
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ .ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี 
************************** 

ประชุมเวลา 13.00 น. 
  ท่านสมาชิกสภา ท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการหรือตัวแทนและท่านผู้มี
 เกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมจ านวน 7 ท่าน    
 ลา 4 ท่าน บัดนี้ครบองค์ประชุมแล้ว อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 21,27 แห่งพระราชบัญญัติ 
 เทศบาลพ.ศ. 2496 และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562 ประกอบข้อ16ข้อ 25 แห่ง 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ผมขอเปิดการประชุม
 สภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 ณ บัดนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 : ญัตติ  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ  1.1 เรื่องไม่มี 
 

ประธานสภาฯ 1.2 เรื่อง ส่วนราชการ (ถ้ามี) 
นายครรชิต เปลี่ยนไธสง เรียนประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านก านัน 
(ผ.อ.รร บ้านคลองกะพง)  ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายครรชิต เปลี่ยนไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองกะพง 
 ขอเรียนสอบถาม เรื่อง การเบิก – จ่าย เงินอาหารกลางวัน ของเทศบาลต าบลเขาบายศรี ที่อุดหนุน
 ให้กับโรงเรียน ทั้ง 3 โรงเรียนตอนนี้ได้มีความล่าช้าจึงส่งผลให้ทางโรงเรียนเดือดร้อน จากเดิมปีหนึ่งขอ
 เปลี่ยนจากอุดหนุนให้ 4 ครั้งๆ ละ 50 วัน ขอเปลี่ยนเป็นปีละ 2 ครั้งๆละ 100 วันได้หรือไม่ครับ 
ปลัดเทศบาล  เรียนท่านผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองกะพง ตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการ
 ปกครองส่วนท้องถิ่น และเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมฯส่งให้แก่เทศบาล 4 ไตรมาส เป็นเหตุให้เทศบาลจ่าย
 ให้ ครั้งละ 50 วัน ถ้าจะเปลี่ยนเป็นครั้งละ 100 วัน ขอหารือก่อนถ้าด าเนินการได้จะเปลี่ยนให้กับ
 โรงเรียนตามการเสนอความต้องการด่วน 
   

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 :  ญัตติเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปีพ.ศ. 2562
 เมื่อวันที ่5 สิงหาคม พ.ศ.2562 
 

ประธานสภาฯ  เพ่ือให้การด าเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง อาศัยอ านาจตามความ ใน ข้อ 33, 
 34  แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 ท่านสมาชิก
 สภาฯ ทุกท่าน คงจะได้รับเอกสารที่ เป็นรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว ก็ขอให้ช่วยกัน
 ตรวจสอบว่า มีอะไรจะแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ได้ประชุมกันมาครั้งที่แล้วหรือไม่ถ้ามีก็ขอให้แก้ไขได้ ครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข 
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ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ด้วยครับ  
  

ที่ประชุม  มติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี วันที่ 5 สิงหาคม2562 สมัย สามัญ 
 สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 ประจ าปี 2562 จ านวน 7 เสียงมติเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3:  ญัตติ ร่างเทศบัญญัติ ที่ค้างพิจารณา  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563
 ค้างพิจารณาในวาระท่ี 2 แปรญัตติและวาระที่ 3 ลงมติ 
 

วาระที่ 2 แปรญัตต ิ
ประธานสภาฯ     ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
 ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
                              ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม ร่ า ง

เดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
 รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การ
แปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
รายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน 

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือ
 ชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น   
                               ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการ
 แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่าง อ่ืน 
  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว 
 ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
  ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภา
 ท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่อง
 ก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
 พิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะ
 พิจารณาข้ออ่ืนๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 
  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภา
 ท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว 
 ให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัด
 ประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการประชุมต่อวาระท่ีสอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ
 เฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 
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ประธานสภาฯ                ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี  ได้มีมติก าหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
 เขาบายศรี ที่มิได้เป็นกรรมการแปรญัตติเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติไว้เป็นเวลาไม่น้อย
 กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  นับแต่สภามีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563   
 คือตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา16.30 น. และ

