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- ส ำเนำ - 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง 

   สมัยสำมัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1/2562 
วันพุธที่  14   เดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2562 

ณ  หอประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง  เวลำ  09.00  น.    
  

 
ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำย
เหตุ 

1. ด.ต.สหพล  เทียมสม ประธานสภาฯ - ลาป่วย 
2. นายอัมพร  แก้วค าชาติ รองประธานสภาฯ อัมพร   แก้วค าชาติ  
3. นายระพิน  แก้วค าชาติ เลขานุการสภาฯ ระพิน  แก้วค าชาติ  
4. นายหนูน  า  ทองไสล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๑ หนูน  า   ทองไสล  
5. นายสมศรี  สิมาวัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๑ สมศรี   สิมาวัน  
6. ร.ต.อุทัย   ชาบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๑ อุทัย  ชาบุญเรือง  
7. นายมนูญ   วงษ์ชาลี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๑ มนูญ  วงษ์ชาลี  
8. นางถาวร  เจริญทัศน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๑ ถาวร  เจริญทัศน์  
9. นายขุน   จันหลอด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๒ ขุน    จันหลอด  
10. นายอุดมศิลป์  อารีกุล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๒ นายอุดมศิลป์  อารีกุล  
11. นายสนอง  ป้อมพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๒ สนอง   ป้อมพิทักษ์  
12. นางสาวอัมรินทร์ แดงสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๒ อัมรินทร์  แดงสุข  

 
ผู้ไม่มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1. ด.ต.สหพล  เทียมสม ประธานสภาเทศบาลต าบลส าโรง -ลาป่วย-  
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1. นายบุญมี     จันทร์โสภา นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง บุญมี     จันทร์โสภา  

2. นางสายสมร  ทองไสล รองนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง สายสมร  ทองไสล  
3. นายเลียง  เจริญทัศน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลียง  เจริญทัศน์  
4. นายประพันธ์  ชนะพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ประพันธ์  ชนะพันธ์  
5. นางสาวอังกาบ  จันทาโทอ่อน รองนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง อังกาบ  จันทาโทอ่อน  
6. นายอาคม   ธนูทอง ปลัดเทศบาลต าบลส าโรง อาคม  ธนูทอง  
7. นางอรพิน   ดอกดวง ผู้อ านวยการกองคลัง อรพิน  ดอกดวง  

8. นางสายสมร  บุดดีภักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สายสมร  บุดดีภักดิ์  
9. 

นางสาวชิษณุชา  เกตศักดิ์ 
นักทรัพยากรบุคคล รก.หัวหน้า
ส านักปลัด 

ชิษณุชา   เกตศักดิ์ 
 

10. นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห์ ผู้อ านวยการกองช่าง วิชญ์พงศ์  สาลีสิงห์  

11. นายนันทวัฒน์  สิมาวัน ผู้อ านวยการกองศึกษา นันทวัฒน์  สิมาวัน  

12. นายทนงศักดิ์  ใจภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทนงศักดิ์  ใจภักดี  

13. นางปัณภรณ์   สบายจิตร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ปัณภรณ์   สบายจิตร  

14. นายทวีกาญจน์  แก้วค าชาติ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ทวีกาญจน์  แก้วค าชาติ  

15. นางสาวอ านวย  เจริญทัศน์ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล อ านวย   เจริญทัศน์  

16. นายเฉลียว  ดวงแก้ว นักการภารโรง เฉลียว  ดวงแก้ว  

17. น.ส.ลัดดา  วงศ์ราช เจ้าพนักงานธุรการ ลัดดา  วงศ์ราช  
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เริ่มประชุม เวลำ 09.00  น. 
เมื่อได้เวลาประชุม นายระพิน แก้วค าชาติ    ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบ 

รายชื่อผู้เข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม  
นำยระพิน แก้วค ำชำติ    บัดนี   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรงพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ประธานสภา  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล

ส าโรง  ขอเรียนเชิญครับ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ   สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรี    รองนายกเทศมนตรี    สมาชิกสภา  
รองประธำนสภำฯ  เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  ท่านผู้น าหมู่บ้านทุกท่านและ

ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมในวันนี  วันนี เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3   ครั งที่  1/2562  วันนี กระผมก็ท าหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
เนื่องจากท่านประธานสภาฯป่วยไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้   ปรากฏว่ามีสมาชิกมาครบ
องค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี นะครับ    
 

ระเบียบวำระท่ี 1      เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  ครั้งที่ผ่ำนมำ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 
รองประธำนสภำฯ  ครั งที่ 1/2562  เมื่อวันจันทร์ที่  22   กรกฎาคม  2562 เชิญเลขานุการสภาเทศบาล 

ต าบลส าโรง  อ่านสรุปรายงานการประชุมครั งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบเพ่ือ 
พิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุม ขอเชิญครับ 

นำยระพิน  แก้วค ำชำติ เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  กระผมขออนุญาตอ่าน 
เลขำนุกำรสภำฯ  รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 22   

กรกฎาคม  2562   ครับ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านรายงานการประชุมครั งที่ผ่านมาให้ทุก 
รองประธำนสภำฯ  ท่านทราบแล้วมีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุม 

สภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั งที่ 1/2562 หรือไม่   ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
รับรอง  ครับ  

มติที่ประชุม   ให้การรับรอง  9   เสียง 
    ไม่ออกเสียง    -     เสียง 
  งดออกเสียง   2      เสียง 
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ระเบียบวำระท่ี  3  กระทู้ถำม/เรื่องด่วน 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวำระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  5.1  กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  
รองประธำนสภำฯ  2563 

 วาระท่ี 1  (ขั นรับหลักการ)  ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล   ชี แจงข้อระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   เชิญครับ 

นำยระพิน  แก้วค ำชำติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขำนุกำรสภำฯ   พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2543   

ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายและ
ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้
ประกอบการค านวณขอตั งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ    
ข้อ  23  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไข
งบประมาณในชั นต้นแล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้
พิจารณาอนุมัติให้ตั งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปี  แล้วให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
อีกครั งหนึ่งเพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่  15  สิงหาคม 
ซึ่งคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ต่อประธานสภาในวันที่  8  สิงหาคม 2562 และประธานสภาได้ก าหนดเชิญ
ประชุมสภาเทศบาลในวันที่  14 สิงหาคม  2562   
พระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ.2496  มาตรา  62  จัตวา  ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ตามมาตรา 62  ตรี  วรรคห้า  ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี  หากสภาเทศบาล
พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินั นให้ร่างเทศ
บัญญัตินั นตกไป  และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณท่ีแล้วไป
พลางก่อนในกรณีเช่นว่านี   ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 
ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาเทศบาล  การเสนอการแปร
ญัตติ  หรือการกระท าด้วยประการใดๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาเทศบาลมีส่วนไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได้ (มาตรา 62  จัตวา  
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12 )  พ.ศ. 2546 
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นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลชี แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียงข้อง  ให้ทุกท่าน 
รองประธำนสภำฯ ทราบแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ชี แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญ  ครับ 
นำยบุญมี  จันทร์โสภำ  เรียนประธานสภาที่เคารพ     สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ท่านครับ  ด้วยเทศบาลต าบลส าโรง  บัดนี ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลจะได้เสนอร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลส าโรง  ฉะนั น  ในโอกาสนี ผู้บริหารเทศบาลต าบลส าโรง  จึงขอแถลงให้ท่าน
ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง ทุกท่าน ได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายและในการด าเนินงาน   ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   โดยมีรายละเอียดดังนี    

      

1.  สถำนะกำรคลัง 
           1.1  งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
                ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561  เทศบาลต าบลส าโรง 

มีสถานะการเงินดังนี  
                         1.1.1  เงนิฝากธนาคาร  จ านวน   32,810,890.94   บาท 
                         1.1.2  เงนิสะสม   จ านวน      15,664,587.22   บาท 
                         1.1.3  เงนิทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน        14,594,000.07   บาท 
                         1.1.4  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   

                                 รวม   2,073,642.78   บาท 

                        1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี ผูกพัน 
                                รวม   405,800   บาท 
 

            1.2  เงินกู้คงค้ำง   จ ำนวน    0.00    บำท  
 

 2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2561 
    (1) รายรับจริง จ านวน 40,131,865.77 บาท ประกอบด้วย 
     หมวดภาษีอากร จ านวน 900,900.86 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 528,043.44 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 249,213.22 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 358,839.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 450.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 19,889,725.25 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 18,204694.00 บาท 
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 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 
 (3) รายจ่ายจริง จ านวน 34,651,986.92  บาท ประกอบด้วย 
  งบกลาง จ านวน 9,448,825.50 บาท 
  งบบุคลากร จ านวน 13,428,973.00 บาท 
  งบด าเนินงาน จ านวน 7,415,489.42 บาท 
  งบลงทุน จ านวน 2,127,019.00 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น จ านวน - บาท 
  งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,231,680.00 บาท 
 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 

 (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 2,880,100.00 บาท 
 (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
      (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

  ค ำแถลงงบประมำณ     
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

เทศบาลต าบลส าโรง 
อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธาน ี

    

          รำยรับจริง ปี  
2561 

ประมำณกำร ปี 
2562 

ประมำณกำร ปี 
2563 

รำยได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 900,900.86 905,000.00 1,580,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 528,043.44 502,150.00 545,000.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 249,213.22 300,000.00 300,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 358,839.00 330,000.00 400,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 450.00 37,000.00 75,000.00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 2,037,446.52 2,074,150.00 2,900,000.00 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 19,889,725.25 20,925,850.00 20,700,000.00 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
19,889,725.25 20,925,850.00 20,700,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,204,694.00 20,000,000.00 21,400,000.00 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,204,694.00 20,000,000.00 21,400,000.00 

รวม 40,131,865.77 43,000,000.00 45,000,000.00 



~ 7 ~ 
 

ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริงปี 2561 ประมำณกำร ปี 2562 ประมำณกำร ปี 2563 

จ่ำยจำกงบประมำณ       
  งบกลาง 9,303,825.50 10,650,951.00 10,928,824.00 
  งบบุคลากร 13,428,973.00 15,207,204.00 16,662,158.00 
  งบด าเนินงาน 6,735,264.64 10,654,645.00 11,153,118.00 
  งบลงทุน 610,219.00 4,343,200.00 4,036,900.00 
  งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 10,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 2,231,680.00 2,114,000.00 2,209,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 32,309,962.14 43,000,000.00 45,000,000.00 
รวม 32,309,962.14 43,000,000.00 45,000,000.00 

       
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ   ครับ มีสมาชิกท่านใด  สงสัยหรือจะซักถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีกระผมก็จะให้        
รองประธำนสภำฯ                   คณะผู้บริหารได้แถลงต่อครับ  
นำยบุญมี  จันทร์โสภำ  ครับกระผมขออนุญาตจากท่านประธานสภาฯให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละส่วนอ่าน 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงานของแต่ละหน่วยงานให้ที่ประชุมได้รับ 

ทราบเพ่ือพิจารณาต่อไปครับ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ   ครับ กระผมอนุญาตให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละส่วนได้อ่านรายละเอียดประมาณการ 
รองประธำนสภำฯ     รายจ่ายตามแผนงานของแต่ละหน่วยงานให้ที่ประชุมได้รับทราบเพ่ือพิจารณาต่อไปครับ 
นำงสำวชิษณุชำ  เกตศักดิ์ เรียนประธานสภาที่เคารพ     สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
รก.หัวหน้ำส ำนักปลัด ท่านค่ะ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ขออนุญาตจากท่านประธานสภาฯ 
                                            ให้ดิฉันอ่านรายละเอียดแผนงานของส านักปลัด ดิฉันก็ขอชี แจงแผนงานมีรายละเอียด

ดังนี ค่ะ 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
อ ำเภอ ส ำโรง   จังหวัดอุบลรำชธำนี 

       
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น 45,000,000 บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและ 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
          

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำนบริหำรทั่วไป       รวม 12,553,714 บำท  
   งบบุคลำกร       รวม   9,600,314 บำท  
      เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)       รวม   2,624,640 บำท  

เงินเดือนนายก/รองนายก       จ านวน      695,520 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี  ดังนี  

