ฯ   ขอสอบถามเรื่องเงนิกู้เพื่อสร้างอาคารส านักงานของเทศบาล ซึ่งได้มกีาร 

ตั้งงบประมาณไว้เพื่อช าระเป็นเงินต้นและดอกเบีย้เป็นประจ าทุกปี  อยากทราบว่า 

ปัจจุบันมยีอดเงนิต้นและดอกเบีย้ที่ตอ้งช าระเป็นจ านวนเท่าใด  

ปลัดเทศบาล   ปัจจุบันเทศบาลช าระเงนิต้นและดอกเบีย้ถึงงวดที่ 6 ซึ่งได้มกีารตัง้จา่ยไว้ทุกปี  

และสัญญากู้มีก าหนดระยะเวลาการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ตามสัญญา จ านวน   

15 ปี ซึ่งในแต่ละปีจะต้องมีการจ่ายเงนิจ านวน  1,990,184 บาท 

นายจีรศักดิ์ฯ   ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่มี 

   การตัง้งบประมาณเพื่อเปิดอาคารส านักงานไว้ ขอสอบถามว่าจะไม่มกีารเปิดอาคาร 

   ส านักงานในปีงบประมาณนี้ใช่หรอืไม่ 

ปลัดเทศบาล   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขออนุญาตตัดงบประมาณส่วนนี้ออก เนื่องจาก 

   จะมีการเลือกตั้ง และปลัดเทศบาลอยู่ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ ไม่เหมาะสมที่จะท าการเปิด 

   อาคารส านักงาน หากในปีต่อไปมีคณะผูบ้ริหารเข้ามา สามารถโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

   เพื่อเปิดอาคารส านักงานได้ ซึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหาร  จงึขออนุญาตที่จะไม่ตั้ง 

   งบประมาณในร่างเทศบัญญัตินี้  

นายจีรศักดิ์ฯ   แผนงานสาธารณสุข หน้า 16  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า 

   ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (5) ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการบริหารด้านสาธารณสุข 

             /ขอสอบถาม..... 
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ขอสอบถามว่า ในการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ตัง้งบประมาณไว้ 

ในข้อนีด้้วยหรอืไม่         

ปลัดเทศบาล   ขอเรียนว่าส าหรับค่าใช้จ่ายในการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  

ได้ตัง้งบประมาณไว้ในค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 75,000 บาท ในส่วน 

ของค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการบริหารด้านสาธารณสุขจะเป็นการอบรมด้านสาธารณสุข 

ในกลุ่มตา่ง ๆ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีขอ้สงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมไม่มที่านใดมีข้อสงสัยหรือขอ้ซักถาม ต่อไปจะเป็นการขอมต ิ

ที่ประชุมในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการรับหลักการวาระที่ 1 ของร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรอืไม่ 

ที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับหลักการวาระที่ 1  ของร่างเทศบัญญัติ 

 งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 จ านวน 9 ท่าน           

 (1. นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข 2.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  3.นายวิศาล สามัคคีธรรม           

4.นางมลตา  ชัยเจรญิ 5.นายมานพ  ชนะเลิศ 6.นายต้น  วงษ์เพ็ชร 7.จ.ส.อ.สมศักดิ์  

ชมวงษ์  8.ร้อยตรมีนัส  แย้มมาลี  และ 9.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์)  

ประธานสภา   เมื่อที่ประชุมได้มีมติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของร่างเทศบัญญัติ

 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2563 เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว            

 ตามระเบียบจะต้องมีการก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติและพิจารณาคัดเลือก

 สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการดังกล่าวตามจ านวนที่ก าหนด ในญัตติที่ 1   

  ในส่วนของระเบียบขอให้เลขานุการสภาเป็นผู้ช้ีแจง        

เลขานุการสภา   เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบในวาระที่ 1  คือ การรับหลักการของ

 ร่างเทศบัญญัติแล้ว ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณาเลือกสมาชิกสภาเทศบาล    

 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติของสภาเทศบาลต าบลหนองบัวและสมาชิกสภา

 เทศบาลจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ซึ่งใน หมวด 8 คณะกรรมการสภา 

  ท้องถิ่น ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก 

  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก สภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา 

  ท้องถิ่นชุดตา่งๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น (3)คณะกรรมการ 

  แปรญัตติร่างขอ้บัญญัติ ซึ่งข้อ 103 ได้ก าหนดคณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย 

    สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแตไ่ม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งสมาชิกสภา 

  เทศบาลต าบลหนองบัวต้องเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภาของร่าง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และต้องเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลครบตาม 

จ านวนที่เสนอ  และในการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

/ตามข้อ 107.... 
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ตามข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีการเลอืกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก 

สภาท้องถิ่นหรอืผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น 

สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก 

สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผูเ้สนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

ประธานสภา   ตามที่เลขานุการสภาได้ช้ีแจงรายละเอียดและวธิีการในการก าหนดจ านวน 

   คณะกรรมการแปรญัตติและพจิารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อไปขอให้ 

   ที่ประชุมได้พิจารณาในการเสนอก าหนดจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเป็น 

   คณะกรรมการแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

   พ.ศ. 2563 ซึ่งตามระเบียบต้องก าหนดจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแตไ่ม่เกินเจ็ดคน  

   ขอเชญิเสนอ 

นายมานพฯ   ขอเสนอญัตติที่ 1 เสนอจ านวนสมาชิกสภาเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

   จ านวน 4 คน 

ประธานสภาฯ   ขอผูร้ับรอง            

ที่ประชุม  มีผู้รับรองจ านวน  8 ท่าน (1.นายวิศาล สามัคคีธรรม 2.นางมลตา  ชัยเจรญิ  

3.นายต้น   วงษ์เพ็ชร    4.ร้อยตรมีนัส   แย้มมาลี  5.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  

6.จ.ส.อ.สมศักดิ์    ชมวงษ์ 7. ร้อยตรสีุรชัย  เกษมโศธน์  และ 8. นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข)  

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่  ถ้าไม่มสีมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็น