ก าหนดให้ห้องกิจการสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรีเป็นสถานที่ยื่นค าแปรญัตติ อีกทั้งสภาฯ ได้มีมติ
ก าหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติ มาด าเนินการพิจารณาค าแปรญัตติ โดยละเอียด หลังจาก
ที่ได้รับค าแปรญัตติจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรีแล้ว โดยก าหนดเป็นระยะเวลา3 วันตั้งแต่
วันที่ 10–12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไปในแต่ละวันนั้น คณะกรรมการแปรญัตติ ได้
ท ารายงานมายังสภาฯว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรีท่านใด เสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ภายในเวลาที่ก าหนดแต่อย่างใด และเมื่อวันที่12 สิงหาคม2562 
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมและพิจารณาร่างเทศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรีแล้ว
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ดังนั้นในวาระที่ 2นี้จะให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ แถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานร่างงบฯ ต่อไป เชิญครับ 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ       เรียนที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี  ผมนายวิษณุเทพ แสงระยับ        
   สมาชิกสภาเขต 2 ตัวแทนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เนื่องจากประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
   ลา กระผมจึงขอแถลงรายงานต่อท่ีประชุมครับ  
    ตามที่สภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการแปร
   ญัตติ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ประจ าปี 2563 ในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 วาระท่ี 3 โดยสภาเทศบาลต าบล 
   เขาบายศรี ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี2563 ไปแล้ว นั้นและ
   สภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี  ได้มีมติก าหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี  ที่มิได้
   เป็นกรรมการแปรญัตติเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ไว้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  
   นับแต่สภามีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 คือตั้งแต่เวลา08.30 น. 
   ของวันที่ 6  สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา16.30 น.  และก าหนดให้ห้องกิจการสภา
   เทศบาลต าบลเขาบายศรี  เป็นสถานที่ยื่นค าแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบล        
   เขาบายศรี ท่านใด เสนอยื่นค าแปรญัตติแก้ไขร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ภายในเวลาที่ก าหนด 
   คณะกรรมการแปรญัตติจึงเปิดประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เมื่อ
   วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ผลการพิจารณามีดังนี้ 
                   ผลการตรวจสอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.2563 เทศบาลต าบลเขาบายศรี 
  คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณา ตรวจสอบแล้วเห็นว่า การจัดท างบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลเขาบายศรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายมี
 ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
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 ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความผาสุก รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนใน
 ท้องถิ่น ตามแนวนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
 พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลเขาบายศรี มีดังนี้ 
 1. การตั้งงบประมาณด้านรายรับและด้านรายจ่าย 
 การตั้งงบประมาณ ด้านรายรับจากรายได้ท่ีจัดเก็บเอง ของเทศบาลต าบลเขาบายศรีภาษี 
  จัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไป และการตั้งงบประมาณด้านรายจ่าย ได้กระท าตามที่มีกฎหมาย 
 ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ก าหนด เพ่ือ
 ด า เนินการตามอ านาจหน้ าที่ และภารกิจถ่ ายโอน รวมทั้ งแนวนโยบายของรัฐบาล  และ
 กระทรวงมหาดไทย โดยใช้แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาบายศรี (2561- 2565) เป็นแนวทางในการ
 จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 1. ด้านรายรับ 

  1.1 เทศบาลต าบลเขาบายศรี จัดท าประมาณการรายรับทั้งปี ไว้ครบทุกหมวดรายรับ 

  1.2 รายได้ที่เทศบาลต าบลเขาบายศรี จัดเก็บเองภาษีจัดสรร ได้ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับ

 ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  1.3 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามรายการดังต่อไปนี้ ได้ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมทีไ่ด้รับจัดสรรใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประกอบด้วย 

  1. เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  8,026,978 บาท 
  2. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                         
 (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวงบประมาณ 110,500 บาท 
  3. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน)    73,450    บาท 
    4. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย 124,553 บาท 
  5. เงนิอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย งบประมาณ  318,500  บาท 
 6. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา 636,179  บาท 
 7. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา 1,340,000 บาท 
  8. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  - เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการส าหรับข้าราชการ  
 ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กงบประมาณ 834,896  บาท 
  9. เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู่้พิการหรือทุพพลภาพ  
  (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ) งบประมาณ 2,755,200 บาท 
   10.  เงินอุดหนุนส าหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
  (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) งบประมาณ  96,000   บาท 
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  11. เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนส าหรับ
 สนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) งบประมาณ 10,392,800  บาท 
  12. เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 งบประมาณ 240,000  บาท 
       13.  เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
 ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
 เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี งบประมาณ 13,086 บาท 

  14.  เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
 บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 งบประมาณ 130,860  บาท 
  ด้านรายจ่าย 
              การตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายจากเงินรายได้และเงิน

 อุดหนุนทั่วไป ได้กระท าตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยก าหนด เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้ง แนวนโยบาย
ของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ และ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และเน้นการบูรณาการใช้จ่าย
งบประมาณให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับพ้ืนที่จังหวัด (Area Based) แผนพัฒนาจังหวัด
จันทบุรี แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนชุมชน เช่น การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น 

  - เงินส ารองจ่าย ไดต้ั้งจ่ายเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปีเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มี 
สาธารณภัยเกิดข้ึนหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า
และหมอกควัน และโรคติดต่อ 

