
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

วันจันทร์ท่ี  3 สงิหาคม   2563  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. นางสาวดวงแข  เทอดศักดิ์ศรี  ผูอ้ านวยการกองคลัง 

       2. นายบรรเทิง  บัวหลวง  ผูอ้ านวยการกองช่าง 

       3. นายเดชา  พุ่มพวง   ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

       4. นางสาวฐิติวัลคุ์  ภูสุ่วรรณ์  หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ 

       5. นางเต็มเดือน  ไกรเทพ   หัวหนา้ฝา่ยพัฒนาชุมชน 

       6.นางสาวจุฑามาศ ธนเดชอัมพร  หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข 

       7. นางสาวอัญชลี           จติตั้งสกุล  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ         

       8. นางอมรรัตน์  ด าข า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

      9. นางชลธิชา  ฑติะล าพูน  พนักงานวิทยุ 

     10. นางกฤติยา  กิจเจรญิ  นักวิชาการศกึษาช านาญการ 

     11. นางสาวอาริยา  เชื้อทอง   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

     12. นางจีรวรรณ  กองแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

     13. นายวัชรพงษ์  โพธิ์ศร ี   นายช่างโยธาช านาญงาน 

  /14. นางสาววิชุตา..... 
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     14. นางสาววิชุตา  บุญเลขา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

     15. นายอธิวรรษ  แสงเจริญ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

     16. นายไตรรงค์  ไกรเทพ   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

     17. จ่าสิบเอกอดุลย์ อ าพันพร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

     18. นางเพียงเนตร   สัมพดา   นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

     19. นางอ าพร  สีลับขวา  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 

     20. นายเอกสิทธิ  จิตรบรรเทา  คนงานทั่วไป 

     21. นางภัทราวรรณ สัตยกาญจน์  เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชชี านาญงาน 

     22. นางธัญญลักษณ์ นาคะ   เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชชี านาญงาน 

     23. นางนิภา  รู้ทัน   เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชชี านาญงาน 

     24. นางสาวนิภาพรรณ เกษมโศธน์  นักศึกษาฝกึงาน 

     25. นายนพเก้า  ขันธุ์ก าเนิด  นักศึกษาฝกึงาน 

     26. นางสาวอภญิญา อยู่เจริญ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

     27.  นางชฎารัตน์  คงทน   หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ 

     28. นางสมแสน  ปานรัตน์  รองปลัดเทศบาลต าบลหนองบัว 
        

        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. 2563 ไว้ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 1 กันยายน  2563 และ

ในวันนี้ได้นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 

ซึ่งจะด าเนนิการประชุมในวาระต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่   2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  สมัยสามัญ  

  สมัยที่ 2 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 

ประธานสภาฯ  ตามที่เลขานุการสภาได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  

 สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  1 ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ลงวันที่  12 มิถุนายน 2563 

 เวลา 09.00 น. ใหก้ับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบ มที่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติม 

 หรอืตัดทอนข้อความใดหรือไม่ 

/ ที่ประชุมฯ.... 
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ที่ประชุม  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชกิสภาไม่มที่านใดเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความ ขอมติที่ประชุม 

ในการรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยสามัญ   

สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 12  มิถุนายน  2563 

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  การรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  

        เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง (ฉบับที่ 5) ของเทศบาลต าบลหนองบัว 

ประธานสภาฯ  วาระนีเ้ป็นการรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ของเทศบาลต าบลหนองบัว  เชิญปลัดเทศบาล 

ปลัดเทศบาล  กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา

เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับวาระนี้ ด้วยระเบียบของการใช้แผน 

การใชง้บประมาณหากไม่มีบรรจุในแผน ไม่สามารถใช้งบประมาณได้ และในร่าง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีบางส่วนที่ยัง 

ไม่ได้บรรจุไว้ในแผน ทางเทศบาลจงึได้ด าเนินการท าการเพิ่มเติมตามระเบียบว่าด้วย 

การจัดท าแผน ซึ่งได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เมื่อวันที่ 21 

กรกฎาคม  2563 และประกาศใชเ้มื่อวันที่ 22 กรกฎาคม  2563 เรียบร้อยแล้ว 

และทางฝ่ายแผนงานและงบประมาณได้แจกเอกสารใหก้ับทุกท่านแลว้ หมายความว่า 

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ก าลังจะพิจารณาในวาระต่อไป จะต้องมีการใช้แผน

ฉบับนีเ้ข้ามาประกอบด้วยตามระเบียบ ซึ่งในวันนีจ้ะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่ารายละเอียด

ต่างๆ ที่อยู่ในร่างเทศบัญญัติได้บรรจุไว้ในแผนเรียบร้อยแล้ว  ขออนุญาตกราบน าเรียน 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรอืมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่สมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรือมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ขอมตทิี่ประชุมในการรับทราบการรายงานผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ของเทศบาลต าบลหนองบัว 

ที่ประชุม  รับทราบ 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.รอ้ยตรีสุรชัย  

เกษมโศธน์) 

 

 

           /ระเบียบวาระที่ 4.... 
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ระเบียบวาระที่  4      เรื่อง  การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

        พ.ศ.2564 

ประธานสภาฯ   วาระนี้จะเป็นการประชุมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ประกอบด้วย  3 วาระ  ดังนี้ 

วาระที่  1  การรับหลักการร่างเทศบัญญัติ  

วาระที่  2  การแปรญัตติ 

วาระที่ 3  การพิจารณาอนุมัตริ่างเทศบัญญัติ 

โดยในวันนี้ จะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่  1  การรับหลักการของร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณดังกล่าว   ซึ่งทางเลขานุการสภาได้แจกร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้สมาชิกสภา

เทศบาลทุกท่านได้พิจารณาแล้ว  โดยในส่วนของระเบียบและวิธีด าเนินการขอให้

เลขานุการสภาเป็นผู้ช้ีแจง 

เลขานุการสภา    กราบเรียนประธานสภา  รองประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   

การประชุมสภาในวาระที่ 1 นี ้เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งขออนุญาตชีแ้จงในส่วนของระเบียบและวิธี

ด าเนนิงาน ดังนี้ ด้วยทางเทศบาลต าบลหนองบัว  โดยปลัดเทศบาลปฏิบัติหนา้ที่

นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว ในสมัยการ

ประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

หมวด 3 ญัตติ  ข้อ 37 ญัตติมี 2 อย่างคือ 

(1) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 

(2) ญัตติรา่งข้อบัญญัติ   

ซึ่งในการประชุมครั้งนี ้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติของร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  ขอ้  38  ญัตตทิั้งหลายต้องท าเป็นหนังสอืยื่นตอ่ประธานสภาท้องถิ่น

ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าหา้วันและมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อย 

สองคน   แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่นอ้ยกว่าแปดคนให้มี

สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน เว้นแต่ตามกฎหมายหรอืระเบียบนีก้ าหนดวิธีการ

เสนอญัตติไว้เป็นอย่างอื่น  วรรคสาม ญัตตทิี่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการ

รับรองตามวรรคหนึ่ง  ซึ่งในการเสนอญัตติของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ทางปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวได้เสนอร่าง 

     /เทศบัญญัติ.... 
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอต่อ

ประธานสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม  2563 โดยได้เสนอต่อประธานสภา

เทศบาลต าบลหนองบัวเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด ซึ่งได้เสนอล่วงหน้าก่อนประชุม   

ไม่น้อยกว่า 5 วัน  และเป็นไปตามระเบียบ ขอ้ 38  วรรคสาม ญัตติ ที่ผู้บริหารท้องถิ่น

เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรอง ตามวรรคหนึ่ง  ข้อ 40 ใหป้ระธานสภาท้องถิ่นบรรจุ

ญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในก าหนดเวลาอันสมควร 

ในสมัยนั้น 

ทางเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัว จึงได้บรรจุญัตติดังกล่าวไว้ในการ

ประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  1 ในระเบียบวาระที่  3 เรื่อง การจัดท า         

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อ 43 ร่าง

ข้อบัญญัติตอ้งแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้  

(1) หลักการของรา่งขอ้บัญญัติ 

(2) เหตุผลที่เสนอร่างขอ้บัญญัติ 

การเสนอร่างขอ้บัญญัติใหเ้ป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติที่เสนอมาและตรวจแล้วเห็นว่าถูกต้อง  ให้ส่ง 