          -เงินเดือนนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง(27,600x12) 
          เป็นเงิน  331,200    บาท 
          -เงินเดือนรองนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง (15,180x12x2) 
          เป็นเงิน  364,320     บาท 
          (เปน็ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงิน 
          ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
          รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งประธาน 
          สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งรองประธานสภา 
          สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก 
          เทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  
          พ.ศ. 2554)  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
          ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก     จ านวน     120,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ดังนี  
      -นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง(4,000x12) 
       เป็นเงิน  48,000        บาท 
      -รองนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง(3,000x12x2) 
       เป็นเงิน  72,000        บาท 
      (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงิน 
      ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
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      รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งประธาน 
      สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งรองประธานสภา 
      สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก 
      เทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  
      พ.ศ. 2554)   ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
      ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป          
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก       จ านวน     120,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ  ดังนี  
       -นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง (4,000x12) 
       เป็นเงิน    48,000        บาท 
       -รองนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง(3,000x12x2) 
       เป็นเงิน   72,000        บาท 
      (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงิน 
      ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
      รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งประธาน 
      สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งรองประธานสภา 
      สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก 
      เทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  
      พ.ศ. 2554)   ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
      ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป          
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน    198,720 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ดังนี  
      -เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง(9,660x12) 
      เป็นเงิน        115,920        บาท 
      -ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลส าโรง(6,900x12) 
      เป็นเงิน          82,800        บาท 
      (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงิน 
      ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
      รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งประธาน 
      สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งรองประธานสภา 
      สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก 
      เทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  
      พ.ศ. 2554)    ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
      ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
          



~ 10 ~ 
 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              จ านวน     1,490,400 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  ดังนี  
     -ประธานสภาเทศบาล  (15,180x12) 
      เป็นเงิน   182,160        บาท 
     -รองประธานสภาเทศบาล  (12,420 x 12) 
       เป็นเงิน   149,040        บาท 
      -สมาชิกสภาเทศบาล  (9,660x12x10) 
      เป็นเงิน    1,159,200    บาท 
      (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงิน 
      ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
      รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งประธาน 
      สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งรองประธานสภา 
      สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก 
      เทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  
      พ.ศ. 2554)   ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
      ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป          
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)       รวม 6,975,674 บำท  
     เงินเดือนพนักงาน       จ านวน 3,779,520 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงประจ าปี      
ของส านักปลัด  จ านวน   11  อัตรา    ดังนี   
             -  ปลัดเทศบาล (40,560 x 6) (41,250 x 6) 
            เป็นเงิน 490,860  บาท 
             -  รองปลัดเทศบาล (29,680 x 6) (30,220 x 6) 
            เป็นเงิน 359,400  บาท 
             -  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (32,800 x 12) 
            เป็นเงิน  393,600  บาท  
             -  นักทรัพยากรบุคคล (31,340 x 6) (31,880 x 6) 
            เป็นเงิน  379,320  บาท 
             -  นักวิเคราะห์ฯ (21,140 x 6) (21,500 x 6) 
            เป็นเงิน  255,840  บาท 
             -  นักป้องกันฯ (26,080 x 6) (26,460 x 6) 
            เป็นเงิน  315,240  บาท 
             -  นักพัฒนาชุมชน (22,230 x 6) (22,600 x 6) 
            เป็นเงิน  268,980  บาท 
             -  นักจัดการงานทั่วไป (26,980 x 6) (27,480 x 6) 
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            เป็นเงิน  326,760  บาท 
             -  เจ้าพนักงานธุรการ (23,820 x 6) (24,270 x 6) 
            เป็นเงิน  288,540  บาท 
             -  เจ้าพนักงานธุรการ (25,020 x 6) (25,190 x 6) 
            เป็นเงิน  301,260  บาท 
             -  เจ้าพนักงานป้องกันฯ (18,060 x 6) (18,440 x 6) 
            เป็นเงิน  219,000  บาท 
            - นิติกร  (15,060 x 12)    เป็นเงิน   180,720  บาท 
           ตั งจ่ายจากเงินรายได้  
            ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป           
       
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน       จ านวน  95,520 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว   เงินปรับเพิ่มส าหรับคุณวุฒิ ฯ     
ให้กับพนักงานเทศบาล  เงินค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่ง    
นักบริหารงานเทศบาล  และอ่ืนๆ   ที่เก่ียวเนื่องกับเงินเพ่ิมต่างๆ  ดังนี     

             -  ปลัดเทศบาล (7,000 x 12) 
             เป็นเงิน  84,000   บาท  
             -  เจ้าพนักงานธุรการ (960 x 12) 
             เป็นเงิน  11,520   บาท  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
             ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป           
เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน         168,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล  ดังนี  
            -ปลัดเทศบาล  (7,000x12) 
            เป็นเงิน     84,000        บาท 
            -รองปลัดเทศบาล  (3,500x12) 
            เป็นเงิน     42,000        บาท 
            -หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  (3,500x12) 
            เป็นเงิน     42,000        บาท  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
            ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป             
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         จ านวน        2,778,912 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง จ านวน 18  อัตรา   ดังนี               

-  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (20,394x 12) 
             เป็นเงิน 244,733 บาท             

-  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (16,879 x 12) 
             เป็นเงิน       202,550 บาท             
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-  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (19,458 x 12)                 
             เป็นเงิน 233,501 บาท             

-  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ (18,366 x 12)                 
            เป็นเงิน 220,397 บาท             

-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (14,456 x 12)                 
            เป็นเงิน 173,4728 บาท             

-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (12,636 x 12)                 
            เป็นเงิน 151,632 บาท             

-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ (12,064 x 12)                 
            เป็นเงิน 144,768 บาท             

-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ (10,587 x 12)                 
            เป็นเงิน 127,046 บาท             

-  พนักงานเก็บขยะ (12,345 x 12)                 
            เป็นเงิน 148,138 บาท             

-  ภารโรง(ผู้มีทักษะ) (10,390 x 12)                 
            เป็นเงิน 124,675 บาท   
           -  พนักงานขับรถขยะ (9,000 x 12)                 
            เป็นเงิน 108,000 บาท             

-  คนงานประจ ารถขยะ (9,000 x 12 x 2)                 
            เป็นเงิน 216,000 บาท             

-  คนงานทั่วไป (9,000 x 12)                 
             เป็นเงิน 108,000 บาท             
           -  พนักงานขับรถยนต์ (9,000 x 12)                
             เป็นเงิน 108,000 บาท             

-  คนงานทั่วไป (9,000 x 12)          
             เป็นเงิน 108,000 บาท          

-  ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (15,000 x 12)  
             เป็นเงิน 180,000 บาท 

-  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (15,000 x 12)  
             เป็นเงิน 180,000 บาท 
            ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
           ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   
 เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง              จ านวน       153,722 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง และอ่ืนๆ    
ที่เก่ียวเนื่อง  ดังนี   
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            -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ (649  x 12 )  
               เป็นเงิน 7,788 บาท 
            -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ (1,221 x 12)  
               เป็นเงิน 14,652 บาท 
            -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (2,000 x 12)  
               เป็นเงิน 24,000 บาท 
            -  พนักงานเก็บขยะ (940 x 12)  
               เป็นเงิน 11,282 บาท 
            -  ภารโรง (ผู้มีทักษะ) (2,000 x 12)  
               เป็นเงิน 24,000 บาท 
            -  พนักงานขับรถขยะ (1,000 x 12)  
               เป็นเงิน 12,000 บาท 
            -  คนงานประจ ารถขยะ (1,000 x 12 x 2) 
                เป็นเงิน 24,000 บาท 
            -  พนักงานขับรถยนต์ (1,000 x 12)            
               เป็นเงิน 12,000 บาท 
            -  คนงานทั่วไป (1,000 x 12)  
               เป็นเงิน 12,000 บาท 
               ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
               ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป           
         
งบด ำเนินงำน              รวม 2,933,400 บำท  
ค่ำตอบแทน       รวม   162,000 บำท  
ค่าเช่าบ้าน       จ านวน    132,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ  
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.  2562)ตั งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป         
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       จ านวน  30,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น  
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียว 
กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิม   
เติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 )  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป      งานบริหารทั่วไป 
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ค่ำใช้สอย       รวม 1,879,600 บำท  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        จ านวน    929,600 บาท  
(1)  ค่าวารสาร          จ านวน   5,000  บาท  
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าวารสาร   เช่น   หนังสือพิมพ์วารสาร   เอกสารต่างๆ    เป็นต้น  ตั งจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
(2)  ค่าเย็บหรือเข้าปก เข้ากรอบ  ถ่ายเอกสารหนังสือเอกสารต่าง ๆ     จ านวน         5,000   บาท      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหรือเข้าปก  เข้ากรอบ  ถ่ายเอกสารหนังสือ     
เอกสารต่าง ๆเทศบัญญัติและอ่ืน  ๆ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้     
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป          
(3)  ค่าจ้างเหมาบริการ                จ านวน       874,000   บาท  
      เพ่ือจ่ายเป็นค่า         
    -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  เพื่อรักษาความปลอดภัย   
ในสถานที่ราชการ   (9,000 x 12)  เป็นเงิน 108,000  บาท  
ตั งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
    -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  เพื่อตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ 
บริเวณพื นที่โดยรอบเขตเทศบาลต าบลส าโรง(9,000 x 12 x 3 )   
เป็นเงิน 324,000  บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  
   -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพ่ือปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ (9,000x12)  
เป็นเงิน   108,000  บาท   ตั งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    
งานบริหารทั่วไป    
-ค่าจ้างเหมาบริการส าหรับจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ จ านวน  1  คน   
และ พนักงานประจ ารถยนต์บรรทุกขยะ  จ านวน  2  คน (9,000 x 12 x 3 )   
เป็นเงิน  324,000  บาท  ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  
-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการก าจัดปลวก   
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด รวมถึงค่าจ้างเหมาในการด าเนินการในด้านต่าง ๆและอ่ืน   
เป็นเงิน  10,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
งานบริหารทั่วไป         
(4)  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   จ านวน   45,600  บาท  
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส าหรับถ่ายเอกสารในการบริหารงาน 
ของเทศบาลต าบลส าโรง แบบมีการย่อ - ขยาย ปริมาณการถ่ายขั นต่ า 10,000 แผ่น/เดือน 
(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ 
ว 3523  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559) ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป         
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ      จ านวน  30,000 บาท  
(1) ค่าเลี ยงรับรอง  จ านวน  30,000  บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ ในการเลี ยงรับรอง 
      และค่าบริการอ่ืน ๆ   ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยงข้องกับการเลี ยงรับรอง 
     ในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ 
     ได้รับแต่งตั งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ    
     ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างอปท. หรือ อปท.  
     กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ และเจ้าหน้าที่ 
      ที่เก่ียวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม 
     (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381  
      ลงวันที่  28  กรกฎาคม 2548) ตั งจ่ายจากเงินรายได้  
      ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป         
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั ง จ านวน 500,000 บาท   
           เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งของเทศบาลต าบลส าโรง ตามท่ีคณะกรรมการการ 
เลือกตั งก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการ 
เลือกตั งสั่งให้ม่การเลือกตั งใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ) อีกทั งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์  
การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วม 
ทางการเมืองในการเลือกตั งสภาผู้แทนราษฎรและหรือวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ 
จัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  
ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ  
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น   
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่  6  มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2565   
หน้า  91 ล าดับที่ 9) ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป        
          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน  50,000 บาท  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก  
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี ยเลี ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ 
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้  
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ   
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล   
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ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา  ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ  (เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2554  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 ) ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป    
งานบริหารทั่วไป 
     ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ส าหรับพิธีการ  จ านวน  10,000 บาท  
ในวันส าคัญของทางราชการตามโอกาสและความจ าเป็น   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 
ส าหรับพิธีการในวันส าคัญของทางราชการตามโอกาสและจ าเป็น 
ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป         
โครงการจัดท าแผนพัฒนา การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา    จ านวน 30,000 บาท 
และการประสานแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าโรง    
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนพัฒนา  
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เทศบาลต าบลส าโรง  เช่น ป้ายโครงการ  ค่ารับรองคณะกรรมการ   
ค่าเข้าเล่ม สันกาว  ค่าวัสดุต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าแผนชุมชน   
และกิจกรรมสนับสนุน  การจัดประชุมประชาคม แผนชุมชน การพัฒนาผู้น าชุมชน  
สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 
เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนท้องถิ่น และรายจ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ    
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0891.4/ 
ว 856 ลงวันที่  12   มีนาคม  2553 ) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565  หน้าที่  91  
ล าดับที่  10) ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป    
งานบริหารทั่วไป         
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น ,  
ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  ของเทศบาลต าบลส าโรง จ านวน 150,000 บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าสถานที่  ค่าอาหาร   
ค่าน  าดื่ม  ค่าป้าย ค่าพาหนะฯลฯ  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2565   
ล าดับที่ 13 หน้าที่ 92 )   ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป          
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน   จ านวน  30,000 บาท  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี)  
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์  
 ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน และ ค่าใช้จ่าย 
อ่ืน ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    อ าเภอส าโรง    ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563    
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่  94  ล าดับที่ 21 )   
ตั งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป         
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       จ านวน        150,000 บาท  
(1) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ  เป็นเงิน  100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมและค่าแรงในการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล  
รถขยะ เครื่องยนต์ดีเซล รถบรรทุกน  า เครื่องยนต์ดีเซล  
(เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559)   
ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
(2) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เป็นเงิน  50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหายระหว่างปีงบประมาณ 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป        
ค่ำวัสดุ       รวม       589,800 บำท  
วัสดุส านักงาน       จ านวน         90,000 บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในส านักงาน เช่น กระดาษ  
แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ปากกา ดินสอ ยางลบ คลิปหนีบกระดาษ ลวดเสียบ เป็ก กาว  
ตรายาง ซอง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื อหรือจ้างพิมพ์ มู่ลี่แผงกั นห้อง (Partition) ฯลฯ   
ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป         
วัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน        20,000 บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื น  
น  ายาล้างห้องน  า น  ายาล้างจาน แก้วน  า จาน ชาม ช้อน ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
        