  -การส่งเสริมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก่   
 การส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีในชุมชน และพัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ การให้ความรู้ เพ่ือการพัฒนา

ครอบครัวแก่ประชาชนในพ้ืนที่การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว การป้องกัน
และแก้ไข ปัญหาครอบครัว การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือส าหรับนโยบายที่เน้นหนักและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว และ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (แผนพัฒนากองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเขาบายศรี) 

      - การด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
 พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และแนวทางการตั้งงบประมาณ เงิน
 อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 - การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
  - การส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุม
 ประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้น าชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุน การขับเคลื่อน
 แผนชุมชนแบบบูรณาการเพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    - การส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กร 
 ปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

  - การคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลด  
                    มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  
  - การตั้งงบประมาณสนับสนุนหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืนในภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ 
                    ของเทศบาลต าบลเขาบายศรีผู้สนับสนุน ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์ เช่น โครงการเพาะ
 เชื้อไตรโคเดอร์มาสนับสนุนเกษตรกรต าบลเขาบายศรี 
  - การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
 สมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของ
 ประชาชนในชุมชนต าบลเขาบายศรี 
  - การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุน
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เช่น การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติการ
 ด าเนินการ หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
 พลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
   - การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน หรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อ
 มาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ  

  การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
 และกระทรวงมหาดไทย เช่น 

  - การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง
 หรืออุดหนุนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้าง
 ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาประกอบแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพ
 ติด พ.ศ. 2563  
  - การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
                    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  - การส่งเสริมและพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัยรวมทั้งแนวทาง

ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ 
  - การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย เพื่อควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อ
 สุขภาพอนามัยสวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนต าบลเขาบายศรี 
  - การด าเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ส าคัญ เช่น  เทศกาลปีใหม่ 
 เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น  
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            การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการของเทศบาลต าบลเขาบายศรี เช่น 
  - การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ได้พิจารณาตามแนวทางการจ าแนกประเภท
 รายจ่าย เเละหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563
 รวมทั้งการก าหนดรายละเอียด ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 
  - ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา เป็นต้น ส าหรับค่าไฟฟ้า 
  - ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมาย ก าหนด อีกทั้ง

ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแกป่ระชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี 

  - การด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
 กระจายอ านาจให้แก่เทศบาลต าบลเขาบายศรี โดยเฉพาะในภารกิจทีเป็นหน้าที่ที่ต้องด าเนินการและ
 ภารกิจที่หากไม่จัดท าแล้วจะน ามาซึ่งความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเทศบาลต าบลเขาบายศรี เช่น 
 การบ ารุงรักษาถนน การขุดลอกคลอง การดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

   การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง 
  - การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น (e-LAAS) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เช่น การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุ  อุปกรณ์ และการ
 ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
 คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
  - การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดท า
 หรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดท าฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษี
 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามท่ีกฎหมายก าหนด และการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล 
 ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานของเทศบาล เช่น การจัดเก็บรายได้ การ
 จัดท าแผนที่ภาษี การเงินการคลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)เป็นต้น 
                     การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเทศบาลต าบลเขาบายศรี เช่น 
  - การตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรท้องถิ่น ประเภทเงินเดือน ค่าจ้างประจ า เงิน
 เพ่ิม เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน ของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง ไดต้ั้งจ่ายไว้ครบทั้ง  
 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี วงเงินตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
 บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  อยู่ทีร่้อยละ ...29.42.....การตั้งงบประมาณรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน 
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  - การสมทบเงินกองทุนประกันสังคมเทศบาลตั้งงบประมาณเพ่ือส่งเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้างพร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบใน
อัตราเดียวกัน 

  - การช าระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เงินของเทศบาล เช่น เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ,การช าระหนี้
 เงินต้น และดอกเบี้ยเงินกู ้โครงการรักษาระดับราคาทุเรียนจังหวัดจันทบุรี และธนาคารกรุงไทยถูกต้อง
 และครบถ้วน 
  - การสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2563 ถูกต้องครบถ้วน 
  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในงบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน รายการเงินสมทบกองทุน
 บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยค านวณจากประมาณการรายรับ ทุกประเภทตามเทศ
 บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ได้ตั้งงบประมาณให้ครบถ้วนทุกรายการแล้ว 
 2. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตของรัฐบาลให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โครงการประเภทงานก่อสร้าง ได้จัดท าประมาณการ
ค่าใช้จ่ายโครงการ โดยแสดงราคากลาง ค่าวัสดุครุภัณฑ์ ค่าแรงและราคาต่อหน่วย และจัดท าเป็น
เอกสารแยกต่างหากจากร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 จัดส่งให้สภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี 
พร้อมกับร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อนล่วงหน้า 
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ แล้ว 

