
รายงานการประชมุสภาเทศบาลต าบลวงัม่วงสมยัประชมุสามญั 

สมยัแรก  ประจ าปี 2563  

วนัจนัทร ์ ที ่  24   เดอืน  กุมภาพนัธ ์  พ.ศ. 2563 

เวลา  10.00  น. 

ณ  หอ้งประชมุสภาเทศบาล ช ัน้ 3 

............................... 

รายชือ่ผูม้าประชุม 

 

ล ำดบัที ่ ชือ่ - สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

นำยธนำธปิ  

หตัถรุง่เรอืง 

สบิเอกธรีะศกัดิ ์ 

ค ำภรีะ 

นำยบณัฑติ  

คมัภรีะ 

นำยนพดล  

นรนิทร 

นำงสำวพมิพพ์จ ี 

ธรรมจติรสกลุ 

นำยนรนิทร ์ 

เรอืงศร ี

นำยสมปัญญำ  

กีส่ง่ำ 

นำยเรอืง  

เล็กทรพัย ์

นำยโสภณ 

มหำวงั 

นำงสำวรุง่อรุณ  

อนิทรผ์ำย 

 

ประธำนสภำเทศบำล 

รองประธำนสภำเทศบำล 

สมำชกิสภำเทศบำล 

สมำชกิสภำเทศบำล 

สมำชกิสภำเทศบำล 

สมำชกิสภำเทศบำล 

สมำชกิสภำเทศบำล 

สมำชกิสภำเทศบำล 

สมำชกิสภำเทศบำล 

เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

ธนำธปิ  

หตัถรุง่เรอืง 

ธรีะศกัดิ ์ 

ค ำภรีะ 

บณัฑติ  

คมัภรีะ 

นพดล  

นรนิทร 

พมิพพ์จ ี 

ธรรมจติรสกลุ 

นรนิทร ์ 

เรอืงศร ี

สมปัญญำ  

กีส่ง่ำ 

เรอืง  

เล็กทรพัย ์

โสภณ  

มหำวงั 

รุง่อรุณ  

อนิทรผ์ำย 

 

 

รายชือ่ผูไ้ม่มาประชมุ 

ล ำดบัที ่ ชือ่ – สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ 

1 

2 

นำยสมศกัดิ ์ 

มูลพนัธ ์

นำยประชนั  พดัลม 

สมำชกิสภำเทศบำล 

สมำชกิสภำเทศบำล 

  



 

 

รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

 

ล ำดบัที ่ ชือ่ - สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

 

นำยสเุทพ  

ดบิแดง 

นำยสมชำต ิ 

หมวกเหล็ก 

นำยพเิชฐษ ์ 

เจรญิสขุ 

นำงดรรชนี  

รตันมรรคคำ 

นำงสดุำรตัน ์ 

ดบิแดง 

 

นำยกเทศมนตร ี

รองนำยกเทศมนตร ี

รองนำยกเทศมนตร ี

ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตร ี

เลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ี

สเุทพ  

ดบิแดง 

สมชำต ิ 

หมวกเหล็ก 

พเิชฐษ ์ 

เจรญิสขุ 

ดรรชนี  

รตันมรรคคำ 

สดุำรตัน ์ 

ดบิแดง 
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เลขำนุกำรสภำ  -  แจง้ใหป้ระธำนในทีป่ระชมุทรำบว่ำ  บดันี ้

ทีป่ระชมุสภำเทศบำลต ำบลวงัม่วง  

   พรอ้มแลว้ มสีมำชกิสภำเทศบำลเขำ้รว่มประชมุดว้ยกนั  9  คน  

ไม่มำประชมุ 2  คน และมผีูเ้ขำ้รว่มประชมุ 5 คน 

ถอืว่ำครบองคป์ระชมุขอใหท่้ำนประธำนได ้ 

เปิดกำรประชมุและด ำเนินกำรประชมุตำมระเบยีบวำระต่อไป 

ประธำนสภำ -  

กระผมขอเปิดกำรประชมุสภำเทศบำลต ำบลวงัม่วงสมยัประชมุสำ

มญั  สมยัแรก ประจ ำปี  2563  ณ   บดันี ้

ระเบยีบวาระที ่ 1   เร ือ่ง   ทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ 