   อย่างอื่น  ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดจ านวน 

   คณะกรรมการแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติดังกล่าว  จ านวน 4 คน 

ที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์จ านวน  8 ท่าน  (1. นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข  

 2.นายวิศาล   สามัคคีธรรม   3.นางมลตา   ชัยเจรญิ  4.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  

  5.นายต้น   วงษ์เพ็ชร    6.จ.ส.อ.สมศักดิ์    ชมวงษ์ 7.รอ้ยตรีมนัส   แย้มมาลี   

และ 8.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์)  

ประธานสภาฯ   เมื่อได้มกีารก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อไปขอให้สมาชิกเทศบาล

 เสนอในญัตติที่ 2 เพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติตามจ านวนที่ก าหนด ขอเชญิเสนอ 

  คณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภา คนที่ 1 

นายวีระศักดิ์ฯ   กระผม นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอเสนอนายจรีศักดิ์   

ม่วงสุข เป็นคณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภา คนที่ 1 

ประธานสภาฯ   ขอผูร้ับรอง 

ที่ประชุม  มีผู้รับรอง จ านวน 5 ท่าน (1.นายต้น   วงษ์เพ็ชร  2.นายวิศาล  สามัคคีธรรม

3.ร้อยตรสีุรชัย เกษมโศธน์ 4.นายมานพ    ชนะเลิศ และ 5.นางมลตา  ชัยเจรญิ)  

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรอืไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภา    

   ในการเห็นชอบให้นายจีรศักดิ์  มว่งสุข  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 

/ที่ประชุม.... 
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ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 ท่าน (1. นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  

 2.นายวิศาล   สามัคคีธรรม   3.นายมานพ    ชนะเลิศ  4.นายต้น   วงษ์เพ็ชร     

5.จ.ส.อ.สมศักดิ์    ชมวงษ์  6.รอ้ยตรีมนัส   แย้มมาลี  และ 7.รอ้ยตรีสุรชัย   

เกษมโศธน์) 

ประธานสภาฯ   ขอให้ที่ประชุมสภาเสนอคณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภา คนที่ 2  

ในญัตติที่ 3  

นางมลตาฯ   ดิฉัน นางมลตา  ชัยเจรญิ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอเสนอ 

นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภา คนที่ 2 

ประธานสภาฯ   ขอผูร้ับรอง 

ที่ประชุม  มีผู้รับรอง จ านวน 7 ท่าน (1.นายวิศาล   สามัคคีธรรม  2.จ.ส.อ.สมศักดิ์    

ชมวงษ์  3.ร้อยตรีมนัส   แย้มมาลี 4. นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข  5.นายมานพ    ชนะเลิศ 

6.นายต้น   วงษ์เพ็ชร  และ 7.ร้อยตรสีุรชัย เกษมโศธน์)    

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรอืไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภา    

ในการเห็นชอบให้นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 ท่าน (1.นายวิศาล   สามัคคีธรรม   

 2.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข  3.นายมานพ    ชนะเลิศ 4.นายต้น   วงษ์เพ็ชร    

 5.จ.ส.อ.สมศักดิ์    ชมวงษ์  6.รอ้ยตรีมนัส   แย้มมาลี และ 7.รอ้ยตรีสุรชัย   

 เกษมโศธน์)  

ประธานสภาฯ   ขอให้ที่ประชุมสภาเสนอคณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภา คนที่ 3 

ในญัตติที่ 4   

นายมานพฯ   กระผมนายมานพ  ชนะเลิศ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ขอเสนอ  

ร้อยตรมีนัส  แย้มมาลี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภา คนที่ 3 

ประธานสภาฯ   ขอผูร้ับรอง 

ที่ประชุม  มีผู้รับรอง จ านวน  5 ท่าน (1.นายวิศาล สามัคคีธรรม  2.นายวีระศักดิ์   

นิ่มนวล  3. นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข 4.นางมลตา  ชัยเจริญ  และ56.รอ้ยตรีสุรชัย   

เกษมโศธน์)    

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรอืไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภา      

 ในการเห็นชอบให้ร้อยตรมีนัส  แย้มมาลี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 

ที่ประชุม  มมีตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน  7 ท่าน (1. นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข  

 2.นายวิศาล  สามัคคีธรรม  3.นางมลตา  ชัยเจรญิ  4.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล   

 5.นายต้น  วงษ์เพ็ชร    6.จ.ส.อ.สมศักดิ์   ชมวงษ์ และ 7.รอ้ยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 

ประธานสภาฯ   ขอให้ที่ประชุมสภาเสนอคณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภา คนที่ 4 

ในญัตติที่ 5  

    /นายจีรศักดิ์ฯ....  
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นายจรีศักดิฯ์   กระผมนายจรีศักดิ์  ม่วงสุข  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ  

นายวิศาล  สามัคคีธรรม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภา คนที่ 4 

ประธานสภาฯ   ขอผูร้ับรอง 

ที่ประชุม   มีผู้รับรอง  จ านวน 7 ท่าน  (1.นางมลตา  ชัยเจรญิ  2.นายมานพ  ชนะเลิศ 

3.นายต้น  วงษ์เพ็ชร  4.จ.ส.อ.สมศักดิ์   ชมวงษ์  5. ร้อยตรสีุรชัย  เกษมโศธน์ 

   6.รอ้ยตรีมนัส  แย้มมาลี  และ7.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล )   

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรอืไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภา     

 ในการเห็นชอบให้นายวิศาล  สามัคคีธรรม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน  7  ท่าน  (1. ร้อยตรสีุรชัย  เกษมโศธน์  

 2.นายมานพ  ชนะเลิศ  3.นางมลตา  ชัยเจริญ  4.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล 5.นายต้น  

วงษ์เพ็ชร   6.จ.ส.อ.สมศักดิ์   ชมวงษ์  และ 7.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี)   

ประธานสภาฯ   สรุปเป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 4 ท่าน 

ประกอบด้วยบุคคลดังนี้  1. นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข , 2. นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล ,                  

3.ร้อยตรมีนัส  แย้มมาลี , 4. นายวิศาล  สามัคคีธรรม 

ที่ประชุม  รับทราบ จ านวน 9   ท่าน (1. นายจรีศักดิ์  มว่งสุข 2.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  