 3. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่งบประมาณด าเนินการชอบด้วย. 
                .   ระเบียบฯ แล้วจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ได้แล้วเสร็จและเสนอต่อนายกเทศมนตรี และให้นายกเทศมนตรี เสนอร่าง
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี มาพิจารณาในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 
 และก่อนวันที่ 15 เดือนสิงหาคม 2562 ชอบด้วยระเบียบแล้ว 
คณะกรรมการแปรญัตติ จึงเรียนชี้แจงผลการตรวจสอบให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรีทราบ เพ่ือพิจารณา
 ต่อไปตามความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติเห็นว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2563  ในภาพรวมทั้งฉบับ  การท างบประมาณโครงการฯ รายละเอียด มีความเรียบร้อย 
 มีประสิทธิภาพ น่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาความ
 เดือดร้อนของประชาชนได้ เพราะท่ีคณะกรรมการฯ ตรวจดูร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2563  มาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561– 2565) ตามระเบียบฯ แผนพัฒนาฯ ทั้งสิ้น  
 คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563      
 คงร่างฯ เดิม จึงเรียนแถลงชี้แจงให้ทีป่ระชุมสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรีทราบขอบคุณครับ 
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ประธานสภา  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรีทราบ 
 ถึงการตรวจสอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปแล้ว ท่าน
 สมาชิกท่านใด จะอภิปราย สอบถามหรือมีข้อสงสัยประการใดหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธานสภา             ตามท่ีประชุมสภาฯ ไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดประสงค์จะอภิปราย สอบถามเนื่องจากไม่มีผู้ใด
 ขอสงวนค าแปรญัติฯ ในชั้นนี้ ประกอบกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดช้ี้แจงและรายงานความเห็นไป
 แล้ว และไม่มีการขอสงวนความเห็นมาอภิปรายในวาระนี้อีก ดังนั้น  ผมจะขอมติที่ประชุมว่าเห็นด้วย
 ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วให้ใช้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2563 ที่เสนอหรือไม ่ ถ้าเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ยกมือให้มติครับ 
ที่ประชุม         มติเห็นด้วย 7 เสียงเอกฉันท์ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2563  คงร่างเดิมไม่มีการแก้ไข 
 

ประธานสภาฯ  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับฯ ข้อ 30 ขอพักการประชุม 15 นาที 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

เวลา 14.45  (ประชุมต่อ)  
 

วาระท่ี 3 ลงมติ 
ประธานสภาฯ   ในวาระนี้มี ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
 สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
  ข้อ 52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
 ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภา
 ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ 
 

ประธานสภาฯ   ดังนั้นวาระนี้ ผมขอมติ ที่ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขอให้ยก
 มือให้มติครับ 
 

ที่ประชุม  มติเห็นด้วย 7 เสียงเอกฉันท์ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ.2563 
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ระเบียบวาระท่ี4 : ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

ประธานสภา  อ้างถึง   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 
 38  วรรคแรก “  ญัตติทั้งหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นและมีสมาชิก
 สภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน ”  
              บัดนี้  ท่านนายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

งบประมาณ 2562  ตั้งจ่ายรายการใหม่ให้สภาเทศบาลต าบลเขาบายศรีพิจารณาเห็นชอบ คือในการ
พิจารณาญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562ตั้งจ่ายรายการใหม่นี้ม ี

 ในข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวดที่ 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ     
ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมายใน
 การพิจารณาญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562โอนเพ่ิมและตั้ง
 จ่ายรายการใหม่ จึงจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบล
 เขาบายศรีได้พิจารณา อนุมัติ โดยจะให้ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงใน รายละเอียด โครงการที่ขอ
 อนุมัติโอนงบประมาณฯ ที่จะให้สภาได้พิจารณา เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมขอชี้แจง รายละเอียด โครงการที่ขออนุมัติ
 โอนงบประมาณฯ ของเทศบาลต าบลเขาบายศรี ดังนี้ 
   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายจ่าย
 จ าแนก ตามหน่วยงาน  เทศบาลประกาศใช้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น เทศบาล        
 มีความจ าเป็นที่จะขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 และตั้งจ่ายรายการใหม่
 จากงบประมาณเหลือจ่ายโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ส านักปลัด   
  ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 1) งบ  ลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 รายการ  โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ตั้งไว้  14,000  บาท 
 - โทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV)  แบบ Smart TV จ านวน 1 เครื่อง    (ราคา...) 
 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล 
 2) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า 40 นิ้ว  
 3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
 4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
 
 
 



- 11 - 
 

 5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
 6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า  1 รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
 7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว  
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   