ประธานสภาฯ -    เร ือ่งที ่1 แจกเอกสำรหนังสอืรบัรองกำรหกัภำษี  ณ  ทีจ่ำ่ย 

ประจ ำปี 2562  

เพือ่ใหทุ้กท่ำนไดใ้ชป้ระกอบกำรยืน่แบบช ำระภำษีเงนิไดป้ระจ ำปี  

เอกสำรตำมทีฝ่่ำยเลขำนุกำรไดแ้จกใหแ้ต่ละท่ำนแลว้ 

-  เร ือ่งที ่ 2  ขอเชญิเขำ้รว่มโครงกำรจดัท ำแผนชมุชน  

และโครงกำรจดัประชมุ 

ประชำคมทอ้งถิน่  ประจ ำปีงบประมำณ 2563   



วนัจนัทรท์ี ่ 24   กมุภำพนัธ ์ 2563  เวลำ  17.00  น  

ชมุชนทำ้ยวงั   

วนัองัคำรที ่ 25   กมุภำพนัธ ์ 2563  เวลำ  17.00  น  

ชมุชนวงัม่วงสำมคัค ี  

วนัพฤหสับดทีี ่ 27   กมุภำพนัธ ์ 2563  เวลำ  17.00  น  

ชมุชนเทศบำลสำมคัค ี  

วนัศุกรท์ี ่ 28   กมุภำพนัธ ์ 2563  เวลำ  17.00  น  

ชมุชนมะค่ำงำม   

วนัองัคำรที ่3  มนีำคม 2563 เวลำ 17.00 น ชมุชนวงัม่วงเกำ่  

วนัพุธที ่ 4   มนีำคม  2563  เวลำ  17.00  น  

ชมุชนหนำ้วดัวงัม่วง   

วนัพฤหสับดทีี ่ 5   มนีำคม  2563  เวลำ  17.00  น  

ชมุชนตลำดวงัม่วง   

วนัศุกรท์ี ่ 6   มนีำคม  2563  เวลำ  17.00  น  

ชมุชนวดัภบิำลวงัม่วง   

(ตำมเอกสำรทีไ่ดแ้จกใหทุ้กท่ำน) 

ทีป่ระชมุ   -รบัทราบ- 
 

ระเบยีบวาระที ่ 2     เร ือ่ง    รบัรองรายงานการประชมุคร ัง้ทีแ่ลว้ 

ประธานสภาฯ   -  ขอใหส้มำชกิสภำเทศบำลทุกท่ำน 

ตรวจรำยงำนกำรประชมุสภำเทศบำล 

สมยัสำมญั  สมยัที ่ 4  ประจ ำปี  2562  เมือ่วนัที ่16  ธนัวำคม  

2562   ทีท่ำงฝ่ำยเลขำนุกำรไดแ้จกจำ่ยให ้  

-  มสีมำชกิท่ำนใดจะขอแกไ้ข 

หรอืเพิม่เตมิในรำยงำนกำรประชมุคร ัง้ที ่

แลว้หรอืไม่   ถำ้ไม่มขีอมตทิีป่ระชมุครบั 
 

มตทิีป่ระชมุ    -  รบัรองรายงานการประชมุคร ัง้ทีแ่ลว้  

ดว้ยคะแนนเสยีง  8  เสยีง      งดออกเสยีง  1  เสยีง 

(ประธาน) 

ระเบยีบวาระที ่ 3      เร ือ่ง   

การก าหนดวนัเร ิม่ตน้ประชมุและจ านวนวนัประชมุข

องการประชมุสมยัสามญัประจ าปี 2563  

แต่ละสมยัและก าหนดวนัเร ิม่ตน้ประชุมและจ านวนวนั

ประชมุของสมยัสามญัแรก ประจ าปี 2564 

ประธำนสภำ  - ต่อไปเป็นระเบยีบวำระที ่  3   เร ือ่ง  

กำรก ำหนดวนัเร ิม่ตน้ประชมุและจ ำนวนวนัประชมุของสมยัส

ำมญั ประจ ำปี 2563 



แต่ละสมยัและก ำหนดวนัเร ิม่ตน้ประชมุและจ ำนวนวนัประชมุ

ของสมยัสำมญัแรก ประจ ำปี 2564  

ขอเชญิฝ่ำยเลขำนุกำรไดช้ ีแ้จงถงึระเบยีบฯ 
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เลขำนุกำรสภำ                          -  ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำดว้ยขอ้บงัคบักำรประชมุสภำทอ้งถิน่  

