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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพน 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 
วันที่  13  สิงหาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมใบบุ่น  เทศบาลต าบลโพน  อ าเภอค าม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

     *************************************** 
         ผู้มาประชุม 
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นายฮ้อย   คงอาษา 
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นายวร   โพนะทา 
นายศักดิ์สิทธิ์   ลามุล 
นายสมพร   ภูจันหา 
นายสําลี   ศรีบัว 

ประธานสภาเทศบาลตําบลโพน 
รองประธานสภาเทศบาลตําบลโพน 
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         ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายพล   พะธุระ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน ลาปุวย 

        ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

นางณฐอร   การถัก 
 
นายสมพงษ์   สุริโย 
นายพลชนะ   ยี่สารพัฒน์ 
นางสาวภัทราพร   โพนะทา 
นายทรงวุฒิ   ลังภูรี 
นางสาวกัลยา   แท่นจันทร์ 
นางสุปราณี   พันธะรี 
นางวิริยา   ศรีบัว 
นางสาวปภาวรินท์   ภูมิสาตร์ 
นายสมจิตร   ปัสสะ 
นายสุรศักดิ์   คณาจันทร์ 
นางมณีรัตน์   ศรีบัว 

ปลัดเทศบาลตําบลโพน 
ปฏิบัติหน้าที่  นายก ฯ 
รองปลัดเทศบาล 
ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
หัวหน้าฝุายอํานวยการ 
นักบริหารงานช่าง 
นักบริหารงานสาธารณสุข 
นักบริหารงานคลัง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 

ณฐอร   การถัก 
 
สมพงษ์   สุริโย 
พลชนะ   ยี่สารพัฒน์ 
ภัทราพร   โพนะทา 
ทรงวุฒิ   ลังภูร ี
กัลยา   แท่นจันทร์ 
สุปราณี   พันธะรี 
วิริยา   ศรีบัว 
ปภาวรินท์   ภูมิสาตร์ 
สมจิตร   ปัสสะ 
สุรศักดิ์   คณาจันทร์ 
มณีรัตน์   ศรีบัว 

  เริ่มประชุม   เวลา  09.00  น. 
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 นายสําลี   ศรีบัว    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
 เลขานุการสภา ฯ    พ.ศ. 2547  หมวด  2  ข้อ  21  และมติการประชุมสภาเทศบาลตําบล
      โพน  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลโพน  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่   
      4  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2561  ซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาล
      ตําบลโพน  มีมติในการกําหนดการประชุม  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  
      ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ. 2562  ในวันที่  1  สิงหาคม  2562  ถึงวันที่  
      30  สิงหาคม  2562  โดยมีกําหนดไม่เกิน  30  วันนั้น  เพ่ือให้การ 
      ดําเนินกิจการต่าง ๆ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  ตามข้อระเบียบ  
      กฎหมาย  เทศบาลตําบลโพน  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลโพน  
      สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ. 2562  ในวันที่  
      13  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม
      ใบบุ่นเทศบาลตําบลโพน     

  นายจันทา   พันภู  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลโพน  
  ประธานสภา ฯ   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ. 2562  วันที่  
      13  สิงหาคม  2562 

  ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
      -  ไม่มี 

  ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโพน  สมัยประชุม 
      สามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  28   
      มิถุนายน  2562 

      ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมครับ 

      สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน  ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุม 
      เรียบร้อยแล้ว  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบ  9  เสียง 

  ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 

  นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
  รองประธานสภา ฯ  หน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ 

      1.  ขอให้กองช่างทําโครงการทําท่อเข้าไปวัดปุารังสีปาลิวัณ  อยากให้ 
                         เร่งดําเนินการด้วยครับ 
      2.  ถนนทางไปวัดปุารังสีปาลิวัณ  ตรงบริเวณประปา  เป็นหลุมเป็นบ่อ
                เยอะมากครับ  กลัวรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นได้รับอุบัติเหตุ  อยากให้
                เร่งดําเนินการเช่นกันครับ   

  นายจันทา   พันภู  ได้รับแจ้งจากพระอาจารย์ชุน  วัดปุารังสีปาลิวัณ  ตรงเมนวัดปุารังสี       
  ประธานสภา ฯ   ปาลิวัณ  ท่านก่อบล็อกขึ้นตรงใต้ถุนเมน  ตอนนี้น้ําขังครับ  ท่านเลยขอให้
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      เทศบาลไปเจาะรางคอนกรีตเพ่ือให้น้ําระบายออกจากใต้ถุน  ผมก็ได้ไป
      สํารวจแล้ว  ปรากฏว่าน้ําขังเยอะมาก  เราพอจะมีเครื่องมือที่เจาะคอนกรีต
      ไหมจะได้ไปดําเนินการตามที่ท่านขอมาครับ 

  นายวร   โพนะทา  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
  สมาชิกสภา ฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ 

      -  ปัญหาน้ําขังในหมู่บ้าน  ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดําเนินการ  อยากทราบว่าเราจะ
      ดําเนินการอย่างไรเพราะชาวบ้านก็ถามมาตลอดครับ 

  นายจันทา   พันภู  เรามีโครงการที่จะไปศึกษาดูงาน  เรื่องธนาคารน้ําใต้ดินที่จังหวัดสกลนคร  
  ประธานสภา ฯ   เดี๋ยวเราต้องไปศึกษามาก่อนว่าเขาทําอย่างไร  เห็นเขาบอกว่าทําโครงการ
      ธนาคารน้ําใต้ดิน  ประหยัดงบประมาณ  และมีประสิทธิภาพเห็นผลกว่า     
      มีหลายจุดที่มีปัญหาน้ําขังในหมู่บ้านเรา  บางสายก็ตัน  โดยเฉพาะ  หมู่  1  
      เราก็พยายามหาหนทางแก้ไขเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนสัญจรไป – มา        
      ได้สะดวก 

  นายบุญศิล   อิงภู  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
  สมาชิกสภา ฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ 

      1.  ตอนนี้ก็ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว  อยากทราบว่าเราใช้งบประมาณ      
                ในปีนี้ไปเท่าไรแล้ว 
      2.  ปัญหาถนนหนทาง  เมื่อไหร่จะดําเนินการซ่อมแซมครับ  เมื่อวันก่อน   
                มีตลาดคลองถม  รถมอเตอร์ไซค์ตกหลุมเกิดอุบัติเหตุ  ฝากกองช่าง   
                ให้รีบดําเนินการเร่งด่วนครับ 

  นางสุปราณี   พันธะรี  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
  นักบริหารงานคลัง  หน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ 

      ข้อมูลการเงิน  ณ  วันที่  13  สิงหาคม  2562 
      รายรับ   35,176,839.72 บาท 
      รายจ่าย   28,076,158.95 บาท 
      รายรับสูงกว่ารายจ่าย 7,100,680.77 บาท 

      มีการประมาณการรายจ่ายไว้อีก  2  เดือน  คือเดือนสิงหาคม   
      และเดือนกันยายน  ประมาณ  5  ล้านบาท  และต้องหักชําระหนี้เงินกู้  
      ก.ส.ท.  ปี  2562  ประมาณ  7  แสนกว่าบาท  ก็จะเหลือเงินอยู่ที่         
      1  ล้านกว่าบาท 

  นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
  นักบริหารงานช่าง  หน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ  ตอนนี้กําลัง
      ดําเนินการขออนุมัติโอนงบประมาณ  เพ่ือซ่อมแซมถนนที่ชํารุด  ครับ 
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  นายจันทา   พันภู  เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีมงานกองช่างได้ไปสํารวจถนนตรงที่มันชํารุดแล้ว   
  ประธานสภา ฯ   ความยาวประมาณ  70  เมตร  กว้าง  5  เมตร  ตอนนี้ก็ต้องรอโอน 
      งบประมาณก่อน  เพราะเงินเหลือจ่ายเราก็มีประมาณ  1  ล้านกว่าบาท 

  ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
      -  ไม่มี 

  ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม ่

      5.1  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2563 
       -  วาระท่ี  1  วาระรับหลักการ   

  นางณฐอร   การถัก  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ 
  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
  นายกเทศมนตรี     ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
      ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ  ๒๓  กําหนดว่า  ร่างงบประมาณ
      รายจ่ายประจําปี ให้เสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่   ๑๕  สิงหาคม         
      ซึ่งเป็นการเร่งรัดเพ่ือให้งบประมาณรายจ่ายประจําปีมีผลบังคับใช้ได้ทัน    
      ในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ  นั้น  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า  
      เพ่ือให้การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  ขององค์กร
      ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย                
      มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการ  และแก้ไข
      ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล  โดยมีเปูาหมาย
      เพ่ือสร้างความผาสุก  ความสงบและปลอดภัย  รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดี        
      ของประชาชน  ตามแนวนโยบายของรัฐบาล  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
      (คสช.)  และกระทรวงมหาดไทย  จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบ  
      กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
      ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ  ๔  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ 
      รายจ่ายประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น
      แนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

       ๑.  การตั้งงบประมาณด้านรายรับและด้านรายจ่าย  

                             การตั้งงบประมาณด้านรายรับจากรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครอง
      ส่วนท้องถิ่น  ภาษีจัดสรร  และเงินอุดหนุนทั่วไป  และการตั้งงบประมาณ
      ด้านรายจ่าย  ให้กระทําตามที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  กฎกระทรวง  ข้อบังคับ 
       คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนด  เพ่ือดําเนินการตาม
      อํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  รวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาล  คณะ
      รั กษ าคว ามส งบแห่ ง ช าติ   ( คสช . )   และกระทร ว งมหาด ไทย 
      โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณ  ตามแนวทาง
      การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ของ
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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                    ๒.  การก ากับดูแลการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

                             ๒.๑  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ  กํากับดูแลการปฏิบัติเพ่ือให้
      การเสนอ  ร่างงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
      ตามระยะเวลาที่กําหนด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
      งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ  ๒๔  กรณี
      ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณไม่ทันตามกําหนดเวลา  ให้ผู้ว่า 
      ราชการจังหวัดหรือนายอําเภอตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุที่เสนอ
      ไม่ทันและผู้รับผิดชอบ  พร้อมทั้งเร่งรัดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ  ร่าง 
      งบประมาณภายในกําหนดเวลาที่เห็นว่าเหมาะสม  เพื่อให้สภาท้องถิ่น 
      พิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ  

                   ๒.๒  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอแนะนําและซักซ้อมแนวทาง
      ปฏิบัติในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      โดยควรกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการและติดตามผลการปฏิบัติของ
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจกระทําได้โดยวิธีการประชุมชี้แจง 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดโดยใช้ปฏิทินงบประมาณเป็น 
      แนวทางในการดําเนินการ  และมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการ 

      ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะก่อนการจัดทํา 
      งบประมาณ 

          ทั้งนี้  ข้อ  ๒.๑  และข้อ  ๒.๒  ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบ
      แห่งชาติ  (คสช.)  ฉบับที่  ๑๐๔ / ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
      ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ  ๒๔  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่ 
      มท  ๐๓๑๓.๔ / ว ๑๒๗๔  ลงวันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๔๕  หนังสือกรม
      ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  ๐๘๐๘.๓ / ว  ๓๒๒  ลง
      วันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท 
      ๐๘๐๘.๒ / ว  ๐๖๖๖  ลงวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๘  

         ๒.๓  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ 
      รัฐบาลให้บังเกิดผล  เป็นรูปธรรม  โครงการประเภทงานก่อสร้าง  ให้จัดทํา
      ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ  โดยแสดงราคากลาง  ค่าวัสดุ  ครุภัณฑ์  
      ค่าแรงและราคาต่อหน่วย  และให้จัดทําเป็นเอกสารแยกต่างหากจากร่าง 
      งบประมาณรายจ่ายประจําปี  จัดส่งให้สภาท้องถิ่นพร้อมกับร่างงบประมาณ
      รายจ่ายประจําปี  และจัดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ  พร้อมกับ
      ร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้ว  เพ่ือเป็น
      ข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อนล่วงหน้า  หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง
      งานก่อสร้างของทางราชการ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย  การจัดซื้อจัด
      จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

                        ๓.  การด าเนินการเม่ือประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว  
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                               เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว 
      ให้ดําเนินการเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
      ประสิทธิผล  และโปร่งใส  ดังนี้ 

                            ๓.๑  ให้นําข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ  ประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชน 
      ได้รับทราบ  ประชาสัมพันธ์  แผนงาน  โครงการ  ประเภทรายจ่ายเพ่ือการ
      ลงทุน  หรือโครงการสําคัญ ๆ  โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์  ขององค์กรปกครองส่วน
      ท้องถิ่น  

                                ๓.๒  การจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ถือปฏิบัติตาม 
      กฎหมายว่าด้วย  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                         ๔. การรายงาน 

                   ๔.๑  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งสําเนาข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
      รายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  จํานวน  ๑  ชุด  ไปยัง 
      จังหวัดหรืออําเภอ  แล้วแต่กรณี  ภายในระยะเวลาไม่เกิน  ๑๕  วัน  นับแต่
      วันสิ้นสุดการประกาศใช้โดยเปิดเผย  เพ่ือให้ประชาชนทราบ  ณ  สํานักงาน   
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
      ข้อ  ๓๙  

      ๔.๒  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจําปี 
      งบประมาณให้ประชาชนทราบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
      วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ  ๔๐  

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ท่านประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน 

 บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลโพน  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
เทศบาลตําบลโพน  อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลโพน  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิก 
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย      การดําเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
ดังต่อไปนี้ 
1.  สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  ณ วันที่  19  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เทศบาลตําบลโพน   
มีสถานะการเงินดังนี้ 
  1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   36,388,232.46   บาท    
  1.1.1.1 เงินสะสม    23,537,994.70  บาท  
  1.1.1.2 ทุนสํารองเงินสะสม      12,050,063.64  บาท 
  1.1.1.3 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย     

จํานวน   - โครงการ  - รวม        -   บาท 
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  1.1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน       

จํานวน    - โครงการ    - รวม    -       บาท 
    1.2 เงนิกู้คงค้าง                                                      3,309,873.71   บาท  

2. การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 
รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2561) 
-  ประมาณการรายรับ ตั้งไว้ 40,000,000 ได้รับจริง จํานวน 38,105,435.76 บาท 
   ต่ํากว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้  1,894,564.24 บาท 
-  ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้ 40,000,000 บาท ได้จ่ายจริง จํานวน 34,340,620.68 บาท  ต่ํากว่ายอด     
   งบประมาณท่ีตั้งไว้ 5,659,379.32 บาท 
   รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลในปีงบประมาณ 2562 
       -  เทศบาลมีรายรับจริงในเก้าเดือนแรก (1ต.ค. 61-31 มิ.ย. 62) จํานวน 31,579,784.81 บาท 
          -  เทศบาลมีรายจ่ายจริงในเก้าเดือนแรก (1ต.ค. 61-31 มิ.ย. 62) จํานวน 23,602,211.91 บาท   
 2.1 รายรับจริง 
 1) รายรับจริงปีงบประมาณ 2561 ทั้งสิ้น  38,105,435.76  บาท  (ณ 30 กันยายน 2561)  
 หมวดรายได้จากทุน                           1,100                  บาท  
 หมวดภาษีอากร      232,797.75        บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต            425,453.60     บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               747,168.81         บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์            510,554            บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     36,00          บาท 
           หมวดภาษีจัดสรร                    20,586,253.60    บาท 
                                               รวม                           22,539,336.76        บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               8,540,892               บาท 
                                               รวม                           31,080,228.76        บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์                           7,025,207               บาท     
                                    รวม                             38,105,435.76        บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                           -                            บาท 
                                   รวมทั้งสิ้น                    38,105,435.76                    บาท 
 

           2) รายรับจริงปีงบประมาณ 2562 ทั้งสิ้น   31,579,784.81  บาท  (ณ  30  มิถุนายน  2562)  
 หมวดรายได้จากทุน                                     -            บาท  
 หมวดภาษีอากร           229,618.46  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                307,056.50   บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                  484,625.55  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               436,188  บาท 
          หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        5,062     บาท 
          หมวดภาษีจัดสรร                               15,845,548.30   บาท 
                                                       รวม                       17,308,098.81         บาท 
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 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 8,218,936        บาท 
                                               รวม                        25,527,034.81         บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนกําหนดวัตถุประสงค์                              6,022,350              บาท 
                                              รวม                        31,549,384.81         บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                               30,400              บาท 
 

                                        รวมทั้งสิ้น                        31,579,784.81         บาท 

    2.2 เงินอุดหนุน 
 1) เงินอุดหนุนทั่วไป+เงินอุดหนุนกําหนดวัตถุประสงค์                15,566,099      บาท 
              (ประจําปีงบประมาณ 2561 ณ 30 ก.ย. 61) 
          2) เงินอุดหนุนกําหนดวัตถุประสงค์                                      14,241,286       บาท 
              (ประจําปีงบประมาณ 2561 ณ 30 มิ.ย. 62) 

    2.3 รายจ่ายจริง 
 1) รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2561 ทั้งสิ้น  34,340,620.68  บาท  (ณ  30  กันยายน 2561) 
           - งบกลาง                     7,719,777.09           บาท 
           - งบบุคลากร                                12,322,924.86          บาท 
           - งบดําเนินการ                           10,994,018.73           บาท 
           - งบลงทุน                         1,819,000               บาท 
           - งบรายจ่ายอื่น                 4,900               บาท 
           - งบเงินอุดหนุน                            1,480,000               บาท 
               รวม       34,340,620.68           บาท 

           2) รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2562 ทั้งสิ้น  23,602,211.91  บาท  (ณ 30 มิถุนายน 2562) 
           - งบกลาง                      5,574,762           บาท 
           - งบบุคลากร                                  9,599,997           บาท 
           - งบดําเนินการ                             6,962,660.21      บาท 
           - งบลงทุน                            265,792.70      บาท 
           - งบรายจ่ายอื่น                   -                  บาท 
           - งบเงินอุดหนุน                             1,199,000          บาท 

                 รวม       23,602,211.91    บาท 

    2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
           - ประจําปีงบประมาณ 2561  (ณ 30 กันยายน 2561) จํานวน    15,566,099   บาท 
           - ประจําปีงบประมาณ 2562 (ณ 30 มิถุนายน 2562)     จํานวน    14,241,286   บาท 

    2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่           จํานวน            -          บาท 
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รายรับปีงบประมาณ  2563  ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น        

  

รายรับ 

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 1.รายได้จัดเก็บเอง        

     1.1 หมวดภาษีอากร  
      

 (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      161,842.45         152,000.00         155,000.00  

 (2) ภาษีบํารุงท้องที ่        13,653.90           15,000.00           15,000.00  

 (3) ภาษีปูาย         55,501.40           50,000.00           70,000.00  

 (4) อากรฆ่าสัตว ์         1,800.00            5,000.00            5,000.00  

 รวมหมวดภาษีอากร      232,797.75         222,000.00         245,000.00  

     1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต        

 (1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสตัว ์         1,800.00            3,000.00            3,000.00  

 (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา             805.10            1,000.00            1,000.00  

 (3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย      159,320.00         160,000.00         150,000.00  

 (4) ค่าปรับการผดิสญัญา         13,198.50           10,000.00           10,000.00  

 (5) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร             220.00            1,000.00               500.00  

 (6) ค่าปรับอื่นๆ   –               500.00               500.00  

 (7) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ(ใช้สถานท่ีแต่งผม,รับจ้างแต่งผม)           1,550.00            1,000.00               500.00  

 (8) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียง           1,200.00            1,000.00            2,000.00  

 (9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร           1,305.00            3,000.00            1,000.00  

 (10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร           1,300.00            1,500.00            1,500.00  

 (11) ค่าใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจาํหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม  
 
         2,000.00  

           
2,500.00  

         
  2,000.00  

 อาหารในครัว หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพืน้ท่ีเกิน 200 ตารางเมตร        

 (12) ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก   –               500.00               500.00  

 (13) ค่าจดทะเบียนพาณิชย์             950.00               500.00            1,000.00  

 (14) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล      228,380.00         230,000.00         230,000.00  

 (15) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สถานท่ีประกอบกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  

       13,425.00           12,000.00           11,000.00  

 (16) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เปน็อันตราย/เกี่ยวกับกิจการน้ํามันเช้ือเพลิง   –                     -                       -    

 (17) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ    –            2,000.00            2,000.00  

 (18) ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอย   –            5,000.00                     -    
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 รวมหมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนุญาต      425,453.60         434,500.00         416,500.00  

     1.3 หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน  
      

 (1) ดอกเบี้ยธนาคาร      244,218.81         150,000.00         250,000.00  

 (2) ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี           382,700.00         350,000.00         500,000.00  

 (3) ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.   –           33,000.00           30,000.00  

 (4) รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ         
120,250.00  

       100,000.00         120,000.00  

 รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพยส์ิน        
747,168.81  

       633,000.00         900,000.00  

     1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 
      

 (1) รายได้จากการจําหนา่ยน้ํา      508,254.00         500,000.00         510,000.00  

 (2) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์อื่น ๆ            2,300.00            5,000.00            3,000.00  

 รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์      510,554.00         505,000.00         513,000.00  

     1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  
      

 (1) ค่าขายแบบแปลน         31,000.00           20,000.00           10,000.00  

 (2) ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคํารอ้ง             300.00            2,000.00            1,000.00  

 (3) ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร               50.00               500.00               500.00  

 (4)  รายไดเ้บ็ดเตลด็อื่นๆ           4,659.00           10,000.00           10,000.00  

 รวมหมวดหมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็         36,009.00           32,500.00           21,500.00  

     1.6 หมวดรายได้จากทุน  
      

 (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน           1,100.00            2,000.00            2,000.00  

 รวมหมวดรายไดจ้ากทุน           1,100.00            2,000.00            2,000.00  

 1.รวมรายได้จัดเก็บเอง    1,953,083.16      1,829,000.00      2,098,000.00  

 2.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

     2.1 หมวดภาษีจดัสรร        

 (1)  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน      241,591.98         315,000.00         300,000.00  

 (2)  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กําหนดแผนกระจายอํานาจฯ  14,973,723.63    14,197,500.00     14,000,000.00  

 (3)  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได ้  (1 ใน 9)    1,830,404.68      1,500,000.00      1,500,000.00  

 (4)  ภาษีธุรกิจเฉพาะ         24,846.86           20,000.00           25,000.00  

 (5)  ภาษีสุรา   –         800,000.00                     -    

 (6)  ภาษีสรรพสามติ    2,807,455.86      2,000,000.00      3,000,000.00  



11 
 

 (7)  ค่าภาคหลวงแร ่        23,465.22           25,000.00           25,000.00  

 (8)  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม         24,127.37           25,000.00           25,000.00  

 (7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทีด่ิน      660,638.00         550,000.00         500,000.00  

 (9)  ภาษีจัดสรรอื่นๆ   –                     -                       -    

 2.รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร  20,586,253.60    19,432,500.00     19,375,000.00  

 รวมรายได้ (1 + 2)  22,539,336.76    21,261,500.00     21,473,000.00  

 3.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

 3.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
      

 (1) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรบัดําเนนิการตามอํานาจหน้าที่และภารกจิถ่ายโอน
เลือกทํา  

  6,944,157.00      9,200,000.00      9,200,000.00  

 (2) เงินอุดหนุนทั่วไปการบริหารจดัการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์พฒันา
ประเทศ  

 -                     -                       -    

 (3) เงินอุดหนุนจาก อปท.อ่ืน   -                     -                       -    

 (4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสิรม(นม)      495,435.00         500,000.00         500,000.00  

 (5) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน    1,077,300.00      1,100,000.00      1,043,500.00  

 (6) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์        24,000.00           36,000.00           36,000.00  

 3.2 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ที่ตั้งในปี 61        

 (1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก    1,463,360.00      1,580,000.00      1,500,000.00  

 (2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอาย ุ 

  4,609,200.00      5,000,000.00      5,000,000.00  

 (3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวสัดิการทางสังคมให้แกผู่้พิการ
หรือทุพพลภาพ  

    940,800.00      1,000,000.00      1,000,000.00  

 (4) เงินอุดหนุนสําหรับปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด         11,847.00           20,000.00           20,000.00  

 (5) เงินอุดหนุนตามโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนขับ้า (อส
ม.)  

                   -             27,500.00           27,500.00  

 (6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน                     -             75,000.00                     -    

 (7) เงินอุดหนุนสําหรับสาธารณสขุมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ตามโครงการ
พระราชดําริห ์ 

                   -           200,000.00         200,000.00  

 รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  15,566,099.00    18,738,500.00    18,527,000.00  

 3.รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน  15,566,099.00    18,738,500.00    18,527,000.00  

 รวมรายได้ทุกหมวด  (1+2+3)  38,105,435.76    40,000,000.00     40,000,000.00  

 

นางณฐอร   การถัก   สําหรับการนําเสนอในส่วนของรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ                                         
ปลัดเทศบาล  ปฏิบตัิหน้าท่ี  รายจ่ายทั่วไป  ประจําปี  2563  มอบหมายให้  นางวิริยา   ศรีบัว  ตําแหน่ง                          
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ  ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลโพน 
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นางวิริยา   ศรีบัว   ช้ีแจงรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป                                                    นักว
นักวิเคราะหโ์ยบายและแผน  ประจําปีงบประมาณ  2563  ดงันี้   

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 

ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น  8,159,890.-  บาท  จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและหมวดอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค ์ แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง รวม 8,159,890  บาท 

1.)  รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 1,460,500  บาท 

 
1.1) ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล (ส.ท.ท.) จํานวน 37,700  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่ง 
  

ส่วนหกของรายรับจริงปีงบประมาณ 2561 ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้เงินจ่ายขาดเงินสะสมฯ 
  

(ตั้งจ่ายตามนยั ข้อ 16 วรรคท้าย  ของข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย) 
  

 
1.2) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 450,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่  โดยคํานวณตั้งจ่าย 
 

 ในอัตราร้อยละ  2  ของประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2563 
 

 
 

1.3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000  บาท 

เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม  5%  ตามระเบียบกฎหมายกําหนด 
  

 
1.4) เงินชําระหนี้เงินกู ้ กสท.ตามสัญญากู้เงิน จํานวน 722,800  บาท 

เพื่อจ่ายชําระหนีเ้งินกู้พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3% ต่อป ีกําหนดส่งใช้ภายในกําหนด 10 ปี 
  

(แยกเป็นเงินต้น 642,200 บาท ดอกเบี้ย 80,600 บาท) 
  

 
1.5)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 
จํานวน 100,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพในระดับเทศบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
 

ของค่าบริการสาธารสุขท่ีไดร้ับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศ 
   

และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
   

1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

พ.ศ. 2541 ข้อ 17 
   

2.) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
   

หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวดั เทศบาล และองค์การบริหารส่วน 
   

ตําบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 
   

3.) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ 
   

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริการจัดการกองทุนหลักประกัน 
   

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 
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4.) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ 

   
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริการจัดการกองทุนหลักประกัน 

   
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559 

   
2.)  เงินสํารองจ่าย รวม 102,990  บาท 

เพื่อเบิกจ่ายและใช้ในกรณีจําเป็นในกิจการเทศบาล ในกรณีที่หน่วยงานต่างๆ ไมไ่ดต้ั้ง 
 

 งบประมาณไว ้ หรือตั้งงบประมาณไว้แตไ่มเ่พียงพอ  หรือจําเป็นต้องจ่ายตามที่คณะผู้บริหาร 
 

 เห็นสมควร  โดยคํานวณตั้งจ่ายไวต้ามความเหมาะสมตามนยั  ข้อ 19  แห่งระเบียบกระทรวง 
  มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
  3.)  เงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ รวม 6,596,400  บาท 

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือและสงเคราะหผ์ู้ปุวยเอดส์ จํานวน 5 รายๆ ละ 500 บาท/เดือน 
          
30,000  

 
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือและสงเคราะหผ์ู้สูงอายุ จํานวน 719 ราย 

      
5,260,800  

 
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือและสงเคราะหผ์ู้พิการ จํานวน 136 รายๆ ละ 800 บาท/เดือน 

      
1,305,600  

 ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น   15,763,940.- บาท  จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร  

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานทั่วไป รวม 12,636,520  บาท 

งบบุคลากร รวม 8,502,120  บาท 

      1)  เงินเดือนฝ่ายการเมือง  รวม 2,624,700  บาท 

1.1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  นายก / รองนายกเทศมนตร ี จํานวน 695,550  บาท 

1.2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก / รองนายกเทศมนตร ี จํานวน 120,000  บาท 

1.3) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบพิเศษนายก / รองนายกเทศมนตร ี จํานวน 120,000  บาท 

1.4) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี จํานวน 198,750  บาท 

1.5) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 1,490,400  บาท 

      2)  เงินเดือนฝ่ายประจ า  จํานวน 5,877,420  บาท 

2.1)เงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงนิเดือนพนักงานเทศบาลสังกัด (สาํนักปลัด) จํานวน 4,295,940  บาท 

2.2)เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสว่นราชการ จํานวน 270,000  บาท 

เพื่อจ่ายเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  
   

ผู้อํานวยการสํานักปลดัและหัวหนา้ฝุายตามสิทธิ   
   

2.3)เงินเพิ่มสําหรับตาํแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (นิติกร) จํานวน 54,000  บาท 

2.4)  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน 221,760  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจ้างประจําพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําป ี 
   

2.5)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,009,980  บาท 



14 
 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างตามภารกจิและพนักงานจ้างทั่วไปสงักัด 

   
สํานักปลดัเทศบาล 

   
2.6)  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 25,740  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวให้กับพนักงานจ้างสังกัด (สํานักปลดั) 
   

งบด าเนินงาน รวม 4,104,400  บาท 

    หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ รวม 3,249,400  บาท 

 
ค่าตอบแทน 

    
รวม 700,000  บาท 

      1)  ค่าเช่าบ้าน พนักงานเทศบาลทุกส่วนราชการตามสิทธิ จํานวน 580,000  บาท 

      2)  เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร พนักงานเทศบาลทุกส่วนราชการตามสิทธิ จํานวน 120,000  บาท 

 
ค่าใช้สอย 

    
รวม 2,424,000  บาท 

      3)  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  แยกเป็น รวม 1,417,000  บาท 

 
3.1)  ค่าบอกรับวารสาร(หนังสือพิมพ์,ระเบยีบกฎหมายต่างๆ) 

 
จํานวน 10,000  บาท 

 
3.2)  ค่าจ้างเหมาบริการ(จ้างเหมาคนงาน,ถ่ายเอกสารเย็บปกเข้าเลม่อื่นๆ) จํานวน 1,400,000  บาท 

 
3.3)  ค่าดูแลระบบเว็ปไซต ์

 
จํานวน 7,000  บาท 

      4)  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 150,000  บาท 

      5)รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รวม 560,000  บาท 

 
5.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สํานักปลดัเทศบาล) จํานวน 200,000  บาท 

 
เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

  

 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  

  

 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ค่าบริการ 

  

 
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ 

  

 
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ท่ีจาํเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ 

  

 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม 

  

 
สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบยีบดังนี ้

  

 
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 

  

 
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 

  

 
5.2)  ค่ารับรองในการต้อนรบับุคคล หรือคณะบุคคล 

 
จํานวน  100,000  บาท 

 
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบคุคล หรือคณะบุคคลต่าง ๆ คํานวณตั้งจ่าย 

 

 
อัตราร้อยละไม่เกินอัตราร้อยละ 1% ของรายไดจ้ริงของปีท่ีผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  

 

 
เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคล คณะบุคคลที่มาตรวจ 

 

 
เยี่ยมเทศบาล รวมถึงการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีเทศบาลแต่งตั้งเพื่อประโยชน์ 

 

 
ในการดําเนินกิจการของเทศบาล ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดงันี้ 

   

 
1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท. 0808.4/ว2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 

   



15 
 

 
2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือคา่เลี้ยงรับรอง 

   

 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักปลดัเทศบาล) 

   
 

5.3)  โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

จํานวน       150,000  บาท 

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะ 

   

 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล พนกังาน  

   

 
งานจ้างเทศบาล ผู้นํา คณะกรรมการชุมชน และประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้ 

   

 
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง่สถานท่ีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 

   

 
การฝึกอบรม ค่าวัสด ุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบตัร ค่าถ่าย 

   

 
เอกสาร ค่าพิมพเ์อกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 

   

 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเปา๋ 

   

 
หรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคณุในการ 

   

 
ดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน 

   

 
พาหนะ ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจดั 

   

 
ทําโครงการ ตามระเบียบ ดังนี ้

   

 
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 

  

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

  

 
– แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

  

 
  หน้าท่ี 81 ลําดับที่ 1 

  

 
5.4)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน    20,000  บาท 

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจดัทําแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการ 

   

 
ดําเนินงาน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  

   

 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศ 

   

 
นียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน 

   

 
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณต์า่งๆ ค่ากระเปา๋กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้ในการ 

   

 
บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่าย 

   

 
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจดัทําโครงการ ตามระเบยีบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

 
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทําแผนพัฒนาขององค์กรปก 

   

 
ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559 

   

 
– หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท. 0810.2/ว0600 ลงวันท่ี 29 

   

 
มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางหลักเกณฑ์การจดัทําและประสานแผนพัฒนา 

   

 
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    

 
– หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ท่ี มท. 0810.3/ว5797 ลงวันท่ี 10 

   

 
ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง 

   

 
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   

 
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559 

   

 
– หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท. 0810.3/ว1002 

   

 
ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเชื่อมโยงและบรูณาการแผนในระดับ 

   

 
พื้นที ่ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   

 
– หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท. 0891.4/ว856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 

   

 
2553 เรื่อง การสนับสนุนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ 

   

 
– แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

  

 
 หน้าท่ี 82 ลําดับที่ 4 

  

 
5.5)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําและขับเคลื่อนแผนชุมชน จํานวน         10,000  บาท 

 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําและขับเคลื่อน   

 
แผนชุมชน โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    

 
ค่าปูายและค่าวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการจัดทําแผน ตามระเบยีบและ 

   

 
หนังสือสั่งการ ดังนี ้

   

 
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทําแผนพัฒนาขององค์กรปก 

   

 
ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

   

 
– หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท. 0810.2/ว0600 ลงวันท่ี 29 

   

 
มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางหลักเกณฑ์การจดัทําและประสานแผนพัฒนา 

   

 
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

 
– หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ท่ี มท. 0810.3/ว5797 ลงวันท่ี 10 

   

 
ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   

 
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง 

   

 
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   

 
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559 

   

 
– หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท. 0810.3/ว1002 

   

 
ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเชื่อมโยงและบรูณาการแผนในระดับ 

   

 
พื้นที ่ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   

 
– หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท. 0891.4/ว856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 

   

 
2553 เรื่อง การสนับสนุนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ 

   

 
– แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

  

 
 หน้าท่ี 82 ลําดับที่ 4 

  

 
5.6)  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรด้วยกิจกรรม 5 ส. 

 
จํานวน        20,000  บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรด้วย 

   

 
กิจกรรม 5 ส ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล พนักงาน  

   

 
งานจ้างเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวัสดุและอุปกรณ ์

   

 
ค่าประกาศนยีบัตร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคณุวิทยากร  

   

 
ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจําเป็นในการฝึกอบรมสาํหรับการจัด 

   

 
ทําโครงการ ตามระเบียบ ดังนี ้

   

 
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 

  

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

  

 
– แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

  

 
 หน้าท่ี 83 ลําดับที่ 7 

  

 
5.7)  โครงการฝึกอบรมให้ความรูก้ารดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา จํานวน       30,000  บาท 

 
เศรษฐกิจพอเพียง 

   

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดําเนินชีวิต 

   

 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการฝึกอบรม ค่าวัสดุและอุปกรณ ์

   

 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร คา่ปูายโครงการ คา่ใช้จ่าย 

   

 
อื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสาํหรบัการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ ดังนี้ 

   

 
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 

  

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

  

 
– แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

  

 
  หน้าท่ี 71 ลําดับที่ 8 

  

 
5.8)  โครงการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตําบลโพน (EMS) จํานวน     30,000  บาท 

 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัทําโครงการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตาํบลโพน  

 
ในการฝึกอบรม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าและเครื่องดืม่ ค่าสมนาคุณ 

   

 
วิทยากร ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการ 

   

 
จัดทําโครงการ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   

 
– หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0891.3/ว2826 ลงวันท่ี 17 กันยายน  

  

 
2553 เรื่อง การดําเนินงานและบริหารจดัการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ 

  

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   

 
– แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

  

 
  หน้าท่ี 86 ลําดับที่ 6 

  
      6)  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายที่เกี่ยวกับค่ารับรองและพิธีการ  แยกเป็น รวม    297,000  บาท 

 
6.1)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันสําคัญต่าง ๆ แยกเป็น จํานวน     37,000  บาท 

  
.- งานวันแม่แห่งชาติ     จํานวน    5,000.-  บาท 

   



18 
 

  
.- งานวันเทศบาล     จํานวน    10,000.-  บาท 

   

  
.- งานวันปิยะ     จํานวน    2,000.-  บาท 

   

  .- งานรัฐพิธีอื่นๆ   จํานวน  20,000.-  บาท    

  เช่น งานพระราชพิธี ร.9 งานเฉลมิพระเกียรติ ร.10 ฯ    

 
6.2)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง (กรณีครบวาระ) 

 
จํานวน   260,000  บาท 

 
วัสดุ 

    
รวม   125,400  บาท 

      7)  ค่าวัสด ุ ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน   40,000  บาท 

      8)  ค่าวัสด ุ ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน   10,000  บาท 

      9)  ค่าวัสด ุ ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จํานวน   50,000  บาท 

      10)  ค่าวัสด ุ ประเภท  วัสดกุ่อสร้าง จํานวน   20,000  บาท 

      11)  ค่าวัสด ุ ประเภท  วัสดไุฟฟูาและวิทย ุ จํานวน    5,400  บาท 

    หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 855,000  บาท 

 
1)  ค่าบริการไปรษณีย ์

 
จํานวน  5,000  บาท 

 
2)  ค่าบริการโทรศัพท ์

 
จํานวน  50,000  บาท 

 
3)  ค่าไฟฟูา 

 

จํานวน  800,000  
 
บาท 
 

งบเงินอุดหนุน รวม  30,000  บาท 

    หมวดเงินอุดหนุน รวม  30,000  บาท 

    1)  อุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง จํานวน  30,000  บาท 

ส่วนท้องถิ่นอําเภอคําม่วง(ทต.นาทัน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิโครงการ 
   

ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอคําม่วง (ทต.นาทัน)  
   

ตามระเบียบ ดังนี ้ 
   

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

พ.ศ. 2559  
   

– แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
   

  หน้าท่ี 88 ลําดับที่ 2 
   

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง รวม   3,127,420  บาท 

งบบุคลากร รวม  1,922,220  บาท 

    เงินเดือนฝ่ายประจ า รวม    1,922,220  บาท 

      1)  เงินเดือนฝ่ายประจ า  จํานวน  1,684,800  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรบัปรุงเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล 
   

สามัญสังกัดกองคลัง 
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      2)  เงินประจ าต าแหน่ง จํานวน    60,000  บาท 

เพื่อจ่ายเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลังและหัวหน้าฝาุยตามสิทธิ  
   

      3)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน    177,420  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างตามภารกจิและพนักงานจ้างทั่วไปสงักัดกองคลัง 
   

งบด าเนินงาน รวม 1,205,200  บาท 

    หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ รวม 
    
1,200,200  

บาท 

 
ค่าตอบแทน 

    
รวม    50,000  บาท 

      1)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น จํานวน    50,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลหรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ตั้งจ่ายตามหนังสือ 
   

ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่  19  กันยายน 2560 
    

 
ค่าใช้สอย 

    
รวม  540,000  บาท 

      1)  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน  10,000  บาท 

2)  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น รวม  30,000  

 
บาท 
 
 

2.1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(กองคลัง) จํานวน  30,000  บาท 

 
เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

  

 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  

  

 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ค่าบริการ 

  

 
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ 

  

 
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ท่ีจาํเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ 

  

 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม 

  

 
สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบยีบดังนี ้

  

 
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 

  
 ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 

   
      3)  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการ) จํานวน  500,000  บาท 

 
ค่าวัสดุ 

    
รวม  610,200  บาท 

      4)  ค่าวัสด ุ ประเภท  วัสดุสาํนักงาน จํานวน  145,000  บาท 

      5)  ค่าวัสด ุ ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จํานวน   355,200  บาท 

      6)  ค่าวัสด ุ ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร ์ จํานวน    105,000  บาท 

      7)  ค่าวัสด ุ ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จํานวน     5,000  บาท 

    หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม     5,000  บาท 

 
1)  ค่าบริการไปรษณีย ์

 
จํานวน     5,000  บาท 
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ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น   259,000.- บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร  

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 229,000  บาท 

งบด าเนินงาน รวม 229,000  บาท 

    หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ รวม  229,000  บาท 

 
ค่าตอบแทน 

    
รวม  10,000  บาท 

      1)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น จํานวน  10,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ อปพร.ที่ปฏิบัติหนา้ที่ตามคําสั่งผู้อํานวยการศูนย์ฯ           ตั้งจ่ายตาม
หนังสือ    

 
ค่าใช้สอย 

    
รวม 159,000  บาท 

      1)  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 55,000  บาท 

      2)  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รวม   50,000  
 
บาท 
 

 
2.1)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการ อปพร. 