 ขออนุมัติโอนเพิ่มจ านวน  14,000  บาท 
 

  ส านักปลัด   
 ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ 

2) งบ  เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน 
  ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

 รายการ  อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี (ศอ.ปส.จ.จันทบุรี)  
 /ที่ท าการปกครองจังหวัดจันทบุรี     ตั้งไว้ 100,000 บาท 

  - อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจั นทบุรี (ศอ.ปส.จ.
 จันทบุรี)/ ที่ท าการปกครองจังหวัดจันทบุรี จ านวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
 ขอรับเงินอุดหนุน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี 
 ประจ าปีงบประมาณ 2562   (ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอท่า
 ใหม่ ด่วนที่สุด ที่ จบ0418.4/ว2870    ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป 
 ขออนุมัติโอนเพิ่มจ านวน  100,000  บาท 
 

 3) งบ  ลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 รายการ  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ตั้งไว้  80,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 ขออนุมัติโอนเพิ่มจ านวน  100,000  บาท 
 กองช่าง 
 ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 4) งบ  ลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  รายการ  โครงการซ่อมปรับปรุงสปริงเวย์เขื่อนคลองนวล หมู่ 1 ต าบลเขาบายศรี   
   อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี   ตั้งไว้  40,000  บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมปรับปรุงสปริงเวย์เขื่อนคลองนวล หมู่ 1 ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ 
 จังหวัดจันทบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ตาม
 ยุทธศาสตร์ที่  ด้านสังคม หน้า   ล าดับที่  
 ขออนุมัติโอนเพิ่มจ านวน  40,000  บาท 
 

 กองช่าง 
 ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 5) งบ  ลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท อาคารต่างๆ 
 รายการ จ้างเหมาจัดท าป้ายบอกทางเทศบาลต าบลเขาบายศรีท าจากแผ่นซิงค์ติดสติ๊กเกอร์ 2 ด้าน 
 พร้อมติดตั้งขนาด 0.60 x 2.44 เมตร (ตามแบบเทศบาลต าบลเขาบายศรี) ตั้งไว้  6,000  บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายบอกทางเทศบาลต าบลเขาบายศรีท าจากแผ่นซิงค์ติด
 สติ๊กเกอร์ 2 ด้าน พร้อมติดตั้งขนาด 0.60 x 2.44 เมตร (ตามแบบเทศบาลต าบลเขาบายศรี) ปรากฏใน
 แผนงานเคหะ และชุมชน 
 ขออนุมัติโอนเพิ่มจ านวน  6,000  บาท 
 กองช่าง 
 ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 6) งบ  ลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภท อาคารต่างๆ 

 รายการ จ้างเหมาจัดท าป้ายบอกสถานที่ท าจากแผ่นซิงค์ติดสติ๊กเกอร์ 2 ด้าน พร้อมติดตั้งขนาด  
 1.2 x 4.10 เมตร (ตามแบบเทศบาลต าบลเขาบายศรี)    ตั้งไว้ 44,000  บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายบอกสถานที่ท าจากแผ่นซิงค์ติดสติ๊กเกอร์ 2 ด้าน พร้อม
 ติดตั้งขนาด 1.2 x 4.10 เมตร (ตามแบบเทศบาลต าบลเขาบายศรี) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ตาม
 ยุทธศาสตร์ที่  ด้านสังคม หน้า   ล าดับที่  
 ขออนุมัติโอนเพิ่มจ านวน  44,000  บาท   
 

 กองคลัง 
 ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 6) งบ  ลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)  

 ตั้งไว้ 8,900  บาท 
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 - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด าชนดิ Network แบบที ่1 (28 หน้า/นาท)ี จ านวน 1  เครื่อง  
  (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

 

 คุณลักษณะพื้นฐาน  
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
 - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)  
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
 จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
 ขออนุมัติโอนเพิ่มจ านวน  8,900  บาท 
 กองคลัง 
 ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการเพิ่มเติม 
  7) งบ  ลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 

 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 รายการ  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ตั้งไว้  20,000  บาท  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
 บริหารงานคลัง 
 ขออนุมัติโอนเพิ่มจ านวน  10,000  บาท 
                                         

  กองช่าง 
 ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 9) งบ  ลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเขาสุกิม ซอย 4 หมู่ที่ 12 ต.เขาบายศรี     
 อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี       ตั้งไว้  300,000  บาท 
  - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

 440.00 ตร.ม. (ตามแบบ ท1-01) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงาน
 เคหะและชุมชน 
 ขออนุมัติโอนเพิ่มจ านวน  300,000  บาท 
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  ส านักปลัด 
 ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 10) งบ  ลงทุน  ครุภัณฑ์ 

 ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 รายการ จ้างเหมาจัดท าตัวอักษรสแตนเลส พร้อมติดตั้ง ขนาดความหนาของตัวอักษร 0.40 เมตร     
 โดยมีข้อความดังนี้ Khaobaisri Subdistrict Municipality (ตามแบบเทศบาลต าบลเขาบายศรี)         
 ตั้งไว้  29,000  บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าตัวอักษรสแตนเลส พร้อมติดตั้ง ขนาดความหนาของตัวอักษร 
 0.40 เมตร โดยมีข้อความดังนี้ Khaobaisri Subdistrict Municipality (ตามแบบเทศบาลต าบล       
 เขาบายศรี) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ตาม
 ยุทธศาสตร์ที่  ด้านสังคม หน้า   ล าดับที่  
 ขออนุมัติโอนเพิ่มจ านวน  29,000 บาท 
 กองช่าง 
 ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 11) งบ  ลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 ประเภท อาคารต่างๆ 
 รายการ โครงการซ่อมปรับปรุงห้องเก็บของอาคารหลังเก่าเทศบาลต าบลเขาบายศรี หมู่ 10 ต าบล    
  เขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี   ตั้งไว้  392,000  บาท 

  - โครงการซ่อมปรับปรุงห้องเก็บของอาคารหลังเก่าเทศบาลต าบลเขาบายศรี หมู่ 10 ต าบล
 เขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (ตามแบบเทศบาลต าบลเขาบายศรี) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
 โครงการ จ านวน    1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  ตาม
ยุทธศาสตร์ที่  ด้านสังคม หน้า   ล าดับที่  
ขออนุมัติโอนเพิ่มจ านวน  392,000 บาท 
 

 กองช่าง 
 ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการเพิ่มเติม 
 12) งบ  ลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 

 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 รายการ  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ตั้งไว้  162,000  บาท  
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   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน 
 ขออนุมัติโอนเพิ่มจ านวน 215,000  บาท 
 

    รวมโอนงบประมาณเหลือจ่ายประจ าปี 2562  ทั้งสิ้น  จ านวน 1,258,900 บาท 
 

 รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 1 รายการ 
 1) กองการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียน 
 งบ ด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
  รายการ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา      จ านวน   471,680  บาท 

  จากข้อความเดิม 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ม.10 จ านวน 202,240 บาท 
    - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ตั้งไว้ 88,200 บาท เพ่ือจ่าย
 เป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก จ านวน 18 คน คนละ 20 บาท จ านวน 245 วัน (ข้อมูลเด็กเล็ก ณ 
 วันที่ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ปรากฏในแผนงานการศึกษา      
     - ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ตั้งไว้ 1,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
 ค่าหนังสือเรียน ส าหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี จ านวน 13 คน คนละ 200 บาท/ปี (ข้อมูลเด็กเล็ก ณ 
 วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ) ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
     - ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ตั้งไว้ 1,600 บาท เพ่ือ
 จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี จ านวน 13 คน คนละ 200 บาท/ปี (ข้อมูล
 เด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ) ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
       - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ตั้งไว้ 2,400 บาท เพ่ือ
 จ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ส าหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี จ านวน 13 คน คนละ 300 บาท/ปี (ข้อมูล
 เด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

     - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ตั้งไว้ 37,840 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมผู้เรียน ส าหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี จ านวน 13 คน คนละ 430 บาท/ปี (ข้อมูล
 เด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ปรากฏในแผนงานการศึกษา    

      - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ตั้งไว้ 
 10,000 บาท เพ่ือใช้เป็นค่าจัดกิจกรรม โครงการ อบรม ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเด็กเล็ก ให้มีการ
 พัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน เช่น กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรี ยนรู้จาก
 ประสบการณ์จริง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
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     - ค่าวัสดุส านักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่าย
 เป็น ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ปากกาไวท์บอร์ด ดินสอ ชั้นไม้เอนกประสงค์ ฯลฯ 
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

       - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี  ตั้งไว้ 15,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรงขัดพ้ืน น้ ายาล้างจาน ถาดหลุม ถุงขยะ 
 ถังขยะ ผ้าเช็ดพ้ืน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

     - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ตั้งไว้ 5,000 บาท       
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี เช่น แผ่น
 ป้ายโฆษณา ฟิวเจอร์บอร์ด สี พู่กัน กระดาษโปสเตอร์ กระดาษแข็ง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

       - ค่าวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ตั้งไว้ 30,600 บาท  เพ่ือจ่าย
 เป็น ค่าวัสดุการศึกษา เช่น แบบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อและของเล่นเพ่ือส่งเสริม
 พัฒนาการ ฯลฯ จ านวน 18 คน คนละ 1,700 บาท (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ปรากฏใน
 แผนงานการศึกษา      
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรีบ้านหนองบัว ม.8 จ านวน 269,440 บาท 

    - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรีบ้านหนองบัว ตั้งไว้ 122,500 บาท        
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก จ านวน 25 คน คนละ 20 บาท จ านวน 245 วัน (ข้อมูลเด็ก
 เล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

       - ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรีบ้านหนองบัวตั้งไว้ 1,600 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ส าหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี จ านวน 36 คน คนละ 200 บาท/ปี (ข้อมูล
 เด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ) ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
    - ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรีบ้านหนองบัวตั้งไว้ 1,600 บาท          
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี จ านวน 36 คน คนละ 200 บาท/ปี 
 (ข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

      - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรีบ้านหนองบัว 
 ตั้งไว้ 2,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ส าหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี จ านวน 36 คน คน
 ละ 300 บาท/ปี (ข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

       - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรีบ้านหนองบัว ตั้งไว้ 
 37,840 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมผู้เรียน ส าหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี จ านวน 36 คน               
 คนละ 430 บาท/ปี (ข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ) ปรากฏในแผนงานการศึกษา    
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     - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี     
 บ้านหนองบัว ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือใช้เป็นค่าจัดกิจกรรม โครงการ อบรม ที่เป็นประโยชน์ในการ
 พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีการพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน เช่น กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมที่ส่งเสริมการ
 เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

       - ค่าวัสดุส านักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่าย
 เป็น ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ปากกาไวท์บอร์ด ดินสอ ชั้นไม้เอนกประสงค์ ฯลฯ 
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
       - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี  ตั้งไว้ 15,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรงขัดพ้ืน น้ ายาล้างจาน ถาดหลุม ถุงขยะ 
 ถังขยะ ผ้าเช็ดพ้ืน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
       - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ตั้งไว้ 5,000 บาท        
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี เช่น แผ่น
 ป้ายโฆษณา ฟิวเจอร์บอร์ด สี พู่กัน กระดาษโปสเตอร์ กระดาษแข็ง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
       - ค่าวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ตั้งไว้ 42,500 บาท  เพ่ือจ่าย
 เป็น ค่าวัสดุการศึกษา เช่น แบบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อและของเล่นเพ่ือส่งเสริม
 พัฒนาการ ฯลฯ จ านวน 25 คน คนละ 1,700 บาท (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ปรากฏใน
 แผนงานการศึกษา   
      - ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรีบ้านหนองบัว 
 ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรีบ้านหนองบัว ม.8 
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
      - ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล    
 เขาบายศรีบ้านหนองบัว ตั้งไว้ 9,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอ่ืนๆ ตลอดจน
 ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรีบ้านหนองบัว ม.8  
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
 วันที่ 19 มิถุนายน 2561 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ.2561-2564 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ตาม
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 32 ล าดับที่  1 

 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเปลี่ยนเป็น  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ม.10 จ านวน 202,240 บาท 

         - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ตั้งไว้ 88,200 บาท เพ่ือจ่าย
 เป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก จ านวน 18 คน คนละ 20 บาท จ านวน 245 วัน (ข้อมูลเด็กเล็ก ณ 
 วันที่ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ปรากฏในแผนงานการศึกษา      
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    - ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ตั้งไว้ 1,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
 ค่าหนังสือเรียน ส าหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี จ านวน 13 คน คนละ 200 บาท/ปี (ข้อมูลเด็กเล็ก ณ 
 วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ) ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
      - ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ตั้งไว้ 1,600 บาท เพ่ือ
 จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี จ านวน 13 คน คนละ 200 บาท/ปี (ข้อมูล
 เด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ) ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
       - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ตั้งไว้ 2,400 บาท เพ่ือ
 จ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ส าหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี จ านวน 13 คน คนละ 300 บาท/ปี (ข้อมูล
 เด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
       - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ตั้งไว้ 37,840 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมผู้เรียน ส าหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี จ านวน 13 คน คนละ 430 บาท/ปี (ข้อมูล
 เด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ปรากฏในแผนงานการศึกษา    

        - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี 
 ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าจัดกิจกรรม โครงการ อบรม ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเด็กเล็ก ให้มี
 การพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน เช่น กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรี ยนรู้จาก
 ประสบการณ์จริง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