พ. ศ . 2547  ขอ้ 21 

กำรก ำหนดจ ำนวนสมยัประชมุสำมญัประจ ำปี 

ระยะเวลำและวนัเร ิม่ตน้ประชมุสมยัสำมญัประจ ำปีของแต่ละส

มยัในปีน้ัน วนัเร ิม่สมยัประชมุสำมญัประจ ำปีถดัไป 

ใหป้ระธำนสภำทอ้งถิน่น ำปรกึษำในทีป่ระชมุสำมญัประจ ำปีส

มยัแรกของแต่ละปี เมือ่สภำทอ้งถิน่มมีตแิลว้ 

ใหป้ระธำนสภำทอ้งถิน่ท ำเป็นประกำศของสภำทอ้งถิน่พรอ้ม

ทัง้ปิดประกำศไวใ้นทีเ่ปิดเผย  ณ 

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลวงัม่วง  

ซึง่เดมิคอืก ำหนดสมยัสำมญัสมยัที ่1 เร ิม่ตัง้แต่วนัที ่  1  

กมุภำพนัธ ์ 2562 

  สมยัสำมญัสมยัที ่2 เร ิม่ตัง้แต่วนัที ่  1- 30 เมษำยน  

2562 

   สมยัสำมญัสมยัที ่3 เร ิม่ตัง้แต่วนัที ่  1- 30 สงิหำคม  

2562 

สมยัสำมญัสมยัที ่4 เร ิม่ตัง้แต่วนัที ่  1- 30 ธนัวำคม  

2562และสมยัสำมญัสมยัแรกของปี พ.ศ. 2563 

เร ิม่ตัง้แต่วนัที ่1  กมุภำพนัธ ์

  - ขอเชญิท่ำนประธำนสภำ น ำปรกึษำทีป่ระชมุสภำต่อไป 

ประธำนสภำ                            - เมือ่สมำชกิสภำทุกท่ำน 

ไดร้บัทรำบถงึระเบยีบตำมทีท่ำงฝ่ำยเลขำนุกำรชีแ้จงใหท้รำ

บแลว้ กระผมขอใหท่้ำนสมำชกิไดโ้ปรดพจิำรณำ 

ก ำหนดสมยัประชมุสำมญัว่ำควรจะมกีีส่มยั สมยัละกีว่นั 

รวมไปถงึก ำหนดวนัเร ิม่ตน้ประชมุสมยัแรกของปีถดัไป  

นำงสำวพมิพพ์จ ี ธรรมจติรสกลุ  -  ขอเสนอว่ำควรจะมสีมยัประชมุจ ำนวน  4  

สมยั  และสมยัละ  30 วนัคะ 

ประธำนสภำ -  มสีมำชกิท่ำนใดจะเสนอนอกเหนือจำกทีค่ณุพมิพพ์จ ี 

ธรรมจติรสกลุ เสนอหรอืไม่ครบั  ถำ้ไม่มกีระผม  



ขอใหท่้ำนสมำชกิไดเ้สนอก ำหนดสมยัประชมุว่ำจะก ำหนด

แต่ละสมยัในเดอืนใด  ขอเชญิเสนอไดค้รบั  

นำงสำวพมิพพ์จ ี ธรรมจติรสกลุ  -  ขอเสนอว่ำควรจะมสีมยัประชมุจ ำนวน  4   

สมยั  และสมยัละ  30 วนั   โดยเร ิม่สมยัสำมญัสมยัที ่1 

เร ิม่ตัง้แต่วนัที ่  1  กุมภำพนัธ ์ 2563 

  สมยัสำมญัสมยัที ่2 เร ิม่ตัง้แต่วนัที ่  1- 30 เมษำยน  

2563 

   สมยัสำมญัสมยัที ่3 เร ิม่ตัง้แต่วนัที ่  1- 30 สงิหำคม  

2563 

สมยัสำมญัสมยัที ่4 เร ิม่ตัง้แต่วนัที ่  1- 30 ธนัวำคม  

2563        และสมยัสำมญัสมยัแรกของปี พ.ศ. 2564  

เร ิม่ตัง้แต่วนัที ่1  กมุภำพนัธ ์

เป็นตน้ไป 

ประธำนสภำ -   มสีมำชกิท่ำนใดจะเสนอนอกเหนือจำกทีน่ำงสำวพมิพพ์จ ี 

ธรรมจติรสกลุเสนอหรอืไม่ 

ถำ้มขีอเชญิเสนอไดถ้ำ้ไม่มกีระผมขอมตทิีป่ระชมุ(กรุณำยก

มอืขึน้เหนือศรีษะดว้ยครบั) 

มตทิีป่ระชมุ -  มมีตกิ าหนดสมยัประชมุจ านวน 4 สมยั  

และสมยัละ 30วนั 

สมยัสามญัสมยัที ่1 เร ิม่ต ัง้แต่วนัที ่  1  กุมภาพนัธ ์ 

2563 

สมยัสามญัสมยัที ่2 เร ิม่ต ัง้แต่วนัที ่  1  เมษายน  

2563 

สมยัสามญัสมยัที ่3 เร ิม่ต ัง้แต่วนัที ่  1  สงิหาคม  

2563 

สมยัสามญัสมยัที ่4 เร ิม่ต ัง้แต่วนัที ่  1  ธนัวาคม  

2563 

และสมยัสามญัสมยัแรกของปี พ.ศ. 2564 

เร ิม่ต ัง้แต่วนัที ่1  กุมภาพนัธ ์ 2564 เป็นตน้ไป  

ดว้ยคะแนนเสยีง  9  เสยีง  งดออกเสยีง  1  เสยีง 

(ประธานฯ) 
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ระเรยีบวาระที ่4  เร ือ่ง ขออนุมตัโิอน แกไ้ข 

เปลีย่นแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี2

563 คร ัง้ที1่ 



ประธานสภา -  ตำมทีฝ่่ำยบรหิำรไดย้ืน่ญตัตเิพือ่ขออนุมตัโิอน    แกไ้ข    

เปลีย่นแปลง   

ค ำชีแ้จง  งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี  พ.ศ.  2563  คร ัง้ที ่ 1  

-  ขอเชญิฝ่ำยบรหิำรชีแ้จงรำยละเอยีดครบั 

นายกเทศมนตร ี -   ดว้ยเทศบำลต ำบลวงัม่วง  

มคีวำมประสงคจ์ะขอโอนเงนิงบประมำณ 

รำยจำ่ยประจ ำปี 2563  

เน่ืองจำกมงีบประมำณรำยจำ่ยทีม่คีวำมจ ำเป็นตอ้งเบกิจำ่ยไม่เพยี

งพอ  

จงึมคีวำมจ ำเป็นตอ้งโอนเพิม่งบประมำณเพือ่กำรดงักล่ำวและมงี

บประมำณบำงตวัทีต่อ้งด ำเนินกำรโอนตัง้เพิม่รำยกำรใหม่  

และมงีบประมำณทีห่มดควำมจ ำเป็น  

หรอืมเีพยีงพอในกำรโอนลด  

เพือ่ใหเ้กดิกำรบรหิำรงำนเทศบำลเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย  