 
จํานวน   50,000  บาท 

 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม อปพร.(จัดตั้ง/ฝึกทบทวน)และฝึกซ้อม 

 

 
แผนปูองกันและบรรเทา วาตภัย,อุทกภัย,อัคคีภัย,โคลนถล่ม,ไฟปุาและสาธารณภัยอื่น ๆ  

 

 
ให้มีความรู ้ความชํานาญในการใช้วัสดุอุปกรณ ์ รวมถึงการจดักิจกรรมในวัน อปพร. 

 

 
ตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี้ 

   

 
– พระราชบัญญัติปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ. 2522 

   

 
– พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 

   

 
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมคัรปูองกันภัยฝาุย 

   

 
พลเรือน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 

   

 
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครปูองกันภยัฝุาย 

   

 
พลเรือน พ.ศ. 2553 

   

 
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 

  

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

  

 
– แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

  

 
 หน้าท่ี 84 ลําดับที่ 1  

        3)  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายที่เกี่ยวกับค่ารับรองและพิธีการ รวม   54,000  บาท 

 
3.1)โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน   12,000  บาท 

 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ปูองกันภัยฝาุยพลเรือน 

 

 
ในการปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศบาลปีใหม ่  

   



21 
 

 
3.2)โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน    12,000  บาท 

 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ปูองกันภัยฝาุยพลเรือน 

 

 
ในการปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศบาลสงกรานต ์

   

 
3.3)  โครงการปูองกันและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจาก 

 
จํานวน   30,000  บาท 

 
สาธารณภัยต่าง ๆ (เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําปุาไหลหลาก ภัยแล้ง   

 

 
น้ําท่วม อัคคีภัย แผ่นดินถล่ม ภัยหนาว  ไฟปุาฯ 

  

 
ค่าวัสดุ 

    
รวม   60,000  บาท 

      4)  ค่าวัสด ุ ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน   10,000  บาท 

      5)  ค่าวัสด ุ ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ํายาเคมีดับเพลิง) จํานวน   30,000  บาท 

      6)  ค่าวัสด ุ ประเภท  วัสดุเครื่องแต่งกาย  จํานวน    20,000  บาท 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับความสงบภายใน รวม    30,000  บาท 

งบด าเนินงาน รวม    30,000  บาท 

    หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ รวม    30,000  บาท 
      
 1)  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจา่ยที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

รวม    30,000  บาท 

1.1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปอูงกันปัญหายาเสพติด  เพื่อเป็น 
 

จํานวน    20,000  บาท 

 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปอูงกันปัญหา 

  
 

 
ยาเสพตดิ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  
 

 
ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจําเป็นสําหรับการจดัทํา 

  
 

 
โครงการตามระเบียบ ดังนี้ 

  
 

 
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 

 
 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

 
 

 
– แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

 
 

 
  หน้าท่ี 65 ลําดับที่ 2  

 
 

      2) ค่าวัสดุ 
    

รวม 10,000  บาท 

2.1 ค่าวัสดุ ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจสารเสพติด) จํานวน   10,000  บาท 

ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น 5,662,648 .- บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม  3,518,658  บาท 

งบบุคลากร รวม   1,791,000  บาท 

    หมวดเงินเดือน รวม   1,791,000  บาท 
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      1)  เงินเดือนฝ่ายประจ า  จํานวน   1,410,000  บาท 

1.1เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จํานวน   1,350,000  บาท 

สามัญสังกัดกองการศึกษา 
   

     2)  เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท 
 

เพื่อจ่ายเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษาและ 
   

หัวหน้าฝุายตามสิทธิ 
   

    หมวดค่าจ้าง รวม 381,000  บาท 

      1)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  แยกเป็น จํานวน 369,000  บาท 

1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
   

สังกัดกองการศึกษา 
   

1.2) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จํานวน  12,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวให้กับพนักงานเทศบาลและ 
   

พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา 
   

งบด าเนินงาน รวม 867,658  บาท 

หมวดค่าใช้สอยและวัสดุ รวม 865,658  บาท 

 
ค่าใช้สอย 

    
รวม 367,500  บาท 

      1)  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด รวม 132,500  บาท 

อื่นๆ แยกเป็น 
   

 
1.1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 100,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอา 
   

ณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการ 
   

จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ 
   

สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาํเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ 
   

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม 
   

สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบยีบดังนี้ 
   

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
   

ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 
   

 
1.2)โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิเพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการ จํานวน   30,000  บาท 

ดําเนินโครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
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ค่าอาหารและอาหารว่างเครื่องดืม่ ค่าซื้อของรางวัล เงินรางวัล ค่าจ้าง 

   
เหมาจดันิทรรศการต่างๆและค่าอืน่ๆที่ใช้ในการจัดงาน ฯลฯ 

   
ตามระเบียบดังนี้ 

   
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจดั 

   
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครอง 

   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

   
– แผนพัฒนาเทศบาล 5  ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

   
  หน้าท่ี 44 ลําดับที่ 15 

   

 
1.3) โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จํานวน   2,500  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิโครงการจดัการประเมินคณุภาพการ 
   

ศึกษาภายในสถานศึกษา ของ ศพด. ค่าจัดทําปูาย ค่าจัดเตรยีมสถานท่ี 
   

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจดัทําเอกสาร ค่าจัดนิทรรศการ ค่าทําปกเข้าเลม่ 
   

รายการประเมินตนเอง ค่าอาหาร/อาหารว่างเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
   

ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบดังน้ี 
   

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ 
   

เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
   

– แผนพัฒนาเทศบาล 5  ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
   

  หน้าท่ี 43 ลําดับที่ 13 
   

      2)  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม จํานวน 10,000  บาท 

ทรัพย์สิน  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ 
  

เครื่องปรับอากาศ โต๊ะทํางาน  ตู้เก็บเอกสาร เก้าอ้ีทํางาน ฯลฯ 
   

      3)  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน  220,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการช่วยปฏิบัติงาน และจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เยบ็ปกเข้าเล่ม ฯ 
 

      4) ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน    5,000  บาท 

 
ค่าวัสดุ 

    
รวม 498,158  บาท 

      5) ค่าอาหารเสรมิ(นม)ให้เดก็อนุบาล/เด็กนักเรยีน ช้ัน จํานวน 366,000  บาท 

ประถมศึกษา ป.1 - 6 รร.ชุมชนโพนพิทยาคม (180 X 7.82 X 260) 
  

      6) ค่าอาหารเสรมิ(นม)ให้เดก็เล็ก/เด็กอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก จํานวน 132,158  บาท 

เล็กวัดโพธ์ิชัยบ้านโพน  (65 X 7.82 X 260) 
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หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม   2,000  บาท 

 
1)  ค่าไปรษณีย์โทรเลข 

 

จํานวน   2,000  บาท 

งบลงทุน รวม  100,000  บาท 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม  100,000  บาท 

ประเภทสิ่งก่อสร้าง รวม   100,000  บาท 

1. โครงการก่อสรา้งสนามเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัยบ้านโพน จํานวน   100,000  บาท 

เทศบาลตาํบลโพน (ตามแบบของเทศบาลตาํบลโพน) 
   

– แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
   

  หน้าท่ี 61 ลําดับที่ 61 
   

งบเงินอุดหนุน รวม  760,000  บาท 

      หมวดเงินอุดหนุน รวม   760,000  บาท 

    1)  อุดหนุนการจดัซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก/เด็ก จํานวน  720,000  บาท 

อนุบาล/นักเรียนช้ันประถมศึกษา 1 - 6 รร.ชุมชนโพนพิทยาคม 
   

(180 X 20 X 200) 
   

   2) อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตาํบลโพน แยกเป็น จํานวน    40,000  บาท 

  2.1) โครงการอุดหนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน (ตามแผนงานสภา จํานวน     40,000  บาท 

เด็กและเยาวชน) เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ทํากิจกรรม 
   

ร่วมกันเพื่อเป็นประโยชนต์่อตนเอง ท้องถิ่น และสังคม 
   

เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอุดหนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 
   

เทศบาลตาํบลโพน ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานท่ี ค่า 
   

อาหาร/อาหารว่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาการแสดงในพิธีเปิดงาน ค่าจดั 
   

นิทรรศการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าสัมมนาคณุของหน่วยงาน  
   

ค่าอาหาร/อาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก 
   

ค่าจ้างเหมารถไปศึกษาดูงาน และค่าอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ 
   

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ 
   

เดินทางไปราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบว่าดว้ยค่า 
   

ใช้จ่ายในการจัดงาน การจดัการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเขา้ร่วม 
   

การแข่งขัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

   ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) 
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พ.ศ. 2558 
   – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ 

   เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

   – แผนพัฒนาเทศบาล 5  ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

     หน้าท่ี 62 ลําดับที่ 60 
 

   งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา รวม   2,143,990  บาท 

งบบุคลากร รวม   1,597,200  บาท 

        หมวดเงินเดือน รวม  906,480  บาท 

 
1)  เงินเดือนฝ่ายประจ า จ านวน 906,480 บาท 

1.1  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครู ค.ศ. 1 จํานวน  3 อัตรา จํานวน  885,480  บาท 

1.2 ค่าวิทยะฐานะครูชํานาญการ(ศศ.2) จํานวน    21,000  บาท 

        หมวดค่าจ้าง รวม  690,720  บาท 

 
1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  แยกเป็น จ านวน  690,720  บาท 

1.1  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก  จํานวน  4  อัตรา จํานวน  690,720  บาท 

       ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจา่ยที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  แยกเป็น 
 

1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  แยกเป็น 
 

 546,790  บาท 

        1.1 เพื่อจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก/อนุบาล จํานวน 318,500  บาท 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพน(65x20x245) 
   

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ตามระเบยีบ ดังนี ้
   

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินราย 
   

ได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถาน 
   

ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
   

– ระเบียบวิธีการขั้นตอนในการ เบิก หัก ผลัก ส่งเงิน เข้าบญัชีเงินฝาก 
   

ธนาคารในนามของสถานศึกษา 
   

– แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
   

 หน้าท่ี 42 ลําดับที่ 10 
   

 
1.2 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา จํานวน   50,000  บาท 

และกิจกรรมการศึกษาและส่งเสรมิกิจกรรมพัฒนาทักษะเด็กเล็กฯ 
   

 ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ศพด. 2563 
   

ตามระเบียบ ดังนี ้
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– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงิน 
   

รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถาน 
   

ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
   

– ระเบียบวิธีการขั้นตอนในการ เบิก หัก ผลัก ส่งเงิน เข้าบัญชีเงินฝาก 
   

ธนาคารในนามของสถานศึกษา 
   

–แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
   

  หน้าท่ี 42 ลําดับที่ 12 
   

 
1.3 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าวัสดุการศึกษา จํานวน  107,100  บาท 

เด็กเล็กเทศบาลตําบลโพน (รายหวัๆ ละ 1,700 บาท ต่อคนต่อปี) 
   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา 
   

ตามระเบียบ ดังนี ้
   

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงิน 
   

รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถาน 
   

ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
   

– ระเบียบวิธีการขั้นตอนในการ เบิก หัก ผลัก ส่งเงิน เข้าบญัชีเงินฝาก 
   

ธนาคารในนามของสถานศึกษา 
   

– แผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
   

  หน้าท่ี 45 ลําดับที่ 19 
   

 
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรให้เด็กอายุ 
3-5 ปี แยกเป็น 

จํานวน   71,190  บาท 

 
1.4.1 ค่าหนังสือเรียน จํานวน   12,600  บาท 

 
1.4.2 ค่าอุปกรณ์การเรยีน จํานวน   12,600  บาท 

 
1.4.3 ค่าเครื่องแบบนักเรยีน จํานวน   18,900  บาท 

 1.4.4 ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรยีน จํานวน   27,090  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน คา่อุปกรณ์การเรยีน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
   

ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ตามระเบียบ ดังนี้ 
   

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงิน 
   

รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถาน 
   

ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
   

– ระเบียบวิธีการขั้นตอนในการ เบิก หัก ผลัก ส่งเงิน เข้าบญัชีเงินฝาก 
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ธนาคารในนามของสถานศึกษา 

   
– แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

   
  หน้าท่ี 46 ลําดับที่ 21 

   

ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น   2,826,022.- บาท  จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร  

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข รวม      2,717,022  บาท 

งบบุคลากร รวม      1,442,022  บาท 

    หมวดเงินเดือน รวม      1,065,780  บาท 

      1)  เงินเดือนฝ่ายประจ า  จํานวน      1,005,780  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรบัปรุงเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล 
   

สามัญสังกัดกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
   

      2)  เงินประจ าต าแหน่ง จํานวน          60,000  บาท 

เพื่อจ่ายเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ และหัวหน้าฝุายตามสิทธิ 
 

    หมวดค่าจ้าง รวม        376,242  บาท 

      1)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน        366,240  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างตามภารกจิและพนักงานจ้างทั่วไป 
   

สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
   

      2)  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน          10,002  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขฯ 
    
งบด าเนินงาน รวม      1,075,000  บาท 

    หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ รวม      1,075,000  บาท 

 
ค่าตอบแทน 

    
รวม          10,000  บาท 

      1)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร จํานวน          10,000  บาท 

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลหรือ 
   

ค่าตอบแทนของอาสาสมคัรบรบิาลท้องถิ่นของ อปท. ตามระเบียบ 
   

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ อปท. และการเบิกคา่ใช้จ่าย พ.ศ. 2562 

 
ค่าใช้สอย 

    
รวม      1,050,000  บาท 

      1)  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จํานวน        700,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ คนงานขนขยะมูลฝอย คนงานดูดสิง่ปฏิกูล 
 



28 
 
ตลาดสดเทศบาลตําบลโพน   

 
    2)  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ย รวม        350,000  บาท 

หมวดอื่น ๆ แยกเป็น 
   

 
2.1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน          20,000  บาท 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ  
   

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอา 
   

ณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  
   

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ค่าบริการ 
   

จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ 
   

สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ท่ีจาํเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ 
   

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม 
   

สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบยีบดังนี้ 
   

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
   

ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 
   

 
2.2)  โครงการปูองกันและควบคมุโรคไข้เลือดออก 

 

จํานวน          20,000  บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัทําโครงการ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ 
 

เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันผสมน้ํายาพ่น 
 

หมอกควัน ค่าปูายโครงการ ค่าปูายประชาสมัพันธ์โครงการ ค่าใช้จ่าย 
   

อื่นที่จําเป็นสําหรับการจดัทําโครงการ ตามพระราชบญัญัติ ระเบยีบ 
   

และหนังสือสั่งการ ดังน้ี  – พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 
   

– พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   

– หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท 0810.5/ 
   

ว732 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2561 เรื่องขอเน้นย้ําแนวทางการ 
   

ดําเนินการปูองกันโรคที่มียุงเป็นพาหนะนําโรค 
   

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 
   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
   

– แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
   

  หน้าท่ี 65 ลําดับที่ 3 
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2.3)  โครงการสุขาภิบาลอาหาร 

 

จํานวน          20,000  บาท 

เพื่อฝึกอบรมกลุ่มผู้ประกอบการทีข่ายอาหารตามร้านอาหาร  แผงลอย  
 

ผู้ประกอบการขายอาหารในตลาดสด เป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหาร อาหารว่าง 
 

และเครื่องดื่ม ค่าปูายโครงการ ค่าวิทยากร และวสัดุอุปกรณ์อื่นๆ  
 

ในการอบรม ค่าชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ตามพระราชบัญญตัิ 
   

ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
   

– พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อย 
   

ของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
   

– ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่งการจัดการขยะมลูฝอย 
   

พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 
   

– หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท 0810.5/ 
   

ว306 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2561  
   

– หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 
   

0810.5/ว627 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 
   

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 
   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
   

– แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
   

  หน้าท่ี 66 ลําดับที่ 4 
   

 
2.4)  โครงการบรหิารจดัการขยะมูลฝอย 

 

จํานวน        150,000  บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน กิจกรรมจัดการมูลฝอยต่างๆ 
 

เป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปูายโครงการ  
 

ค่าวิทยากร ค่ารถ ค่าที่พัก ค่าของสมนาคณุ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นในการ 
   

อบรมและในการดําเนินงานต่างๆ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและ 
   

หนังสือสั่งการ ดังนี ้
   

– พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  
   

– พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อย 
   

ของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
   

– พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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– ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่งการจัดการมลูฝอย พ.ศ. 2560 

   
ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 

   
– หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.5/ว 0263  

   
ลงวันท่ี 16  มกราคม 2561 

   
– หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท  

   
0810.5/ว627 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 

   
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 

   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

   
– แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

   
  หน้าท่ี 37 ลําดับที่ 5 

   

 
2.5)  โครงการท้องถิ่นอาสา 

 

จํานวน           5,000  บาท 

ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรต ิ"จิตอาสา สร้างปุา รักษ์น้ํา"  
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ์ ค่านํ้าดื่ม ค่าต้นไม ้ 
 

และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ฝึกอบรม ศกึษาดูงาน กิจกรรมการจัดการขยะ 
   

มูลฝอยต่างๆ เป็นคา่อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปาูยโครงการ 
   

ค่าวิทยากร ค่ารถ ค่าที่พัก ค่าของสมนาคณุ ค่าวัสดุอุปกณ์อื่นในการ 
   

อบรมและในการดําเนินงานต่างๆ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ 
   

และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
   

– พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
   

– พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 
   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
   

– แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
   

  หน้าท่ี 37ลําดับที่ 3 
   

 
2.6)โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริห์ 

 

จํานวน           5,000  บาท 

เพื่อเป็นค่าปูายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  
 

ค่าสถานท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบและ  
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หนังสือสั่งการ ดังนี ้

   
– พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

   
– พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 

   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

   
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 

   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

   
– แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

   
  หน้าท่ี 37 ลําดับที่ 6 

   

 
2.7)  โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรปรับพ้ืนท่ี 

 

จํานวน          80,000  บาท 

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 
 

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องจักรปรบัพ้ืนท่ีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 
   

ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสัง่การ ดังน้ี 
   

– พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   

– พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อย 
   

ของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
   

– พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
   

– ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่งการจัดการมลูฝอย พ.ศ. 2560 
   

ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 
   

– แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
   

  หน้าท่ี 66 ลําดับที่ 5 
   

 
2.8)  โครงการปูองกันและแกไ้ขปัญหาการมีเพศ 

 

จํานวน          20,000  บาท 

สัมพนัธ์ก่อนวัยอันควร 
 

เพื่อเป็นค่าปูายโครงการ ค่าอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร 
   

ค่าสถานท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบและ 
   

หนังสือสั่งการ ดังนี ้
   

– พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
   

– พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน 

   
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 

   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 

   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

   
– หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุดที่ มท 

   
0810.5/1175 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2561 

   
– แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

   
  หน้าท่ี 67 ลําดับที่ 6 

   

 
2.9)  โครงการปูองกันและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน          20,000  บาท 

เพื่อเป็นค่าปูายโครงการ ค่าปาูยประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร  
   

อาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าวิทยากร ค่าสถานท่ี ค่าวัสดุ ค่าเกลือ  
   

ไอโอดีน อุปกรณ์อื่นๆ ตามพระราชบัญญัติ  
   

ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
   

– พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   

– หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท 
   

0810.5/ว1758 ลงวันท่ี  มิถุนายน 2561 เรื่องขอความร่วมมือในการ  
   

ดําเนินการปูองกันและแก้ไขปญัหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแขง็ 
   

และยั่งยืน 
   

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
   

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 
   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
   

– แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
   

(พ.ศ. 2561)  หน้าท่ี 67 ลําดับที่ 7 
   

 
2.10)  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก จํานวน          10,000  บาท 

พระราชดําริห ์
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เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
และสิ่งแวดล้อม ควบคมุและลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ค่าจดั 

   
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อต้นไม้ พันธุ์ไม ้ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

   
ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามพระราชบัญญัต ิ

   
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   
– พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

   
– พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 

   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

   
– หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท 

   
0891.4/ว164 ลงวันท่ี 26  มกราคม 2558 เรื่องการดําเนินโครงการ 

   
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริหส์มเด็จพระเทพรตัน 

   
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

   
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน 

   
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 

   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   
–แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

   
 หน้าท่ี 38 ลําดับที่ 7 

   
        ค่าวัสดุ จํานวน          15,000  บาท 

        5) ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จํานวน           5,000  บาท 

        6) ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุกอ่สร้าง จํานวน          10,000  บาท 

งบเงินอุดหนุน รวม        200,000  บาท 

    หมวดเงินอุดหนุน รวม        200,000  บาท 

 1)  อุดหนุนสําหรับศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เพื่อดําเนิน จํานวน        200,000  บาท 

ตามแนวทางโครงการพระราชดํารหิ์ ด้านสาธารณสุข อุดหนุนชุมชน 
 

ละ 20,000 บาท จํานวน 10 ชุมชน 
   

ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
   

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17  
   

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   
– หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท. 

   
0810.5/ว2308 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2560 เรื่องการจดัสรรงบประมาณ 

   
เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดํารหิ์ 

   
ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 

   
– หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วท่ีสุด ที่ มท. 

   
0810.5/ว109 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2561 เรื่องแนวทางการดําเนิน 

   
โครงการพระราชดาํริหด์้านสาธารณสุขเพิม่เตมิ 

   
– แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

   
  หน้าท่ี 91 ลําดับที่ 7 

   
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม        109,000  บาท 

งบด าเนินงาน รวม        109,000  บาท 

    หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ รวม        109,000  บาท 

ค่าตอบแทน รวม           4,000  บาท 
      1)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 

จํานวน           4,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้สาํรวขข้อมูลจํานวนสัตว ์และขึ้น   
   

ทะเบียนสตัว์ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากพิษสุนัขบ้า 
   

ต้ังจ่ายตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 
   

ลงวันที ่ 19  กันยายน 2560 
 
      

      1)  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม จํานวน          50,000  บาท 

ทรัพย์สิน  เช่น รถเก็บขยะ เครื่องพ่นหมอกควัน ตลาดสด 
   

คอมพิวเตอร์ รถตัดหญ้า  ห้องน้ํา ที่ท้ิงขยะ ฯลฯ 
   

      2)  ค่าวัสด ุ ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จํานวน          55,000  บาท 

เพื่อจัดซื้อทรายอะเบท น้ํายากําจดัยุงลาย  น้ํายากําจัดแมลงวัน  
   

วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยา วัคซีน ไซริ่งค์ ถุงมือ ผ้าปิดจมูก  
   

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า 
   

และเพื่อใช้ในการปูองกันและควบคุมการแพรร่ะบาดของโรค 
   

ที่เกิดจากยุงและแมลง 
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ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น   5,303,500.- บาท  จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร  

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม      4,750,600  บาท 

งบบุคลากร รวม      1,669,200  บาท 

    หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า รวม      1,302,900  บาท 

      1)  เงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน      1,242,900  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรบัปรุงเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญสังกัดกองช่าง 
 

      2)  เงินประจ าต าแหน่ง จํานวน          60,000  บาท 

เพื่อจ่ายเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง และหัวหน้าฝุายตามสิทธิ 
 

    หมวดค่าจ้าง รวม        366,300  บาท 

      1)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน        357,360  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างตามภารกจิและพนักงานจ้างทั่วไปสงักัดกองช่าง 
 

      2)  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน           8,940  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวให้กับพนักงานเทศบาลและ 
   

พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง 
   

งบด าเนินงาน รวม      3,081,400  บาท 

    หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ รวม      3,081,400  บาท 

 
ค่าใช้สอย 

    
รวม      2,074,400  บาท 

      5)  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  แยกเป็น รวม  1,324,400         
บาท 

 

 
5.1)  ค่าจ้างเหมาบริการ 

 

จํานวน      1,112,400  บาท 

 
5.2)  ค่าดูแลตรวจสอบระบบไฟฟูา 

 

จํานวน           2,000  บาท 

 
5.3)ค่าบริการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟูา,ประปาสาธารณะ จํานวน        200,000  บาท 

 
5.4)  ค่าบริการทดสอบคณุภาพน้าํประปา 

 

จํานวน          10,000  บาท 
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      6)  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม รวม        700,000  บาท 

ทรัพย์สิน  แยกเป็น 
   

 
6.1)  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ ์

 

จํานวน        200,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครภุณัฑ์ในฝุายช่าง เช่น 
   

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
   

 
6.2)  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและ 

 

จํานวน        500,000  บาท 

สิ่งก่อสร้าง  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรกัษาถนน คสล. ถนนลูกรัง 
 

ค่าปรับปรุงบํารุงรักษารางระบายน้ํา ทางระบายน้ําภายในเขตเทศบาลโพน 
  

และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ซึ่งเป็นทรพัย์สินของเทศบาล เช่น อาคาร ฯลฯ 
  

      7)  ค่าใช้สอยประเภท รายจา่ยที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รวม          50,000  บาท 