        - ค่าวัสดุส านักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่าย
 เป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ปากกาไวท์บอร์ด ดินสอ ชั้นไม้เอนกประสงค์ ฯลฯ 
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
      - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี  ตั้งไว้ 15,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรงขัดพ้ืน น้ ายาล้างจาน ถาดหลุม ถุงขยะ 
 ถังขยะ ผ้าเช็ดพ้ืน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
       - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ตั้งไว้ 5,000 บาท       
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี เช่น แผ่น
 ป้ายโฆษณา ฟิวเจอร์บอร์ด สี พู่กัน กระดาษโปสเตอร์ กระดาษแข็ง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
       - ค่าวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ตั้งไว้ 30,600 บาท  เพ่ือจ่าย
 เป็น ค่าวัสดุการศึกษา เช่น แบบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อและของเล่นเพ่ือส่งเสริม
 พัฒนาการ ฯลฯ จ านวน 30 คน คนละ 1,700 บาท (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ปรากฏใน
 แผนงานการศึกษา 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรีบ้านหนองบัว ม.8 จ านวน 269,440 บาท 
       - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรีบ้านหนองบัว ตั้งไว้ 122,500 บาท            
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก จ านวน 25 คน คนละ 20 บาท จ านวน 245 วัน (ข้อมูลเด็ก
 เล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
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     - ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรีบ้านหนองบัว ตั้งไว้ 1,600 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ส าหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี จ านวน 36 คน คนละ 200 บาท/ปี (ข้อมูล
 เด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ) ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
   - ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรีบ้านหนองบัว ตั้งไว้ 1,600 บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี จ านวน 36 คน คนละ 200 บาท/ปี 
 (ข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

    - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรีบ้านหนองบัว  
 ตั้งไว้ 2,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ส าหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี จ านวน 36 คน คน
 ละ 300 บาท/ปี (ข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

   - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรีบ้านหนองบัว  
 ตั้งไว้ 37,840 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมผู้เรียน ส าหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี จ านวน 36 คน คนละ 
 430 บาท/ปี (ข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ) ปรากฏในแผนงานการศึกษา    

        - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรีบ้าน
 หนองบัว ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือใช้เป็นค่าจัดกิจกรรม โครงการ อบรม ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
 เด็กเล็ก ให้มีการพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน เช่น กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
 จากประสบการณ์จริง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

       - ค่าวัสดุส านักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่าย
 เป็น ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ปากกาไวท์บอร์ด ดินสอ ชั้นไม้เอนกประสงค์ ฯลฯ 
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
   - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี  ตั้งไว้ 15,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรงขัดพ้ืน น้ ายาล้างจาน ถาดหลุม ถุงขยะ 
 ถังขยะ ผ้าเช็ดพ้ืน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
        - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ตั้งไว้ 5,000 บาท        
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี เช่น แผ่น
 ป้ายโฆษณา ฟิวเจอร์บอร์ด สี พู่กัน กระดาษโปสเตอร์ กระดาษแข็ง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
       - ค่าวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี ตั้งไว้ 42,500 บาท  เพ่ือจ่าย
 เป็น ค่าวัสดุการศึกษา เช่น แบบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อและของเล่นเพ่ือส่งเสริม
 พัฒนาการ ฯลฯ จ านวน 35 คน คนละ 1,700 บาท (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ปรากฏใน
 แผนงานการศึกษา   
     - ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรีบ้านหนองบัว     
 ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรีบ้านหนองบัว ม.8 
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
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        - ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
 เขาบายศรีบ้านหนองบัว ตั้งไว้ 9,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอ่ืนๆ ตลอดจน
 ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรีบ้านหนองบัว ม.8  

  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
 วันที่ 19 มิถุนายน 2561 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ.2561-2564 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ตาม
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 32 ล าดับที่  1 
 หมายเหตุ 
               (วัสดุการศึกษา ศพด. หมู่ 8   เปลี่ยนจาก 25 คน เป็น 35 คน) 
                (วัสดุการศึกษา ศพด. หมู่ 10 เปลี่ยนจาก 18 คน เป็น 30 คน) 
นายกเทศมนตรี    จึงเรียนชี้แจงต่อที่ประธานสภาฯ เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือไม่ 
 

ที่ประชุม                      ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถาม 
 

ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 

ที่ประชุม                    มีมติเห็นชอบ การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 จ านวน 7 เสียงเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 :  ญัตติเรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯท่านใด มีเรื่องอ่ืนๆ จะเสนอต่อที่ประชุมสภาอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธานสภา ถ้าท่ีประชุมสภาไม่มีเรื่องอ่ืนๆที่ จะเสนอต่อที่ประชุมอีก บัดนี้หมดวาระการประชุมแล้ว  ผม
 ขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี แต่เพียงเท่านี้ และขอขอบคุณท่านสมาชิก                                
 สภาฯ ท่านผู้มีเกียรติ ที่เข้าร่วมประชุมกันในวันนี้ทุกท่าน ขอขอบคุณครับ 
ปิดประชุมเวลา 16.30  น. 
 

(ลงชื่อ)                                          บันทึกรายงานการประชุม 
   (นายนพรัตน์ สุวรรณโชติ) 
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี 

                                                             (ลงชื่อ)                       ผู้รับรอง   
        (นายบัญชา  โพธิหัง) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี 
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