และไม่เกดิควำมเสยีหำยต่อหน่วยงำนรำชกำร  

โดยมรีำยละเอยีดดงันี ้

 รายการโอนเพิม่ 

งำนบรหิำรทั่วไป ประเภท 

ค่ำบ ำรุงรกัษำและซอ่มแซมทรพัยส์นิ 

รำยกำร 1  ค่ำบ ำรุงรกัษำและซอ่มแซมทรพัยส์นิ  

เพือ่ใหท้รพัยส์นิใชง้ำนไดด้ดีงัเดมิ  งบประมำณอนุมตั ิ 100,000  

บำท  เบกิจำ่ยแลว้  49,655.92  บำท  งบประมำณคงเหลอื   

50,344.08  บำท  เห็นควรโอนเพิม่  130,000  บำท 

 หมวด  ค่ำวสัดุ  ประเภท  ค่ำวสัดกุอ่สรำ้ง 

 รำยกำร  2  ค่ำวสัดกุอ่สรำ้งอำท ิ ส ี แปลงทำส ี น๊อต  ตะปู  

ไมอ้ดั ฯลฯ  งบประมำณอนุมตั ิ 40,000  บำท  เบกิจำ่ยแลว้  

29,999.40  บำท  งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน  9,140.60  

บำท  เห็นควรโอนเพิม่  10,000  บำท 

 หมวด  ค่ำครุภณัฑ ์ ประเภท  ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์

 รำยกำร  3  

ค่ำจดัซือ้เคร ือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึ (ink tank 

printer)  ตำมมำตรฐำน ไอซที ี เพือ่ใชใ้นงำนส ำนักปลดัฯ 

จ ำนวน  2  เคร ือ่งๆ ละ  4,300  บำท  เป็นเงนิ  8,600  บำท  

เห็นควรตัง้เพิม่รำยกำรใหม่ 

 งำนบรหิำรงำนคลงั  หมวด  ค่ำใชส้อย  ประเภท  

รำยจำ่ยใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 



 รำยกำร  4  รำยจำ่ยใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำรต่ำงๆ  อำท ิ 

ค่ำจำ้งเหมำบุคคลภำยในกำรปฏบิตังิำนฯ  

ค่ำจำ้งเหมำถ่ำยเอกสำร  ท ำปกฯลฯ  งบประมำณอนุมตั ิ 

450,000  บำท  เบกิจำ่ยแลว้  144,000  บำท  

งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน  306,000  บำท  เห็นควรโอนเพิม่  

40,000  บำท 

       งำนบรหิำรทั่วไปเกีย่วกบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน 

ประเภท  เงนิเดอืนพนักงำน 

 รำยกำร  5  เงนิเพิม่ต่ำงๆ  ของพนักงำน  

งบประมำณอนุมตั ิ0 บำท  เห็นควรตัง้เพิม่รำยกำรใหม่  5,000  

บำท 

 หมวด  ค่ำตอบแทน  ประเภท  ค่ำตอบแทนค่ำล่วงเวลำ 

 รำยกำร  6  ค่ำล่วงเวลำในกำรปฏบิตัริำชกำร  

งบประมำณอนุมตั ิ 10,000  บำท  เบกิจำ่ยไปแลว้  6,300  บำท  

งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน  3,700  บำท  เห็นควรโอนเพิม่  

10,000  บำท 

 หมวด  ค่ำวสัดุ  ประเภท  ค่ำวสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 

 รำยกำร  7  ค่ำไฟฟ้ำและวทิยุ  อำท ิ หลอดไฟ  ปลัก๊ไฟ  

สำยไฟ  ค่ำวทิยุสือ่สำรแบบพกพำ  เพือ่ใชใ้นงำนศูนยป้์องกนัฯ  

งบประมำณอนุมตั ิ 10,000  บำท  เบกิจำ่ยไปแลว้ 5,624  บำท  

งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน  3,986  บำท  เห็นควรโอนเพิม่  

20,000  บำท 
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 ประเภท  ค่ำวสัดนุ ้ำมนัเชือ้เพลงิและหล่อลืน่  

 รำยกำร  8  ค่ำวสัดุน ้ำมนัเชือ้เพลงิ  

เพือ่ใชใ้นงำนศูนยป้์องกนั  งบประมำณอนุมตั ิ 10,000  บำท  

งบประมำณเบกิจำ่ยไปแลว้  6,000  บำท  

งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน  4,000  บำท  เห็นควรโอนเพิม่  

20,000  บำท 

 หมวด  ค่ำสำธำรณูปโภค  ประเภท    ค่ำบรกิำรโทรศพัท ์  

 รำยกำร  9  ค่ำบรกิำรโทรศพัทศ์ูนยป้์องกนั 

งบประมำณอนุมตั ิ2,000 บำท  งบประมำณเบกิจำ่ยไปแลว้  406  

บำท  งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน 1,593.40 บำท  

เห็นควรโอนเพิม่  2,000 บำท 

 หมวด  ค่ำทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง  ประเภท  

ค่ำบ ำรุงรกัษำซอ่มแซม 



 รำยกำร  10  

โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซมพรอ้มตดิตัง้สญัญำณไฟจรำจร  

บรเิวณแยกอ ำเภอ  งบประมำณอนุมตั ิ0  บำท  

งบประมำณตัง้เพิม่  498,000  บำท  

เห็นควรโอนตัง้เพิม่รำยกำรใหม่ 

 งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั  หมวด  เงนิเดอืน  

ประเภท  เงนิเดอืน  (ฝ่ำยประจ ำ) 