ส าเนาแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแตเ่ป็นการ 

ประชุมอันรบีด่วนแตไ่ม่น้อยกว่ายี่สบิสี่ช่ัวโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม และหมวด 4  

งบประมาณ  ข้อ 58  ญัตตริ่างขอ้บัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภา 

ท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งทางประธานสภาเทศบาล 

ต าบลหนองบัว ได้รับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ตามแบบเสนอร่างเทศบัญญัติซึ่งได้ท าการตรวจและเห็นว่าถูกต้องแล้ว   

จงึได้จัดส่งส าเนาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  

พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 29 กรกฎาคม  2563 

ให้กับสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งเป็นการสง่หนังสอืล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม  

โดยเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด ข้อ 45 ญัตติรา่งขอ้บัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แตท่ี่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัตใิห้พิจารณาสามวาระ 

รวดเดียวก็ได้ และตามวรรคสอง  ได้ก าหนดว่าญัตติรา่งข้อบัญญัติงบประมาณ 

จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนด 

ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมมีติรับ

หลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติงบประมาณนั้น ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุม 

เพื่อพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จงึจะพิจารณาสามวาระ 

รวดเดียวไม่ได้  ในวันนีจ้งึได้มกีารประชุมในวาระนี ้ขออนุญาตแจง้ตอ่ที่ประชุมทราบ 

 

     /ประธานสภาฯ.... 
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ประธานสภาฯ  เมื่อเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบและวิธีด าเนนิการแล้ว ขอเชญิปลัดเทศบาล  

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเชิญ 

ปลัดเทศบาล   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภา 

ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี เทศบาลผูท้รงเกียรติทุกท่าน ในวาระนีเ้ป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

   รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งในหลักการในวาระที่ 1 ต้องยื่นภายใน 

   วันที่ 15 สิงหาคม และในวันนีค้ือวันที่ 3 สิงหาคม ถือว่าเราปฏิบัติตามระเบียบ กรณีที่ 

   เสนอไม่ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม ต้องขอขยายเวลาจากผู้มีอ านาจคอืนายอ าเภอ 

   หรอืผูว้่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี ในวันนีข้ออนุญาตช้ีแจงเอกสารที่แจกให้กับทุกท่าน 

   อันดับแรกคือ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

   อันดับที่สองคือ ร่างโครงการในหมวดค่าใช้สอยได้แก่โครงการทั้งหมดที่ตั้งไว้  อันดับ 

ที่สามได้แก่ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าที่ดนิและสิ่งสร้าง โดยกองชา่ง 

ได้ท าการประมาณการในเดือนกรกฎาคม และใช้ราคากลางของเดือนพฤษภาคม 

ทั้งหมดนีค้ือเอกสารประกอบการพิจารณา ต่อไปขอให้ทุกท่านเปิดเอกสารในร่าง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา้ 12 โดย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เริ่มตั้งแตว่ันที่  1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564  

ซึ่งในการจัดท าประมาณการรายรับประมาณการรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564  ได้ให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมการประมาณการ ทั้งรายรับและรายจ่าย 

และได้ด าเนินการตามหนังสือสั่งการและระเบียบทีเ่กี่ยวกับการจัดท างบประมาณและ 

ปริมาณเงินที่มอียู่ ซึ่งในการจัดท างบประมาณในครั้งนีไ้ด้จัดท างบประมาณแบบเกินดุล 

เพื่อป้องกันการขาดดุลในการใชจ้า่ยงบประมาณ  และในการจัดท างบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  แยกออกเป็นในส่วนของเทศบาลและกิจการประปา    

ซึ่งเป็นเทศพาณิชย์  ขอชีแ้จงรายละเอียดการตัง้งบประมาณของรา่งเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหน้าที่ 7 แยกตามกองและ 

แผนงาน  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไม่สิน้สุดปีงบประมาณ จงึใชร้ายรับของ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มาใช้ในการตัง้งบประมาณ  โดยตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยเงนิเดือน  เงินคา่ตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ 

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 

 สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจา่ย 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ข้อ 4 รายได้ของเทศบาล 

 หมายถึง รายได้ตามงบการเงินประจ าปี  ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่รวมเงนิกู้  เงนิสะสม 

 และเงนิอุดหนุนทุกประเภท ใช้เป็นฐานในการค านวณอัตราเงนิเดือนและค่าตอบแทนในการจัดท า 

งบประมาณายขจ่ายประจ าปีและการจา่ยเงนิเดือนและค่าตอบแทน  และในการ 

    /ตั้งงบประมาณ.... 
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ตั้งงบประมาณรายจ่ายต้องมกีารยืนยันยอดจากกองคลัง  และในการตัง้งบประมาณ 

ใช้ฐานของปีที่ผ่านมา ได้ประมาณการรายรับ จ านวน  51,421,400.- บาท หักร้อยละ 
0.5 เป็นจ านวน 257,107.-บาท ท าให้มรีายรับเพื่อน าไปประมาณการรายจ่าย 

จ านวน  51,164,293.- บาท  แยกตามหมวด ดังนี้ 

รายได้ที่จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร      237,000  บาท 

    -ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    150,000   บาท 

    -ภาษีป้าย        87,000   บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต             248,800  บาท 

     -ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                1,500   บาท 

              -ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย     210,000   บาท 

    -ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                 4,500  บาท 

              -ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสอืรับรองการแจ้งสถานที่ 

                จ าหนา่ยอาหารหรอืสะสมอาหาร        6,000  บาท 

               -ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร       3,500  บาท 

      -ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับทะเบียนพาณชิย์           500  บาท 

      -ค่าธรมเนียมอื่น ๆ               500  บาท 

      -ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก            200  บาท 

      -ค่าปรับการผิดสัญญา           1,000  บาท 

      -ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย 

         ต่อสุขภาพ           12,000  บาท 

      -ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร         8,000  บาท 

       -ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  300  บาท 

       -ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ             750  บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                  510,400 บาท 

       -ค่าเช่าหรือบริการสถานที่         230,400 บาท 

       -ดอกเบีย้            280,000 บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด              4,600 บาท 

       -เงินที่มผีู้อุทิศให้                 100  บาท 

       -ค่าขายแบบแปลน                 500 บาท 

       -รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ              4,000 บาท 

 

 

     /หมวดรายได้.... 



- 8 - 

 หมวดรายได้จากการลงทุน       500  บาท 

        -ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สนิ      500  บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดภาษีจัดสรร              25,120,100 บาท 

        -ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                520,000 บาท 

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

        -ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ               2,600,000 บาท

         -ภาษีธุรกิจเฉพาะ            180,000 บาท

         -ภาษีสรรพสามิต         5,100,000 บาท

         -ค่าภาคหลวงแร่              60,000 บาท

         -ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม             60,000 บาท 

        -ค่าธรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมตามประมวล 

             กฎหมายที่ดนิ         2,100,000 บาท

            -ภาษีจัดสรรอื่น ๆ         100 บาท

  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                25,300,000 บาท 

     เงนิอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหน้าที่และ 

    ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า                  25,300,000 บาท 

หัก  0.50 %  ตามระเบียบ 257,107.- บาท  คงเหลือ  51,164,293.-  บาท ซึ่งเป็น
ยอดตั้งจา่ยในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 โดยมีการประมาณการรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564  แยกตามแผนงานดังนี้ 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบรหิารทั่วไป    รวม      10,759,740   บาท 

   งบบุคลากร     รวม    7,807,040       บาท 

   เงนิเดือน  (ฝ่ายการเมือง)   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 

     เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม       4,716,800       บาท 

   - เงินเดอืนพนักงาน            4,082,400    บาท 

 

            /-เงินเพิ่ม.... 
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  - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                         84,000     บาท 

   - เงินประจ าต าแหน่ง               204,000     บาท   

   - ค่าจา้งลูกจ้างประจ า              215,600     บาท 

  - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       118,800 บาท

   - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง       12,000        บาท 

   งบด าเนินงาน     รวม           2,931,700    บาท 

   ค่าตอบแทน     รวม              143,200    บาท 

  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

     ปกครองสว่นท้องถิ่น                          3,000 บาท 

  - ค่าเบีย้ประชุม                     2,000   บาท 

   - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ              5,000   บาท 

   - ค่าเช่าบ้าน                   120,000      บาท 

   - เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร             13,200      บาท 

   ค่าใช้สอย     รวม              1,899,500  บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                  618,000    บาท   

         - ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ฯลฯ 

                  - ค่าจา้งเหมาบริการแรงงาน 

                  - ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาลฯ      

  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    จ านวน                       330,000 บาท  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   