 
7.1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน          50,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอา 
   

ณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการ 
   

จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ 
   

สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ท่ีจาํเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ 
   

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม 
   

สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบยีบดังนี้ 
   

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
   

ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 
   

 
ค่าวัสดุ 

  
  

รวม      1,007,000  บาท 

      8)  ค่าวัสด ุ ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน          17,000  บาท 

      9)  ค่าวัสด ุ ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จํานวน           5,000  บาท 

      10)  ค่าวัสด ุ ประเภท  วัสดเุครื่องแต่งกาย (กองช่าง) จํานวน          15,000  บาท 

 
เพื่อจัดซื้อเสื้อผ้า,หมวก,ถุงเท้า,ถุงมือให้คนงานกองช่าง 

   
      11)  ค่าวัสด ุ ประเภท  วัสดกุ่อสร้าง (กองช่าง) จํานวน        300,000  บาท 

      12)  ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุอื่นๆ(สารส้ม,คลอรีน,มิเตอร์น้ําประปา) จํานวน        650,000  บาท 
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      13)  ค่าวัสดุ ประเภท วัสดยุานพาหนะและขนส่ง จํานวน          20,000  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าและถนน รวม        511,500  บาท 

งบด าเนินงาน รวม        150,000  บาท 

    หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ รวม        150,000  บาท 

      1)  ค่าวัสด ุ ประเภท  วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ จํานวน        150,000  บาท 

งบลงทุน รวม        361,500  บาท 

ประเภทสิ่งก่อสร้าง 

    

รวม        361,000  บาท 

1. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนาคหกแขน จ านวน        361,000  บาท 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

   เพ่ือจ่ายเป็นโครงการขยายผิวจราจรกว้าง 2.00 ม. ยาว 35.50 ม. หนาเฉลี่ย  

  0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 71.00 ตร.ม. (ทิศเหนือ) 

  ขยายผิวจราจรกว้าง 2.00 ม. ยาว 38.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือม ี

  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 76.00 ตร.ม. (ทิศใต้) 

  – แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

   หน้าท่ี 35 ลําดับที่ 68 

   2. ค่าชดเชยค่า (K) การปรับราคาค่างานก่อสร้าง รวม              500  บาท 

2.1 การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จํานวน 
500 

บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสัญญาแบบปรับราคาได้นี ้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท 
   

รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่า 
   

ครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง หมดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอืน่ท่ีเบิก 
   

จ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ตาม 
   

ที่กําหนดนี้ ตามหนังสือ สั่งการดังนี้ 
   

– จากมติคณะรัฐมนตรตีามหนังสอืท่ี นร. 0203/ว 109  
   

ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2532 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล รวม          41,400  บาท 

งบด าเนินงาน รวม          41,400  บาท 

    หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ รวม          41,400  บาท 

      1)  ค่าวัสด ุ ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขฯ) จํานวน          20,000  บาท 

      2)  ค่าวัสด ุ ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองสาธารณสุขฯ) จํานวน          11,400  บาท 

      3)  ค่าวัสด ุ ประเภท  วัสดุเครื่องแต่งกาย(กองสาธารณสุขฯ) จํานวน          10,000  บาท 

ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น   1,550,000.- บาท  จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร  

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

         แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่ รวม      1,220,000  บาท 

งบด าเนินงาน รวม        700,000  บาท 

ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายทีไ่มเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รวม        700,000  บาท 

      1)  โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา(กองการศึกษา) จํานวน           5,000  บาท 

      2)  โครงการจดังานบุญกฐินประจําปี(กองการศึกษา) จํานวน          20,000  บาท 

      3)  โครงการจดังานบุญมหาชาติ(บุญเดือนสี่)(กองการศึกษา) จํานวน          30,000  บาท 

      4)  โครงการจดังานวันข้ึนปีใหม่(กองการศึกษา) จํานวน          10,000  
บาท 
 

        5)  โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
(กองการศึกษา) 

จํานวน          80,000  บาท 

      7)  โครงการจดังานประเพณวีันสงกรานต ์(กองการศึกษา) จํานวน          10,000  บาท 

      6)  โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา) จํานวน          10,000  บาท 

      7)  โครงการจดังานวันออกพรรษา  (กองการศึกษา) จํานวน           5,000  บาท 

      8)  โครงการจดังานนมัสการพระบรมสารีริกธาตฯุ จํานวน          30,000  บาท 

(กองการศึกษา) 

      9)  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั จํานวน        500,000  บาท 

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น งานแพรวาพุทราหวาน 
   

(สํานักปลัด) 
   

งบเงินอุดหนุน รวม        520,000  บาท 
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    หมวดเงินอุดหนุน รวม        520,000  บาท 

    1)  อุดหนุนกิจกรรมสภาวัฒนธรรม จํานวน        500,000  บาท 

เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลโพนในการจดักิจกรรมตา่ง ๆ  
  

    2)  อุดหนุนงานปริวาสกรรม จํานวน          20,000  บาท 

เพื่ออุดหนุนวัดโพธิ์ศรีวลิัย ในการจัดงานปริวาสกรรม 
   

งานกีฬาและนันทนาการ รวม        330,000  บาท 

งบด าเนินงาน รวม        330,000  บาท 

1.ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รวม        300,000  บาท 

      1.1)  โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแพรวาคัพ(กองการศึกษา) จํานวน        120,000  บาท 

      1.2)  โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนความสามารถทางด้าน จํานวน        180,000  บาท 

การแข่งขันกีฬา  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและสร้างเครือข่าย 
   

คณะกรรมการตดัสินกีฬา ค่ายกีฬาภาคฤดรู้อน การส่งตัวนักกีฬาเขา้
ร่วม    

แข่งขันฟุตบอลคําม่วงคัพ ฟุตบอลแพรวาคัพ กีฬาคําม่วงสัมพันธ์ 
   

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ฟุตบอลโกหนแูละกีฬาประเภทต่าง ๆ เป็นต้น (กองการศึกษา) 
 

2.ค่าวัสด ุ ประเภท  วัสดุกีฬา จํานวน          30,000  บาท 

ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น   30,000.- บาท  จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  

แผนงานสังคมสงเคราะห ์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม          30,000  บาท 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ  รวม          30,000  บาท 

 
1) โครงการช่วยเหลือประชาชน รวม          30,000  บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน สงเคราะห์ผูป้ระสบ 

 
  

ภัยต่าง ๆ ผู้พิการและผูด้้อยโอกาส เช่น ผู้ยากไร้  คนเร่ร่อน คนถูก 

 
  

ทอดทิ้ง  ผู้ประสบวาตภัย เป็นต้น (สํานักปลัด) 

 
  

– แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

 
  

  หน้าท่ี 70 ลําดับที่ 4  

 
  

ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น   100,000.- บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร  

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

         แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชมุชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

รวม        100,000  บาท 
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งบด าเนินงาน รวม        100,000  บาท 

ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายทีไ่มเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น 

รวม        100,000  บาท 

      1)  โครงการสนับสนุนการทํากิจกรรม
ของชมรมผู้สูงอายุ แยกเป็น 

จํานวน        100,000  บาท 

1.1) โครงการไหว้พระ 9 วัด จํานวน          40,000  บาท 

1.2) โครงการวันผู้สูงอาย ุ จํานวน          30,000  บาท 

1.3) กิจกรรมโรงเรยีนผูสู้งอาย ุ จํานวน          30,000  บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ของกลุ่มผู้สูงอายไุดม้ ี    
โอกาสพบปะพูดคุย เช่น การจัดทวัร์ธรรมะ 
เดินตามรอยพระอริยสงฆ ์    
โครงการวันผู้สูงอายุ กิจกรรมวันผูสู้งอายุ ค่า
วัสดุและอุปกรณ ์ค่าอาหาร    
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าปูายโครงการ     
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจําเป็นในการสนบัสนุนทํา
กิจกรรมของชมรมผูสู้งอายุฯ    
เป็นต้น (สํานักปลัด) ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบ ดังนี้    

– พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
   

– พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่    

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   

– พระราชบัญญัตผิู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
   

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ    

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
   

– แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-
2565)  

     หน้าท่ี 70 ลําดับที ่6  

   
ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น   150,000.- บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร  

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
         

แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 150,000  บาท 

งบด าเนินงาน รวม 150,000  บาท 
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ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายทีไ่มเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รวม 150,000  บาท 

      1)  โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุม่อาชีพทางการเกษตรกรรม จํานวน 110,000  บาท 

ให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ แยกเป็น   

      1.1)  กลุ่มไมผ้ล จํานวน 50,000  บาท 

      1.2)  กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จํานวน 30,000  บาท 

      1.3)  กลุ่มสตรีทอผ้าไหมแพรวา จํานวน 30,000  บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัตั้งศูนย์สาธิตการฝึกอบรมแนะแนวอาชีพ   

เกี่ยวกับ การตลาด การเพิ่มผลผลติ การเพิ่มมูลค่าผลติภณัฑ์ การพัฒนาอาชีพ   

ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าประกาศนยีบัตร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่    

ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจําเป็นในการฝกึ    

อบรมสําหรับการจัดทําโครงการ (สํานักปลดั) ตามระเบยีบ ดังนี้    

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ    

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557    

– แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)     

  หน้าท่ี 75 ลําดับที ่1     

      2)  ค่าวัสด ุ ประเภท  วัสดุงานการเกษตร จํานวน 40,000  บาท บาท 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวสัดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ กระถาง ปุ๋ย ฯลฯ   

ใช้ในการจัดสวนหย่อมภายในสาํนกังานเทศบาล และรักษาสวนหย่อมให้สวยงาม (สํานักปลัด) 

     สรุปร่างเทศบัญญัติ  ประจ าปี  2563 

 1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน่วยงาน  สํานักปลัด  งบประมาณ  12,636,520.-  บาท 
 2.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน่วยงาน  คลัง  งบประมาณ  3,127,420.-  บาท 
 3.  แผนงานบริหารงานรักษาความสงบภายใน  หน่วยงาน  สํานักปลัด  งบประมาณ  259,000.-  บาท 
 4.  แผนงานการศึกษา  หน่วยงาน  กองการศึกษา  งบประมาณ  5,662,648.-  บาท 
 5.  แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  หน่วยงาน  กองการศึกษา  งบประมาณ  1,745,000.-  บาท 
 6.  แผนงานสาธารณสุข  หนว่ยงาน  กองสาธารณสุข ฯ  งบประมาณ  2,826,022.-  บาท 
 7.  แผนงานเคหะและชุมชน  หน่วยงาน  กองช่าง / กองสาธารณสุข ฯ  งบประมาณ  5,303,500.-  บาท 
 8.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  หน่วยงาน  สํานักปลัด / กองการศึกษา  งบประมาณ  100,000.-  บาท 
 9.  แผนงานการเกษตร  หน่วยงาน  สํานักปลัด / กองสาธารณสุข ฯ  งบประมาณ  150,000.-  บาท 
 10.  แผนงานสังคมสงเคราะห์  หน่วยงาน  สํานักปลัด  งบประมาณ  30,000.-  บาท 
 11.  แผนงานงบกลาง  หน่วยงาน  สํานักปลัด  งบประมาณ  8,159,890.-  บาท 

    รวมทั้งสิ้น  40,000,000.-  บาท  
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 นายจันทา   พันภู  มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 ประธานสภา ฯ 

 นางณฐอร   การถัก  ขออนุญาตเพ่ิมเติมค่ะ  ปีนี้จะเห็นว่าหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ของเราน้อย                         แต่ที่
 ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ ทีเ่ห็นเป็นรูปเป็นร่าง  คือ  โครงการ  คสล.  และโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น                               
 นายกเทศมนตรี   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยบ้านโพน  โครงการขยายเขตไฟฟ้า  เนื่องจาก                                              
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเรา  ส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายประจ า  งบด าเนินงาน                                           
     และงบของบุคลากร  ส่วนภารกิจอ่ืน ๆ  ก็จะเป็นงานประจ าที่พวกเราท า  ส่วนมาก                                            
     จะเป็นงานเกี่ยวกับศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ  เพราะฉะนั้นในเรื่องของ                                       
     งบพัฒนาจึงค่อนข้างจะน้อย  แต่ว่าในอนาคตก็สามารถท่ีจะขออนุมัติใช้เงินสะสม                                        
     เพ่ือทีจ่ะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  หมายถึงว่า  เทศบัญญัติ                                     
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีส่วนใหญ่  จะไม่ปรากฏงบลงทุนในสัดส่วนที่มากเท่าไร                                          
     ถ้าท่านใดสงสัยประเด็นไหน  ก็สามารถที่จะสอบถามเจ้าของงานได้ค่ะ 

 นายฮ้อย   คงอาษา  ขอสอบถาม  หน้า  38  ข้อ  1.2)  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ                                           
 สมาชิกสภา ฯ   ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.)  งบประมาณ  450,000.-  บาท  เราเคยได้ใช้                                      
     งบประมาณส่วนนี้บ้างไหมครับ  ใช้อย่างไรบ้าง  อยากให้ชี้แจงในส่วนนี้                                        
     ด้วยครับ 

 นางณฐอร   การถัก  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.)  เป็นระเบยีบของ                              
 ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ กระทรวงมหาดไทย  ที่เราต้องจ่ายสมทบ  หมายถึงว่า  ในอนาคตเวลาที่มี                                                   
 นายกเทศมนตรี   ข้าราชการเกษียณ  เราจะต้องหักเงินในอัตราที่เขากําหนด  ในอัตราร้อยละ  2                                      
     ของประมาณการรายรับปีงบประมาณนั้น ๆ  สมมุติว่าเราตั้งจ่ายที่                                                  
     40,000,000.-  บาท  เราก็ต้องหัก  2 %  ของ  40,000,000.-  บาท                                         
     จ่ายให้กับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.)  ก็จะปรากฏ                                               
     ให้เห็นในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทุกปี  ค่ะ   

 นายจันทา   พันภู  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม  ก็พักเบรก  10  นาทีครับ  และจะเข้ามา                                                  
 ประธานสภา ฯ   ประชุมต่อเวลา  11.15  น. 