 รำยกำร  11  ค่ำจำ้งลกูจำ้งประจ ำ  งบประมำณอนุมตั ิ 

285,000  บำท  งบประมำณใชไ้ป  94,840  บำท  

งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน  190,160  บำท  เห็นควรโอนเพิม่  

5,000  บำท 

 หมวด  ค่ำใชส้อย  

ประเภทรำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะ

รำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ   

 รำยกำร  12  โครงกำรจติอำสำภยัพบิตั ิ ตำมแบบ 

ว.0444  

เพือ่จำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมชดุปฏบิตัิ

กำรจติอำสำภยัพบิตัปิระจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  เชน่  

ค่ำใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชแ้ละตกแต่งสถำนทีฝึ่กอบรม  

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรพธิเีปิดและปิดอบรม  ค่ำวสัด ุ เคร ือ่งเขยีน  

และอปุกรณ ์ ฯลฯ  งบประมำณอนุมตั ิ0 บำท  

เห็นควรโอนตัง้เพิม่รำยกำรใหม่  65,000  บำท  

(ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  

ว่ำดว้ยค่ำใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเ

จำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2537) 

 ประเภท  ค่ำบ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 

 รำยกำร  13  ค่ำบ ำรุงรกัษำและซอ่มแซมทรพัยส์นิ  

เพือ่ใชใ้นกำรซอ่มแซมทรพัยส์นิใหอ้ยู่ในสภำพใชง้ำนไดด้ ี 

งบประมำณอนุมตั ิ 50,000  บำท  งบประมำณใชไ้ป  5,400  

บำท  งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน  44,600  บำท  

เห็นควรโอนเพิม่  150,000  บำท 

 งำนบรหิำรทั่วไปเกีย่วกบักำรศกึษำ  หมวด  ค่ำใชส้อย  

ประเภท  รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 

 รำยกำร  14  ค่ำรำยจำ่ยใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร  อำท ิ 

ค่ำจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกในกำรปฏบิตังิำน  ค่ำถ่ำยเอกสำร  

ค่ำท ำปก ฯลฯ  งบประมำณอนุมตั ิ 110,000  บำท  



งบประมำณใชไ้ป  37,808  บำท  งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน  

72,192  บำท  เห็นควรโอนเพิม่  15,000  บำท 

 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรไม่เขำ้ลกัษณะรำย

จำ่ยหมวดอืน่ๆ 

 รำยกำร 15 ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 

งบประมำณตัง้ไว2้5,000บำท  งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน  

16,000  บำท  เห็นควรโอนเพิม่  20,000  บำท 
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 รำยกำร  16  ค่ำธรรมเนียน  งบประมำณตัง้ไว ้ 20,000  

บำท  งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน  16,100  บำท  

เห็นควรโอนเพิม่  20,000  บำท 

 หมวด  ค่ำวสัดุ  ประเภท  ค่ำวสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 

 รำยกำร  17  ค่ำวสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ  

เพือ่จดัซือ้วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ  งบประมำณอนุมตั ิ 2,000  บำท  

งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน  2,000  บำท  เห็นควรโอนเพิม่  

4,000  บำท 

 งำนระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษำ  หมวด  ค่ำใชส้อย  

ประเภท  รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 

 รำยกำร  18  รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร  อำท ิ 

ค่ำจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกในกำรปฏบิตังิำน  ค่ำถ่ำยเอกสำร  

ค่ำท ำปก  ฯลฯ  งบประมำณอนุมตั ิ 108,000  บำท  

งบประมำณใชไ้ป  36,000  บำท  งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน  

72,000  บำท  เห็นควรโอนเพิม่  12,000  บำท 

 งำนบรหิำรทั่วไปเกีย่วกบัสำธำรณสขุ  หมวด  ค่ำใชส้อย  

ประเภท  ค่ำบ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 

 รำยกำร  19  ค่ำบ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม  

งบประมำณอนุมตั ิ 30,000  บำท  งบประมำณใชไ้ป  500  บำท  

งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน  29,500  บำท  เห็นควรโอนเพิม่  

45,000  บำท 

 งำนไฟฟ้ำถนน  หมวด  ค่ำวสัดุ  ประเภท  

วสัดนุ ้ำมนัเชือ้เพลงิและสิง่หล่อลืน่ 

 รำยกำร  20  ค่ำวสัดุน ้ำมนัเชือ้เพลงิและสิง่หล่อลืน่  

งบประมำณอนุมตั ิ 30,000 บำท งบประมำณใชไ้ป 20,990 บำท 

งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน9,010 บำท  เห็นควรโอนเพิม่  

20,000  บำท 

 งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิลู  หมวด  ค่ำใชส้อย  

ประเภท  รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 



 รำยกำร  21  รำยจำ่ยใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร  

ค่ำจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกในกำรปฏบิตังิำน  งบประมำณอนุมตั ิ 

648,000  บำท  งบประมำณใชไ้ป  252,000  บท  

งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน  396,000  บำท  เห็นควรโอนเพิม่  

165,000  บำท 

 ประเภท  ค่ำบ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 

 รำยกำร  22  ค่ำบ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม  

งบประมำณอนุมตั ิ 30,000  บำท  งบประมำณใชไ้ป  810  บำท  

งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน  29,190  เห็นควรโอนเพิม่  

145,000  บำท 

หมวด  ค่ำวสัดุ  ประเภท  ค่ำวสัดนุ ้ำมนัเชือ้เพลงิ 

รำยกำร  23  ค่ำวสัดุน ้ำมนัเชือ้เพลงิ  งบประมำณอนุมตั ิ 

300,000  บำท  งบประมำณใชไ้ป  102,900  บำท  

งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน  197,100 บำท เห็นควรโอนเพิม่  