    (1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                   500,000 บาท 

   (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนศกึษาดูงานของบุคลากร 

        เทศบาล             150,000 บาท 

   (3) ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันของชาติ                10,000  บาท 

   (4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น                10,000  บาท 

   (5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและอบรมคุณธรรม จริยธรรมสามเณร   10,000  บาท     

   (6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ           130,000  บาท 

   (7) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์                    10,000 บาท 

   (8) ค่าใช้จ่าย พวงมาลา กระเชา้ดอกไม้  ช่อดอกไม้               1,500 บาท 

   (9) ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564      20,000 บาท 

 

           /ค่าบ ารุงรักษา..... 
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  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม          110,000  บาท 

 ค่าวัสดุ       รวม                    337,000 บาท  

   - วัสดุส านักงาน                    80,000 บาท 

   - วัสดุงานบ้านงานครัว                 5,000 บาท 

   - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง               30,000 บาท 

   - วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น                                                      100,000 บาท     

   - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                             1,000 บาท 

   - วัสดุคอมพิวเตอร์                   120,000 บาท 

   - วัสดุอื่น                              1,000 บาท 

   ค่าสาธารณูปโภค    รวม                 552,000 บาท  

   - ค่าไฟฟ้า              500,000 บาท 

   - ค่าบริการโทรศัพท์               15,000 บาท

   - ค่าบริการไปรษณีย์               10,000 บาท 

   - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        27,000 บาท 

   งบรายจ่ายอื่น         รวม                        1,000  บาท

   รายจ่ายอื่น        1,000 บาท 

  - โครงการที่รับภาระการถ่ายโอนตามกฎหมายฯ                        1,000 บาท 

   งบเงินอุดหนุน     รวม                        20,000 บาท 

งบเงนิอุดหนุน     รวม                   20,000 บาท 

   เงินอุดหนุน     รวม                   20,000  บาท  

   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์              

           - อุดหนุนให้แก่ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี          20,000 บาท          

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบรหิารงานคลัง        รวม             2,666,200  บาท 

   งบบุคลากร        รวม             2,114,900  บาท 

   เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)       รวม              2,114,900   บาท 

   - เงินเดอืนพนักงาน                    2,072,900  บาท 

   - เงินประจ าต าแหน่ง                    42,000  บาท    

   งบด าเนินงาน        รวม                551,300  บาท 

   ค่าตอบแทน        รวม                  16,800  บาท 

  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

     ปกครองสว่นท้องถิ่น                            3,000  บาท 

                 /-เงินช่วย.... 
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  - เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร                      13,800  บาท                       

   ค่าใช้สอย         รวม                251,000  บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                    100,000  บาท    

      -ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม  ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน ฯลฯ 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ      

    (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ         80,000    บาท 

                    (2) โครงการจัดท าแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                   40,000   บาท 

(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564           1,000    บาท 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม           30,000  บาท 

ค่าวัสดุ          รวม              183,500   บาท   

  - วัสดุส านักงาน                                50,000  บาท 

   - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                   18,000  บาท 

   - วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น                                  55,000  บาท  

   - วัสดุคอมพิวเตอร์               60,000  บาท                      

   - วัสดุอื่น                               500  บาท 

   ค่าสาธารณูปโภค    รวม               100,000  บาท 

   ค่าบริการไปรษณีย์          100,000  บาท 

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

   งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม       2,226,800 บาท 

   งบบุคลากร     รวม              2,200,100 บาท 

   เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)    รวม              2,200,100  บาท  

   - เงินเดอืนพนักงาน              589,200  บาท

   - ค่าจา้งลูกจ้างประจ า            602,000  บาท

   - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง             940,800  บาท

   - เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง                     68,100  บาท 

   งบด าเนินงาน     รวม             26,700 บาท 

   ค่าตอบแทน     รวม                16,200 บาท  

             - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

     ปกครองสว่นท้องถิ่น                                         3,000 บาท

     - เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร                      13,200 บาท    

           /ค่าใช้สอย.... 
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   ค่าใช้สอย     รวม                      10,500 บาท  

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

  - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                              500  บาท    

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   

           ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                              10,000  บาท 

   แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย    รวม          754,500 บาท 

งบด าเนินงาน        รวม          679,500 บาท 

   ค่าใช้สอย        รวม                  253,000บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                8,000 บาท 

       -ค่าบริการรายปี (GPS) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    

    (1) โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน 

          (อปพร.) ประจ าปี พ.ศ.2564               150,000 บาท 

     (2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านจัดการภัยพิบัติ 

                  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564               1,000 บาท 

   (3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่      

       และสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ.2564             

                20,000  บาท 

      (4) โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย 

          แก่นักท่องเที่ยวบริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ าแควใหญ่ 

       ประจ าปี พ.ศ.2564                          24,000  บาท                        

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม             50,000 บาท 

   ค่าวัสดุ      รวม                    426,500 บาท

   - วัสดุส านักงาน                              500 บาท 

             - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                           1,000 บาท 

   - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                       90,000 บาท 

   - วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น            320,000 บาท 

   - วัสดุเครื่องแตง่กาย                          5,000 บาท  

             - วัสดุเครื่องดับเพลิง                                       10,000 บาท 

   งบลงทุน     รวม          75,000 บาท 

      ค่าครุภัณฑ์     รวม          75,000 บาท 

            /ครุภัณฑ.์... 
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         ครุภัณฑเ์ครื่องดับเพลิง 

          -ค่าจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง           75,000 บาท 

แผนงานการศึกษา 

   งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รวม          331,400 บาท 

    งบบุคลากร     รวม                317,900 บาท 

   เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)    รวม          317,900 บาท 

   - เงินเดอืนพนักงาน              317,900 บาท                 

   งบด าเนินงาน     รวม                   13,500 บาท          

   ค่าตอบแทน     รวม                         3,000 บาท 

  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

     ปกครองสว่นท้องถิ่น                                3,000 บาท 

   ค่าใช้สอย     รวม                       10,500 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

  - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                500 บาท    

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   

           ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                     10,000 บาท 

  แผนงานการศึกษา 

  งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศกึษา  รวม       3,294,200 บาท 

    งบบุคลากร     รวม                979,900  บาท  

   เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)    รวม                979,900 บาท 

   - เงินเดอืนพนักงาน                     821,100  บาท 

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง              134,800  บาท 

   - เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง                        24,000  บาท 

   งบด าเนินงาน     รวม            1,354,300 บาท         

   ค่าตอบแทน     รวม                     53,000  บาท 

  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

     ปกครองสว่นท้องถิ่น                              3,000  บาท 

   - เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร                     50,000   บาท

   ค่าใช้สอย     รวม     703,700   บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                           85,000  บาท    

    -ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม  ค่าจา้งเหมาบริการแรงงาน         

          /รายจ่าย…. 
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     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   

   (1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศกึษา        517,200 บาท 

        (1.1) ค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ     343,000  บาท     

              (1.2) คา่จัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

       เทศบาลฯ                119,000  บาท 

       (1.3) ค่าใช้จา่ยในการจัดการต่าง ๆ ส าหรับศูนย์พัฒนา 

           เด็กเล็ก              45,200  บาท 

  (1.3.1)  ค่าหนังสอืเรียน             8,000  บาท 

  (1.3.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน             8,000  บาท 

  (1.3.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน            12,000  บาท 

  (1.3.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน                   17,200  บาท  

       (1.4) ค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู 

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      10,000 บาท  

 (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  100,000 บาท                        

   (3) ค่าใช้จ่ายพาหนะน าเด็กส่งโรงพยาบาล                   500 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม               1,000 บาท  

         ค่าวัสดุ      รวม        596,600 บาท

   - วัสดุส านักงาน                             500 บาท                       

             - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                       500 บาท 

   - วัสดุงานบ้านงานครัว                    500 บาท 

   - ค่าอาหารเสริม (นม)             594,100 บาท 

   (1) ค่าอาหารเสริม (นม)  ใหแ้ก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    134,200 บาท                      

      (2) ค่าอาหารเสริม (นม)  ใหแ้ก่เด็กของโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม         459,900 บาท 

- วัสดุคอมพิวเตอร์                1,000  บาท  

  ค่าสาธารณูปโภค    รวม            1,000 บาท 

   - ค่าไฟฟ้า                          1,000  บาท 

   งบเงินอุดหนุน     รวม        960,000  บาท 

    เงนิอุดหนุน            960,000  บาท   

   อุดหนุนสว่นราชการ  

        อุดหนุนส่วนราชการ            960,000 บาท 

      - อุดหนุนอาหารกลางวันใหแ้ก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศรอีุปลาราม  