 พักเบรก 
 ประชุมต่อ  เวลา  11.15  น. 

 นายจันทา   พันภู  ประชุมกันต่อนะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ                                                       
 ประธานสภา ฯ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  อีกไหมครับ 

 นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  กล้อง  CCTV  ไม่เห็นมีบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี                                                   
 รองประธานสภา ฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2563  เลยครับ  น่าจะเพ่ิมเติมอีก  โดยเฉพาะภายใน                                             
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     สํานักงานเทศบาล  เพ่ือความปลอดภัยครับ     

 นายสมพงษ์   สุริโย  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่                              
 รองปลัดเทศบาล   นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ  ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม                              
     ในเรื่องของการจัดทํางบประมาณ  อยากเรียนให้ท่านสมาชิกสภา ฯ  ทราบ                                           
     นะครับว่าในเรื่องของการจัดทํางบประมาณ  มีเงื่อนไขท่ีสําคัญท่ีสุด  คือ                                            
     ยอดงบประมาณ  จริง ๆ  แล้วมีความจําเป็นหลายอย่างที่ทุกท่าน  อยากจะทํา                                     
     อยากจะได้  อยากจะเห็น  อยากจะมี  แต่สถานะการคลังเรา  ไม่สามารถที่จะ                                        
     ตอบสนองได้ทุกอย่างในคราวเดียวกัน  ถามว่าเรื่องไหนสําคัญที่สุด                                                       
     บางครั้งมันก็ตอบไม่ได้  แยกไม่ได้  ขึ้นอยู่กับจังหวะ  และโอกาสความจําเป็น                                       
     ของการใช้ครุภัณฑ์นั้น ๆ  ในเรื่องของการตั้งงบประมาณ  จึงไม่สามารถท่ีจะ                                                
     ตอบสนองได้ทุกอย่าง  ถ้าเราสามารถทําได้ทุกอย่างตามแผนเราต้องใช้งบประมาณ                                   
     เกือบ  200,000,000.-  บาท  ถึงจะพอ  แต่ในงบประมาณท่ีจํากัด                                               
     เรามีงบประมาณได้แค่  40,000,000.-  บาท  กับงบประมาณที่เป็นรายจ่าย                                           
     ประจํา  80 – 90 %  จึงไม่สามารถที่จะถัวเฉลี่ยไปตั้งจ่ายไว้ในคราวเดียวกันได้                                     
     แต่อย่างไรก็ตามเราก็พยายามที่จะบริหารงบประมาณท่ีเรามีให้เกิดประโยชน์                                                         
     เกิดความคุ้มค่าที่สุด  ยกตัวอย่างในเรื่องของกล้อง  CCTV  ที่ทุกท่านเห็นว่า                                                     
     มีความสําคัญและมีความจําเป็น  แต่ด้วยงบประมาณที่จํากัดเราไม่สามารถ                                                          
     ที่จะตั้งได้  ถ้าเทียบความสําคัญกับถนนนาคหกแขน  ที่ต้องการขยายผิวจราจร                                                 
     เราก็อยากจะได้เช่นกัน  ฉะนั้น  จึงนําเรียนว่า  กล้อง  CCTV  ที่ไม่ได้บรรจใุน                                                  
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพราะว่า                                     
     งบประมาณหมดแล้ว  ไม่เพียงพอที่จะดําเนินการตั้งได้  แต่อย่างไรก็ตามในแผน ฯ                                        
     เราได้ตั้งรองรับไว้แล้วครับ  หากมีงบประมาณเหลือจ่ายก็สามารถโอนมา                                           
     ดําเนินการได้  

นายจันทา   พันภู   มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภา ฯ 
     ถ้าไม่มีขอให้ท่านสมาชิกสภา ฯ  ได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติ    
     งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  วาระท่ี  1          
     (ข้ันรับหลักการ)  ผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  แห่งนี้ว่า  เห็นควรรับหลักการ      
     ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563      
     วาระท่ี  1  (ขั้นรับหลักการ)  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์    

นายจันทา   พันภู   พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ                              
ประธานสภา ฯ    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563    
     ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ  ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 

นายสําลี   ศรีบัว    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.                           
เลขานุการสภา ฯ    2547  (แก้ไขถึงฉบับที่  2  พ.ศ. 2554)  ข้อ  ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติ                                          
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     ที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้  คณะกรรมการแปรญัตติ                                   
     พิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้  คณะกรรมการ                                                  
     แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนด                                               
     ระยะเวลาเสนอคํา แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  ภายในระยะเวลา                                        
     เสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ                                            
     สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้  เสนอค า                                                  
     แปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ                                                  
     ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ                                          
     จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง  เช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค า                                              
     แปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ                                            
     วาระท่ีสอง  กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้แปรญัตติอาจเสนอ                                                
     ค าแปรญัตติด้วยวาจาได้  

      ข้อ  ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่าง    
     ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม  และตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงาน    
     และบันทึก  ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อย     
     จะต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง                                                       
     การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น  
     เป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการ    
     สงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่      
     สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา                                                       
     เว้นแต่กรณตี้องพิจารณาเป็นการด่วน  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วม    
     ประชุมสภาทอ้งถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัย       
     ต่าง ๆ  เกี่ยวกับรายงานนั้น 

         ข้อ  ๕๘  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภา    
     ท้องถิ่น  ตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบ     
     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  วิธีการงบประมาณ  

      ข้อ  ๕๙  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระท าได้เฉพาะการ    
     ขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องม ี     
     จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  ค าแปรญัตติ    
     ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ภายใน    
     ระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ  ๔๕  วรรคสาม  และข้อ  ๔๙      
     วรรคหนึ่ง 

     ข้อ  ๖๐  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย  หรือ    
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     เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะ     
     ได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น  หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่น    
     เป็นผู้แปรญัตติ  

      ข้อ  ๖๑  ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่าง    
     ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  (๑)  ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้  (๒)  รายจ่าย    
     ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย  ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใด    
     มีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธาน สภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 นายจันทา   พันภู  เชิญทา่นสมาชิกสภา ฯ  ได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติใน                                       
 ประธานสภา ฯ   การทําหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ฯ  ในครั้งนี้กี่คน  ทั้งนี้ตาม         
     ระเบียบ ฯ  ข้อ  103  คณะกรรมการ ฯ  ให้ประกอบไปด้วยสมาชิกสภา    
     เทศบาลไม่น้อยกว่า  3  คน  แต่ไม่เกิน  7  คน  

 นายสมพร   ภูจันหา  ผมขอเสนอว่าควรพิจารณาเลือกสมาชิกสภา ฯ  เพื่อทําหน้าที่เป็น                                                       
 สมาชิกสภา ฯ   คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ฯ  ในครั้งนี้  3  คน 

 นายจันทา   พันภู  ที่ประชุมเห็นชอบตามท่ี  ท่านสมพร   ภูจันหา  เสนอหรือไม่  ขอมติที่                                             
 ประธานสภา ฯ   ประชุม 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ  9  เสียง  

 นายจันทา   พันภู  ขอให้สมาชิกสภา ฯ  เสนอรายชื่อสมาชิกสภา ฯ  ผู้ที่เห็นสมควร  จํานวน                                       
 ประธานสภา ฯ   3  คน  และขอผู้รับรอง  2  ท่าน  โดยทําการคัดเลือก  ครั้งละ  1  คน  

 นายฮ้อย   คงอาษา  เสนอ  นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล                                         
 สมาชิกสภา ฯ   ตําบลโพน  โดยมี  นายบุญศิล   อิงภู  และ  นายเสถียร   สุภารี              
     เป็นผู้รับรอง 

 นายวร   โพนะทา  เสนอ  นายฮ้อย   คงอาษา  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน                                              
 สมาชิกสภา ฯ   โดยมี  นายสัมนัก   ปัสสะ  และ  นายศักดิ์สิทธิ์   ลามุล  เป็นผู้รับรอง 

 นายสมพร   ภูจันหา  เสนอ  นายเสถียร   สุภารี  ตาํแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน  โดยมี                                 
 สมาชิกสภา ฯ   นายวร   โพนะทา  และ  นายฮ้อย   คงอาษา  เป็นผู้รับรอง 

 นายจันทา   พันภู  สรุปคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี                                      
 ประธานสภา ฯ   งบประมาณ  พ.ศ. 2563  เทศบาลตําบลโพน  ประกอบด้วย               
     นายเสริมศักดิ์   ราชติกา , นายฮ้อย   คงอาษา  และ  นายเสถียร   สุภาร ี

     พิจารณากําหนดระยะเวลารับคําขอแปรญัตติ    

 นายจันทา   พันภู  ขอปรึกษาสมาชิกสภา ฯ  ว่าเห็นควรกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ                                     
 ประธานสภา ฯ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563      
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     ภายในวันไหน  ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  

 นายบุญศิล   อิงภู  ขอเสนอให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ                                    
 สมาชิกสภา ฯ   รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  โดยเริ่มดําเนินการรับคําแปร    
     ญัตติ  ถึงวันที่  15  สิงหาคม  2562  เวลา  16.30  น.   

 นายจันทา   พันภู  ที่ประชุมมีใครจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบตามที่                                      
 ประธานสภา ฯ   ท่านบุญศิล   อิงภู  เสนอหรือไม่ 

 มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาค าแปรญัตติ  ถึงวันที่  15  สิงหาคม  2562                                            
     เวลา  16.30  น.  ด้วยมติ  9  เสียง  

 นายจันทา   พันภู  สมาชิกสภา ฯ  ท่านใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติม  ร่างเทศบัญญัติ ฯ  ให้                                        
 ประธานสภา ฯ   เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยแปรญัตติเป็นรายข้อ  เสนอต่อ    
     ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ตั้งแต่วันนี้  ถึงวันที่  15  สิงหาคม  2562                                 
     เวลา  16.30  น.  ในกรณีที่สมาชิกสภา ฯ  เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา ฯ                                      
     รับรองอย่างน้อยสองคน   

     ในส่วนของกําหนดวันนัดประชุมพิจารณาคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ฯ      
     ของคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  นั้น  คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  จะแจ้ง    
     เป็นหนังสือให้นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา ฯ  (ผู้เสนอญัตติ               
     ผู้แปรญัตติ)  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  ก่อนกําหนดเวลานัด    
     ประชุม  ต่อไป 

     ขอแจ้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา ฯ  นัดประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญ      
     สมัยที่  3  ครั้งที่  2  เพ่ือประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ฯ  ในวาระท่ี  2      
     และวาระที่  3  ในวันที่  19  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00  น.         
     เป็นต้นไป 

     5.2  การโอนงบประมาณรายจ่าย 

 นายจันทา   พันภู  ขอเชิญเสนอญัตติครับ 
 ประธานสภา ฯ 

 นายสมพงษ ์  สุริโย  ในเรื่องของการโอนงบประมาณในครั้งนี้  เป็นการบริหารงบประมาณท่ีเหลือจ่าย                             
 รองปลัดเทศบาล   ในปีงบประมาณ  2562  ซึ่งจากการตรวจเช็คงบประมาณ  โดยเฉพาะ                                          
     งบประมาณในหมวดเงินเดือน  ตอนนี้เหลืองบประมาณท่ีคิดว่าสามารถนํามา                            
     บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์กับเทศบาลได้  ประมาณ  1,000,000.-  บาท                                   
     จึงคิดว่ามีภารกิจหลาย ๆ  อย่างที่ต้องดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา                                                            
     และสนองตอบความต้องการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาและเพ่ือเตรียมความพร้อม                                                      
     ในด้านวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและพร้อมในการปฏิบัติงาน                                                    
     จึงเสนอสภาเทศบาล  เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณตามแผนงาน  ดังนี้ 
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     ตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน                                                          
     หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

     1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนหางปลาวา  ที่เราได้                                           
     ดําเนินการก่อสร้างไปแล้ว  แต่ยังมีส่วนที่ยังไม่สุดสาย  เหลือประมาณ  20  เมตร                                         
     ก็จะเอางบประมาณในส่วนนี้ไปดําเนินการ  ตามแผนปีงบประมาณ  2562                                                    
     ตั้งไว้อยู่  จํานวน  65,000.-  บาท  ขอโอนเพ่ิม  65,000.-  บาท 

                                                    2.  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต  หมู่  4  ถนนใบบุ่นไต่เครือ                                                            
     ช่วงหน้าวัดโพธิ์ศรีวิลัย  ระยะทาง  70  เมตร  เพราะชํารุดมาก  งบประมาณ                                                
     จํานวน  230,000.-  บาท  งบตามแผน ฯ  500,000.-  บาท 

     3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยดอกแก้ว  4  จํานวน                                             
     90,000.-  บาท  งบประมาณตามแผน ฯ  120,000.-  บาท 

     ตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ                                              
     เคหะและชุมชน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