30,000  บำท 

งำนบรหิำรทั่วไปเกีย่วกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ  หมวด  

เงนิเดอืน  ประเภท  เงนิเดอืนฝ่ำยประจ ำ 

รำยกำร  24  ค่ำเงนิเพิม่พนักงำนจำ้ง  งบประมำณอนุมตั ิ 

1,000  บำท  งบประมำณใชไ้ป  940  บำท  งบประมำณคงเหลอื  

60  บำท  เห็นควรโอนเพิม่  2,000  บำท 

 

-7- 

หมวด  ค่ำใชส้อย  ประเภท  รำยจำ่ยใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร  

รำยกำร  25  รำยจำ่ยใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร  

ค่ำจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกในกำรปฏบิตังิำน  คถุ่ำยเอกสำร  

ค่ำท ำปก ฯลฯ  งบประมำณอนุมตั ิ 110,000  บำท  

งบประมำณใชไ้ป  36,000  บำท  งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน  

74,000  บำท  เห็นควรโอนเพิม่  10,000  บำท 

หมวด  ค่ำวสัดุ  ประเภท  ค่ำวสัดุกอ่สรำ้ง   

รำยกำร  26  ค่ำวสัดุกอ่สรำ้ง  งบประมำณอนุมตั ิ 5,000  

บำท  งบประมำณใชไ้ป  3,654.75  บำท  

งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน  1,345.25  บำท  เห็นควรโอนเพิม่  

20,000  บำท 

ประเภท  ค่ำวสัดุคอมพวิเตอร ์

รำยกำร  27  ค่ำวสัดุคอมพวิเตอร ์ งบประมำณอนุมตั ิ 

15,000  บำท  งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน  15,000  บำท  

เห็นควรโอนเพิม่  20,000  บำท 



งำนบรหิำรทั่วไปเกีย่วกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ  หมวด  

ค่ำครุภณัฑ ์ ประเภท  ค่ำครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์

รำยกำร  28  ค่ำจดัซือ้ปร ิน้เตอร ์ เคร ือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึ 

(Inkjet  Printer)  ส ำหรบักระดำษ A 3 รำคำ  6,300  บำท  

ตำมมำตรฐำน  กระทรวงไอซที ี เห็นควรตัง้เพิม่รำยกำรใหม่ 

รวมโอนเพิม่เป็นเงิน  1,497,900  บาท  

(หน่ึงลา้นสีแ่สนเกา้หมืน่เจ็ดพนัเกา้รอ้ยบาทถว้น) 

   

รายการโอนลด 

งำนบรหิำรทั่วไป  หมวด  เงนิเดอืน  ประเภท  

เงนิเดอืนพนักงำน   

รำยกำร  29  เงนิเดอืนส ำนักปลดั  งบประมำณอนุมตั ิ 

2,695,000  บำท  งบประมำณใชไ้ป  763,120  บำท  

งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน  1,931,880  บำท  เห็นควรโอนลด  

250,000  บำท 

 หมวด  ค่ำใชส้อย  ประเภท  

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรรบัรองและพธิกีำร 

รำยกำร  30  รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธิกีำร  

งบประมำณอนุมตั ิ 70,000 บำท 

งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน70,000 บำท เห็นควรโอนลด 

40,000 บำท 

  หมวด  ค่ำครุภณัฑ ์ ประเภท  

ค่ำบ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ ์  

 รำยกำร  31  ค่ำบ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ ์ 

งบประมำณอนุมตั ิ 75,000  บำท  เห็นควรโอนลด  40,000  

บำท 

 รำยกำร  32  ค่ำโครงกำรซอ่มบ ำรุงรกัษำรถยนตร์ำชกำร  

งบประมำณอนุมตั ิ130,000  บำท  เห็นควรโอนลด  130,000  

บำท 

 งำนบรหิำรงำนคลงั  หมวด  เงนิเดอืน  ประเภท  

เงนิเดอืนพนักงำน 

 รำยกำร  33  เงนิเดอืนพนักงำน  งบประมำณอนุมตั ิ 

2,202,600  บำท  งบประมำณใชไ้ป  503,680  บำท  

เห็นควรโอนลด  117,900  บำท 

 หมวด  ค่ำตอบแทน  ประเภท  ค่ำเชำ่บำ้น 



 รำยกำร  34  ค่ำเชำ่บำ้นพนักงำน  งบประมำณอนุมตั ิ 

80,000  บำท  งบประมำณใชไ้ป  14,000  บำท  

เห็นควรโอนลด  30,000  บำท  
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 งำนบรหิำรทั่วไปเกีย่วกบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน  

หมวด  เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ)  ประเภท  เงนิเดอืนพนักงำน 

 รำยกำร  35  เงนิเดอืนพนักงำน  งบประมำณอนุมตั ิ 

265,000  บำท  งบประมำณใชไ้ป 0  บำท  เห็นควรโอนลด  

165,000  บำท 

 งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรอืนและระงบัอคัคภียั  หมวด  

ครุภณัฑ ์   ประเภท  ค่ำบ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ ์

 รำยกำร  36  ค่ำบ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ ์ 

งบประมำณอนุมตั ิ 150,000  บำท  งบประมำณใชไ้ป 0 บำท  

เห็นควรโอนลด  150,000  บำท 

 งำนบรหิำรทั่วไปเกีย่วกบักำรศกึษำ  หมวด  เงนิเดอืน  

ประเภท  เงนิเดอืน  (ฝ่ำยประจ ำ) 