    

 

                  /แผนงาน... 
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แผนงานสาธารณสุข 

   งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  รวม               2,069,900   บาท 

   งบบุคลากร     รวม  1,806,600 บาท 

   เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)    รวม  1,806,600 บาท 

  - เงินเดอืนพนักงาน                     1,728,600   บาท 

  - เงินประจ าต าแหน่ง                     78,000 บาท

   งบด าเนินงาน     รวม         263,300 บาท 

   ค่าตอบแทน     รวม                 55,800    บาท 

  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

     ปกครองสว่นท้องถิ่น                            3,000    บาท 

   - ค่าเชา่บ้าน                               48,000   บาท 

   - เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร            4,800     บาท 

   ค่าใช้สอย     รวม       172,000   บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

  - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                             120,000  บาท    

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   

           (1) ค่าใช้จ่ายโครงการด้านสิ่งแวดล้อม         10,000  บาท 

   (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)        

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         20,000   บาท 

   (3)  ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ         10,000   บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม           12,000  บาท 

  ค่าวัสดุ      รวม                 35,000   บาท 

    - วัสดุส านักงาน                              20,000  บาท 

   - วัสดุคอมพิวเตอร์             15,000 บาท 

ค่าสาธารณูปโภค    รวม              500  บาท 

   - คา่บริการไปรษณีย์                 500 บาท 

   แผนงานสาธารณสุข   

   งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม                 396,000  บาท 

   งบด าเนินงาน     รวม          316,000 บาท 

   ค่าตอบแทน     รวม         10,000 บาท 

 

 

           /-ค่าตอบแทน.... 
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   - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

      ปกครองสว่นท้องถิ่น              10,000 บาท

   ค่าใช้สอย     รวม           221,000 บาท

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   

  - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                            2,000 บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้ 

  (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันต่อต้านยาเสพติด                    10,000  บาท 

 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคเอดส์                              2,000  บาท                         

   (3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดนก                                  2,000  บาท        

 (4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ                         10,000   บาท                       

 (5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารด้านสาธารณสุข                   170,000  บาท        

  (6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน                     20,000 บาท    

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                           5,000 บาท        

   ค่าวัสดุ      รวม                85,000 บาท 

   - วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น             25,000  บาท   

  - วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์              60,000  บาท 

 งบเงินอุดหนุน     รวม          80,000  บาท 

       เงนิอุดหนุน     รวม          80,000  บาท 

              เงินอุดหนุนเอกชน                      

    -อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ 

      พระราชด าริด้านสาธารณสุข                      80,000 บาท

   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

   งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม                2,372,600  บาท 

   งบบุคลากร     รวม            2,141,700  บาท 

   เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)    รวม             2,141,700  บาท 

  - เงนิเดือนพนักงาน                             1,832,800  บาท 

  - เงินประจ าต าแหน่ง                        78,000 บาท 

   - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง             230,900 บาท  

   งบด าเนินงาน     รวม       190,900 บาท 

   ค่าตอบแทน     รวม                     77,900 บาท 

  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

     ปกครองสว่นท้องถิ่น                               3,000  บาท 

                 /-ค่าเชา่บ้าน.... 
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  - ค่าเชา่บ้าน              60,000  บาท 

   - เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร            14,900  บาท 

  ค่าใช้สอย     รวม               47,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

  - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                           2,000 บาท    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

                     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ            30,000  บาท 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม             15,000 บาท 

ค่าวัสดุ      รวม                       65,000 บาท 

   - วัสดุส านักงาน                           35,000 บาท 

   - วัสดุคอมพิวเตอร์               30,000 บาท 

   ค่าสาธารณูปโภค    รวม                      1,000 บาท 

   - ค่าบริการไปรษณีย์                 1,000 บาท 

   งบเงินอุดหนุน     รวม           40,000 บาท 

       เงนิอุดหนุน     รวม           40,000 บาท 

         เงินอุดหนุนสว่นราชการ              

    -โครงการขอรับเงนิอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรว่มในการช่วยเหลอื  40,000 บาท 

      ประชาชนของ อปท.ระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 2564         

   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม           230,000  บาท 

    งบด าเนินงาน     รวม                230,000  บาท 

   ค่าใช้สอย     รวม                230,000  บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  

        (1) ค่าใช้จา่ยโครงการจัดกิจกรรมจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ 

             และผูพ้ิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                    30,000 บาท 

        (2) ค่าใช้จา่ยโครงการอบรมและศกึษาดูงานพัฒนาคุณภาพชวีิต 

ผูสู้งอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                 150,000  บาท 

        (3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ                                 50,000 บาท 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

   งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม                3,112,800 บาท 

 

 

                 /งบบุคลากร.... 
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   งบบุคลากร     รวม             2,207,400  บาท 

   เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)    รวม              2,207,400 บาท 

  - เงินเดอืนพนักงาน           1,738,700 บาท

   - เงินประจ าต าแหน่ง                                             42,000  บาท  

   - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง           378,700  บาท  

   - เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง                                       48,000  บาท 

   งบด าเนินงาน     รวม      885,400  บาท

   ค่าตอบแทน           รวม                         201,400  บาท 

   - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         130,000    บาท 

    - ค่าเช่าบ้าน                      48,000  บาท 

    - เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร            23,400   บาท  

   ค่าใช้สอย     รวม                   290,000  บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                  180,000  บาท 

         -ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าจา้งเหมาแรงงาน  ฯลฯ         

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

           -ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ            30,000  บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม             80,000  บาท 

   ค่าวัสดุ                                 รวม            383,000  บาท 

  - วัสดุส านักงาน                      30,000  บาท 

   - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง            50,000  บาท                         

   - วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น           250,000  บาท 

  - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                        1,000  บาท 

   - วัสดุคอมพิวเตอร์             50,000  บาท                    

   - วัสดุอื่น                  2,000  บาท        

     ค่าสาธารณูปโภค    รวม               11,000  บาท 

  - ค่าไฟฟ้า                10,000  บาท 

   - ค่าบริการไปรษณีย์                1,000 บาท

   งบลงทุน     รวม               20,000  บาท 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            20,000 บาท 

 

 

            /ค่าบ ารุง.... 
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       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

                     -ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของเทศบาลฯ                   20,000 บาท 

   แผนงานเคหะและชุมชน 

   งานไฟฟ้าถนน     รวม            1,573,000  บาท 

   งบด าเนินงาน     รวม       160,000 บาท 

   ค่าใช้สอย                     รวม              30,000  บาท 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม            30,000  บาท                       

   ค่าวัสดุ                         รวม                   110,000  บาท                                                                  

  - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               60,000   บาท 

   - วัสดุก่อสร้าง               50,000  บาท           

   ค่าสาธารณูปโภค             รวม                 20,000  บาท                                                                                                                                

  - ค่าไฟฟ้า                               20,000  บาท 

  งบลงทุน     รวม         1,413,000  บาท 

ค่าครุภัณฑ์     รวม             499,000 บาท 

ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ        

-ติดตัง้ระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 25 จุด     499,000  บาท 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รวม            914,000  บาท 

       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

(1) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า สายเทศบาล 9      132,000  บาท 

หมูท่ี่ 3   

(2) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า             782,000  บาท 

สายเทศบาล 18/6 (หมูบ่้านรวมเหล่า) หมูท่ี่ 8 

  แผนงานเคหะและชุมชน 

   งานสวนสาธารณะ     รวม                201,800 บาท 

   งบบุคลากร     รวม                168,800 บาท 

   เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)    รวม                168,800  บาท

   - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง              144,800  บาท  

   - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                              24,000  บาท 

   งบด าเนินงาน     รวม          33,000  บาท 

   ค่าตอบแทน         รวม                     3,000  บาท 

  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

                      ปกครองส่วนท้องถิ่น                3,000  บาท 

                   /ค่าใช้สอย.... 
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   ค่าใช้สอย              รวม                      20,000  บาท 

  - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม               20,000  บาท  

   ค่าวัสดุ                           รวม              10,000 บาท 

  - วัสดุการเกษตร                        10,000 บาท 

  แผนงานเคหะและชุมชน 

   งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       รวม               2,922,800  บาท 

   งบบุคลากร     รวม            1,005,800 บาท 

   เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)    รวม            1,005,800 บาท 