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       จ านวน        100,000 บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถยนต์ส่วนกลาง รถขยะ  
รถบรรทุกน  า  เช่น แบตเตอรี่  ยางใน  ยางนอก อะไหล่รถต่างๆ  สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป   
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วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น       จ านวน         319,800 บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับ 
  - รถยนต์  เครื่องยนต์ดีเซล            เป็นเงิน  46,600  บาท 
  - รถขยะ  เครื่องยนต์ดีเซล  2  คัน  เป็นเงิน 103,400  บาท 
  - รถบรรทุกน  า  เครื่องยนต์ดีเซล 2 คัน    เป็นเงิน 103,400   บาท 
  - รถโดยสารขนาด 10-12 ที่นั ง(รถตู้) เป็นเงิน  54,400 บาท 
 -   ส าหรับตัดหญ้า                        เป็นเงิน    12,000  บาท 
    (เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19  
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)  
ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       จ านวน          10,000 บาท  
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ป้ายไวนิล  ตั งจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่่วไป งานบริหารทั่วไป         
วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน          50,000 บาท  
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี แผ่นกรองแสง  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป         
ค่ำสำธำรณูปโภค       รวม        302,000 บำท  
ค่าไฟฟ้า       จ านวน         200,000 บาท  
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ภายในส านักงาน หรือกิจการต่างๆที่อยู่ในความดูแล 
ของเทศบาลต าบล ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป         
ค่าบริการโทรศัพท์       จ านวน  12,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงานที่ใช้ในงานราชการของเทศบาลต าบล   
ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 
 
 
         
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม       จ านวน  90,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET) ค่าเช่าซื อ 
และพื นที่  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื นที่ ระบบงานสารบรรณ 
อิเล็กทรอนิกส์ และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดขึ นเก่ียวกับใช้บริการดังกล่าว ตั งจ่ายจากเงินรายได้    
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ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป         
งบรำยจ่ำยอ่ืน       รวม 10,000 บำท   
    รำยจ่ำยอ่ืน       รวม 10,000 บำท   
รายจ่ายอื่น         
ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อ 
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท   
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่ 
เป็นกลางด าเนินการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล   
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป         
งบเงินอุดหนุน       รวม 10,000 บำท   
     เงินอุดหนุน       รวม 10,000 บำท   

เงินอุดหนุนส่วนราชการ         
เงินอุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี      จ านวน 10,000 บาท   
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอส าโรง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนนุโครงการงานรัฐพิธี ประจ าปี 2563   
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่  75  ล าดับที่ 9) 
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ มีใครสงสัยประเด็นไหนตามแผนงานนี หรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญชี แจงรายละเอียด 
รองประธำนสภำฯ                   แผนงาน ต่อไปครับ 
นำงอรพิน  ดอกดวง  เรียนประธานสภาที่เคารพ     สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ท่านค่ะ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ขออนุญาตจากท่านประธานสภาฯ 
                                            ให้ดิฉันอ่านรายละเอียดแผนงานของกองคลัง ดิฉันก็ขอชี แจงแผนงานมีรายละเอียด

ดังนี ค่ะ 

งำนบริหำรงำนคลัง รวม 3,310,716 บำท 

 
งบบุคลำกร รวม 1,852,116 บำท 

  
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,852,116 บำท 

  
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,197,900 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลและปรับปรุง
ประจ าป ีจ านวน 4 อัตรา ดังนี  
   -ผู้อ านวยการกองคลัง  (33,000x6)  (33,560x6) 
   -นักวิชาการเงินและบัญชี (29,680x6)  (30,220x6) 
   -นักวิชาการจัดเก็บ (16,600)  (16,940x6) 
   -เจ้าพนักงานพัสดุ  (19,610x6) (20,040x6)  
   ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

  
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 12x3,500  ตั ง

จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
      

  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 585,804 บาท 

    

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง จ านวน 3 อัตรา ดังนี  
  -ผู้ช่วยนักวชิาการการเงินและบัญชี  (13,031x12) 
  -ผู้ช่วยนักวชิาการจัดเก็บรายได้  (14,448x12) 
  -ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (12,338x12)  
  -คนงานทั่วไป  (9,000x12) 
  ตั งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
   งานบริหารงานคลัง 

      

  
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 26,412 บาท 

    

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี  
  - ผู้ชว่ยนักวิชาการเงินและบัญชี 254x12 เป็นเงิน 3,048 บาท 
  - ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัสดุ 947x12 เป็นเงิน 11,364 บาท 
  - คนงานทั่วไป 1,000x12 เป็นเงิน  12,000    บาท 
  ตั งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
  งานบริหารงานคลัง 

      

 
งบด ำเนินงำน รวม 1,456,000 บำท 

  
ค่ำตอบแทน รวม 290,000 บำท 

  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 200,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื อจัดจ้างตามพรบ.จัดซื อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 2560/ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

  
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

    

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน เทศบาลกรณีไม่จัดที่พักและไม่มี
เคหสถานเป็นของตนเองหรือคู่สมรส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน    ตั ง
จ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล       
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   ตั งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
   งานบริหารงานคลัง 

  
ค่ำใช้สอย รวม 1,026,000 บำท 

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

   

ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายผ้าหรือป้ายไวนีลในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลต าบลส าโรง 

จ านวน 10,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายผ้าหรือป้ายไวนีลในการประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลส าโรง   
ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป    
งานบริหารงานคลัง 

      

   

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจดเลขมาตรวัดน  า และค านวณ
ปริมาณการใช้น  าจากมาตรวัดน  า ประจ าปีงบประมาณ 2563 

จ านวน 324,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานจดเลขมาตรวัดน  า และ
ค านวณปริมาณการใช้น  าจากมาตรวัดน  า จ านวน 3 อัตรา อัตรา
ละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน  ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

   

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ กองคลังเทศบาล
ต าบลส าโรง 

จ านวน 108,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ กอง
คลัง  จ านวน  1 อัตรา อัตราละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน 
ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง 

      

   

โครงการจ้างเหมาบุคคลเพ่ือสนับสนุนงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

จ านวน 324,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานพัฒนาและจัดเก็บ

รายได ้จ านวน 3 อัตรา อัตราละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน ตั งจ่ายจากเงิน
รายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

  
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท 

    
    เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง บุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่ารับรองผู้มาตรวจนิเทศน์

งาน ผู้มาศึกษาดูงาน ผู้ตรวจราชการ ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

      

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 80,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก ค่า       
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พาหนะ ค่าเบี ยเลี ยง ของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง  ตั งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

   

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 และโปรแกรม
ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX CIS ของเทศบาลต าบลส าโรง 

จ านวน 100,000 บาท 

    

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน LTAX 3000 และโปรแกรมประยุกตร์ระบบสารสนเทศภูมิ
ศานตร ์LTAX CIS ของเทศบาลต าบลส าโรง 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   หน้าที่  95   ล าดับที ่1) 
ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารงานคลัง 

      

  
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

    
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั งจ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
      

  
ค่ำวัสดุ รวม 130,000 บำท 

  
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัสดุส านักงาน  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
      

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
      

  
ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 10,000 บำท 

  
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์,ค่าแสตมป์    ตั งจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
      

 
งบลงทุน รวม 2,600 บำท 

  
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 2,600 บำท 

  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

   
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (18หน้า/นาที) จ านวน 2,600 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า(18 หน้า/
นาที)  จ านวน  1 เครื่อง 
(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที ่ 107    
ล าดับที่  12)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ มีใครสงสัยประเด็นไหนตามแผนงานนี หรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญชี แจงรายละเอียด 
รองประธำนสภำฯ                  แผนงาน ต่อไปครับ 
นำงสำวชิษณุชำ  เกตศักดิ์ เรียนประธานสภาที่เคารพ     สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
รก.หัวหน้ำส ำนักปลัด ท่านค่ะ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ขออนุญาตจากท่านประธานสภาฯ 
                                             ให้ดิฉันอ่านรายละเอียดแผนงานของส านักปลัด ดิฉันก็ขอชี แจงแผนงานมีรายละเอียด

ดังนี ค่ะ 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน รวม 170,000 บำท 

 
งบด ำเนินงำน รวม 160,000 บำท 

  
ค่ำตอบแทน รวม 40,000 บำท 

  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 40,000 บาท 

    

  ค่าป่วยการชดเชยหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อป
พร. จ านวน  40,000  บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยหรือเวลาที่เสียไปเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. ในพื นที่ได้รับค าสั่งจากนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง
และอปพร.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามค า
ร้องขอจากนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง  
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560 ) ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

      

  
ค่ำใช้สอย รวม 20,000 บำท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

   
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 10,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่เช่น ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานและรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   หน้า   97 ล าดับที่  1 ) 
ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   

      

   
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 10,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลสงกรานต ์เช่น ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
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ผู้ปฏิบัติงานและรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   หน้า 97   ล าดับที่ 2 ) 
ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    

  
ค่ำวัสดุ รวม 100,000 บำท 

  
วัสดุอื่น จ านวน 100,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัสดุอื่นๆ  ดังนี  
- ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจไฟ 2ระบบ  จ านวน 1 ชุด ๆละ 20,000 บาท 
เป็นเงิน  20,000  บาท  
- สายดับเพลิง
ขนาด  1.5   นิ ว  ยาว  30  เมตร  จ านวน 2 เส้น ๆละ  10,000 บาท  เป็น
เงิน  20,000  บาท 
- ถังพ่นยาสะพายหลัง ขนาดความ
จ ุ16 ลิตร  จ านวน 4  ถัง ๆละ  2,500  บาท  เป็นเงิน   10,000   บาท 
- เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง 15 ปอนด ์แดง อิมพี
เรียล จ านวน 10 ถัง ๆละ 2,000  บาท  เป็นเงิน  20,000  บาท 
- กรวยจราจร (ขาว-แดง) ขนาดความ
สูง 100  ซม.  10  อัน ๆละ 500  บาท  เป็นเงิน  5,000  บาท 
-หัวฉีดชนิดม่านหมอก (หัวฟ็อกซ์) 1.5 นิ ว เป็นหัวฉีดปรับเลือกอัตราการไหล
คงท่ีได้หลายอัตราการฉีดและปรับเลือกแบบม่านน  าสะดวกในการใช้งาน
โครงสร้างอลูมิเนียมอัลลอยด์ พร้อมข้อลด ขนาด 2.5 นิ ว ตัว
เมีย ลด 1.5 นิ ว   ตัวผู ้ จ านวน  1  หัว  เป็นเงิน    25,000  บาท  
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

      

 
งบลงทุน รวม 10,000 บำท 

  
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บำท 

  
ครุภัณฑ์โรงงาน       

   
เลื่อยยนต์ STIHL รุ่น  MS 180 (แท้) # 11.5 จ านวน 10,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเลื่อยยนต์  STIHL รุ่น MS 180 (แท้) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่  107  
ล าดับที่ 14)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการ
รักษาความสงบภายใน) 
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งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,720,000 บำท 

 
งบด ำเนินงำน รวม 220,000 บำท 

  
ค่ำใช้สอย รวม 220,000 บำท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

   
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย จ านวน 20,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
เกิดจากอัคคีภัย  เช่น ค่าวิทยากรและครูฝึก  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหารกลาางวัน  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ และ
รายจ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่  81    ล าดับที่ 3  )  
ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน
ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

      

   
โครงการฝึกอบรมจัดตั ง  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 100,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมจัดตั ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน ปีงบประมาณ 2563  เช่น ค่าวิทยากรและครูฝึก  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลาางวัน  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
โครงการ และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่  98   ล าดับที ่5) 
ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

      

   