 รำยกำร  37  เงนิเดอืนพนักงำน  งบประมำณอนุมตั ิ 

540,000  บำท  งบประมำณใชไ้ป  125,360  บำท  

เห็นควรโอนลด  90,000  บำท 

 หมวด  ค่ำตอบแทน  ประเภท  ค่ำเชำ่บำ้น 

 รำยกำร  38  ค่ำเชำ่บำ้นพนักงำน  งบประมำณอนุมตั ิ 

42,000  บำท  งบประมำณใชไ้ป 0 บำท  เห็นควรโอนลด  

42,000  บำท   

 งำนบรหิำรทั่วไปเกีย่วกบัสำธำรณสขุ  หมวด  เงนิเดอืน 

(ฝ่ำยประจ ำ)  ประเภท  ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง 

 รำยกำร  39  ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง  งบประมำณอนุมตั ิ 

159,000  บำท  งบประมำณใชไ้ป  0  บำท  เห็นควรโอนลด  

159,000  บำท 

 หมวด  ค่ำครุภณัฑ ์ ประเภท  

ค่ำบ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ ์

 รำยกำร  40  โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซมรถยนตร์ำชกำร  

งบประมำณอนุมตั ิ 45,000  บำท  งบประมำณใชไ้ป  0   บำท  

เห็นควรโอนลด  45,000  บำท 

 งำนสวสัดกิำรสงัคมและสงัคมสงเครำะห ์ หมวด  ค่ำใชส้อย  

ประเภท  



รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรไม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยห

มวดอืน่ 

 รำยกำร  41  

โครงกำรชว่ยเหลอืป้องกนัและแกไ้ขปัญหำภยัหนำวใหแ้กผู่ย้ำกไ

ร ้ งบประมำณอนุมตั ิ 40,000  บำท  งบประมำณใชไ้ป  0  บำท  

เห็นควรโอนลด  40,000  บำท 

 งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิลู  หมวด  ค่ำครุภณัฑ ์ 

ประเภท  ค่ำบ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ ์

 รำยกำร  42  

โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซมรถบรรทุกขยะอดัทำ้ย  ทะเบยีน  82-

8255  งบประมำณอนุมตั ิ 80,000  บำท  งบประมำณใชไ้ป  

50,000  บำท  งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน  30,000  บำท  

เห็นควรโอนลด  30,000  บำท 

รำยกำร  43  

โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซมรถบรรทุกขยะอดัทำ้ย  ทะเบยีน  84-

0908  งบประมำณอนุมตั ิ 80,000  บำท  งบประมำณใชไ้ป  

50,000  บำท  งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน  30,000  บำท  

เห็นควรโอนลด  30,000  บำท 

 รำยกำร  44  

โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซมรถบรรทุกเอนกประสงค ์ ทะเบยีน  

84-4751  งบประมำณอนุมตั ิ 85,000  บำท  งบประมำณใชไ้ป  

0  บำท  งบประมำณคงเหลอืกอ่นโอน  85,000  บำท  

เห็นควรโอนลด  85,000  บำท 
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 หมวด  ค่ำครุภณัฑ ์ ประเภท  ค่ำครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์

 รำยกำร  44  ค่ำจดัซือ้เคร ือ่งปร ิน้เตอร ์ เคร ือ่งเลเซอรห์รอื 

แอลอดี ีส ี ขำวด ำ  ชนิด  Network  ส ำหรบักระดำษ  A 3 

ตำมมำตรฐำน  ICT  งบประมำณอนุมตั ิ 54,000  บำท  

เน่ืองจำกกองชำ่งมคีวำมประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงค ำชีแ้จงเพือ่จดัซื ้

อเคร ือ่งพมิพ ์ แบบฉีดหมกึ  เห็นควรโอนลด  54,000  บำท 

 รวมโอนลดเป็นเงิน  1,497,900  บาท  

(หน่ึงลา้นสีแ่สนเกา้หมืน่เจ็ดพนัเกา้รอ้ยบาทถว้น) 

 

 รายการแกไ้ขเปลีย่นแปลงค าชีแ้จง 



 รำยกำร  1  แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ  งบลงทุน  

หมวด  ค่ำทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง  

โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ  ชมุชนหนำ้วดัวงัม่วง  

จ ำนวน  619,000  บำท  

เพือ่จำ่ยเป็นค่ำปรบัปรุงซอ่มแซมสำธำรณะ  ชมุชนหนำ้วดัวงัม่วง  

ซอยเทศบำล 27  หมู่ที ่ 5  ต ำบลวงัม่วง  และชมุชนทำ้ยวงั  หมู่ที ่ 

1  ต ำบลค ำพรำน    ขอเปลีย่นแปลงเป็น  ขอ้ควำมใหม่  

แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ  งบลงทุน  หมวด  

ค่ำทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง  โครงกำรปรบัปรุงไฟฟ้ำแสงสว่ำง  จ ำนวน  