   - ค่าจา้งลูกจ้างประจ า               277,500 บาท 

   - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                    723,300  บาท 

   - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                      5,000   บาท  

   งบด าเนินงาน     รวม             1,917,000 บาท 

   ค่าตอบแทน     รวม                     24,000  บาท 

  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

                      ปกครองส่วนท้องถิ่น              3,000  บาท 

   - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         21,000  บาท 

   ค่าใช้สอย                รวม     1,278,000 บาท 

                               รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    

   - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                              1,176,000  บาท 

      ค่าจ้างบริการก าจัดขยะ ค่าจา้งเหมาแรงงาน ฯลฯ   

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

      โครงการด้านการจัดการขยะ                   2,000   บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม         100,000   บาท 

   ค่าวัสดุ                          รวม          615,000  บาท 

  - วัสดุงานบ้านงานครัว                                     20,000   บาท 

   - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                       90,000   บาท   

   - วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น                     500,000   บาท 

              - วัสดุเครื่องแตง่กาย                        5,000   บาท 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

   งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รวม          3,000  บาท 

   งบด าเนินงาน      รวม          3,000  บาท 

   ค่าใช้สอย      รวม          3,000  บาท  

                       /รายจ่าย.... 
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    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

      - โครงการประชาคม                  3,000  บาท 

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  รวม         323,000  บาท 

    งบด าเนินงาน      รวม      323,000  บาท 

   ค่าใช้สอย      รวม         323,000  บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง           20,000   บาท 

 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพตา่ง ๆ                  190,000   บาท

  (3) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ศูนย์พัฒนาครอบครัว             

      และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรง 

      ในครอบครัว          110,000   บาท 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม               3,000 บาท 

   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

   งานกีฬาและนันทนาการ   รวม              41,000    บาท 

   งบด าเนินงาน     รวม       41,000    บาท 

   ค่าใช้สอย     รวม                   41,000    บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   

       (1) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา                           40,000   บาท 

  (2) ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าปี พ.ศ.2564                1,000   บาท 

   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน   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 

  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   รวม           3,087,000   บาท 

  งบลงทุน     รวม  3,087,000   บาท 

     ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง   รวม               3,087,000   บาท 

 

     /ค่าก่อสร้าง.... 



- 22 - 

     คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   ขอให้ท่านสมาชิกสภา ได้เปิดในเอกสารประมาณ

การค่าใช้จา่ยโครงการประเภทงานก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้จัดส่งใหท้่านแล้วนัน้  ประกอบด้วย 

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/25 หมู่ที่ 1  

ผวิจราจรกว้าง 4 เมตร  ยาว 207 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือรวมพืน้ที่

ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 828 ตารางเมตร พรอ้มลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.50 

เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 1 จุด จุดละ7 ท่อน 439,000  บาท 

(2) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเทศบาล 1/8 ซอย 6 หมูท่ี่ 1 ผวิจราจรกว้าง 

4 เมตร  ยาว 300 เมตร หนา 0.20 เมตร หรอืรวมพืน้ที่ก่อสรา้งไม่นอ้ยกว่า 

1,200 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 9 จุด จ านวน 7 ท่อน 7 จุด จ านวน 8 ท่อน 

2 จุด ตามแบบที่เทศบาลก าหนด   340,000  บาท 

(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 1/26  หมู่ที่ 8 ผวิ

จราจรกว้าง 4 เมตร  ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืรวมพืน้ที่

ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 468 ตารางเมตร พรอ้มลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ  

0.50 เมตร หรอืตามสภาพพืน้ที่       244,000  บาท   

(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 14/1 (ต่อเติมจากเดิม) 

หมูท่ี่ 8   ผวิจราจรกว้าง 4 เมตร  ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืรวม

พืน้ที่ก่อสรา้งไม่นอ้ยกว่า 384 ตารางเมตร    190,000  บาท 

(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 14/1 ซอย 9  

(ต่อจากเดิม) หมู่ที ่8 ผวิจราจรกว้าง 4 เมตร  ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรอืรวมพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 668 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

ข้างละ 0.50 เมตร หรอืตามสภาพพื้นที่  347,000  บาท        

(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล  14/4 (ซอยรวมใจ

พัฒนา 10) หมูท่ี่ 8 ผวิจราจรกว้าง 4 เมตร  ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรอืรวมพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

ข้างละ 0.40 เมตร หรอืตามสภาพพื้นที่  207,000  บาท 

(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 15/7 หมูท่ี่ 8 ผวิ

จราจรกว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืรวมพืน้ที่

ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

หรอืตามสภาพพื้นที่       418,000  บาท 

             

           (8) โครงการ....      
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(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล  18/5 ซอย 1 

     (หมูบ่้านรวมเหล่า) หมู่ที่ 8 ผวิจราจรกว้าง 4 เมตร  ยาว 97 เมตร หนา  

     0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสรา้งไม่นอ้ยกว่า  388 ตารางเมตร พร้อมลง 

      ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรอืตามสภาพพืน้ที ่  202,000  บาท       

(9) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเทศบาล  18/5 ซอย 2 

     (หมูบ่้านรวมเหล่า) หมู่ที่ 8   ผวิจราจรกว้าง     4 เมตร  ยาว 14 เมตร  

     หนา 0.15 เมตร หรอืรวมพืน้ที่ก่อสรา้งไม่น้อยกว่า  56 ตารางเมตร พร้อมลง 

      ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรอืตามสภาพพืน้ที ่  28,000  บาท       

 (10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล  19/2 หมู่ที่ 8 

      ผวิจราจรกว้าง   5 เมตร  ยาว  263 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืรวม 

       พื้นที่ก่อสรา้งไม่น้อยกว่า  1,315 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลท่างข้างละ 

         0.50 เมตร หรอืตามสภาพพืน้ที ่     672,000  บาท    

  แผนงานการเกษตร 

   งานส่งเสริมการเกษตร   รวม          23,000  บาท

      งบด าเนินงาน    รวม                 23,000  บาท

           ค่าใช้สอย    รวม                     23,000  บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

                ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการ และถ่ายทอด         20,000 บาท 

          เทคโนโลยีการเกษตร        

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                 3,000 บาท 

แผนงานการเกษตร 

      งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้   รวม     1,095,000  บาท 

   งบด าเนินงาน     รวม             1,095,000  บาท 

   ค่าใช้สอย     รวม                100,000  บาท 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                    100,000  บาท 

   ค่าวัสดุ      รวม                  25,000  บาท 

    - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                         20,000  บาท

   - วัสดุก่อสรา้ง                                                       5,000  บาท 

   ค่าสาธารณูปโภค    รวม                970,000  บาท 

      ค่าไฟฟ้า                      970,000  บาท 

 

                     /แผนงาน.... 
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   แผนงานงบกลาง    รวม           13,590,533 บาท 

     งบกลาง     รวม           13,590,533 บาท 

   - ค่าช าระหนี้เงินต้น งวดที่ 8/15      1,571,070  บาท 

   - ค่าช าระดอกเบีย้                     419,115  บาท  

   - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        143,000  บาท  

   - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                6,000  บาท  

   - เบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ                  7,800,000  บาท 

   - เบีย้ยังชีพคนพิการ         2,462,400  บาท 

- เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์                       72,000  บาท 

   - ส ารองจ่าย                                 23,148  บาท 

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

       รายจ่ายตามข้อผูกพัน                534,550  บาท          

          (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                       5,000  บาท 

              (2) ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตแหง่ประเทศไทย                  48,310  บาท 

                     (3) เงนิทุนการศกึษา ส าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา   1,000  บาท 

            (4) เงนิกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น        145,000  บาท 

              หรอืพืน้ที่ 

         (5) เงนิบ าเหน็จลูกจ้างประจ า          335,240 บาท 

  - เงินช่วยพิเศษ                 5,000  บาท 

  - เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)     522,430  บาท  

 - เงินช่วยเหลอืค่าครองชีพผูร้ับบ านาญ (ชคบ.)                    31,840  บาท 

   แผนงานการพาณิชย์  (กิจการประปา) 

   ประมาณการรายรับทั้งสิ้น                5,412,000  บาท  

   รายได้                       5,412,000  บาท

     -ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า                        4,950,000  บาท 