3.นายวิศาล สามัคคีธรรม  4.นางมลตา  ชัยเจริญ 5.นายมานพ  ชนะเลิศ 6.นายต้น  

วงษ์เพ็ชร 7.จ.ส.อ.สมศักดิ์  ชมวงษ์  8.ร้อยตรมีนัส  แย้มมาลี  และ 9.รอ้ยตรีสุรชัย  

เกษมโศธน์)  

ประธานสภาฯ   เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ตอ่ไปจะต้องมกีารก าหนดระยะเวลาการ

 เสนอค าแปรญัตติ ขอให้เลขานุการสภาชีแ้จง 

เลขานุการสภา   เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้วจะต้องมีการก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติ 

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554หมวด 3 ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติ    

 ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ และในการพิจารณาวาระ 

  ที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ ช่ัวโมงนับแต่สภา

 ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติงบประมาณนั้น 

ประธานสภาฯ   ตามที่เลขานุการสภา ได้ชีแ้จงรายละเอียดในการก าหนดระยะเวลาการเสนอ 

  ค าแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ต่อไปขอเชญิสมาชิกสภาได้เสนอการก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ    

นายวิศาลฯ   ขอเสนอระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ ดังนี้  ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 

   ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึง 20.00 น. จ านวน  11 ช่ัวโมง  ในวันที่ 3 สิงหาคม  

   2562 ระหว่างเวลา  08.00 น. ถึง 20.00 น. จ านวน 12 ช่ัวโมง  และในวันที่ 4  

     /สิงหาคม....   
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   สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. จ านวน 4 ช่ัวโมง  

รวม  27 ช่ัวโมง 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดเสนอระยะเวลาการเสนอแปรญัตติเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มที่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น 

ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีท่านใดเสนอระยะเวลาแปรญัตติ ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ 

   ความเห็นชอบการก าหนดระยะเวลาการเสนอแปรญัตติ ในวันที่  2 สงิหาคม 2562 

   ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึง 20.00 น. จ านวน  11 ช่ัวโมง , ในวันที่ 3 สงิหาคม  

2562 ระหว่างเวลา  08.00 น. ถึง 20.00 น. จ านวน 12 ช่ัวโมง และในวันที่ 4  

สิงหาคม  2562  ระหว่างเวลา  08.00 น. ถึง 12.00 น. จ านวน 4 ช่ัวโมง  

รวม  27  ช่ัวโมง 

ที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จ านวน 9   ท่าน (1. นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข  

 2.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  3.นายวิศาล สามัคคีธรรม  4.นางมลตา  ชัยเจริญ  

 5.นายมานพ  ชนะเลิศ 6.นายต้น  วงษ์เพ็ชร 7.จ.ส.อ.สมศักดิ์  ชมวงษ์   

 8.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี  และ 9.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์)  

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมได้มีมตเิห็นชอบในวาระที่ 1  การรับหลักการของร่างเทศบัญญัติ

 งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  แล้วนัน้ เพื่อให้การด าเนนิการ

 ของรา่งเทศบัญญัติดังกล่าวเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด จงึขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

 ก าหนดวันที่จะท าการประชุมในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาล 

  ได้เสนอ 

นายวีระศักดิ์ฯ  ขอเสนอการประชุมวาระที่  2 และวาระที่  3 โดยท าการประชุมในวันที่  8

สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น.      

ประธานสภาฯ   ขอผูร้ับรอง 

ที่ประชุม  มีผู้รับรอง  จ านวน 8 ท่าน  (1. นายจรีศักดิ์  มว่งสุข 2.นายมานพ  ชนะเลิศ  

3.นางมลตา  ชัยเจรญิ  4.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล 5.นายต้น  วงษ์เพ็ชร     

 6.จ.ส.อ.สมศักดิ์   ชมวงษ์   7.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี และ 8 ร้อยตรสีุรชัย   

 เกษมโศธน์)   

ประธานสภาฯ   มีท่านใดเสนอเป็นวันอื่นหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มที่านใดเสนอเป็นวันอื่นแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ขอมตทิีป่ระชุมว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกับการก าหนดวันประชุม 

ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 8  สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบกับการก าหนดวันประชุมวาระที่  2 และวาระที่  3 ของการ

พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่  

       /7 สิงหาคม....  
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8 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น. จ านวน 9  ท่าน (1. นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข 

 2.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  3.นายวิศาล สามัคคีธรรม  4.นางมลตา  ชัยเจริญ         

 5.นายมานพ  ชนะเลิศ 6.นายต้น  วงษ์เพ็ชร 7.จ.ส.อ.สมศักดิ์  ชมวงษ์   

 8.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี  และ 9.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์)  

เลขานุการสภาฯ  เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดวันประชุมวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ของ

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น. ขอแจ้งต่อสภาทราบว่าจะส่งหนังสือเชญิ

ประชุมวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2562 ซึ่งตามระเบียบฯ ได้ก าหนด

ไว้วา่หากเป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจง้ได้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจา่ย  เพื่อตั้งจ่ายรายการการใหม่   

        หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ   วาระนีเ้ป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการ 

ใหม่หมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ขอให้ 

เลขานุการสภาได้ชีแ้จงรายละเอียดการด าเนินการดังกล่าว 

เลขานุการสภา   ด้วยทางสภาเทศบาลต าบลหนองบัว ได้รับเรื่องจากเทศบาลต าบลหนองบัว 

 ในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดนิ 

และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งในการขอโอนครั้งนีจ้ะมีทั้งในส่วน 

   ของค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ ์ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ส านักงาน และ 

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ 

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )  

พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การ 

โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ 

ของสภาท้องถิ่น  สภาเทศบาลจงึได้น าเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย 

   ตั้งจา่ยรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เข้าที่ประชุมสภาเทศบาล    

   เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัตโิอนงบประมาณดังกล่าว  

ประธานสภาฯ   ขอเชญิปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณตั้งจา่ย 

รายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ปลัดเทศบาล   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภา 