     1.  โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน  ตั้งงบประมาณไว้ในแผน ฯ                                                      
     จํานวน  100,000.-  บาท  โอนดําเนินการในปีนี้  100,000.-  บาท 

     2.  โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  ก็จะสร้างฐานสไปเดอร์แมน                                                
     ก่อนในปีนี้  งบประมาณ  จํานวน  50,000.-  บาท                                                                             
     งบตามแผน ฯ  200,000.-  บาท 

     3.  โครงการก่อสร้างอัฒจรรย์  รอบสนามฟุตซอลในส่วนนี้ตั้งงบประมาณ                                                    
     ในแผน ฯ  ปี  2562  อยู่จํานวน  100,000.-  บาท  ก็จะใช้งบประมาณ                                                
     ในส่วนนี้มาดําเนินการก่อสร้างอัฒจรรย์  4  ชุด ๆ ละ  25,000.-  บาท                                                   
     รวมเป็น  100,000.-  บาท 

 นางสาวภัทราพร   โพนะทา เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่                              
 หัวหน้าฝุายอํานวยการ  นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ   

     ในส่วนของ  สํานักปลัด  ขอโอนเพิ่มดังนี้ 

     โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

     1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์                                      
     ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กแบบ  2  บาน                                                             
     จํานวน  3  ตู้ ๆ ละ  5,500.-  บาท  รวมเป็นเงิน  16,500.-  บาท 
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     2.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์                                      
     ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ  เพ่ือจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง                                                    
     จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ  8,000.-  บาท  

     3.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์                                      
     ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีสําหรับนั่งทํางาน                                                            
     จํานวน  3  ตัว ๆ ละ  1,800.-  บาท  รวมเป็นเงิน  5,400.-  บาท  

     4.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์                                      
     ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก                                                          
     จํานวน  300  ตวั ๆ ละ  200.-  บาท  รวมเป็นเงิน  60,000.-  บาท  

     5.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์                                      
     ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค                                                          
     จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ  25,000.-  บาท  

     6.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์                                      
     ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ  เพ่ือจัดซื้อไมค์ลอยคู่                                                           
     จํานวน  1  ชุด ๆ ละ  12,000.-  บาท  

     7.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์                                      
     ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  เพื่อจัดซื้อเครื่อง  Projiector  พร้อมขาตั้ง                                                           
     จํานวน  1  ชุด ๆ ละ  28,000.-  บาท  

     8.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์                                       
     ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  เพื่อจัดซื้อกล้องดิจิตอล  CANNON                                                          
     จํานวน  1  ชุด ๆ ละ  26,000.-  บาท  

 นายพลชนะ   ยี่สารพัฒน์  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่                              
 ผู้อํานวยการกองการศึกษา นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ   

     ในส่วนของ  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ขอโอนเพิ่มดังนี้ 

     โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

     -  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน                                             
     หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อจัดซื้อ                                                           
     Personal Black White Laser Printers HP Laser Jet Pro P1120 Printer                                   
     จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ  5,000.-  บาท 

 นางสุปราณี   พันธะรี  ในส่วนของ  กองคลัง  ขอโอนเพ่ิมดังนี้ 
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 นักบริหารงานคลัง    
     โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

     1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์                                      
     ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีสําหรับนั่งทํางาน                         
     จํานวน  5  ตัว ๆ ละ  1,800.-  บาท  รวมเป็นเงิน  9,000.-  บาท  

     2.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์                                      
     ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ                         
     จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ  22,800.-  บาท  รวมเป็นเงิน  45,600.-  บาท 

      3.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์                                      
     ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  เพ่ือจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ                         
     จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ  2,500.-  บาท  รวมเป็นเงิน  5,000.-  บาท 

 นางสาวกัลยา   แท่นจันทร์ ในส่วนของ  กองสาธารณสุข ฯ  ขอโอนเพ่ิมดังนี้ 
 หัวหน้าฝุายงานสาธารณสุข ฯ 
     โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

     -  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  งบลงทุน                                                  
     หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  เพ่ือจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน                       
     จํานวน  1  เครื่อง  จํานวน  59,000.-  บาท 

 นายสมพงษ์   สุริโย   จากที่ได้นําเรียนและแต่ละส่วนราชการได้เรียนแจ้งนั้น  สรุปดังนี้ 
 รองปลัดเทศบาล    
     โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

     1.  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาและถนน  งบลงทุน                                                               
          หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จํานวน  385,000.-  บาท   
     2.  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                                       
          งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                   
          จํานวน  250,000.-  บาท 
     3.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน                                                                    
          หมวดค่าครุภัณฑ์  จํานวน  180,900.-  บาท 
     4.  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน                                            
          หมวดค่าครุภัณฑ์  จํานวน  5,000.-  บาท 
     5.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน                                                                      
          หมวดค่าครุภัณฑ์  จํานวน  59,600.-  บาท  
     6.  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  งบลงทุน                                                  
          หมวดค่าครุภัณฑ์  จํานวน  59,000.-  บาท 

     รวมงบประมาณโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  939,500.-  บาท 
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     โอนลดงบประมาณ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                                 
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  (ฝุายประจํา)  จํานวน  255,000.-  บาท 

2.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร                                                                
          หมวดเงินเดือน  (ฝุายการเมือง)  จํานวน  180,900.-  บาท 
     3.  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  งบดําเนินงาน                                            
          หมวดค่าครุภัณฑ์  จํานวน  5,000.-  บาท 
     4.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร                                                                 
          หมวดเงินเดือน  (ฝุายประจํา)  จํานวน  59,600.-  บาท         
     5.  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร                                             
          หมวดเงินเดือน  (ฝุายประจํา)  จํานวน  439,000.-  บาท  

     รวมโอนลด  939,500.-  บาท                               

     โดยการเสนอขอโอนงบประมาณครั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบ                                                     
     กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน    
     ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  หมวด  4  ข้อ  27  ที่ระบุว่า  “การโอนเงิน      

     งบประมาณรายจ่ายในหมวด  ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้    
     ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้    
     เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 นายจันทา   พันภู  มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใด  จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่                                             
 ประธานสภา ฯ   ถ้าไม่มีก็ขอมติเห็นชอบการโอนงบประมาณ  ตามรายการดังกล่าวข้างต้น   

 มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

 ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  

 นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  1.  อยากจะให้มีการเติมน้ํายาดับเพลิง  เวลาเกิดเหตุ  จะได้ใช้ทันเหตุการณ์                                                      
 รองประธานสภา ฯ  เพราะถือว่าจําเป็น  และถ้าเกิดเหตุขึ้นมาจะแก้ปัญหาไม่ทัน  ต้องเตรียม                                                    
     ความพร้อมไว้ตลอดเวลาครับ  เพราะใกล้ฤดูหนาวแล้วจะเกิดลมแรง                                              
     อาจทําให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ง่าย 

     2.  อยากให้ตั้งงบประมาณโครงการขุดลอกรางระบายน้ําไว้ด้วย  เผื่อมันอุดตัน                                          
     ชาวบ้านเดือดร้อน  เราจะสามารถช่วยได้ครับ 

     3.  ทรายอะเบท  ไม่ต้องจัดซื้อเพ่ิมอีกก็ได้ครับ  ยังพอมีเหลืออยู่  แต่อยากจะให้                                      
     จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันครับ  ถ้าซื้อก็อยากให้ซื้อเครื่องรุ่นเก่า  มันจะใช้ง่ายกว่า                                   
     ให้จัดซื้อเลยครับ  1  เครื่องครับ  เพราะปีนี้โรคไข้เลือดออกระบาดมาก                                              
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     แล้วเวลาจะใช้ก็ไปยืมเครื่องพ่นหมอกควันของเทศบาลตําบลนาทัน  เราควรจัดซื้อ                                       
     เพราะเป็นสิ่งจําเป็นครับ 

 นางสาวกัลยา   แท่นจันทร์ เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่                              
 หัวหน้าฝุายงานสาธารณสุข ฯ นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ  สําหรับทรายอะเบท                                      
     ปีงบประมาณ  2562  เราได้จัดซื้อแล้วค่ะ  และก็มี  อสม.  มารับไปแล้ว                                                  
     เราก็เลยต้องจดัซื้อไว้  เผื่อเหตุฉุกเฉิน  สําหรับเครื่องพ่นหมอกควันเราเคยซื้อมา                                        
     แต่ใช้ไม่ได้  แล้วเราก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผน  ส่วนโครงการขุดลอก                                                  
     รางระบายน้ําเคยสอบถามหัวหน้าทรงวุฒิ  แจ้งว่ามันไม่คุ้มค่ากับการขุดลอก                                              
     ครั้งก่อนใช้งบประมาณในการขุดลอก  300,000.-  บาท  แต่ต่อมาดินก็มาถม                                    
     เหมือนเดิมค่ะ 

 นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  ขอเพ่ิมเติมครับ  เคยได้ยินสาธารณสุขอําเภอแจ้งนายอําเภอว่า  ถ้าใครไม่มี                                            
 รองประธานสภา ฯ  โครงการที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลหรือค่าตอบแทนของอาสาสมัคร                                              
     บริบาลท้องถิน่ของ  อปท.  ก็ให้ตั้งงบประมาณได้ 

 นางสาวกัลยา   แท่นจันทร์ ตั้งงบประมาณแล้วค่ะ  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร                                            
 หัวหน้าฝุายงานสาธารณสุข ฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลหรือค่าตอบแทน                                        
     ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ  อปท.  จํานวน  10,000.-  บาท 

 นายสําลี   ศรีบัว   เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่                              
 เลขานุการสภา ฯ   นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ   

     -  เครื่องพ่นหมอกควันราคาประมาณเท่าไรครับ 

 นางสาวกัลยา   แท่นจันทร์ ถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่าที่ท่านเสริมศักดิ์  เสนอคือ  ราคา  75,000.-  บาท  ค่ะ 
 หัวหน้าฝุายงานสาธารณสุข ฯ 

 นายศักดิ์สิทธิ์   ลามุล  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่                              
 สมาชิกสภา ฯ   นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ 

     -  ถังขยะท่ีชํารุดตามหมู่บ้าน  เมื่อประชุมสภา ฯ  คราวที่แล้วก็ได้คุยกันไปแล้ว    
     เรื่องถังขยะที่ชํารุด  แต่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ได้ดําเนินการ  จึงเรียนถามว่า                           
     จะซ่อมแซมหรือจัดซื้อถังขยะใหม่ครับ 

 นางสาวกัลยา   แท่นจันทร์ สําหรับถังขยะปีนี้ได้จัดซื้อ  จํานวน  40  ถัง  เพราะงบประมาณมีเท่านี้                 
 หัวหน้าฝุายงานสาธารณสุข ฯ และก็ให้พนักงานสํารวจว่าถังขยะตัวไหนที่ชํารุดมากก็จะให้นําไปเปลี่ยน                     
     ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกําลังดําเนินการค่ะ   

 นายฮ้อย   คงอาษา  ฝากผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ  เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ของเทศบาล                   
 สมาชิกสภา ฯ   อยากจะให้จัดซื้อของที่มีคุณภาพมาใช้  เพราะที่ผ่านมา  บางอย่างซื้อมา                          
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     แล้วใช้ไม่ได้  เช่น  เครื่องพ่นหมอกควัน  เก้าอ้ี  เครื่องโม่หิน  เป็นต้น                          
     อยากให้คํานึงถึงคุณภาพให้มากท่ีสุดครับ 

 นางสาวภัทราพร   โพนะทา ได้รับเรื่องมาจากพนักงานเรา  โดยเฉพาะสํานักปลัดและงานปูองกัน ฯ                          
 หัวหน้าฝุายอํานวยการ  ที่มีส่วนในการปฏิบัติหน้าที่  ก็คือ  ขึ้นไปติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ                    
     ตรงหลังปูายเทศบาล  โครงปูายไม่แข็งแรง  เวลาขึ้นไปติดปูายอาจเกิด                    
     อันตรายได้  จึงอยากนําเรียนและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                         
     ไปปรับปรุงให้มีความแข็งแรงมากขึ้น  สามารถท่ีจะขึ้นไปติดปูายได้อย่าง                     
     สะดวกและปลอดภัยค่ะ 

 นายจันทา   พันภู  ขอให้กองช่างได้ดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงโครงเหล็ก                                       
 ประธานสภา ฯ   ปูายประชาสัมพันธ์ด้วยครับ 

 ที่ประชุม   รับทราบ     

 นายจันทา   พันภู  ครับท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดมีอะไรจะชี้แจงเพ่ิมเติมไหมครับ 
 ประธานสภา ฯ   ถ้าไม่มี  ขอปิดการประชุมครับ 

 ปิดประชุม   เวลา  12.30  น. 

 

    (ลงชื่อ)    สําลี   ศรีบัว           ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นายสําลี   ศรีบัว) 
    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโพน 

    (ลงชื่อ)     จันทา   พันภู  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายจันทา   พันภู) 
      ประธานสภาเทศบาลตําบลโพน 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมลงช่ือตรวจแล้วถูกต้อง 

                                          (ลงชื่อ)     เสถียร   สุภารี  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                    (นายเสถียร   สภุารี) 
                                              สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน 

                                          (ลงชื่อ)      ฮ้อย   คงอาษา  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายฮ้อย   คงอาษา) 
                                               สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน 

                                           (ลงชื่อ)     ศักดิ์สิทธิ์   ลามุล   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายศักดิ์สิทธิ์   ลามุล) 
                                                 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน     