     -ค่าเช่ามาตรวัดน้ า           336,000  บาท

     -ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร            35,000  บาท 

   ผลประโยชน์อื่น              90,000  บาท 

     -ค่าธรรมเนียม                       90,000  บาท

   รายได้เบ็ดเตล็ด                          1,000  บาท

   โดยมีประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้            

   งานกิจการประปา    รวม                   5,412,000 บาท 

   งบบุคลากร     รวม               1,091,700 บาท 

            /เงินเดอืน.... 
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   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม               1,091,700 บาท 

   - เงนิเดือนพนักงาน                    595,300  บาท 

   - ค่าจา้งลูกจ้างประจ า            496,400  บาท 

   งบด าเนินงาน     รวม    3,068,500 บาท 

   ค่าตอบแทน     รวม                    8,000  บาท 

   - คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 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      769,000  บาท 

   - วัสดุส านักงาน                        70,000  บาท 

   - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ             10,000  บาท 

   - วัสดุก่อสร้าง                  250,000  บาท 

   - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง              4,000 บาท      

   - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น            50,000  บาท 

   - วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์                    350,000  บาท 

   - วัสดุคอมพิวเตอร์             30,000  บาท 

   - วัสดุอื่น                 5,000  บาท 

   ค่าสาธารณูปโภค    รวม             1,950,500  บาท 

   - ค่าไฟฟ้า         1,950,500  บาท 

   - ค่าบริการไปรษณีย์                  500  บาท

   งบลงทุน     รวม            1,105,000  บาท 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รวม            1,105,000  บาท

       - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 1,105,000  บาท 

  งบกลาง      รวม            146,800  บาท 

     งบกลาง     รวม            146,800  บาท 

   - ส ารองจ่าย                     38,560  บาท 

   - เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  108,240  บาท 

 

      /ทั้งหมดนี.้... 
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    ทั้งหมดนี้เป็นงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้จดัท า      

   ขึน้มา ในส่วนเทศบาลและกิจการประปา  ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมว่า ในเอกสาร 

   หนา้ที่ 6 สรุปงบประมาณรายจ่ายทุกแผนงาน พ.ศ.2564 เฉพาะเทศบาลไม่รวม 

   กิจการประปา จะเป็นรายจ่ายทุกแผนงาน พ.ศ.2564 ขออนุญาตน าเรียนชีแ้จงตอ่สภา 

ประธานสภาฯ   ตามที่ปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงกิจการประปาใหส้ภาทราบ  มีสมาชิก 

   ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่   

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมไม่มที่านใดมีข้อซักถาม ต่อไปจะเป็นการขอมตทิี่ประชุมในการ 

   พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับหลักการวาระที่ 1 ของรา่งเทศบัญญัติงบประมาณ 

   รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรอืไม่ 

ที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับหลักการวาระที่ 1  ของร่างเทศบัญญัติ 

 งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จ านวน 9 คน (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)  

ประธานสภา   เมื่อที่ประชุมได้มีมติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของร่างเทศบัญญัติ 

  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นที่เรียบร้อยแลว้ ตามระเบียบ 

  จะต้องมีการก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติและพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา 

  เทศบาลเป็นคณะกรรมการดังกล่าวตามจ านวนที่ก าหนด ในญัตติที่ 1  ในส่วนของ 

  ระเบียบขอให้เลขานุการสภาเป็นผู้ช้ีแจง 

เลขานุการสภา   เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบในวาระที่ 1  คอื การรับหลักการของ 

  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว ให้ที่ประชุม 

  สภาเทศบาลได้พิจารณาเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแตง่ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ของสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  และสมาชิกสภาเทศบาลจะต้องก าหนดระยะเวลา 

  เสนอค าแปรญัตติ ซึ่งในหมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ 105 ภายใต้บังคับ 

ข้อ 103 และขอ้ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้ 

เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่ 

กิจการในหนา้ที่ของสภาท้องถิ่น (3)คณะกรรมการแปรญัตติรา่งขอ้บัญญัติ ซึ่งข้อ 103 

ได้ก าหนดคณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า 

สามคนแตไ่ม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวต้องเสนอจ านวน 

คณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภาของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

และต้องเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจ านวนที่เสนอ  และในการเสนอชื่อ 

            /สมาชิกสภา.... 
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สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 

วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอ 

ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ 

สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณี 

ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผูเ้สนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

ประธานสภา   ตามที่เลขานุการสภาได้ช้ีแจงรายละเอียดและวธิีการในการก าหนดจ านวน 

   คณะกรรมการแปรญัตติและพจิารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อไปขอให ้

   ที่ประชุมได้พิจารณาในการเสนอก าหนดจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเป็น 

   คณะกรรมการแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

    พ.ศ. 2564 ซึ่งตามระเบียบต้องก าหนดจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแตไ่ม่เกินเจ็ดคน  

ขอเชญิเสนอ 

นายมานพฯ   ขอเสนอญัตติที่ 1 เสนอจ านวนสมาชิกสภาเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

   จ านวน 4 คน 

ประธานสภาฯ   ขอผูร้ับรอง            

ที่ประชุม  มีผู้รับรองจ านวน  8 คน (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  มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์จ านวน  8 คน  (1. นายจีรศักดิ์  มว่งสุข   

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

5.นายต้น   วงษ์เพ็ชร   6.จ.ส.อ.สมศักดิ์   ชมวงษ์ 7.ร้อยตรีมนัส  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 8 คน (1.นายต้น   วงษ์เพ็ชร  2.นายวิศาล  สามัคคีธรรม 

3.ร้อยตรสีุรชัย เกษมโศธน์ 4.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี  5.นายมานพ    ชนะเลิศ  

6.นางมลตา  ชัยเจรญิ 7.จ่าสิบเอกสมศักดิ์  ชมวงษ์ และ 8.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล) 

/ประธานสภาฯ.... 
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ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรอืไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภา    

   ในการเห็นชอบให้นายจีรศักดิ์  มว่งสุข  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8  คน (1.นายต้น   วงษ์เพ็ชร  2.นายวิศาล  

สามัคคีธรรม 3.ร้อยตรีสุรชัย เกษมโศธน ์4.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี  5.นายมานพ    ชนะเลิศ 

6.นางมลตา  ชัยเจริญ 7.จา่สิบเอกสมศักดิ์  ชมวงษ์ และ 8.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล) 

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมสภาเสนอคณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภา คนที่ 2  

ในญัตติที่ 3  

นางมลตาฯ   ดิฉัน นางมลตา  ชัยเจรญิ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอเสนอ 

นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภา คนที่ 2 

ประธานสภาฯ   ขอผูร้ับรอง 

ทีป่ระชุม  มีผู้รับรอง จ านวน 8 คน (1.นายวิศาล   สามัคคีธรรม  2.จ.ส.อ.สมศักดิ์       

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

6.นายต้น   วงษ์เพ็ชร  7.ร้อยตรีสุรชัย เกษมโศธน์ และ 8. นางมลตา  ชัยเจรญิ)    

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรอืไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภา    

ในการเห็นชอบให้นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 คน (1.นายวิศาล   สามัคคีธรรม   

2.จ.ส.อ.สมศักดิ์    ชมวงษ์  3.รอ้ยตรีมนัส   แย้มมาลี 4. นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข   

5.นายมานพ    ชนะเลิศ 6.นายต้น   วงษ์เพ็ชร  7.ร้อยตรสีุรชัย เกษมโศธน์  

และ 8. นางมลตา  ชัยเจริญ)    

ประธานสภาฯ   ขอให้ที่ประชุมสภาเสนอคณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภา คนที่ 3 

ในญัตติที่ 4   

นายวิศาลฯ   กระผมนายวิศาล  สามัคคีธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ขอเสนอ  

นายมานพ  ชนะเลิศ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภา คนที่ 3 

ประธานสภาฯ   ขอผูร้ับรอง 

ที่ประชุม  มีผู้รับรอง จ านวน  8 คน (1.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  2. นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข 

3.นางมลตา  ชัยเจรญิ  4. ร้อยตรมีนัส  แย้มมาลี  5.จ่าสิบเอกสมศักดิ์  ชมวงษ์   

6. นายต้น  วงษ์เพ็ชร  7.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์ และ 8.นายวิศาล  สามัคคีธรรม)    

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรอืไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภา      

 ในการเห็นชอบให้นายมานพ  ชนะเลิศ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน  8 คน (1.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล   

2. นายจรีศักดิ์  มว่งสุข 3.นางมลตา  ชัยเจริญ  4. ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี   

5.จ่าสิบเอกสมศักดิ์  ชมวงษ์  6. นายต้น  วงษ์เพ็ชร  7.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์  