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ปีงบประมาณ 2563 

จ านวน 100,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน
ของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ 2563  เช่น ค่า
วิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลาางวัน  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ และรายจ่ายอื่นที่จ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการ 
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  98  ล าดับที่ 6) 
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ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 
งบลงทุน รวม 2,500,000 บำท 

  
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 2,500,000 บำท 

  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

   

รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน  าอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000  ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
170 กิโลวัตต์ 

จ านวน 2,500,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน  า
อเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน   6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า   6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170 กิโลวัตต์ 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

(1) จุน  าได้ไม่น้อยกว่า  6,000  ลิตร 
(2) น  าหนักของรถรวมน  าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า  12,000 กิโลกรัม 
(3) เป็นราคาพร้อมปั้มและอุปกรณ์ 

(ตามคุณลักษณะและบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ  ธันวาคม 2561) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่ 107  ล าดับที1่5) 
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

      

 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ มีใครสงสัยประเด็นไหนตามแผนงานนี หรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญชี แจงรายละเอียด 
รองประธำนสภำฯ                       แผนงาน ต่อไปครับ 
นำยนันทวัฒน์  สิมำวัน  เรียนประธานสภาที่เคารพ     สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ท่านครับ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ขออนุญาตจากท่านประธานสภาฯ 
                                          ให้กระผมอ่านรายละเอียดแผนงานของกองการศึกษา กระผมก็ขอชี แจงแผนงาน มี

รายละเอียดดังนี ครับ  
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แผนงำนกำรศึกษำ 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ รวม 4,265,968 บำท 

 
งบบุคลำกร รวม 3,541,968 บำท 

  
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 3,541,968 บำท 

  
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,937,892 บาท 

    

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
ประจ าป ีจ านวน 3  อัตรา ดังนี  
    -ผู้อ านวยการกองการศึกษา  (26,460x6) (26,980x6)  
     เป็นเงิน 320,640 บาท 
    -นักวิชาการศึกษา (16,220x6)(16,600x6)  
     เป็นเงิน 196,920  บาท 
    -สันทนาการ  (20,770x6)  (21,140x6)   
     เป็นเงิน 251,460  บาท  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
     ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล   จ านวน   1,168,872  บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานครูเทศบาล จ านวน 4 อัตรา  
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

      

  
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งได้แก่ ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา (3,500x12)  เป็น
เงิน 42,000 บาท  ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

  
เงินวิทยฐานะ จ านวน 84,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานครูเทศบาลต าบล

ส าโรง จ านวน 2 อัตรา (3,500x2x12)  เป็นเงิน  84,000  บาท  ตั งจ่ายจาก
เงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,403,928 บาท 

    

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง จ านวน 2 อัตรา 
     -ผูช้่วยนักวิชาการศึกษา (19,750x12)   
      เป็นเงิน 237,000  บาท 
     -ผูช้่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (12,106x12)   
      เป็นเงิน  145,272  บาท  ตั งจ่ายจากเงินรายได้  
     ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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     -ค่าตอบแทนผู้ช่วยหัวหนา้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (21,185x12) เป็น
เงิน 254,220 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
      จ านวน 1 อัตรา ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      -ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    จ านวน 767,436  บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 5 อัตรา  
            (ผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็ก    16,432x12  เป็นเงิน  197,184  บาท) 
            (ผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็ก    16,432x12  เป็นเงิน  197,184  บาท) 
            (ผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็ก     10,961x12  เป็นเงิน  131,532  บาท) 
            (ผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็ก     11,128x12  เป็นเงิน  133,536  บาท) 
            (ผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็ก      9,000x12   เป็นเงิน    108,000  บาท) 
             ตั งจ่ายจากเงินรายได้  502,368  บาท   ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
        ทั่วไป   265,068  บาท   ปรากฏใน   แผนงานการศึกษา  
        งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

  
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 74,148 บาท 

    

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน  14,148  บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง  
        และอ่ืนๆที่เกี่ยวเนื่องกับเงินเพิ่มต่างๆ ดังนี  
        - ผูช้่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1,179x12)  เป็นเงิน 14,148 บาท 
        ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร        
       ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
เงินเพ่ิมของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   จ านวน  60,000   บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตั งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   

      

 
งบด ำเนินงำน รวม 714,000 บำท 

  
ค่ำตอบแทน รวม 30,000 บำท 

  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ตั งจ่ายจากเงิน
รายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 
 

      

  
ค่ำใช้สอย รวม 494,000 บำท 
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 324,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน   3  แห่ง ซึ่งได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บูรพา จ านวน  1 แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเจริญ จ านวน 1 แห่ง  และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา จ านวน 1 แห่งๆละ 1 คน (9,000x12x3) ตั ง
จ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

      

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 50,000 บาท 

    

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอก   ราชอาณาจักร เช่นค่าเบี ยเลี ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล  ที่เดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา  ดูงาน หรือไปติดต่อราชการพนักงานจ้าง  
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่3 
พ.ศ.2559)  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   

      

   
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 50,000 บาท 

    

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ  ประจ าปี  2563  เช่น  ค่าป้าย  ค่าเครื่องเสียง   ค่าจัดซื อของรางวัล
ส าหรับการแสดงกิจกรรม/เกมส์การศึกษา  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดซุ้ม
กิจกรรม   ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีกลาง   ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 73  ล าดับที่ 2  ) 
ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 
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ค่าใช้จ่ายในโครงการสานสัมพันธ์วันวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 20,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสานสัมพันธ์วันวิชาการ ประจ าปี
การศึกษา 2562  เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และรายจ่ายอื่นที่
จ าเป็นในการด าเนินโครงการ  
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่ 73  ล าดับที ่ 3) 
ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

      

  
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหายระหว่าง

ปีงบประมาณเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

  
ค่ำวัสดุ รวม 110,000 บำท 

  
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ใน
ส านักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ปากกา ดินสอ ยางลบ คลิป
หนีบกระดาษ ลวดเสียบ ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

  
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 3 แห่ง เช่น ที่นอนเด็ก ผ้ากันเปื้อน  ผ้าเช็ดตัว  แปรงสีฟัน  น  ายา
ล้างห้องน  า   ไม้กวาด  ถ้วยจาน ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จัดซื อป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ป้ายไวนิล ตั งจ่ายจากเงิน

รายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์แผ่นซีดี แผ่นกรอง
แสง โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 80,000 บำท 

  
ค่าไฟฟ้า จ านวน 80,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง ตั งจ่ายจาก

เงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      

 
งบลงทุน รวม 10,000 บำท 

  
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บำท 

  
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

   
โคมจุดเทียนชัย จ านวน 10,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อโคมจุดเทียนชัย 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่  110    
ล าดับที่  40)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ รวม 3,929,218 บำท 

 
  

งบด ำเนินงำน รวม 1,844,218 บำท 

 
   

ค่ำใช้สอย รวม 746,290 บำท 

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 746,290 บาท 

 

      

  -เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลส าโรง   เป็นเงินจ านวน 509,600  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน   ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
จ านวน  3   ศูนย์   อัตราคนละ  20  บาทต่อวัน จ านวน  245  วัน     
ซึ่งแยกเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี        
           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูรพา (56x20x245)  
เป็นเงิน 274,400 บาท 
 
           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเจริญ  (16x20x245)    
เป็นเงิน 78,400 บาท 
           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา (32x20x245)    
เป็นเงิน 156,800 บาท 
(เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา          
-เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลต าบลส าโรง  เป็นเงินจ านวน  176,800 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท ต่อปี  ซ่ึง
แยกเป็นรายละเอียดังต่อไปนี          
          -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูรพา (56 x 1,700)  
เป็นเงิน 95,200 บาท 
          -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเจริญ  (16 x 1,700)    
เป็นเงิน27,200 บาท 
          -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา (32 x 1,700)    
เป็นเงิน 54,400 บาท 
(เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
-ค่ากิจกรรมและพัฒนาผู้เรียน ทั ง 3 ศูนย ์ จ านวน  22,790  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรส าหรับปฐมวยั 
(อายุ 3-5) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) อัตราคนละ 430 บาท/ปี 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี   
          -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูรพา (27 x 430)  

      

  เป็นเงิน 11,610 บาท           
          -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเจริญ  (4 x 430)    
เป็นเงิน 1,720 บาท           
           -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา (22 x 430)    
เป็นเงิน 9,460 บาท 
(เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
-ค่าหนังสือเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลส าโรง
จ านวน  3  ศูนย์   เป็นเงินจ านวน  10,600  บาท      เพ่ือจ่ายเป็นค่า
หนังสือเรียน จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
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เล็ก (ศพด.)  อัตราคนละ  200 บาท/ปี  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี             
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูรพา (27 x 200) เป็นเงิน 5,400 บาท           
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเจริญ  (4 x 200)   เป็นเงิน 800 บาท           
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา (22 x 200)   เป็นเงิน 4,400 บาท 
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา  
- ่ค่าอุ่ปกรณ์การเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบล
ส าโรง  จ านวน  3  ศูนย ์ เปน็เงินจ านวน  10,600  บาท       
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน  จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (3-
5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  อัตราคนละ  200 บาท/ปี  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี             
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูรพา (27 x 200)  
      เป็นเงิน 5,400 บาท           
     -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเจริญ  (4 x 200)    
      เป็นเงิน 800 บาท           
      -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา (22 x 200)    
         เป็นเงิน 4,400 บาท     ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
-ค่าเครื่องแบบนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบล
ส าโรง  จ านวน  3  ศูนย ์  เปน็เงินจ านวน   15,900  บาท       
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (3-
5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  อัตราคนละ  300 บาท/ปี  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี             
      - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูรพา (27 x300)  
        เป็นเงิน 8,100 บาท           
      -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเจริญ  (4 x300)    
        เป็นเงิน 1,200 บาท           
       -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา (22 x300)    
         เป็นเงิน 6,600 บาท ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 

   
ค่ำวัสดุ รวม 1,097,928 บำท 

 
   

ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,097,928 บาท 

 
      

  1)  ค่าอาหารเสริม  (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
จ านวน  199,284.80 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
จ านวน   3  ศูนย์   ซึ่งแยกเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี     
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูรพา (56 x 7.37 x 260)  
เป็นเงิน 107,307.20 บาท 
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเจริญ     (16 x 7.37 x 260)  
เป็นเงิน 30,659.20 บาท 
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา    (32 x 7.37 x 260)   
เป็นเงิน 61,318.40 บาท  
(เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
2)  ค่าอาหารเสริม (นม)  ส าหรับโรงเรียน   จ านวน 835,463.20 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)   ให้กับโรงเรียน       
จ านวน   5   แห่ง  ซึ่งแยกเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี     
  -  ร.ร.  บ้านส าโรง (คุรุประชาสามัคคี)  (162 x 7.37 x 260)  
เป็นเงิน 310,424.40 บาท 
  -  ร.ร.  บ้านหว้านแกเจริญ (54 x 7.37 x 260)    
เป็นเงิน 103,474.80 บาท 
  -  ร.ร.  บ้านหนองสองห้อง (67 x 7.37 x 260)    
เป็นเงิน 128,385.40 บาท 
  -  ร.ร.  บ้านหนองเทา (90 x 7.37 x 260)    
เป็นเงิน 172,458 บาท 
  -  ร.ร.  บ้านผับแล้ง (63 x 7.37 x 260) 
 เป็นเงิน 120,720.60 บาท 
(เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
3) สมทบค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     

      
  จ านวน  12,168 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
จ านวน   3   ศูนย์   ซึ่งแยกเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี     
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   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูรพา     (56 x 0.45 x 260)    
เป็นเงิน 6,552 บาท 
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเจริญ    (16 x 0.45 x 260)   
เป็นเงิน 1,872 บาท 
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา (32 x 0.45 x 260)   
เป็นเงิน 3,744 บาท  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา      
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        
4) สมทบอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียน จ านวน  51,012 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)   ให้กับโรงเรียน      
จ านวน   5  แห่ง  ซึ่งแยกเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี      
  -  ร.ร.  บ้านส าโรง (คุรุประชาสามัคคี)  (162 x 0.45 x 260)   
เป็นเงิน 18,954 บาท 
  -  ร.ร.  บ้านหว้านแกเจริญ   (54 x 0.45 x 260)  
เป็นเงิน 6,318 บาท 
  -  ร.ร.  บ้านหนองสองห้อง   (67 x 0.45 x 260)   
เป็นเงิน 7,839 บาท 
  -  ร.ร.  บ้านหนองเทา   (90 x 0.45 x 260)   
เป็นเงิน 10,530 บาท 
  -  ร.ร.  บ้านผับแล้ง      (63 x 0.45 x 260)    
เป็นเงิน 7,371 บาท   
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา    
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
 