เทศบาลทุกท่าน ขออนุญาตชีแ้จงตอ่สภาว่าในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

   งบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้มีการตั้งหมวดค่าครุภัณฑไ์ว้  ซึ่งได้ให้ทางผู้อ านวยการ 

   แตล่ะกองได้ส ารวจความต้องการครุภัณใ์นแต่ละกอง เนื่องจากเป็นเครื่องมอืในการ 

                /ปฏิบัติงาน....  
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   ปฏิบัติงาน ซึ่งแตล่ะกองได้แจง้ความประสงค์ในการตอ้งการครุภัณฑม์ายังเทศบาล  

   จงึมคีวามประสงค์ที่จะขอโอนงบประมาณตั้งจา่ยรายการใหม่ของเทศบาล 

   ต าบลหนองบัว ประกอบด้วย 

    1. ครุภัณฑส์ านักงาน 

    โดยการโอนงบประมาณตั้งจา่ยรายการใหม่ของเทศบาลต าบลหนองบัว  ดังนี้ 

1.1 ส านักปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน  ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑส์ านักงาน  จ านวน 3 รายการ 

งบประมาณรวมทั้งสิน้ 15,000.-  บาท  ประกอบด้วย 

          1.  ตู้เหล็ก 2  ลิ้นชัก  จ านวน  1  ตู้  ราคา   2,800.-  บาท 

          2.  ตูก้ระจก 2 บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 2 ตู้ ตู้ละ 4,500.- บาท 

          ราคา   9,000.-  บาท 

          3.  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  ตัว ราคา   3,200.-  บาท 

     โดยขอโอนลดงบประมาณจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร 

    ทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย   ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ 

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (7)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
งบประมาณตั้งไว้  150,000.- บาท  คงเหลือก่อนโอนจ านวน  109,040.-  บาท   
ขอโอนลด  15,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน   94,040.- บาท 

      1.2  ส านักปลัด  แผนงานการศกึษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  

          หมวดค่าครุภัณฑ ์   ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน  ขออนุมัตจิัดซื้อครุภัณฑ์ 

          ส านักงาน  จ านวน  1  รายการ  งบประมาณรวมทั้งสิน้  3,000.-  บาท   

          จงึขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

              1.  เก้าอีท้ างานส าหรับพนักงาน จ านวน  1  ตัว ราคา   3,000.-บาท 

โดยขอโอนลดงบประมาณจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร 

ทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น ๆ (7)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

งบประมาณตั้งไว้  150,000.- บาท คงเหลอืก่อนโอนจ านวน 94,040.-บาท   

ขอโอนลด  3,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืหลังโอน  91,040.-  บาท 

      1.3 ส านักปลัด  แผนงานการศกึษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

          หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน  ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ 

          ส านักงาน  จ านวน  1  รายการ  งบประมาณรวมทั้งสิน้  3,200.-  บาท   

          จงึขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  ประกอบด้วยโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จ านวน  1 ตัว  

ราคา   3,200.-  บาท 

                 /โดยขอโอนลด.... 
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โดยขอโอนลดงบประมาณจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร 

ทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ 

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (7)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

งบประมาณตั้งไว้  150,000.-บาท คงเหลือก่อนโอนจ านวน 91,040.-บาท   

ขอโอนลด  3,200.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืหลังโอน 87,840.-  บาท 

1.4  กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง   หมวดค่าครุภัณฑ ์ 

ประเภท ครุภัณฑส์ านักงาน  ขออนุมัตจิัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  2  

รายการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  22,000.-  บาท  ประกอบด้วย 

     1. โต๊ะท างานระดับช านาญงาน พร้อมกระจก ขนาด 4.5 ฟุต จ านวน  

1 ตัว  ราคา   6,200.- บาท 

2. ตู้เหล็กแบบ   4  ลิน้ชัก  จ านวน  2  ตู้  ตู้ละ  7,900.- บาท               

ราคา 15,800.- บาท 

                               โดยขอโอนลดงบประมาณจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร 

                    งานคลัง   งบบุคลากร  หมวดเงนิเดือน (ฝา่ยประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

                    งบประมาณตั้งไว้  1,868,700.- บาท  คงเหลือก่อนโอนจ านวน   

                    384,724.04 บาท  ขอโอนลด  22,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลือ 

                    หลังโอน  362,724.04  บาท 

    1.5 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน  ขออนุมัติจัดซือ้ครุภัณฑส์ านักงาน 

จ านวน  2 รายการ  งบประมาณรวมทั้งสิน้  6,400.-  บาท  ประกอบด้วย 

            1.  เก้าอีท้ างานส าหรับพนักงาน จ านวน  1 ตัว ราคา  3,200.- บาท 

            2.  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  จ านวน  1 ตัว  ราคา   3,200.-  บาท 

โดยขอโอนลดงบประมาณจาก  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร 

ทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับ 

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในการ 

เดินทางไปราชการ  งบประมาณตั้งไว้  30,000.- บาท  คงเหลือก่อนโอน 

จ านวน 22,540.-  บาท  ขอโอนลด 6,400.-  บาท  งบประมาณคงเหลือ 

หลังโอน  16,140.-  บาท 

1.6  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน  ขออนุมัติ 

จัดซื้อครุภัณฑส์ านักงาน  จ านวน  1 รายการ  งบประมาณรวมทั้งสิน้  3,200.- บาท  

ประกอบด้วย  เก้าอีท้ างานส าหรับพนักงาน จ านวน  1 ตัว ราคา 3,200.-บาท 

 

        /โดยขอโอนลด.... 
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โดยขอโอนลดงบประมาณจาก  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป 

    เกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 

    ราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น ๆ  (3) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป 

ราชการ  งบประมาณตั้งไว้  30,000.- บาท  คงเหลือก่อนโอนจ านวน   25,140.-  บาท   

ขอโอนลด  3,200.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืหลังโอน  21,940.-  บาท 

1.7  กองคลัง กิจการประปา  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา    

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน  ขออนุมัติจัดซือ้ครุภัณฑส์ านักงาน  

จ านวน  2 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น  7,800.-  บาท  ประกอบด้วย 