และ 8.นายวิศาล  สามัคคีธรรม) 

   /ประธานสภาฯ.... 
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ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมสภาเสนอคณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภา คนที่ 4 

ในญัตติที่ 5  

ร้อยตรสีุรชัยฯ   กระผมร้อยตรสีุรชัย  เกษมโศธน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ  

นางมลตา  ชัยเจริญ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภา คนที่ 4 

ประธานสภาฯ   ขอผูร้ับรอง 

ที่ประชุม   มีผู้รับรอง  จ านวน 8 คน  (1.นายจีรศักดิ์   มว่งสุข 2.นายมานพ  ชนะเลิศ 

3.นายต้น  วงษ์เพ็ชร  4.จ.ส.อ.สมศักดิ์   ชมวงษ์  5. นายวิศาล  สามัคคีธรรม 

   6.รอ้ยตรีมนัส  แย้มมาลี  7.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล และ 8.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน)์   

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรอืไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภา      

ในการเห็นชอบให้นางมลตา  ชัยเจรญิ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน  8  คน  (1.นายจีรศักดิ์   มว่งสุข  

2.นายมานพ  ชนะเลิศ 3.นายต้น  วงษ์เพ็ชร  4.จ.ส.อ.สมศักดิ์   ชมวงษ์ 5. นายวิศาล 

สามัคคีธรรม  6.ร้อยตรมีนัส  แย้มมาลี  7.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล และ 8.ร้อยตรีสุรชัย 

เกษมโศธน์)   

ประธานสภาฯ   สรุปเป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  

ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 4 คน 

ประกอบด้วยบุคคลดังนี้  1. นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข , 2. นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล ,  

3.นายมานพ ชนะเลิศ , 4. นางมลตา  ชัยเจริญ 

ที่ประชุม  รับทราบ จ านวน 9   คน (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   เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติแลว้จะต้องมีการก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติ 

   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

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

ญัตติรา่งขอ้บัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ และในการพิจารณา 

วาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ 

สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติงบประมาณนั้น 

ประธานสภาฯ   ตามที่เลขานุการสภา ได้ชีแ้จงรายละเอียดในการก าหนดระยะเวลาการเสนอ 

  ค าแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ต่อไปขอเชญิสมาชิกสภาได้เสนอการก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ  

    /นายวิศาลฯ.... 
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นายวิศาลฯ   ขอเสนอระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ ดังนี้  ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 

   ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึง 20.00 น. จ านวน  11 ช่ัวโมง  ในวันที่ 5  สิงหาคม  

   2563 ระหว่างเวลา  08.00 น. ถึง 20.00 น. จ านวน 12 ช่ัวโมง  และในวันที่ 6 

   สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. จ านวน 4 ช่ัวโมง  

รวม  27 ช่ัวโมง  ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว (ช้ัน 2) 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดเสนอระยะเวลาการเสนอแปรญัตติเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มที่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น 

ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีท่านใดเสนอระยะเวลาแปรญัตติ ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ 

   ความเห็นชอบการก าหนดระยะเวลาการเสนอแปรญัตติ ในวันที่  4 สิงหาคม 2563 

   ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึง 20.00 น. จ านวน  11 ช่ัวโมง , ในวันที่ 5 สิงหาคม  

2563 ระหว่างเวลา  08.00 น. ถึง 20.00 น. จ านวน 12 ช่ัวโมง และในวันที่ 6  

สิงหาคม  2563  ระหว่างเวลา  08.00 น. ถึง 12.00 น. จ านวน 4 ช่ัวโมง  

รวม  27  ช่ัวโมง ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว (ชั้น 2) 

ที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จ านวน 9   คน (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.2564  แล้วนัน้ เพื่อให้การด าเนนิการ 

  ของรา่งเทศบัญญัติดังกล่าวเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด จงึขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

 ก าหนดวันที่จะท าการประชุมในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาล 

  ได้เสนอ 

นายวีระศักดิ์ฯ  ขอเสนอการประชุมวาระที่  2 และวาระที่  3 โดยท าการประชุมในวันที่  7 

สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น.      

ประธานสภาฯ   ขอผูร้ับรอง 

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

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

6.จ.ส.อ.สมศักดิ์  ชมวงษ์   7.รอ้ยตรีมนัส  แย้มมาลี และ 8 ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์)   

ประธานสภาฯ   มีท่านใดเสนอเป็นวันอื่นหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มที่านใดเสนอเป็นวันอื่นแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ขอมตทิีป่ระชุมว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกับการก าหนดวันประชุม 

ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 7  สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. 

   /ที่ประชุม.... 
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ที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบกับการก าหนดวันประชุมวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ของการ 

 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. 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.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี  และ 9.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์)  

เลขานุการสภาฯ  เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดวันประชุมวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ของ

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. ขอแจ้งต่อสภาทราบว่าจะส่งหนังสือเชญิ

ประชุมวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2563 ซึ่งตามระเบียบฯ ได้ก าหนด

ไว้ว่าหากเป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจง้ได้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ   วาระนีเ้ป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย   

หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ขอให้เลขานุการสภา 

ได้ช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินการดังกล่าว 

เลขานุการสภา   ด้วยทางสภาเทศบาลต าบลหนองบัว ได้รับเรื่องจากเทศบาลต าบลหนองบัว 

ในการขอโอนงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ประจ าป ี

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ซึ่งจะท าการโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในส่วนเทศบาล  

หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง ของกองช่าง เนื่องจากมีงบประมาณในการด าเนินการ 

ไม่เพียงพอ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร 

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2  และ 3 ) พ.ศ.2543  

หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 การโอนเงนิงบประมาณ 

รายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

เปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

สภาเทศบาลจงึได้น าเรื่องการโอนเพิ่มงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 เข้าที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติ 

โอนงบประมาณดังกล่าว จึงขอน าเรียนใหท้ี่ประชุมได้รับทราบ 

ประธานสภาฯ   ขอเชญิปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย  

หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ปลัดเทศบาล   ในการด าเนินการในวาระนี้ เป็น 2 กรณี คือ 1. การโอนงบประมาณเพิ่ม 

ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการโอนทรัพย์สิน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

            / 1.การโอน.... 
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1. การโอนงบประมาณเพิ่มในหมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  เนื่องจาก 

กองชา่งจะด าเนนิการซ่อมแซมฝ้าเพดานของส านักงานช้ัน 3  เนื่องจากเกิดการช ารุด  

ซึ่งจะด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุง 

และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของเทศบาล  

งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ 

ก่อนโอน จ านวน 33,300.- บาท (สามหมื่นสามพันสามรอ้ยบาทถ้วน) ซึ่งไม่เพียงพอ 

ในการด าเนินการซ่อมแซมดังกล่าว จึงขอโอนงบประมาณเพิ่ม จ านวน 70,000.- บาท  

(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ท าให้มีงบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม จ านวน 103,300.- บาท  

(หนึ่งแสนสามพันสามรอ้ยบาทถ้วน) โดยขอโอนลดงบประมาณจากแผนงานเคหะและ 

ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม  

งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 80,000.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ 

ก่อนโอน จ านวน 62,200.-บาท (หกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) โอนลดงบประมาณ 

จ านวน 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ท าให้มีงบประมาณคงเหลอืหลังโอนลด  

จ านวน 2,200.- บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน) และจากแผนงานเคหะและ 

ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม  

งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ 

ก่อนโอน จ านวน 18,999.09 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสตางค์) 

โอนลดงบประมาณ จ านวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ท าให้มงีบประมาณ 

คงเหลือหลังโอนลด จ านวน 8,999.09.- บาท (แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสตางค์) 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือขอ้ซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือขอ้ซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ขอมตทิี่ประชุมสภาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัตกิารโอนงบประมาณ 

รายจ่าย  หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการโอน 

งบประมาณเพิ่ม จ านวน 70,000.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ในหมวดค่าที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม 

สิง่ก่อสรา้งของเทศบาล กองชา่ง โดยขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 60,000.- บาท 

(หกหมื่นบาทถ้วน) ในหมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม กองชา่ง และ 

หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 10,000.- บาท 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัตกิารโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่า 

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในการโอนงบประมาณเพิ่ม 

จ านวน 70,000.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 

 

 

              /ค่าบ ารุง... 
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ค่าบ ารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสรา้งของ 

เทศบาล กองชา่ง โดยขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  

ในหมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม กองชา่ง และหมวดค่าสาธารณูปโภค  

ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 10,000.- บาท จ านวน 9 คน (1.นายจรีศักดิ์  มว่งสุข    

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

5. นายมานพ  ชนะเลิศ  6. นายต้น  วงษ์เพ็ชร 7. จา่สิบเอกสมศักดิ์  ชมวงษ์  

8. ร้อยตรมีนัส แย้มมาลี และ 9. รอ้ยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 

ปลัดเทศบาล   2. การโอนทรัพย์สิน เนื่องจากทางเทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 

การด าเนินการงานขยายระบบประปา บริเวณทางหลวงหมายเลข 3199 ก่อนถึงกรม 

ทหารราบที่ 29 และถนนเทศบาลที่ 7 หมู่ที่ 2 ,3 และหมู่ที่ 8 จ านวน  7,424,000.-  บาท 

 (เจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยได้ท าสัญญาจา้ง งบประมาณ จ านวน 

4,222,000.- บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที ่

CNTR – 0273/63 และได้ด าเนินการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแลว้ โดยเทศบาล 

ได้ไปท าการรับเช็คเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการดังกล่าว  ซึ่งที่ผ่านมา 

เมื่อเทศบาลได้รับเช็คจะโอนเงนิให้กับประปา เพื่อด าเนนิการเบิกจ่ายใหก้ับผูร้ับจา้ง 

แตเ่นื่องจากปัจจุบันจะต้องลงระบบอีลาแอด ท าให้เงินจ านวนดังกล่าวจะต้องเป็น 

ในส่วนของเทศบาลไม่สามารถเข้าระบบได้   ทางผูอ้ านวยการกองคลังจงึได้ติดตอ่ 

กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมบัญชีกลาง  ในกรณีนี้ทรัพย์สนิ 

จะต้องเป็นของเทศบาลไม่ใช้ในส่วนของกิจการประปา ท าให้เกิดปัญหาในกรณีท่อแตก  

กิจการประปาจะไม่สามารถใช้งบประมาณในส่วนกิจการประปาด าเนินการซ่อมแซมได้  

ปัญหาคอืทรัพย์สินที่เกิดจากสัญญาเลขที่ CNTR – 0273/63 เป็นการวางท่อประปา PE 

 เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง จงึมคีวามประสงค์ที่จะโอนทรัพย์สิน 

ตามสัญญาดังกล่าวจากเทศบาลไปให้กิจการประปาในการบริหารทรัพย์สินตอ่ไป  

ซึ่งในการด าเนินการโอนทรัพย์สินเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น จงึขอน าเรียนให้ 

ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อสงสัยหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ   ขอมตทิี่ประชุมสภาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัตกิารโอนทรัพย์สิน 

ตามสัญญาเลขที่  CNTR – 0273/63 จากเทศบาล ไปให้กิจการประปาในการบริหาร 

ทรัพย์สิน 

 

 

 

   /ที่ประชุม.... 
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ที่ประชุม  มมีตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัตกิารโอนทรัพย์สินตามสัญญาเลขที่  

CNTR – 0273/63 จากเทศบาล ไปให้กิจการประปาในการบริหารทรัพย์สิน จ านวน  

9 คน (1.นายจีรศักดิ์  มว่งสุข 2. นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  3. นายวิศาล  สามัคคีธรรม  

4. นางมลตา  ชัยเจรญิ 5. นายมานพ  ชนะเลิศ  6. นายต้น  วงษ์เพ็ชร  

7. จา่สิบเอกสมศักดิ์  ชมวงษ์ 8. ร้อยตรมีนัส แย้มมาลี และ 9. ร้อยตรสีุรชัย   

เกษมโศธน์) 
 

ระเบียบวาระที่ 6    เรื่อง  อื่น  ๆ 

ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ มที่านใดจะมีเรื่องอื่นเสนอหรอืไม่ 

ปลัดเทศบาล    6.1 ขอน าเรียนเรื่องขอแบบก่อสร้างอาคารหลังคากันแดดของศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว ตามแบบก่อสร้างที่ทางกองช่างได้แจกใหก้ับสมาชิกสภา 

ทุกท่านแลว้นั้น เนื่องจากประสบปัญหาในการด าเนินการก่อสรา้งจากการคุมงานของ 

ช่างผู้ควบคุมงาน จงึได้มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างในการปรับเปลี่ยน 

รูปแบบเพื่อให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง  ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มมีติ 

ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบในส่วนของระดับอะเสเหล็ก ซึ่งเดิมมขีนาดความสูง 0.72      

ขอปรับเปลี่ยนเป็น 0.45 ซึ่งไม่กระทบต่องบประมาณในการก่อสร้างแต่อย่างใด    

ส่งผลกับรูปแบบ ซึ่งตามระเบียบข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวด    

ค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไป 

ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จงึขอปรับความกว้างจาก  

0.72 เป็น 0.45 เพื่อไม่ให้น้ ากระเด็นย้อนกลับกรณีเกิดฝนตก ซึ่งสัญญาดังกล่าว 

ยังไม่หมดระยะเวลาของสัญญา จงึขออนุมัติจากสภาเทศบาลในการแก้ไขแบบ 

ในโครงการก่อสรา้งอาคารหลังคากันแดดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว 

ประธานสภาฯ   ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจง มีท่านใดมีข้อสงสัยหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

ทีป่ระชุม   ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ   ขอมตทิี่ประชุมสภาในการพิจารณาในการแก้ไขแบบในโครงการก่อสร้าง 

อาคารหลังคากันแดดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว ในการปรับระดับ 

ความกว้างจาก 0.72 เป็น 0.45  

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัตกิารแก้ไขแบบในโครงการก่อสรา้ง 

อาคารหลังคากันแดดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว ในการปรับระดับ 

ความกว้างจาก 0.72 เป็น 0.45 จ านวน 9 คน (1.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข  

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

 

 

        /5.นายมานพ....    
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     5. นายมานพ  ชนะเลิศ  6. นายต้น  วงษ์เพ็ชร  7. จา่สิบเอกสมศักดิ์  ชมวงษ์            

8. ร้อยตรมีนัส แย้มมาลี และ 9. รอ้ยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 

ปลัดเทศบาล  6.2 ขอแจ้งเรื่องการส่งน้ าให้กับทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  

เป็นระยะเวลา 3 เดือน วันละ 2 เที่ยว ซึ่งได้ครบระยะเวลาในการส่งน้ าดังกล่าว  

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตามมตสิภาเทศบาลต าบลหนองบัว ซึ่งเทศบาล 

ได้ท าการส่งน้ าเป็นจ านวน 186 เที่ยว รวม 2,604,000.- ลิตร และทางเทศบาล 

ได้มหีนังสือแจง้ไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวทราบในกรณีการยุติระยะ 

เวลาการส่งน้ า จงึน าเรียนใหส้มาชิกสภาได้รับทราบ  

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมหรอืไม่ 

คุณวีระศักดิ์ฯ   6.3 ขอเรียนว่าเมื่อช่วงเช้าได้รับแจง้จากชาวบ้านว่าเหมืองบริเวณลาดแหง้ 

เกิดการช ารุด ระยะทางประมาณ 500เมตร จึงขอความอนุเคราะห์ผูบ้ริหารหากมี 

งบประมาณในส่วนใดที่จะสามารถน ามาซ่อมแซมและปรับปรุง ขอให้ช่วยด าเนินการ 

แก้ไขปรับปรุงใหม้ีสภาพดี 

ปลัดเทศบาล    ขอรับเรื่องดังกล่าวไว้ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดเสนอเรื่องอื่น  

ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเรื่องอื่น ตอ้งขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม 

ประชุมในวันนี ้และขอปิดการประชุม  

    ปิดการประชุม เวลา 11.00 น. 

 

 

     (ลงช่ือ)    ผูจ้ดรายงานการประชุม 

             (นางชฎารัตน์     คงทน) 

              หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ 

 

 

 

     (ลงช่ือ)    ผูจ้ดรายงานการประชุม 

             (นางสาวปุญญิศา   สุขดี) 

       เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

 

 

 

              /คณะกรรมการ... 
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    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

    (ลงช่ือ) 

     (นายมานพ  ชนะเลิศ) 

 

    (ลงช่ือ) 

     (นายวิศาล    สามัคคีธรรม) 

 

    (ลงช่ือ) 

     (นางมลตา   ชัยเจริญ) 

 

 

     

      (ลงช่ือ) 

       (นายแทน   โหรา) 

      ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