  
งบลงทุน รวม 341,000 บำท 

 
   

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รวม 341,000 บำท 

 
   

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

 
    

โครงการก่อสร้างรั วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา จ านวน 341,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างรั วพร้อมป้ายศูนย์ ศพด.หนองเทา 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่  76   ล าดับ
ที ่3   )  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,744,000 บำท 

 
   

เงินอุดหนุน รวม 1,744,000 บำท 

 
   

เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

 
    

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 1,744,000 บาท 

 

      

  - เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านส าโรง (คุรุ
ประชาสามัคคี)  จ านวน  648,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนันสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ส าโรง   (คุรุประชาสามัคคี)    จ านวน  162  คนๆ  ละ   20   บาท   เป็น
เวลา   200วัน ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      
- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน
หว้าน  จ านวน  216,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนันสนุนอาหาร
กลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ จ านวน  54  คนๆ
ละ  20  บาท  เป็นเวลา  200  วัน ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎ
ในแผนงาน การศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา           
- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหนองสอง
ห้อง  จ านวน  268,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนันสนุนอาหาร
กลางวัน  ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสอง
ห้อง   จ านวน  67  คนๆ   ละ   20  บาท   เป็นเวลา   200   วัน  
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา        
- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหนองเทา
จ านวน  360,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนันสนุนอาหารกลางวัน  ให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง
เทา  จ านวน  90  คนๆ  ละ  20  บาท    เป็นเวลา  200  วัน ตั งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา    งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา            
- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านผับแล้ง ตั ง
ไว้ 252,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนันสนุนอาหารกลางวัน  ให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านผับแล้ง   จ านวน  63  คนๆ  ละ   20   บาท    เป็น
เวลา  200  วัน  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎแผนงาน
การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    
(เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
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รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่ 73 ล าดับที่ 4) 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ มีใครสงสัยประเด็นไหนตามแผนงานนี หรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญชี แจงรายละเอียด 
รองประธำนสภำฯ                   แผนงาน ต่อไปครับ 
นำงสำวชิษณุชำ  เกตศักดิ์ เรียนประธานสภาที่เคารพ     สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
รก.หัวหน้ำส ำนักปลัด ท่านค่ะ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ขออนุญาตจากท่านประธานสภาฯ 
                                          ให้ดิฉันอ่านรายละเอียดแผนงานของส านักปลัด ดิฉันก็ขอชี แจงแผนงานมีรายละเอียด

ดังนี ค่ะ 
  

แผนงำนสำธำรณสุข 
 งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข รวม 1,482,600 บำท 

  

 
งบด ำเนินงำน รวม 1,242,600 บำท 

  

  
ค่ำตอบแทน รวม 144,000 บำท 

  

  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 144,000 บาท 

  

    

  (1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  เพ่ือเป็น
ค่าป่วยการชดเชยการงาน หรือเวลาที่เสียไป  เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  ของเทศบาล
ต าบลส าโรง  ในอัตรา 6,000 บาท  ต่อคน จ านวน 2  คน  
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
เบิกจ่าย พ.ศ. 2562)  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหาทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

      

  

  
ค่ำใช้สอย รวม 952,000 บำท 

  

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

  

   
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม จ านวน 20,000 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม  เช่น คุณภาพน  า  , ดิน  ,และอ่ืน  ๆ ที่เก่ียวข้อง กรณทีี่ต้องมี
การส่งตรวจพิสูจน์เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันหรือเกิดข้อ
ร้องเรียน  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข   
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งานบริหาทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

  

   
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 648,000 บาท 

  

    

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน (1669) เช่น ค่าจ้างเหมาเจ้าน้าที่ประจ ารถ ค่าวัสดุการแพทย์ ค่า
เวชภัณฑ์ ค่าโทรศัพท์  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  85 
ล าดับที่   4   )  ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

      

  

   

โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี 

จ านวน 40,000 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เเช่น ค่าเวชภัณฑ์วัคซีน ค่า
ป้าย และรายจ่ายอื่นที่จ าเป็น (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565   หน้า  87  ล าดับที่ 14 ) ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
 

      

  

   
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 150,000 บาท 

  

    

   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก เช่น ค่าน  ามันเชื อเพลิง  ค่าสารเคมี  ค่าป้ายไวนิล ค่า
ทรายอะเบท และรายจ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.5/ว 4700  
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  84   ล าดับที ่1) 
ตั งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

      

  

   

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

จ านวน 14,000 บาท 

  

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ

ขึ นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

      

  



~ 39 ~ 
 

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น ค่าส ารวจ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าเอกสาร และ
รายจ่ายอื่นท่ีจ าเป็น  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565  หน้า   84 ล าดับที่   3 ) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   

   
โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จ านวน 30,000 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม และรายจ่ายอื่นที่จ าเป็น 
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565     หน้า 87   ล าดับ
ที ่13  )  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

      

  

  
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

  

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

      

  

  
ค่ำวัสดุ รวม 146,600 บำท 

  

  
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ส าหรับยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ กระจก ยางในรถ ยางนอกรถ และอ่ืน ๆที่จ าเป็น  ตั ง
จ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

      

  

  
วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 46,600 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน  ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ส าหรับใช้กับครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง และเครื่องพ่นหมอกควันก าจัดยุง หรือครุภัณฑ์อ่ืนที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน  เช่น น  ามันดีเซล น  ามันเบนซิน น  ามันเบรก น  ามันค
ลัช น  ามันไฮโดรลิก และอ่ืน ๆ ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

      

  

  
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 30,000 บาท 

  

    
  จัดซื อวัสดุการแพทย์(ชุดตรวจสารเสพติด) เป็นเงิน 30,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัสดุการแพทย์ เช่น ชุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ชุดตรวจ
สารเสพติด เวชภัณฑ์ ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
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แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   

  
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 20,000 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายเพ่ือความปลอดภัยส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใช้
เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ เช่น หมวก เสื อ เสื อก๊ักสะท้อน
แสง รองเท้าบูท ถุงมือ ชุดกันเปื้อน ชุดกันฝน ผ้าปิดจมูก ชุดป้องกันฝุ่นและ
สารเคมีแบบมีหมวก ครอบตานิรภัย ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าบูทกัน
เคมี และอ่ืนๆ ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
  

      

  

 
งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บำท 

  

  
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บำท 

  

  
เงินอุดหนุนเอกชน       

  

   

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 240,000 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุขในพื นที่ 12 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท  
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  88   ล าดับ
ที ่16   )  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   

 

      

  นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  มีใครสงสัยประเด็นไหนตามแผนงานนี หรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญชี แจงรายละเอียด 
รองประธำนสภำฯ                   แผนงาน ต่อไปครับ 
นำงสำวชิษณุชำ  เกตศักดิ์ เรียนประธานสภาที่เคารพ     สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
รก.หัวหน้ำส ำนักปลัด  ท่านค่ะ  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ขออนุญาตจากท่านประธานสภาฯ 

                               ให้ดิฉันอ่านรายละเอียดแผนงานของส านักปลัด ดิฉันก็ขอชี แจงแผนงานมีรายละเอียด 
ดังนี ค่ะ 
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แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
 งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ รวม 140,000 บำท 

  

 
งบด ำเนินงำน รวม 140,000 บำท 

  

  
ค่ำใช้สอย รวม 140,000 บำท 

  

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

  

   
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จ านวน 30,000 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ ์และรายจ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 )
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 79  ล าดับที ่4)    ตั งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

      

  

   
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี จ านวน 30,000 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี เช่น ค่า
ป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์และรายจ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ  
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่ 79 ล าดับที ่6)  
 ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
 

      

  

   
โครงการวันผู้สูงอายุ จ านวน 80,000 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย  ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุตกแต่ง
เวท ี และรายจ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ   
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า 78  ล าดับที ่1 ) 
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
 

      

  



~ 42 ~ 
 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  มีใครสงสัยประเด็นไหนตามแผนงานนี หรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญชี แจงรายละเอียด 
รองประธำนสภำฯ                   แผนงาน ต่อไปครับ 
นำยวิชญ์พงศ์  สำลีสิงห์  เรียนประธานสภาที่เคารพ     สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
ผอ.กองช่ำง   ท่านครับ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ขออนุญาตจากท่านประธานสภาฯ 

                               ให้กระผมอ่านรายละเอียดแผนงานของกองช่าง  กระผมก็ขอชี แจงแผนงานมีรายละเอียด 
ดังนี ค่ะ 

แผนงำนเคหะและชุมชน 
 งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,508,960 บำท 

  

 
งบบุคลำกร รวม 1,667,760 บำท 

  

  
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,667,760 บำท 

  

  
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 828,660 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
ประจ าป ี  จ านวน 3  อัตรา ดังนี        
  -ผู้อ านวยการกองช่าง      (31,880 x 6)    (32,450 x 6)   
เป็นเงิน 385,980 บาท 
  -นายช่างโยธา                (21,620 x 6)    (22,040 x 6)  
เป็นเงิน 261,960 บาท 
  -วิศวกร                        (15,060 x 12)      
เป็นเงิน 180,720 บาท 
ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน        

      

  

  
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ซ่ึง
ได้แก่   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน  1  อัตรา  (3,500x12) เป็น
เงิน  42,000  บาท    ตั งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน   
   

      

  

  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 742,812 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง  จ านวน  5  อัตรา  ดังนี         
   -ผู้ชว่ยนายช่างส ารวจ   (11,960 x 12)    
เป็นเงิน  143,520  บาท 
    -คนงานทั่วไป (ผู้มีทักษะด้านประปา) (12,834 x 12)    
เป็นเงิน  154,008  บาท 
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   -ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่การประปา   (12,698 x 12)    
เป็นเงิน  152,376  บาท 
   -ผู้ชว่ยช่างไฟฟ้า           (12,116 x 12)    
เป็นเงิน  145,392  บาท 
   -ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธุการ   (12,293 x 12)    
เป็นเงิน  147,516  บาท 
ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน          

  
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 54,288 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง และเงิน
อ่ืนๆ   ที่เก่ียวเนื่องกับเงินเพ่ิมต่างๆ          
   -คนงานทั่วไป (ผู้มีทักษะด้านประปา) (451 x 12)    
เป็นเงิน  5,412  บาท 
   -ผู้ชว่ยนายช่างส ารวจ   (1,325 x 12)    
เป็นเงิน  15,900  บาท 
   -ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่การประปา   (587 x 12)    
เป็นเงิน  7,044  บาท 
   -ผู้ชว่ยช่างไฟฟ้า           (1,169 x 12)    
เป็นเงิน  14,028  บาท 
   -ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธุการ   (992 x 12)    
เป็นเงิน  11,904  บาท 
ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน           

      

  

 
งบด ำเนินงำน รวม 1,590,900 บำท 

  

  
ค่ำตอบแทน รวม 90,000 บำท 

  

  
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ของทางราชการ(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2551) ตั งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและะชุมชน 
 

      

  

  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 
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    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลต าบล   

ตั งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน       

      

  

  
ค่ำใช้สอย รวม 1,044,000 บำท 

  

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

  

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่่งบริการ จ านวน 894,000 บาท 

  

    

  (1)  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ    ตั งไว้ 864,000 บาท 
        -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพ่ือท าความสะอาดถนน   
และลอกคลองระบายน  า บริเวณพื นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบล
ส าโรง (9,000 x 12 x 4)   เป็นเงิน 432,000 บาท  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    
        -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณพื นที่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลส าโรง (9,000 x 12 x 3) 
เป็นเงิน324,000 บาท  ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
        - ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพ่ือช่วยนายช่างโยธาส ารวจงาน
ในพื นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลส าโรง (9,000 x 12 ) 
เป็นเงิน 108,000 บาท  ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     
(2)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ        ตั งไว้ 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมที่ใช้ในการด าเนินงานต่างๆ เช่น   
ค่าธรรมเนียมเจาะบาดาล ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบคุณภาพน  าประปา
หมู่บ้านค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับที่ดิน เป็นต้น  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       

      

  

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

  

   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 50,000 บาท 

  

    

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี ยเลี ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
เทศบาลที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือติดต่อราชการ
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(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่3 พ.ศ.
2559  )  ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

  
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

  

    

    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาที่อยู่ในความดูแลของ
เทศบาลต าบลส าโรง เครื่องสูบน  า รถกระเช้า ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่
ช ารุดเสียหายระหว่างปีงบประมาณเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   ตั ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

      

  

  
ค่ำวัสดุ รวม 456,900 บำท 

  

  
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ใน
ส านักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม   สมุด แบบ
พิมพ์ ปากกา ดินสอ ยางลบ คลิปหนีบกระดาษ ลวดเสียบ ฯลฯ  
ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน      
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

      

  

  
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

  