             1. ตู้เหล็ก 2  ลิ้นชัก    จ านวน  1  ตู้ราคา   2,800.-  บาท 

       2. โซฟา     จ านวน    1  ชุด  ราคา   5,000.-  บาท 

โดยขอโอนลดงบประมาณจาก  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 

       หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้  2,450,000.- บาท 

      คงเหลือก่อนโอนจ านวน   1,040,657.85  บาท  ขอโอนลด  7,800.-  บาท 

      งบประมาณคงเหลือหลังโอน  1,032,857.85  บาท 

                               2. ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์    

โดยการโอนงบประมาณตั้งจา่ยรายการใหม่ของเทศบาลต าบลหนองบัว 

ประกอบด้วย 

2.1 ส านักปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  ขออนุมัตจิัดซื้อครุภัณฑค์อมพิวเตอร์   จ านวน  5  รายการ  

งบประมาณรวมทั้งสิน้  41,800.-  บาท  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ณ  วันที่  15 มนีาคม  2562  ประกอบด้วย 

1. เครื่องพิมพ์   Multifunction  เลเซอร์  หรอื LED  ขาวด า จ านวน  1 เครื่อง  

ราคา 9,000.- บาท  คุณลักษณะพืน้ฐานตามรายละเอียดของเกณฑร์าคากลางและ

คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  หน้าที่  19  ล าดับที่ 51 )  

         2. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด 

ไม่น้อยกว่า 19 นิว้) จ านวน  1 เครื่อง   ราคา  22,000.-  บาท คุณลักษณะพืน้ฐาน 

ตามรายละเอียดของเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  

หนา้ที่  4   ล าดับที่  8 ) 

         3. เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน   

1 เครื่อง ราคา 4,300.- บาท   คุณลักษณะพืน้ฐานตามรายละเอียดของเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  หน้าที่ 16   ล าดับที่ 42 ) 

 

 

        /4.เครื่องส ารอง.... 
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         4. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง ราคา 2,500.-บาท 

    คุณลักษณะพืน้ฐานตามรายละเอียดของเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 

   ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  หน้าที่   22 ล าดับที่  61) 

         5. จอภาพแสดงขนาดไม้น้อยกว่า 21.5 นิว้ จ านวน 1 เครื่อง ราคา 4,000.- บาท 

     คุณลักษณะพืน้ฐานตามรายละเอียดของเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 

   ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  หน้าที่ 21 ล าดับที่  60 ) 

โดยขอโอนลดงบประมาณจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (7)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  งบประมาณตั้งไว้ 

150,000.- บาท คงเหลือก่อนโอนจ านวน  87,840.-บาท ขอโอนลด  41,800.- บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน  46,040 .-  บาท  

2.2 ส านักปลัด  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ ขออนุมัตจิัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

จ านวน 3 รายการ งบประมาณรวม ทั้งสิน้  28,800.-  บาท ตามเกณฑร์าคากลาง 

และคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย 

       1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด 

ไม่น้อยกว่า 19 นิว้) จ านวน 1 เครื่อง ราคา  22,000.-  บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน 

ตามรายละเอียดของเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 

หนา้ที ่4 ล าดับที่ 8) 

         2. เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน   

1 เครื่อง ราคา 4,300.-บาท คุณลักษณะพืน้ฐานตามรายละเอียดของเกณฑ์ราคากลาง 

และคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  หน้าที่ 16 ล าดับที่ 42) 

         3. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA  จ านวน 1 เครื่อง  ราคา  2,500.- บาท 

     คุณลักษณะพืน้ฐานตามรายละเอียดของเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 

   ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  หน้าที่  22 ล าดับที่ 61 ) 

    โดยขอโอนลดงบประมาณจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ  (2)  ค่าใช้จ่ายในพิธี 

ทางศาสนา รัฐพิธี  งบประมาณตั้งไว้  250,000.- บาท  คงเหลือก่อนโอนจ านวน 

231,915.- บาท  ขอโอนลด  28,800.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืหลังโอน 

203,115.-  บาท  

     2.3 กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง   หมวดค่า 

  ครุภัณฑ ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ขออนุมัติจัดซือ้ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 

 

                    /จ านวน....  
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   จ านวน  5  รายการ  งบประมาณรวมทั้งสิน้  41,100.-บาท  ตามเกณฑร์าคากลาง 

  และคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ  วันที่  15  มีนาคม 2562 

   ประกอบด้วย 

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่  1  (จอแสดงภาพขนาด 

ไม่น้อยกว่า  19  นิว้)  จ านวน   1  เครื่อง   ราคา  22,000.-  บาท   คุณลักษณะ 

พืน้ฐานตามรายละเอียดของเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์  หน้าที่  4 ล าดับที่ 8 ) 

    2. เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 

      1  เครื่อง  ราคา 4,300.- บาท  คุณลักษณะพืน้ฐานตามรายละเอียดของเกณฑ์ราคา 

   กลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  หน้าที่ 16 ล าดับที่ 42 ) 

3. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท  

ราคา 5,000.-  บาท คุณลักษณะพืน้ฐานตามรายละเอียดของเกณฑร์าคากลางและ

คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  หน้าที่   22  ล าดับที่  61) 

4. เครื่องส ารองไฟฟ้า   ขนาด  1  KVA  จ านวน  1  เครื่อง   ราคา  5,800.-  

บาท คุณลักษณะพืน้ฐานตามรายละเอียดของเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  หน้าที่  22 ล าดับที่ 62) 

5. จอภาพแสดงขนาดไม้น้อยกว่า  21.5  นิ้ว  จ านวน  1  เครื่อง  ราคา 

4,000.- บาท  คุณลักษณะพืน้ฐานตามรายละเอียดของเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์   หนา้ที่  21 ล าดับที่  60 ) 

โดยขอโอนงบประมาณจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

งบบุคลากร  หมวดเงนิเดือน (ฝา่ยประจ า) ประเภทเงนิเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 

1,868,700.-  บาท  คงเหลอืก่อนโอนจ านวน  362,724.04  บาท  ขอโอนลด 

41,100.-  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน   321,624.04  บาท 

