
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ .ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี 
************************** 

 

ประธานสภาฯ ประชุมเวลา 13.00 น. 
 ท่านสมาชิกสภา ท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการหรือตัวแทนและท่านผู้มี
เกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมจ านวน 9 ท่าน      
ลา 2 ท่าน บัดนี้ครบองค์ประชุมแล้ว อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 21,27 แห่งพระราชบัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ16ข้อ 25 แห่ง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ผมขอเปิดการ ประชุมสภา
เทศบาลต าบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 ณ บัดนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 : ญัตติ  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ  1.1 เรื่อง แนะน าตัวข้าราชการโอนย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  
ประธานสภาฯ               เชิญแนะน าตัวกับท่ีประชุม ครับ 
นายสุนทร พิกุลหอม เรียน ประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านก านัน และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่านครับ ผมนายสุนทร พิกุลหอม เดิมด ารงต าแหน่ง นิติกรช านาญการ อยู่ที่เทศบาลต าบล    
อ่างคิรี ปัจจุบันย้ายมาประจ าที่ เทศบาลต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขอแนะน าตัว
ครับ  

นายวิชัย ผลมาก  เรียน ประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านก านัน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ ผมนายวิชัย ผลมาก เดิมด ารงต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา อยู่ที่เทศบาลต าบลอ่างคิรี 
ปัจจุบันย้ายมาประจ าที่ เทศบาลต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขอแนะน าตัวครับ  

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ    1.2 เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
นางสาวเบญจมาศ ทรัพย์มาก เรียน ประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านก านัน และ   
(ต าแหน่งหัวหน้าฝุายพัฒนารายได้) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  มีผลใช้
 บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งกฎหมายดังกล่าว ก าหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  เป็นต้นไป กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายส าคัญตามนโยบายของรัฐบาล  ที่
 มุ่งปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินของประเทศไทย  ให้มี ความทันสมัยและเป็นสากลเช่นเดียวกับ
 นานาประเทศ และแก้ไขปัญหา โครงสร้างภาษีแบบเดิมที่บังคับใช้มาเป็นเวลานาน โดยที่การจัดเก็บ
 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมาย ฉบับนี้   เป็นหน้าที่ โดยตรงขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างจากกรมที่ดิน ใช้
 บัญชีราคาประเมินทุน 