619,000  บำท  เพือ่จำ่ยเป็นค่ำปรบัปรุงซอ่มแซมไฟฟ้ำแสงสว่ำง  

ชมุชนวงัม่วงเกำ่  หมู่ที ่ 5  ต ำบลวงัม่วง  เป็นเงนิ  329,000  

บำท  และปรบัปรุงไฟฟ้ำแสงสว่ำง  ชมุชนทำ้ยวงั  หมู่ที ่ 1  

ต ำบลค ำพรำน  เป็นเงนิ  291,000  บำท  รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 

619,000  บำท 

- ขอเชญิท่ำนประธำนด ำเนินกำรประชมุต่อไปครบั 

ประธานสภา  -  ขอเชญิเลขำนุกำรไดช้ ีแ้จงระเบยีบ 

เลขานุการสภา -  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  

ว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2541  แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2 และ 3 ) พ.ศ.2543  หมวด  

4  กำรโอน  และแกไ้ขเปลีย่นแปลงงบประมำณ  ขอ้  27  

กำรโอนเงนิงบประมำณรำยจำ่ยในหมวดค่ำครุภณัฑท์ีด่นิและสิง่ป

ลกูสรำ้ง   ทีท่ ำใหล้กัษณะ   ปรมิำณและคุณภำพเปลีย่น  

หรอืโอนไปตัง้จำ่ยรำยกำรใหม่  

ใหเ้ป็นอ ำนำจอนุมตัขิองสภำทอ้งถิน่   

ประธานสภา -  

เมือ่ทีป่ระชมุไดร้บัทรำบถงึระเบยีบตำมทีท่ำงฝ่ำยเลขำนุกำรไดช้ ีแ้

จงใหท้รำบแลว้    มสีมำชกิสภำท่ำนใดจะอภปิรำยหรอืไม่  

ถำ้มขีอเชญิอภปิรำยได ้ 

แต่ถำ้ไม่มกีระผมขอมตทิีป่ระชมุว่ำจะอนุมตัใิหโ้อน  แกไ้ข  

เปลีย่นแปลงเงนิงบประมำณรำยจำ่ยปะจ ำปี  พ.ศ.2563  คร ัง้ที ่1  

หรอืไม่ ถำ้อนุมตักิรุณำยกมอืขึน้เหนือศรีษะดว้ยครบั 

 

มตทิีป่ระชมุ  -อนุมตัใิหโ้อน  แกไ้ขเปลีย่นแปลงค าชีแ้จง  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2563 คร ัง้ที ่1 

ดว้ยคะแนนเสยีง 9 เสยีง  งดออกเสยีง 1  เสยีง 

(ประธาน)–  
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ระเบยีบวาระที ่5  เร ือ่ง  อืน่ๆ 

ประธำนสภำ   -  มสีมำชกิท่ำนใดจะเสนอเร ือ่งอืน่ๆ  หรอืไม่  

ขอเชญิเสนอไดค้รบั 

นำยโสภณ  มหำวงั -  แจง้กระถำงตน้ไมบ้รเิวณเกำะกลำง  สำมแยกตลำด  

หำกไม่ไดป้ลกูตน้ไมแ้นะน ำใหเ้ก็บดว้ยครบั 

สบิเอกธรีะศกัดิ ์ ค ำภรีะ -  โครงกำรธรรมำภบิำลอยำกใหเ้ทศบำลต ำบลวงัม่วง  

ส่งเขำ้ประกวดดว้ยหำกไดร้บัรำงวลัจะไดเ้งนิรำงวลัมำพฒัน

ำเทศบำลฯ  ต่อไป 

-  แจง้ฝำรำงระบำยน ้ำซอย 

โรงเรยีนจ ำรสัช ำรุดเป็นจ ำนวนมำก   

- แจง้ถนนซอยเขำ้ทำงเขำ้วดัภบิำล ช ำรุด  

- มสีมำชกิท่ำนใดจะเสนอเร ือ่งอืน่ๆ  

นอกเหนือจำกนีอ้กีหรอืไม่  ถำ้ไม่ 

มกีระผมขอปิดกำรประชมุเพยีงเท่ำนี ้ ขอบคณุครบั 

ปิดประชมุ  เวลำ 12.00  น. 

 

(ลงชือ่)      ผูจ้ดรำยงำนกำรประชมุ 

    (นำยประวชิ  สอนมำก) 

 

(ลงชือ่)      ผูจ้ดรำยงำนกำรประชมุ 

    (นำงมยุร ี กองสทุธใิจ) 

 

   (ลงชือ่)     ผูต้รวจรำยงำนกำรประชมุ 

    (นำงสำวรุง่อรุณ  อนิทรผ์ำย) 

 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 

 

   (ลงชือ่)     ผูต้รวจรำยงำนกำรประชมุ 

    (นำงสำวพมิพพ์จ ี ธรรมจติรสกลุ) 

 



   สบิเอก     ผูต้รวจรำยงำนกำรประชมุ 

    (ธรีะศกัดิ ์ ค ำภรีะ)   

 

   (ลงชือ่)     ผูต้รวจรำยงำนกำรประชมุ 

    (นำยนพดล  นรนิทร) 

 
 

   สภาเทศบาลแห่งนี้ไดใ้หก้ารรบัรองรายงานการประชมุ 
 

เมือ่วนัที ่

 

(ลงชือ่)   

      (นำยธนำธปิ  หตัถรุง่เรอืง) 

           ประธำนสภำเทศบำลต ำบลวงัม่วง 

 