    2.4  กองชา่ง   แผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

เคหะและชุมชน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ขออนุมัติจัดซื้อ

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์   จ านวน  2  รายการ   งบประมาณรวมทั้งสิ้น  35,800.- บาท  

ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  วันที่  15  

มีนาคม  2562 ประกอบด้วย 

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่  2  จ านวน  1  เครื่อง   

ราคา  30,000.-  บาท คุณลักษณะพืน้ฐานตามรายละเอียดของเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ หน้าที่  4 ล าดับที่  9 ) 

 

        /2.เครื่องส ารอง.... 
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2. เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1  KVA จ านวน 1 เครื่อง ราคา  5,800.-  บาท  

คุณลักษณะพืน้ฐานตามรายละเอียดของเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  หน้าที่   22 ล าดับที่  62 ) 

โดยขอโอนงบประมาณจาก  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เป็น

ค่าจา้งครูฝึกสอนออกก าลังกาย (เต้นแอโรบิค)  งบประมาณตั้งไว้   35,000.-  บาท 

คงเหลือก่อนโอน  35,000.- บาท  ขอโอน  35,000.- บาท   ท าให้ไม่มีงบประมาณ 

คงเหลือหลังโอน และแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย 

หมวดอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณตั้งไว้  30,000.- บาท 

คงเหลือก่อนโอนจ านวน 16,140.- บาท  ขอโอนลด 800.-  บาท  งบประมาณคงเหลือ 

หลังโอน  15,340.-  บาท 

2.5  กองคลัง กิจการประปา  แผนงานการพาณิชย์   งานกิจการประปา   

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  ขออนุมัตจิัดซื้อครุภัณฑค์อมพิวเตอร์    

จ านวน  1 รายการ  งบประมาณรวมทั้งสิน้  5,000.-  บาท  ประกอบด้วย 

1. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จ านวน  2 เครื่อง เครื่องละ 2,500.-  บาท  

ราคา 5,000.-  บาท   คุณลักษณะพืน้ฐานตามรายละเอียดของเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  หน้าที่ 22 ล าดับที่ 61) 

โดยขอโอนลดงบประมาณจาก  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา    

หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทค่าไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้  2,450,000.- บาท   

คงเหลือก่อนโอนจ านวน  1,032,857.85  บาท  ขอโอนลด  5,000.-  บาท  

งบประมาณคงเหลือหลังโอน  1,027,857.85  บาท 

ทั้งหมดคอืรายละเอียดการโอนครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ทั้งในส่วนของเทศบาลและกิจการประปา รวมงบประมาณที่ขอโอนตั้งจา่ยรายการใหม่ 

ทั้งสิน้ 213,100.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ   มสีมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชกิมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติม  ขอมติที่ประชุมสภาในการ 

   พิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม ่ 

   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน  ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 

ของเทศบาลและกิจการประปา งบประมาณทั้งสิน้ 213,100.- บาท (สองแสน- 

หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

 

         /ที่ประชุม.... 
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ที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม ่ 

   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน  และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของเทศบาล 

และกิจการประปา งบประมาณทั้งสิน้ 213,100.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพัน- 

หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  จ านวน 9 ท่าน  (1.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข  2.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล    

3.นายวิศาล สามัคคีธรรม 4.นางมลตา  ชัยเจรญิ  5.นายมานพ  ชนะเลิศ   

6.จ.ส.อ.สมศักดิ์  ชมวงษ์  7.นายต้น  วงษ์เพ็ชร  8.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี  และ 

9.รอ้ยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 

ปลัดเทศบาล   ต่อไปจะขอความอนุเคราะห์จากสภาเทศบาล ขอโอนตั้งจา่ยรายการใหม่  

ในหมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเทศบาลได้ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 

สายเทศบาล 1/23 บริเวณอู่ช่างชัยเรียบร้อยแลว้  ปรากฏว่ามีถนนแล้วแตน่้ าไม่ไหล 

ข้ามถนน  ท าใหเ้กิดน้ าท่วมขัง โดยประชาชนจงึได้ต่อท่อจากบ้านไปที่ถนน  จงึได้ให้ 

กองชา่งไปท าการส ารวจแล้วว่าสามารถก่อสร้างระบายน้ าเพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วม 

บริเวณถนนสายนีไ้ด้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน  วันนี้จงึ 

ขอความอนุเคราะหโ์อนตั้งจ่ายรายการใหม่ของกองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  

งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ประเภทค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณูปโภค   

ขออนุมัตดิ าเนินการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. บริเวณริมถนนสายเทศบาล   

1/23 และวางท่อระบายน้ า คสล. ลอดถนน  หมู่ที่ 3 ก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล.  

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว  54  เมตร  และวางท่อ คสล. ขนาด Ø  0.40  เมตร  

พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป  คสล.  จ านวน  2 บ่อ  ความยาวรวม  9  เมตร  ตามแบบที่ 

เทศบาลก าหนด  งบประมาณ 102,000.-บาท โดยขอโอนงบประมาณจาก  

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง 

กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (1) ค่าใช้จา่ยในการเลือกตั้ง 

งบประมาณตั้งไว้  500,000.-บาท  คงเหลือก่อนโอน  500,000.-   บาท  ขอโอนลด 

102,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืหลังโอน  398,000.-  บาท  ขออนุญาต 

กราบน าเรียน 

ประธานสภาฯ   มสีมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ เชญินายจรีศักดิ์ฯ 

นายจีรศักดิ์ฯ   กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ในส่วนของการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย 

   รายการใหม่ ผมเห็นด้วยทุกรายการ เพราะเป็นความจ าเป็นของข้าราชการที่ต้องใช้ 

   ครุภัณฑใ์นการปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชนที่เดือดร้อน และขอสอบถามเพิ่มเติมว่า  

หลังจากการโอนครั้งนี้แล้วยังมีเงนิเหลืออยู่บ้างพอสมควร  ในเรื่องโบนัสพนักงาน  

ถ้าดูจากผลการปฏิบัติงานคิดว่าน่าจะได้รับโบนัสในอัตรา1.5 เท่า และเทศบาลฯ 

มีเงินเหลอืส าหรับจ่ายโบนัสประจ าปีนี้ในอัตรา 1.5 เท่าหรือไม่ 

 