- 2 - 
 

 ทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์  จากเดิมเราเก็บ 2 ภาษี คือ 1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     
 2.ภาษีบ ารุงท้องที่ซึ่งปัจจุบันมีการยกเลิกภาษี 2 ตัวนี้และจัดเก็บภาษีใหม่ คือ ภาษีที่ ดินและสิ่งปลูก
 สร้าง โดยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลได้มีการเดินส ารวจข้อมูลเพ่ือ
 น ามาประเมินภาษี ในปี 2563 ซึ่งมีเกณฑ์การจัดเก็บด้วยกัน 4 ประเภท คือ 1. ที่ดินเกษตรกรรม 
 (ยกเว้นภาษีให้กับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคลธรรมดาใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร 2.ที่อยู่อาศัย
 หลังหลัก ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี 50 ล้านบาท 3.บ้านหลังอ่ืนๆ (ยกเว้นภาษีมูลค่าฐานภาษี 10 ล้านบาท) 
 4.พานิชยกรรม ที่รกร้างว่างเปล่า เพ่ิม 0.3 เปอร์เซ็นต์ ทุก 3 ปี โดยเดือนกุมภาพันธ์ทางเทศบาลต าบล
 เขาบายศรี จะมีจดหมายฯแจ้งผู้อยู่ในข่ายให้มาช าระภาษีในเดือนเมษายนของทุกปีขอประชาสัมพันธ์ค่ะ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ     1.3 เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 2562 
นายวิชัย ผลมาก          เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านกระผมขอชี้แจง รายละเอียด เราจะด าเนินการ
(นักวิชาการศึกษา) แข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติดประจ าปี2562 ครั้งที่ 9 การแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ประเภท
 ประเภทประชาชนชายอายุ40ปีขึ้นไปและประเภทประชาชนชายทั่วไปภายในต าบลเขาบายศรี โดยจะเริ่ม
 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่11–20เดือนธันวาคม2562 ณ สนามกีฬาเทศบาล  
 ต าบลเขาบายศรี จึงขอประชาสัมพันธ์ครับ 
ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ      1.4  เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการผู้พิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์     
                     (e-Social Welfare) โดยกรมบัญชีกลาง ในเดือนมกราคม 2563 ทั่วประเทศ)   
นางสาวอิสรีย์ บุญเกื้อ เรียน ประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านก านัน และผู้เข้าร่วมทุกท่านค่ะ
(นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ) ฉัน นางสาวอิสรีย์ บุญเกื้อ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ขอประชาสัมพันธ์การเบิกจ่ายเบี้ย
 ยังชีพผู้สูงอายุ ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดย 
 มอบหมายให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ด าเนินการจ่ายแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เริ่มเดือนมกราคม 
 2563 ทั่วประเทศ ซึ่งในส่วนของเทศบาลต าบลเขาบายศรี ได้ด าเนินการเบิกจ่ายผ่านระบบบัญชีธนาคาร 
 100 เปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้ว  จึงขอความอนุเคราะห์ ผู้น าชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชน
 ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการทราบว่าผู้สูงอายุ/ผู้พิการจะได้รับการโอนเงิน จากกรมบัญชีกลาง ใน
 วันที่ 10 ของทุกเดือน และส าหรับการจ่ายเงิน ประเภทบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ได้ (ออมทรัพย์ / 
 สะสมทรัพย์ / เผื่อเรียก /  กระแสรายวัน  *** ห้ามใช้  (บัญชีเงินฝากประจ า / ออมทรัพย์พิเศษ หรือ 
 บัญชีที่มีเงื่อนไขการฝากหรือการถอน)  ในส่วนของการด าเนินการด้านอ่ืนๆ เช่น การรับลงทะเบียน
 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  หรือ การรับรายงานตัวผู้สูงอายุ/ผู้พิการเทศบาลยังคงท าเหมือนเดิมค่ะ แต่ท่านใดที่
 มีปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ไม่ได้รับเงิน ให้แจ้งประสานผ่านทางไลน์ของศูนย์ฯหรือ สามารถติดต่อ
 สอบถามเจ้าหน้าที่ของเราได้ ขอประชาสัมพันธ์ค่ะ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ประธานสภาฯ   1.5  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล 
 เขาบายศรปีระจ าปีงบประมาณ 2562  
นายกเทศมนตรี   เรียนที่ประชุมสภา ผมขอรายงานผลการด าเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

ต าบลเขาบายศรี ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา  
 ผลการด าเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเขาบายศรี ในปีงบประมาณ 2562  
 1. สปสช.แห่งชาติ สมทบเงินเข้ากองทุนฯ                   จ านวน    279,990   บาท 
                             2. เทศบาลต าบลเขาบายศรีสมทบ 50%                               จ านวน   139,995   บาท 
 3. ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร          จ านวน    1,387.27   บาท 
                                 4. เงินคงเหลือจ่ายสะสมรวมปีงบ2562 ที่ผ่านมา                 จ านวน 463,401.92  บาท 
      รายการ  1+2+3                รวมเงินทั้งสิ้น   421,372.27   บาท 
                    งบบริหารจัดการ/การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและงบบริหารกองทุนฯ ไม่เกินร้อยละ 15% 
                    ของรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพ                    จ านวน     16,800    บาท 
                    เงินอนุมัติตามโครงการฯตามกิจกรรม ทั้ง 5 ด้าน         จ านวน    562,980    บาท 
 คงเหลืองบประมาณท้ังสิ้น            จ านวน 463,401.92   บาท 

 รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเขาบายศรี 
        สรุปแผนงานโครงการที่ด าเนินการแล้ว ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน 
จ านวนโครงการ   
ที่เบิกจ่ายแล้ว 

(โครงการ) 

รวมจ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

โครงการที่ส่ง
รายงานผลการ
ด าเนินการแล้ว 

โครงการที่ยัง
ไม่ได้ส่งรายงาน

ผลการ
ด าเนินการ 

ด้านที่ 1  เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการ สถานบริการ 

    

หรือหน่วยงานสาธารณสุข 6 69,500 3 3 
ด้านที่ 2  เพ่ือสนับสนุนและ

ส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือ
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และ 

    

การปูองกันโรคขององค์กรหรือกลุ่ม
ประชาชน หรือหน่วยงานอื่น 

8 355,680 5 3 

ด้านที่ 3  เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

    



ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
หรือคนพิการในชุมชน 

9 38,000 9 9 

ด้านที่ 4  เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 

ให้มีประสิทธิภาพ 

3 16,800 - - 

ด้านที่ 5  เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 

1 83,000 1 - 

รวม 27 562,980   
 

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
          

ล าดับที่ 
กิจกรรม

ด้าน 
ชื่อโครงการ เสนอโดย 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 2 ฝึกอบรมเด็กและค่ายกีฬาฟุตบอล 
กองการศึกษาเทศบาล
ต าบล     เขาบายศร ี

186,780 

2 5 
ควบคุมและปูองกันโรค

ไข้เลือดออก 
ส านักปลัดเทศบาลต าบล

เขาบายศรี 
83,000 

3 1 อบรมทักษะชีวิต โรงพยาบาลเขาสุกิม 6,600 
4 1 เขาบายศรีรวมใจต้านภัยเบาหวาน โรงพยาบาลเขาสุกิม 18,100 
5 1 รักษ์สุขภาพต าบลเขาบายศรี โรงพยาบาลเขาสุกิม 12,300 
6 1 หุ่นสวย วัยใสใส่ใจสุขภาพ โรงพยาบาลเขาสุกิม 7,500 

7 3 
ฟ้ืนฟูสุขภาพด้วยกายบริหาร

ส าหรับผู้สูงอายุ 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลเขา

บายศรี 
36,750 

8 2 
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

ครัวเรือน 
ชมรม อสม.ต าบล  เขา

บายศรี 
10,000 

9 2 มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 
ชมรม อสม.ต าบล เขา

บายศรี 
15,000 

10 2 
การดูแลสุขภาพสตรีด้านการแพทย์

แผนไทย 
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา

ต าบลเขาบายศรี 
10,000 

11 2 โยคะเพ่ือสุขภาพ 
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา

ต าบลเขาบายศรี 
16,200 

12 2 
คัดแยกขยะเปียก ลดปัจจัยการเกิด

โรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม 

ส านักปลัดเทศบาลต าบล
เขาบายศรี 

16,400 
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โครงการที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

          

ล าดับที่ 
กิจกรรม
ด้าน 

ชื่อโครงการ เสนอโดย 
งบประมาณ 

(บาท) 

13 2 

ชุมชนสุขภาพดีทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ส่งเสริมการ

ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
ประจ าปี 2562 

กองการศึกษาเทศบาล
ต าบลเขาบายศรี 

15,000 

14 3 
เฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรค 
มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเขาบายศรี 

5,000 

15 3 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

เขาบายศรีปลอดโรค 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลเขาบายศรี 
5,000 

16 3 
เฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรค 
มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี 

ศพด.เทศบาลต าบล      
เขาบายศรีบ้านหนองบัว 

5,000 

17 3 
รู้รักษาช่องปากและฟันส าหรับเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลเขาบายศรีบ้านหนองบัว 

ศพด.เทศบาลต าบล        
เขาบายศรีบ้านหนองบัว 

2,000 

18 3 

ชวนคุณแม่ผลิตสื่อท ามือส าหรับ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเขาบายศรีบ้าน

หนองบัว 

ศพด.เทศบาลต าบล      
เขาบายศรีบ้านหนองบัว 

3,000 

19 3 

ส่งเสริมโภชนาการสมวัยส าหรับ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลเขาบายศรีบ้าน

หนองบัว 

ศพด.เทศบาลต าบล           
เขาบายศรีบ้าน หนองบัว 

5,000 

20 3 

พัฒนาทักษะสมองสร้าง IQ ดี EQ 
ให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลเขาบายศรี           
บ้านหนองบัว 

ศพด.เทศบาลต าบล       
เขาบายศรีบ้านหนองบัว 

5,000 
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โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
          

ล าดับที่ 
กิจกรรม

ด้าน 
ชื่อโครงการ เสนอโดย 

งบประมาณ 
(บาท) 

21 3 

กิจกรรมยามเช้ากระตุ้นพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยส าหรับเด็กเล็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล    
เขาบายศรีบ้านหนองบัว 

ศพด.เทศบาลต าบล เขา
บายศรีบ้านหนองบัว 

3,000 

22 3 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เขาบายศรีบ้านหนองบัวปลอดโรค 