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัสดุไฟฟ้า  เช่น  ฟิวส์  สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก

ไฟฟ้า ฯลฯ    ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

      

  

  
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัสดุ
ก่อสร้าง เช่น สังกะสี กระเบื อง อิฐ หิน   ปูน ทราย ลวด ตะปู และอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง   ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
 

      

  

  
วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 56,900 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย
ติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล จ านวน  1 คัน  
(เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 3523  ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
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สาธารณูปโภค)  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก ์ แผ่นซีดี แผ่นกรอง
แสง โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ   ตั งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

      

  

 
งบลงทุน รวม 250,300 บำท 

  

  
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 250,300 บำท 

  

  
ครุภัณฑ์การเกษตร       

  

   
ค่าเครื่องสูบน  าแบบจม  ขนาด  1.0  แรงม้า (HP) จ านวน 15,000 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องสูบน  าแบบ
จม  ขนาด 1 แรงม้า (HP)   จ านวน  1  เครื่อง  (สืบราคาตาม
ท้องตลาด)      
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า  109   
ล าดับที่  30)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน      
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

      

  

   
ค่าเครื่องสูบน  าแบบจม  ขนาด  1.5  แรงม้า (HP) จ านวน 18,000 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องสูบน  าแบบ
จม ขนาด 1.5 แรงม้า (HP)  จ านวน  1  เครื่อง (สืบราคาตามท้องตลาด)    
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-256   หน้า    109 
ล าดับที่ 31 )   ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      
 

      

  

   
ค่าเครื่องสูบน  าแบบจม  ขนาด  ๒  แรงม้า (HP) จ านวน 18,000 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องสูบน  าแบบจม  ขนาด  2  แรงม้า
(HP)  จ านวน  1 เครื่อง  (สืบราคาตามท้องตลาด) (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า   110   ล าดับที่  47 )  ตั งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

  

   
ค่าเครื่องสูบน  าแบบหอยโข่ง  ขนาด  2 แรงม้า (HP) จ านวน 10,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องสูบน  าแบบหอยโข่ง ชนิดหน้า       
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แปลน ขนาด 2 แรงม้า (HP)  จ านวน  1  เครื่องๆ ละ 10,000 บาท   ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี     
      -  เป็นเครื่องสูบน  าแบบหอยโข่ง  ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า     
      -  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน  าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบ
ชุด พร้อมที่จะใช้ได้ (สืบราคาตามท้องตลาด)     
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  109   ล าดับ
ที ่ 32  )  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

   
ค่าเครื่องสูบน  าแบบหอยโข่ง  ขนาด  3 แรงม้า (HP) จ านวน 13,000 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องสูบน  าแบบหอยโข่ง ชนิดหน้า
แปลน ขนาด 3 แรงม้า (HP)   จ านวน  1  เครื่อง เป็น
เงิน  13,000  บาท  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี  
-เป็นเครื่องสูบน  าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
-ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า  2 นิ ว (50 มิลลิเมตร) 
-ปริมาณน  าที่สูบได้ไม่น้อยกว่า  450  ลิตรต่อนาที 
-ส่งน  าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 
-อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน  าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด
พร้อมที่จะใช้ได้(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565  หน้า 109    ล าดับที่ 29 ) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

      

  

  
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       

  

   
เครื่องเจียรไฟฟ้า ขนาด 7  นิ ว จ านวน 4,500 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องเจียรไฟฟ้า    ขนาด  7  นิ ว  จ านวน 1 เครื่อง
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่ 109 ล าดับ
ที ่34) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน    งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

  

   
เครื่องตัดไฟเบอร ์ ขนาด  14  นิ ว จ านวน 6,000 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ ว  จ านวน 1 เครื่อง 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่ 109  
ล าดับที่ 35)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน    
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

   
เครื่องสกัดคอนกรีตชนิดลมพร้อมปั้มลม จ านวน 25,000 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องสกัดคอนกรีตชนิดลมพร้อมปั้ม
ลม  จ านวน 1 เครื่อง 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 109  
ล าดับที่ 36)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

      

  

   
รถเข็นปูน  ชนิด 2  ล้อ จ านวน 4,700 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อรถเข็นปูน  ชนิด 2 ล้อ  (สืบราคาตามท้องตลาด) 
จ านวน  2  คัน ๆละ  2,350  บาท   
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่ 109  
ล าดับที่ 37)   ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน    
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

  

   
สว่านไฟฟ้าพร้อมดอก จ านวน 2,500 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อสว่านไฟฟ้าพร้อมดอก  (สืบราคาตามท้องตลาด) 
จ านวน  1 เครื่อง   
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่ 110  
ล าดับที่ 38)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
 

      

  

  
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

  

   
เครื่องตัดหญ้า จ านวน 19,000 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องตัดหญ้า 
(แบบเข็น)   จ านวน  2  เครื่อง ๆละ 9,500   บาท 
(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ์ประจ าปี 2561 ) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 109  ล าดับที ่33) 
 ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

  

  
ครุภัณฑ์ส ารวจ       

  

   
เทปวัดระยะ จ านวน 3,000 บาท 
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเทปวัดระยะ  ความยาว  50  เมตร  เนื อเทปเป็นไฟ
เบอร์ใยแก้วอย่างด ีเคลือบมันที่ผิวสามารถคงสภาพได้ดี  ไม่ยืดหรือเสียรูป
ง่าย ด้ามจับมีปุ่มยางช่วยให้จับได้กระชับและกันการลื่นขณะใช้งานบรรจุใน
โครงพลาสติกมีมือหมุนพร้อมจุดล็อคมือหมุน  จ านวน 1  เครื่อง 
(แบบจัดหาทั่วไป) (สืบราคาตามท้องตลาด)  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 108   
ล าดับที่ 22)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน       
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     

      

  

  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  

   
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมลผลแบบที่ 2 จ านวน 30,000 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผลแบบ
ที ่  2  จ านวน 1  เครื่อง 
(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที ่108    
ล าดับที่ 25 )   ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

      

  

   
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า(18 หน้า/นาที) จ านวน 2,600 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า
(18 หน้า/นาที)  จ านวน  1 เครื่อง 
(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่   108   ล าดับที่    26  ) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

  

   
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์(lnk  Tank Printer) จ านวน 4,300 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึก
พิมพ์ (lnk Tank  Printer)  จ านวน  1  เครื่อง 
(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0210.5/ว 5794 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม  2559) 
(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์
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คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่ 108   
ล าดับที่ 27 )  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

   
เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด  1 KVA จ านวน 17,700 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด  1 KVA  จ านวน  3 เครื่อง 
คุณลักษณะพื นฐาน 
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  1 KAV 600  Watts 
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาท ี
(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561  ณ  วันที่ 23  พฤษภาคม  2561) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่  109   ล าดับที่  28) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน       
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     
 

      

  

  
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

  

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 50,000 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา  ปรับปรุง  ซ่อมแซมครุภัณฑ์  และ
ทรัพย์สินอื่นๆเช่น ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาที่อยู่ในความดูแลของ
เทศบาลต าบลส าโรงเครื่องสูบน  า ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
 

      

  งำนไฟฟ้ำถนน รวม 200,000 บำท 

  

 
งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บำท 

  

  
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บำท 

  

  
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

  

   

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาอ าเภอวารินช าราบ    
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า (หนองดง) บ้านบูรพา  หมู่ที่ 9  ต าบลส าโรง  
อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 

จ านวน 100,000 บาท 

  

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า   

(หนองดง)บ้านบูรพา  หมู่ที ่9  ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง   
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จังหวัดอุบลราชธานี 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565   หน้าที่ 62   
ล าดับที่ 112 )  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมงาน   งานไฟฟ้าและถนน 

   

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาอ าเภอวารินช าราบ 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า บ้านนาเจริญ   หมู่ที ่ 11   ต าบลส าโรง  
อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 

จ านวน 100,000 บาท 

  

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า  บ้านนา
เจริญ  หมู่ที ่ 11    ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธาน ี
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565   หน้าที่ 65  
ล าดับที่  124)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมงาน   งานไฟฟ้าและถนน 
 

      

  นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ มีใครสงสัยประเด็นไหนตามแผนงานนี หรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญชี แจงรายละเอียด 
รองประธำนสภำฯ                  แผนงาน ต่อไปครับ 
นำงสำวชิษณุชำ  เกตศักดิ์ เรียนประธานสภาที่เคารพ     สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
รก.หัวหน้ำส ำนักปลัด ท่านค่ะ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ขออนุญาตจากท่านประธานสภาฯ 

ให้ดิฉันอ่านรายละเอียดแผนงานของส านักปลัด ดิฉันก็ขอชี แจงแผนงานมีรายละเอียด
ดังนี ค่ะ 

   
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน รวม 15,000 บำท 

 
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บำท 

  
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บำท 

  
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

   
โครงการบูรณาการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 15,000 บาท 

    

  อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอส าโรง 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่100 ล าดับที่ 6) 
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฎในแผนงานสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน 
 

      

 
 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ มีใครสงสัยประเด็นไหนตามแผนงานนี หรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญชี แจงรายละเอียด 
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รองประธำนสภำฯ                  แผนงาน ต่อไปครับ 
นำยนันทวัฒน์  สิมำวัน  เรียนประธานสภาที่เคารพ     สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
ผอ.กองกำรศึกษำ ท่านครับ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ขออนุญาตจากท่านประธานสภาฯ 

ให้กระผมอ่านรายละเอียดแผนงานของกองการศึกษา  กระผมก็ขอชี แจงแผนงาน มี
รายละเอียด   ดังนี ครับ 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 

 
งำนกีฬำและนันทนำกำร รวม 120,000 บำท 

 
  

งบด ำเนินงำน รวม 120,000 บำท 

 
   

ค่ำใช้สอย รวม 120,000 บำท 

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
    

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด
ต าบลส าโรง ประจ าปี พ.ศ.2563 

จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้าน
ยาเสพติดต าบลส าโรง พ.ศ. 2563 เช่น ค่าจัดซื อถ้วยรางวัล ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าเงินรางวัล ค่าเครื่องเสียง และรายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ  
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 75  ล าดับที่ 7 ) 
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  

      

 
    

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพ้นธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลลต าบลส าโรง 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลต าบลส าโรง เช่น ค่าป้ายโครงการ และป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่น
ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 75  ล าดับที่ 8 ) 
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
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ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
  

 
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 120,000 บำท 

 
  

งบด ำเนินงำน รวม 120,000 บำท 

 
   

ค่ำใช้สอย รวม 120,000 บำท 

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
    

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนใน
เขตต าบลส าโรง 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับเด็ก
และเยาวชนในเขตต าบลส าโรง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม และรายจ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 73     
ล าดับที่  1   )  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

      

 
    

ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนาและงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นต่าง ๆ จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา งานประเพณี และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นต่างๆ เช่น ค่าจัดงานวันลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรม  
วันเข้าพรรษา  , วันสงกรานต์ , ฮีตสิบสองคองสิบสี่ และประเพณีต่างๆ   
ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศานา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

      

  
 
 
 
 
 
 
 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ มีใครสงสัยประเด็นไหนตามแผนงานนี หรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญชี แจงรายละเอียด 
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รองประธำนสภำฯ                   แผนงาน ต่อไปครับ 
นำยวิชญ์พงศ์ สำลีสิงห์  เรียนประธานสภาที่เคารพ     สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
ผอ.กองกำรศึกษำ ท่านครับ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ขออนุญาตจากท่านประธานสภาฯ 

ให้กระผมอ่านรายละเอียดแผนงานของกองช่าง  กระผมก็ขอชี แจงแผนงานมีรายละเอียด 
ดังนี ครับ 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน รวม 923,000 บำท 

 
งบลงทุน รวม 923,000 บำท 

  
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รวม 923,000 บำท 

  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

   
โครงการขยายเขตประปาบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 จ านวน 39,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตามโครงการขยายเขตประปา  บ้านนาเจริญ  หมู่ที ่11  ต าบล
ส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี   ขนาด
ท่อ   PVC  Dai  2 นิ ว    ชัน  8.5   ความยาว     280   เมตร  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่ 65  
ล าดับที่  123) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  

      

   

โครงการขยายเขตประปาบ้านบูรพา  หมู่ที่ 9  ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัด
อุบลราชธานี 

จ านวน 41,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตามโครงการขยายเขตประปา  บ้านบูรพา  หมู่ที ่9  ต าบล
ส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี   
ขนาดท่อ   PVC  Dai  2 นิ ว    ชัน  8.5   ความยาว     280   เมตร  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่ 57 
ล าดับที่ 89) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  

      

  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

   

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสองห้อง  หมู่ที่ 4 ต าบลส าโรง  (สายบ้าน
นายเรณู - วัดบ้านหนองสองห้อง) 