     /จากการ....   
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ปลัดเทศบาล   จากการที่ได้ตรวจสอบงบประมาณกับทางกองคลัง ปัจจุบันมีเงนิที่คงเหลือ 

สามารถใช้ได้ ซึ่งเงินจ านวนนีไ้ด้หักค่าใช้จ่ายประจ ารายเดือนและเงินค่าเบีย้ยังชีพ 

ผูสู้งอายุแล้ว จ านวนหนึ่งล้านบาท ซึ่งเงินจ านวนนีต้้องใช้ส าหรับจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

   ที่จะเกิดขึ้นในช่วงสองเดอืนต่อจากนี้ไปจนสิ้นปีงบประมาณ ส าหรับเงนิโบนัสที่ทาง 

สมาชิกสภาได้สอบถามนัน้   จะใช้วธิีเก็บยอดงบประมาณที่เหลอืจา่ยตอนสิน้ปี 

งบประมาณเพื่อน ามาจ่ายเป็นโบนัสประจ าปีให้กับพนักงาน ขออนุญาตกราบน าเรียน 

ประธานสภาฯ   มสีมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชกิมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติม  ขอมติที่ประชุมสภาในการ 

   พิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม ่ 

   หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ของเทศบาล   

ขออนุมัตโิครงการก่อสร้าง จ านวน  1 โครงการ  ได้แก่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า   

คสล. บริเวณริมถนนสายเทศบาล 1/23 และวางท่อระบายน้ า คสล. ลอดถนน   

หมูท่ี่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว  54  เมตร   

และวางท่อ คสล. ขนาด Ø  0.40  เมตร พรอ้มบ่อพักส าเร็จรูป  คสล.  จ านวน  2 บ่อ   

ความยาวรวม  9  เมตร  ตามแบบที่เทศบาลก าหนด  งบประมาณ 102,000.-บาท   

(หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)  ตามที่ปลัดชี้แจง 

ที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม ่ 

   หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ของเทศบาล   

จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณริมถนนสาย 

เทศบาล 1/23 และวางท่อระบายน้ า คสล. ลอดถนน  หมูท่ี่ 3 ก่อสรา้งรางระบายน้ า  

คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว  54  เมตร และวางท่อ คสล. ขนาด Ø  0.40 เมตร  

พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป  คสล.  จ านวน  2 บ่อ ความยาวรวม  9  เมตร  ตามแบบที่ 

เทศบาลก าหนด  งบประมาณ 102,000.-บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน) จ านวน 

   9 ท่าน  (1.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข  2.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล   3.นายวิศาล สามัคคีธรรม    

4.นางมลตา  ชัยเจรญิ 5.นายมานพ  ชนะเลิศ  6.จ.ส.อ.สมศักดิ์  ชมวงษ์   

   7.นายต้น  วงษ์เพ็ชร  8.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี  และ 9.รอ้ยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 

ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในการอนุมัตกิารโอนงบประมาณตั้งจา่ย 

รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตามที่ปลัดได้ช้ีแจง 
                

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น  ๆ 

ประธานสภาฯ   มที่านใดเสนอเรื่องอื่นหรอืไม่  เชญิปลัดเทศบาลฯ 

 

               /ปลัดเทศบาล.... 
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ปลัดเทศบาลฯ  เรื่องแรก ขออนุญาตแจ้งให้สภาทราบว่า ตามที่นายกิตติรักษ์  อยู่บุญมี

ผูอ้ านวยการกองคลังได้โอนย้ายไปด ารงต าแหนง่ที่อื่น ตัง้แต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2562  

เพื่ อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทางเทศบาลฯ จึงได้มีค าสั่ งแต่งตั้ ง            

นางภัทราวรรณ  สัตยกาญจน์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงานรักษาราชการ

แทนผู้อ านวยการกองคลัง  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป     

เรื่องที่สอง เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวทุกท่านเข้าร่วมโครงการ

อบรมป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว 

ช้ัน 3  โดยเป็นงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาสังคมและ       

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 20,000.- บาท และเทศบาลสมทบ 

จ านวน 1,250 บาท โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครอบครัวจ านวน 80 คน เรื่องทีส่าม  

ขอแจ้งเรื่องค่าไฟฟ้าของศูนย์สูบน้ า 1 และ 2  ตั้งงบประมาณไว้จ านวน  500,000 

บาทแตค่่ากระแสไฟฟ้าตั้งแตเ่ดือนตุลาคม  2562  ถึงเดือน  กรกฎาคม  2562 รวม 

 10 เดือน เป็นเงินรวมทั้งสิน้ 1,005,932.36 บาท ซึ่งงบประมาณที่ตัง้ไว้ไม่เพียงพอ 

 ท าให้มีการโอนงบประมาณเพิ่มไปแล้ว จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 โอนลดงบประมาณจาก

ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ  จ านวน  350,000 บาท ครั้งที่ 2 โอนงบประมาณเพิ่มอีก

จ านวน 200,000 บาท  ซึ่งสาเหตุที่โอนหลายครั้งเนื่องจากในการโอนแตล่ะครั้ง 

ดูจากยอดค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายจริงในขณะนั้น  และในปัจจุบันมียอดงบประมาณคงเหลือ 

44,000 บาท  หากในอีก 2 เดือน งบประมาณไม่พอจ่ายจะขอโอนงบประมาณเพิ่มใน

ภายหลัง  ขออนุญาตน าเรียนต่อสภาเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่ เชญินายวีระศักดิ์ฯ 

นายวีระศักดิ์ฯ  ทางกลุ่มสหกรณ์ผูใ้ช้น้ า มีความประสงคจ์ะให้กองชา่งออกส ารวจคลองส่งน้ า 

เพราะคลองส่งน้ าสายในเกิดรั่วไม่ทราบว่ารั่วมาจากไหนโดยในวันที่ 4 สิงหาคม 2562

ทางกลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ าจะท าความสะอาดคลองส่งน้ า และหลังจากวันที่ 4 ไปแล้ว 