ศพด.เทศบาลต าบลเขา
บายศรีบ้านหนองบัว 

5,000 

23 2 
สร้างเสริมสุขภาพจิตของประชาชน 

(สุขด้วยธรรมะปัญญา) 
งานสวัสดิการสังคม 13,350 

24 2 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง ประชาชนหมู่ 1 – 8 

ต าบลเขาบายศรี 

ชมรม อสม.ต าบล      
เขาบายศรี หมู่ 1-8 

61,200 

นายกเทศมนตรี          จึงรายงานผลการด าเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเขาบายศรี ใน         
                 ปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรีทราบ  
 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ  1.6   เรื่อง  การให้เงินอุดหนนุอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
นายวิชัย ผลมาก เรียน ประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านก านัน และผู้เข้าร่วม 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)ประชุมทุกท่านครับ ผมนายวิชัย ผลมาก ตามที่ท่านสอบถามเก่ียวกับการจ่ายค่าอาหารกลางวันผม
  ขอแจ้งแนวทางจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กร
  ปกครองส่วนท้องถิ่น 

                        
ที ่

รายการ       ข้อมูลรายละเอียด กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/
ลักษณะของงบประมาณ 

1 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) 

-จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด.เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 
-ให้พิจารณาตั้งงบประมาณรองรับใน
อัตราคนละ7.37 บาทประกอบด้วย 
1.1 ร.ร.สังกัด สพฐ. จ านวน 260วัน 
1.2 ร.ร.สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 260 วัน 

*ลักษณะงบประมาณ 
-ตั้งในงบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการ
ค่าวัสดุ ประเภทค่าอาหารเสริม(นม) 
-อปท. เป็นหน่วยจัดซื้อจัดจ้างให้แก่
สถานศึกษาตามภารกิจถ่ายโอน
งบประมาณ 



1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)ท่ี อปท. 
จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอนภารกิจ 
จ านวน 260 วัน 
  

-อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท ไม่ใช่
ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างอาหาร
เสริม(นม)เป็นเพียงราคาจัดสรรตาม
หลักเกณฑ์ท่ีได้ท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณ 

2. เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 

-จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด.,เด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 
-ให้พิจารณาตั้งงบประมาณรองรับใน
อัตรามื้อละ20 บาทต่อคน 
ประกอบด้วย 
2.1 ร.ร. สังกัด สพฐ. อัตรามื้อละ20บาท
ต่อคน จ านวน 200 วัน 
2.2ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)ที่ อปท.
จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอนภารกิจ 
-อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จ านวน 
245 วัน 

*ลักษณะงบประมาณ 
1.กรณีสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น 
 -ตั้งในหมวดเงินอุดหนุนโดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ มท.ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว3616 
ลงวันที่ 24 มิ.ย.2559 
2.กรณีสถานศึกษา(โรงเรียน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.) 
 -ตั้งในงบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการ
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
-วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือ 
มท. ด่วนที่สุด ที่ มท0893.2/ว1918ลง
วันที่ 16 มิ.ย.2552และหนังสือมท.
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มี.ค. 2559 

 
นางนฤมล อูทรัพย์ ขอสอบถามค่ะเวลาเงินเข้าโรงเรียนช้า ทาง สพฐ. ก็จะสอบถามไปทางโรงเรียนว่าได้รับเงิน   
(คร ูร.ร. บ้านมาบโอน)  อุดหนุนจากเทศบาลทันเปิดภาคเรยีนหรือไม ่ทางโรงเรียนอยากสอบถามว่ามีผลต่อทางเทศบาลต าบลเขาบายศรหีรือไม่ 
นายวิชัย ผลมาก  ขอชี้แจง ครูนฤมล อูทรัพย์ ว่าไม่มีผลต่อทางเทศบาลต าบลเขาบายศรีครับ เพราะเทศบาลฯ
(นักวิชาการศึกษา)  ต้องรองบประมาณจากกรมส่งเสริมฯโอนให้เหมือนกันครับ ส่วนแนวทางท่ีแจ้งไปขา้งต้นถ้าเงินมาแล้ว                      
                      เทศบาลจะเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนโดยเร็วครับ 
ที่ประชุม รับทราบ 
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ประธานสภาฯ    1.7  เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดีประจ า 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ                เชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี  ตามหนังสือที่ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (อปท.) สมัครเข้ารวมคัดเลือกรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่นและประเภททั่วไป 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น     บัดนี้ การด าเนินการประเมินคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่ 
 เรียบร้อย ทางส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีขอเรียนว่าเทศบาลต าบลเขาบายศรี ได้รับรางวัล 
 อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่คณะกรรมการการกระจาย
 อ านาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้มีประกาศลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
 วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพ่ือเพ่ิม
 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ2562 จ านวน 200,000,000 บาท และ
 ก าหนดวิธีการคัดเลือกองค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรับรางวัล  
   บัดนี้ การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว    จึงประกาศผลการคัดเลือก
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รวม 
 178 รางวัล ดังนี้ 