จ านวน 121,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองสองห้อง  
หมู่ที ่4 (สายบ้านนายเรณู - วัดบ้านหนองสองห้อง) ขนาดความ
กว้าง 4.00  ม. ยาว  50.00  เมตร  หนา  0.15  ม.  พร้อมถมดินคันทางความ
หนา เฉลี่ย 0.20  ม. ไหล่ทางลูกรังความกว้างเฉลี่ย  0.50  ม.  
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(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 48  
ล าดับที่  46 )  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน  

   
โครงการก่อสร้างถังเก็บน  าบ้านหว้าน หมู่ที่ 2 จ านวน 337,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน  า  บ้านหว้าน  หมู่ที ่2  ขนาด 60 ลบ.ม. 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 63  
ล าดับที่ 117)   ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน 

      

   

โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านแกเจริญ  หมู่ที ่ 10  (จากทางหลวงสาย   
2178- 
บ้านนางมะลิ) 

จ านวน 237,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคสล. บ้านแกเจริญ หมู่ที ่10 
(จากทางหลวงสาย 2178 - บ้านนาง
มะลิ)  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  115.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  (ไม่มี
รอยต่อตามยาวและไหล่ทางลูกรัง) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565   หน้าที่ 63    
ล าดับที่ 116)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื นฐาน) 

      

   

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  บ้านโนนยาง  หมู่ที่ 7  ต าบลส าโรง (จากถนน อบ 
2003 - นานายถวิล) 

จ านวน 57,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนยาง  หมู่ที ่7 
ต าบลส าโรง (จากถนน อบ2003 - นานายถวิล) ขนาดความ
กว้าง  4.00 เมตร ความยาว 400.00  เมตร  ความหนา  0.15  เมตร  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 54 ล าดับที่ 75) 
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน 

      

   

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านโนนสวรรค์  (จากถนนสาย อบ 2052-
ถนนสายโนนสวรรค์ถึงขามป้อม) 

จ านวน 91,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที ่12  บ้านโนนสวรรค์  (จากถนน
สาย อบ 20523-ถนนสายโนนสวรรค์ถึงขามป้อม)  ขนาดความ
กว้าง   4.00  ม.  ยาว  600.00  ม.  หนา   0.15   เมตร   พร้อมว่าง
ท่อ  คสล. ขนาด  0.40x1.00    ม. 
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(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่  67   ล าดับ
ที ่ 135     )  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน 

 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ มีใครสงสัยประเด็นไหนตามแผนงานนี หรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญชี แจงรายละเอียด 
รองประธำนสภำฯ                  แผนงาน ต่อไปครับ 
นำงสำวชิษณุชำ  เกตศักดิ์ เรียนประธานสภาที่เคารพ     สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
รก.หัวหน้ำส ำนักปลัด ท่านค่ะ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ขออนุญาตจากท่านประธานสภาฯ 

ให้ดิฉันอ่านรายละเอียดแผนงานของส านักปลัด ดิฉันก็ขอชี แจงแผนงานมีรายละเอียด 
ดังนี ค่ะ 

     
 

แผนงำนกำรเกษตร 

งำนส่งเสริมกำรเกษตร รวม   40,000 บำท 

งบด ำเนินงำน     รวม     40,000     บำท 

ค่ำใช้สอย รวม            30,000         บำท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุนบริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลส าโรง 

จ านวน 20,000 บาท 

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุนบริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลส าโรง  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 102  ล าดับที ่11  )  
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 

      

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 10,000 บาท 

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า  103     ล าดับที่  12) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
 
 

      

ค่ำวัสดุ รวม 10,000 บำท 
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วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช

และสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกหรือสัตว์น  า วัสดุเพาะช า ฯลฯ 
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฎในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริม
การเกษตร 
 

      

งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ รวม    10,000 บำท 

งบด ำเนินงำน รวม 10,000     บำท 

ค่ำใช้สอย     รวม    10,000 บำท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

โครงการคลองสวย น  าใส คนไทยมีสุข  ปีงบประมาณ  2563 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคลองสวยน  าใส คนไทยมีสุข 
เช่น ค่าป้ายไวนิล  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอุปกรณ์ต่างๆ  และรายจ่ายอ่ืน
ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฎในแผนงาน
การเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

จ านวน        10,000     บาท 

นำยอัมพร แก้วค ำชำติ มีใครสงสัยประเด็นไหนตามแผนงานนี หรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญชี แจงรายละเอียด 
รองประธำนสภำฯ                   แผนงาน ต่อไปครับ 
นำยวิชญ์พงศ์  สำลีสิงห์  เรียนประธานสภาที่เคารพ     สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
ผอ.กองกำรศึกษำ ท่านครับ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ขออนุญาตจากท่านประธานสภาฯ 

ให้กระผมอ่านรายละเอียดแผนงานของกองช่าง  กระผมก็ขอชี แจงแผนงานมีรายละเอียด 
ดังนี ครับ 

แผนงำนกำรพำณิชย์ 

งำนกิจกำรประปำ รวม 562,000 บำท 

 
งบด ำเนินงำน รวม 562,000 บำท 

  
ค่ำวัสดุ รวม 150,000 บำท 

  
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเคมีภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ เช่น สารส้ม สารเคมี คลอรีน สารเคมีที่ใช้ส าหรับผลิต
น  าประปา ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา 

      

  
วัสดุอื่น จ านวน 100,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อมิเตอร์น  า ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏใน       
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แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 

  
ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 412,000 บำท 

  
ค่าไฟฟ้า จ านวน 412,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับใช้ในกิจการประปา ค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือกิจการ
ต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบล ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
 

      

นำยอัมพร แก้วค ำชำติ มีใครสงสัยประเด็นไหนตามแผนงานนี หรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญชี แจงรายละเอียด 
รองประธำนสภำฯ                   แผนงาน ต่อไปครับ 
นำงสำวชิษณุชำ  เกตศักดิ์ เรียนประธานสภาที่เคารพ     สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
รก.หัวหน้ำส ำนักปลัด ท่านค่ะ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ขออนุญาตจากท่านประธานสภาฯ 

ให้ดิฉันอ่านรายละเอียดแผนงานของส านักปลัด ดิฉันก็ขอชี แจงแผนงานมีรายละเอียด 
ดังนี ค่ะ 

แผนงำนงบกลำง 
 

 
งบกลำง รวม 10,928,824 บำท 

 
  

งบกลำง รวม 10,928,824 บำท 

 
   

งบกลำง รวม 10,928,824 บำท 

 
   

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 249,170 บาท 

 
      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
จ านวน 35 คน ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  
งานงบกลาง 

      

 
   

เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 7,460,400 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้สูงอายุในต าบล
ส าโรง จ านวน 932 คน เป็นเวลา 12 เดือน  แยกตามช่วงอายุ  ดังนี  
        1.ช่วงอายุ  60-69  จ านวน   502  คน ๆละ  600 บาท/เดือน 
จ านวน  12  เดือน   เป็นเงิน     3,614,400   บาท 
         2.ชว่งอายุ  70-79  จ านวน  285  คน ๆละ  700 บาท/เดือน 
จ านวน  12  เดือน   เป็นเงิน     2,394,000   บาท 
         3.ชว่งอายุ  80-89  จ านวน 120   คน ๆละ  800 บาท/เดือน 
จ านวน  12  เดือน   เป็นเงิน     1,152,000   บาท 
         3.ชว่งอายุ  90-100 จ านวน  25   คน ๆละ  1000 บาท/เดือน 
จ านวน  12  เดือน   เป็นเงิน     300,000   บาท 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 77 ล าดับที่ 1) 
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
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เบี ยยังชีพคนพิการ จ านวน 2,400,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้พิการในต าบล
ส าโรง จ านวน 250 คน คนละ  800  บาท  เป็นเวลา 12 เดือน 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2565  หน้า 77  ล าดับที่ 2) 
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

      

 
   

เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 90,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในต าบล
ส าโรง จ านวน 15 คน คนละ  500  บาท  เป็นเวลา 12 เดือน 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 77  ล าดับที ่3) 
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
 

      

 
   

ส ารองจ่าย จ านวน 107,709 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนตามความ
เหมาะสมและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย
ต่าง ๆ  เช่นภัยธรรมชาติ  ภัยที่เกิดขึ นที่ไม่อาจคาดการณ์ได้  ตั งจ่ายจาก
เงินรายได้  101,932 บาทและตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน  5,777  บาท 
ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

      

 
   

รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

 
    

ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน 36,545 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทสไทย ตั งจ่ายในอัตราร้อย
ละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง ประจ าปีที่ผ่านมา ยกเว้น เงินกู ้เงินจ่าย
ขาดสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภทแต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่ง
ส่วนหกของงบประมาณดังกล่าว  
ค านวณ    (รายรับจริง ปี 2561 – เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม – เงิน
อุดหนุน) x  1/6 x1/100    
                  = 40,131,865.77-18,204,694 x 1/6 x 1/100 
                  =  36,545  บาท 
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

      

 
    

เงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จ านวน 120,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบส าหรับการด าเนินงานของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น  
(เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
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พื นที ่พ.ศ. 2557)   ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 472,000 บาท 

 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 2049 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2555 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 2050 ลง
วันที่ 1 สิงหาคม 2555  
*ส าหรับจ่ายเป็นเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (เทศบาล) ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี(และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณีจ่ายจากรายได้ของ
เทศบาล) โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู ้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงิน
อุดหนุน 
ค านวณ   = 2 % (ประมาณการายรับประจ าปี 2563 – เงินที่มีผู้อุทิศให้ –  
เงินอุดหนุน)  
             = 2 % (45,000,000 – 21,400,000) 
             = 472,000 
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

      

  

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
รองประธำนสภำฯ  กระผมขอพักการประชุมเพ่ือให้รับประทานอาหารกลางวัน  โดยจะเริ่มประชุมต่อ 

ในเวลา  13.00  น.  ครับ 
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน   เวลำ    12.00    น.  -    12.59    น. 
เริ่มประชุมต่อในเวลำ   13.00  น.  

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเข้ามาในที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมต่อ 
รองประธำนสภำฯ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้น าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อที่ประชุมสภาแล้ว  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ 

ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ในวาระที่ 1  (ขั นรับหลักการ)ว่าควรจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่  
อย่างไร หรือจะมีการอภิปรายก่อนที่จะรับหลักการดังกล่าว ขอเชิญครับ 
ถ้าไม่มี ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง ขอเชิญ ครับ 

นำยระพิน  แก้วค ำชำติ  เรียนประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
เลขำนุกำรสภำฯ ท่านครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554   
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ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ใน
ที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
แล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  
โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณา
วาระท่ีสอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั น  
ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั น  หรือไม่  
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั นพอสมควรแล้ว 
ข้อ 48  ในกรณีท่ีสภาท้องถิ่นจะไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั นก าหนดโดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ 12  แห่งระเบียบนี   มาใช้บังคับโดยอนุโลม
แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติ  
ฝ่ายสภาท้องถิ่นกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ  ทั งนี ให้ด าเนินการภายใน
สามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งมติ
ของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบใน
วันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณท่ีผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระ
ทีส่อง  และวาระที่สามตามล าดับ 
ข้อ  49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา ท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

 การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี  
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ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง  กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้แปรญัตติ
อาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลชี แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ทุกท่านทราบแล้ว   
รองประธำนสภำฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่ 

ประชุมสภาแห่งนี ว่า   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบร่างเทศ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วาระท่ี 1   ขั นรับหลักการ   
ได้โปรดยกมือ  ครับ     

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ  9  เสียง 
    ไม่เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ  -  เสียง 
    งดออกเสียง     2  เสียง 
     
นำยอัมพร แก้วค ำชำติ  สรุปว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี ได้มีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติ 
รองประธำนสภำฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วาระที่ 1  ขั นรับหลักการ เมื่อที่

ประชุมสภามีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   วาระท่ี 1   ขั นรับหลักการแล้ว   ล าดับต่อไปขอเชิญ  เลขานุการสภา
เทศบาลได้ชี แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ขอเรียนเชิญ 

 -กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563     

นำยระพิน  แก้วค ำชำติ  เรียนประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
เลขำนุกำรสภำฯ ท่านครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554    
ข้อ  49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ  ในกรณีทีส่มาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา ท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

 การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี  
 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง  กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้
แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

    ข้อ  103   คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  2  ประเภท  คือ 
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(1) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(2) คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือ 
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 104   คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น มีหน้าที่กระท าการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่
ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น  
ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก 

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น 

ดังนี  
(1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
(3)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   
(4)  คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั งคณะอนุกรรมการ 
พิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอ

รายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
ข้อ 106  กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 

(1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
(2) ตาย 
(3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั นสิ นสุดลง 
(4) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ นใหม่  หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ นลง 
(5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 

ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 “วิธีเลือกคณะกรรมการท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ส่วน
กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง” 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้น า
วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ด.ต.สหพล  เทียมสม  เมื่อสภาเทศบาลต าบลแห่งนี ได้เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธำนสภำฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เรียบร้อยแล้วด้วย เห็นชอบ  9  เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง     

งดออกเสียง  2  เสียง  ขั นตอนต่อไป คือ การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามข้อ  
103(1)   และขอให้มีผู้รับรอง  2  คน     

สท.หนูน้ ำ  ทองไสล  เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
สมำชิกสภำฯ   กระผมนายหนูน  า ทองไสล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขต 1 ผมขอเสนอว่า ควร 
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พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั ง
นี   จ านวน  5  ท่าน 
 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ขอผู้รับรอง 2  ท่านครับ 
รองประธำนสภำฯ   
นำยสมศรี  สิมำวัน  กระผม นายสมศรี  สิมาวัน   สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอรับรอง  (รับรองคนท่ี 1 ) 
สมำชิกสภำฯ 
นำยสนอง  ป้อมพิทักษ์  กระผม นายสนอง  ป้อมพิทักษ์  สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอรับรอง  (รับรองคนท่ี 2) 
สมำชิกสภำฯ  
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  มีผู้รับรองครบถูกต้อง 
รองประธำนสภำฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิก 

สภาเทศบาลเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก   ขอมติที่ประชุมถ้าเห็นชอบได้โปรดยกมือ 
ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  9  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ -  เสียง 
    งดออกเสียง 2  เสียง 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  สรุปว่าสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของท่านสท.หนูน  า  ทองไสล 
รองประธำนสภำฯ   ว่าควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่าง 

เทศบัญญัติในครั งนี จ านวน  5  คน   และขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อ
บุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ  โดยเสนอเรียงตามล าดับจนครบ  
จ านวน  5  คน   ขอเรียนเชิญ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ  คนที่ 1 

นำยหนูน้ ำ  ทองไสล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมำชิกสภำฯ เขต 1       กระผม นายหนูน  า  ทองไสล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขต 1   

ผมขอเสนอชื่อ นายขุน  จันหลอด  เป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ครับ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
รองประธำนสภำฯ 
นำยสนอง  ป้อมพิทักษ์ กระผม  นายสนอง  ป้อมพิทักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขต 2 
สมำชิกสภำฯเขต 2 ขอรับรองชื่อ นายขุน  จันหลอด   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ    ครับ   

(รับรองคนที่ 1) 
นำงสำวอัมรินทร์  แดงสุข ดิฉัน  น.ส.อัมรินทร์ แดงสุข   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขต 2 
สมำชิกสภำฯเขต 2 ขอรับรองชื่อ  นายขุน  จันหลอด  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ     

(รับรองคนที่ 2)    
นำยระพิน  แก้วค ำชำติ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
เลขำนุกำรสภำฯ 
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นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
รองประธำนสภำฯ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯเสนอท่านที่ 2 ต่อไปครับ 
นำงถำวร  เจริญทัศน์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมำชิกสภำฯ เขต1 ดิฉัน นางถาวร  เจริญทัศน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขต 1   

ดิฉันขอเสนอชื่อ นายสมศรี    สิมาวัน เป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ   
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
รองประธำนสภำฯ  
นำยอุดมศิลป์  อำรีกุล กระผม นายอุดมศิลป์  อารีกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขต 2 
สมำชิกสภำฯเขต 2  ขอรับรองชื่อ นายสมศรี  สิมาวัน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 

บัญญัติ    (รับรองคนที่ 1) 
นำยระพิน  แก้วค ำชำติ กระผม  นายระพิน  แก้วค าชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขต 2 
สมำชิกสภำฯเขต 2 ขอรับรองชื่อ  นายสมศรี  สิมาวัน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ     

(รับรองคนที่ 2) 
นำยระพิน  แก้วค ำชำติ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
เลขำนุกำรสภำฯ 
นำยอัมพร แก้วค ำชำติ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
รองประธำนสภำฯ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯเสนอท่านที่ 3 ต่อไปครับ 
นำยขุน  จันหลอด  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมำชิกสภำฯ เขต 2 กระผม นายขุน  จันหลอด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขต 2   

ผมขอเสนอชื่อ นายหนูน  า  ทองไสล  เป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ   
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
รองประธำนสภำฯ 
นำงถำวร  เจริญทัศน์ ดิฉัน นางถาวร  เจริญทัศน์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขต 1 
สมำชิกสภำฯเขต 1 ขอรับรองชื่อ นายอัมพร  แก้วค าชาติ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ   

(รับรองคนที่ 1) 
ร.ต.อุทัย  ชำบุญเรือง กระผม ร.ต.อุทัย  ชาบุญเรือง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขต 1 
สมำชิกสภำฯเขต 1  ขอรับรองชื่อ  นายอัมพร  แก้วค าชาติ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 

บัญญัติ      (รับรองคนที่ 2)    
นำยระพิน แก้วค ำชำติ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
เลขำนุกำรสภำฯ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
รองประธำนสภำฯ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯเสนอท่านที่ 4 ต่อไปครับ 
นำยขุน  จันหลอด  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมำชิกสภำฯ เขต 2 กระผม นายขุน  จันหลอด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขต 2   

ผมขอเสนอชื่อ นายอุดมศิลป์  อารีกุล  เป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ   
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นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
รองประธำนสภำฯ 
นำยสมศรี  สิมำวัน กระผม นายสมศรี  สิมาวัน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขต 1 
สมำชิกสภำฯเขต 1 ขอรับรองชื่อ นายอุดมศิลป์  อารีกุล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ   

(รับรองคนที่ 1) 
นำยสนอง  ป้อมพิทักษ์ กระผม  นายสนอง  ป้อมพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขต 2 
สมำชิกสภำฯเขต 2  ขอรับรองชื่อ นายอุดมศิลป์  อารีกุล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 

บัญญัติ   (รับรองคนที่ 2) 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
รองประธำนสภำฯ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯเสนอท่านที่ 5 ต่อไปครับ 
นำยระพิน  แก้วค ำชำติ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมำชิกสภำฯ เขต 2 กระผม นายระพิน  แก้วค าชาติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขต 2   

ผมขอเสนอชื่อ นางถาวร  เจริญทัศน์  เป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ   
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
รองประธำนสภำฯ 
นำงสำวอัมรินทร์ แดงสุข ดิฉัน น.ส.อัมรินทร์  แดงสุข    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขต 2 
สมำชิกสภำฯเขต 2 ขอรับรองชื่อ นางถาวร    เจรญิทัศน์   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ   

(รับรองคนที่ 1) 
ร.ต.อุทัย   ชำบุญเรือง กระผม  ร.ต.อุทัย  ชาบุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขต 1 
สมำชิกสภำฯเขต 1  ขอรับรองชื่อ นางถาวร  เจริญทัศน์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 

บัญญัติ   (รับรองคนที่ 2) 
นำยระพิน  แก้วค ำชำติ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
เลขำนุกำรสภำฯ 
นำยอัมพร แก้วค ำชำติ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
รองประธำนสภำฯ  - มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั งเป็นคณะกรรมการ 

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ขอเรียนเชิญครับ 
- ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ก็ถือว่าสมาชิกสภาผู้ที่ได้เสนอมาจ านวน  5 ท่าน นั น ได้รับเลือก
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ตามล าดับ ดังนี  
1. นายขุน จันหลอด 
2. นายสมศรี สิมาวัน 
3. นายหนูน  า ทองไสล 
4. นายอุดมศิลป์   อารีกุล   
5. นางถาวร เจริญทัศน์ 
-ให้คณะกรรมการแปรญัตติคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
กันเอง และสอบถามว่ามีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ     9  เสียง   
ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
งดออกเสียง    2 เสียง 

นำยระพิน  แก้วค ำชำติ  ขอแจ้งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯที่ได้รับคัดเลือกทั ง 5  ท่าน เข้าประชุมเพ่ือคัดเลือก 
เลขำนุกำรสภำฯ   ประธานและเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติในวันนี   หลังจากประชุมสภาเสร็จสิ นลง 
ที่ประชุม   -รับทราบ- 
 
    -กำรก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  -เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 45  วรรคสาม  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
รองประธำนสภำฯ  การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ความ 

ว่า”ญัตติร่างข้อบัญญัติจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่
สอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั นและข้อ 49  วรรคหนึ่ง ความว่า “ญัตติ
ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่างข้อบัญญัตินั นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย”  จึงขอให้ที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติต่อไป  โดยให้สมาชิกสภาฯก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  ให้มีผู้รับรอง 2  
ท่าน   

นำยหนูน้ ำ ทองไสล  เรียนประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
สมำชิกสภำฯ กระผม นายหนูน  า  ทองไสล  ขอเสนอว่าควรจะก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม 4  

วัน  โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ในระหว่างวันที่  
15 – 18  สิงหาคม  2562  ตั งแต่เวลา  08.30 น.  ถึง  16.30 น.  ณ  หอประชุมสภา
เทศบาลต าบลส าโรง  ครับ 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
รองประธำนสภำฯ 
นำยสนอง  ป้อมพิทักษ์  กระผม นายสนอง  ป้อมพิทักษ์   สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอรับรอง  (รับรองคนท่ี 1 ) 
สมำชิกสภำฯ 
นำงถำวร  เจริญทัศน์  กระผม นางถาวร  เจริญทัศน์  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอรับรอง  (รับรองคนท่ี 2) 
สมำชิกสภำฯ  
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  มีผู้รับรองครบถูกต้อง 
รองประธำนสภำฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิก 

สภาเทศบาลเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก   ขอมติที่ประชุมถ้าเห็นชอบได้โปรดยกมือ 
ครับ 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ  9  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ -  เสียง 
    งดออกเสียง 2  เสียง 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของท่านสท.หนูน  า  ทองไสล ว่าสภา 
รองประธำนสภำฯ เทศบาลได้ก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม 4  วัน โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค า

แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ในระหว่างวันที่  15 –18  สิงหาคม  2562  ตั งแต่
เวลา  08.30 น.  ถึง  16.30  น.  ณ  หอประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรง  โดยขอให้
คณะกรรมการแปรญัตติประชุมเพ่ือเลือกกันเองเป็นประธานและเลขานุการและให้
สมาชิกสภาฯ ผู้ที่จะเสนอค าแปรญัตติยื่นค าร้องเสนอค าแปรตามแบบท้ายระเบียบฯต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่ก าหนด และให้คณะกรรมการแปร
ญัตติได้มาประชุมเพ่ือเรียงญัตติที่สมาชิกสภาฯ ได้เสนอแปรญัตติหรือสงวนค าแปรให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  แล้วน าเสนอต่อประธานสภาฯก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า  24  
ชั่วโมง 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  9  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ -  เสียง 
    งดออกเสียง 2  เสียง 
  
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ ขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั งที่ 2/2562   เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัต 
รองประธำนสภำฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   วาระที่ 2 ขั นแปรญัตติ  และ 

วาระท่ีสาม ขั นลงมติ ในวันที่  23  สิงหาคม 2562  และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุมสภาครั งนี และผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี  

มติที่ประชุม   -  รับทราบ  
 
ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุมสภาหรือไม่   
รองประธำนสภำ ฯ ขอเรียนเชิญครับ  มีไม่มี  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือท่านใดจะเสนอเรื่อง 

อ่ืน ๆ เพิ่มเติมอีก  ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุมสภา 
ครั งนี และผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี ครับ 

มติที่ประชุม    -  ไม่มี- 
นำยอัมพร แก้วค ำชำติ  กล่าวปิดประชุม   เวลา    16.30  น.  
รองประธำนสภำ ฯ  
 
 

 



~ 69 ~ 
 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
                      (นายระพิน  แก้วค าชาติ) 
                                                             เลขานกุารสภาเทศบาล 
    

(ลงชื่อ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
             (นายอัมพร  แก้วค าชาติ) 
                                              รองประธานสภาเทศบาล  ปฎิบัติหน้าที่แทน  

 ประธานสภาเทศบาล 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 -  ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
   (ลงชื่อ)           ประธานกรรมการ 
                   (นายสมศรี  สิมาวัน) 
                                                        
 
  (ลงชื่อ)      กรรมการ  (ลงชื่อ)              กรรมการ 
          (นายมนูญ  วงษ์ชาลี)                       (นายอุดมศิลป์    อารีกุล)  
 
                       