อยากใหท้างกองช่างออกส ารวจคลองสง่น้ าว่ามีรอยรั่วบริเวณใด หรอืไม่ 

ปลัดเทศบาล  ส าหรับเรื่องนี้จะให้ทางกองช่างออกด าเนินการส ารวจให้ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่ เชญินายจรีศักดิ์ฯ 

นายจีรศักดิ์ฯ  มีเรื่องที่จะขอความอนุเคราะหผ์า่นท่านประธานสภาเทศบาลไปยังผูบ้ริหาร 

 ปลัดเทศบาล ที่ผ่านมาทางกองช่างตอ้งเร่งท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ถ้าหาก 

ผา่นช่วงนี้ไปแล้ว ขอความอนุเคราะหใ์ห้ส ารวจเพื่อขยายเขตแนวไฟฟ้า ซึ่งมเีพื่อนสมาชิก

ฝากโครงการมา จ านวน 10 จุด ส่วนใหญ่จะเป็นเสากับสายไฟ แต่ต่บางจุดอาจมแีค่ 

ค่าสายและโคมไฟ  ในเรื่องการขยายแนวเขตไฟฟ้า อย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้ว 

ว่าเราตอ้งท าการส ารวจก่อนแล้วจึงส่งเรื่องให้การไฟฟ้าประมาณการราคา   

          / 90 วัน....... 
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 ซึ่งใช้เวลาประมาณ90 วัน ในส่วนนี้อยากให้ทางผู้บริหารส่งกองช่างออกไป

ส ารวจ อยากขอความอนุเคราะห์งบประมาณเพื่อด าเนินการเรื่องขยายเขตไฟฟ้าบ้าง  

เรื่องที่สองขอความอนุเคราะห์กองช่าง สภาเทศบาลได้ผ่านในโครงการถนนสายบ้าน

นายยรรยง  หงษ์ยนต์ บดอัดไปถึงนาวัด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์พืน้ที่ โครงการนี้จะถม

ดินไปถึงนาวัด จึงขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร ถ้ามีโครงการใหญ่ทางเทศบาลมีประวัติ

การท างานที่ดี โดยให้กองช่างท าการส ารวจเพื่อวางท่อระบายน้ าผ่านไปทางหน้า

โรงเรียนวัดศรีอุปลารามลงสู่แม่น้ า และหากเป็นไปได้ให้วางท่อระบายน้ าเพิ่มในส่วนของ

หมู่ที่ 8 จากเดิมท่อระบายน้ าของหมู่ 8 ไปเชื่อมกับหมู่ที่ 3 แล้วระบายลงสู่แม่น้ านั้น 

เนื่องจากน้ าจากหมู่ที่ 8 มีแรงดันมากกว่าท าให้ดันน้ าไหลย้อนกลับไปทางหมู่ 3 ไปท่วม

บริเวณหลังสถานีอนามัยเก่า  อยากให้ท าการแยกท่อของหมู่ 8 กับหมู่ 3 ออกจากกัน 

และวางท่อลงสู่แม่น้ าแยกกันเป็นสองท่อคู่ขนานกันไป หากภายภาคหน้าถ้ามีเรื่อง

สิ่งแวดล้อมอาจผันไปเป็นการบ าบัดน้ าเสียได้ หากจะหาที่ชาวบ้านบริจาคใหจ้ะเป็นไปได้

ยาก  จึงขอความอนุเคราะห์ให้กองช่างส ารวจท่อระบายน้ า ซึ่งปัจจุบันสร้างความ

เดือดร้อนของประชาชน  โดยสภาพปัจจุบันเป็นป่าไม่สามารภท าการเกษตรได้เลย 

เนื่องจากน้ าท่วม ซึ่งหากมีงบประมาณขอเสนอโครงการนีไ้ว้ดว้ย 

ประธานสภาฯ  แนวโรงเรียนมที่ออยู่แล้ว เสนอใหมใ่ห้เพิ่ม 1 ท่ อเป็น 2 ท่อแนวคู่ใช่หรอืไม่ 

คุณจีรศักดิ์ฯ  ใช่ แตต่้องดูความเป็นไปได้ 

ปลัดเทศบาล  ส าหรับเรื่องนี้จะให้ทางกองช่างไปส ารวจ 

นายบรรเทิงฯ  ขอชีแ้จงเรื่องการส ารวจขยายเขตไฟฟ้าที่ท่านสมาชิกได้แจง้ ขั้นตอนคือ 

 เทศบาลจะต้องรวบรวมโครงการส่งให้ทางการไฟฟ้าเพื่อให้ค านวณประมาณราคา และ    

เมื่อค านวณประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว จะมีระยะเวลาด าเนินการให้เราด าเนินการ

ภายใน 6 เดือน หากเราไม่ด าเนินการภายใน 6 เดือนจะมีค่าใช้จ่าย  ส่วนเรื่อง          

การวางท่อของหมู่ 8 และหมู่ 3 ผมคิดว่าเราไม่ต้องวางท่อคู่กัน แต่ใช้วิธีวางท่อฝั่งตรง

ข้ามซึ่งยังไม่มกีารวางท่อแทนก็ได้ 

นายจีรศักดิ์ฯ  น้ าจากหมู่ 8 จะไหลแรงกว่าน้ าจากหมู่ 3 ท าให้น้ าไหลท่วมหลังอนามัยเก่า 

 ประมาณ 1 อาทิตย์ ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ า แตท่ี่เสนอให้แยกท่อ คือถ้าเราระบายน้ า 

 จากนาวัดลงมา เพิ่มอีกจะท าให้น้ าเยอะขึน้ จะยิ่งท าให้น้ าไปท่วมบริเวณหลังอนามัย 

 เพิ่มอีกเป็นประมาณสองอาทิตย์จึงจะไหลลงสู่แม่น้ า หากท่วมเป็นเวลานานอาจ 

 ท าให้เกิดความเสียหายต่อการท าการเกษตรได้ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มที่านใดเสนอเรื่องอื่น  

 

          / ประธานสภา..... 
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ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก  ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 

 ในวันนี ้ ขอปิดการประชุม        

  

   ปิดการประชุม  เวลา   12.05  น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