 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้าย 
  จ านวน 52 รางวัล รวมเป็นเงิน  42,640,000  บาท 

ล าดับ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด เงินรางวัล 
13 เทศบาลต าบลเขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 820,000 

 

       ให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล)ที่ได้รับรางวัลน าเงินรางวัลที่ได้รับดังกล่าวไปใช้จ่ายตาม 
  อ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยไม่ต้องจัดท าเป็นข้อบัญญัติ
  หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหากเบิกจ่ายไม่ทันหรือมีเงินเหลือจ่ายให้น าไปใช้จ่าย
  ตามอ านาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และหากยังมีเงินเหลือจ่ายให้ตก 
  เป็นเงิน สะสมขององค์กรต่อไป ทั้งนี้ให้รายงานผลการใช้จ่ายเงินรางวัลดังกล่าวตามที่คณะอนุกรรมการ
  ก าหนดหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด โดยรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปก
  ครองส่วนท้องถิ่นทราบเพ่ือรวบรวมรายงานคณะกรรมการการกระจายให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
  ท้องถิ่นต่อไปโดยเทศบาลจะน าเงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีที่เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้ายไป
  ด าเนินการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
  เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ราคา 1,000,000 บาท โดย
  โอนงบประมาณเทศบาลฯสมทบ จ านวน 180,000 บาท ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
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  เพ่ือเทศบาลต าบลเขาบายศรีโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความพร้อมในการบริการ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง และออกช่วยเหลือบริการประชาชนในพื้นท่ีต าบลเขาบายศรีตลอดเวลาเกิด
  อุบัติเหตุ-เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสบภัยต่าง ๆ ในพ้ืนที่ (ตลอด 24 ชั่วโมง) รวมถึงการสนับสนุนภาร 
  กิจของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง เมื่อได้รับการประสานร้องขอความช่วยเหลือ โดยใน
  การปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ผ่านมา เวลาเกิดอุบัติเหตุทางถนน หรือ 
  อุบัติเหตุอ่ืนๆในพ้ืนที่ ทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะต้องน ารถดีแม็ก 4 ประตูของส านัก
  ปลัดซึ่งเป็นรถเอนกประสงค์ใช้ทุกงานออกเหตุ และต้องประสานความช่วยเหลือด้านระบบการแพทย์
  ฉุกเฉินไปยังองค์กรเอกชน เช่น มูลนิธิ กู้ชีพ-กู้ภัย เข้ามาด าเนินการร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
  ธารณภัยซึ่งในบางครั้งการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์ เทศบาลต าบลเขาบายศรี
  พิจารณาแล้วเห็นว่า สิ่งที่จ าเป็นในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น 
  ตลอดจน การน าส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอย่างทันท่วงทีและปลอดภัยนั้นคือ การมีวัสดุครุภัณฑ์ที่
  พร้อมและเพียงพอในการปฏิบัติงาน  มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือ
  ผู้ประสบภัย ตลอดจน ต้องมีรถกู้ชีพฉุกเฉินหรือรถพยาบาลฉุกเฉิน ไว้ส าหรับบริการประชาชน เพ่ือ
  สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดการเสียชีวิตลดความพิการลด
  ความเจ็บปวดความทุกข์ท้ังกายและใจของผู้ป่วยและครอบครัว   จึงเห็นควรจัดท าโครงการจัดซื้อ 
  รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) เพ่ือจัดตั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลเขาบายศรีขึ้น ตาม 
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ 14) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติ
  ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542พระราชบัญญัติ        

การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการในการ
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จึงเป็นเหตุผลที่เทศบาลจะใช้งบประมาณเงินรางวัลการบริหารจัดการ
ที่ดีที่เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้ายไปด าเนินการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ต่อไปจึงรายงานและ
ประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ   1.8  เรื่อง  สว่นราชการ 
นางสาวสุนันทา แก้วเพ็ง เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านก านัน และผู้เข้าร่วม 
(ครู กศน.ท่าใหม่) ประชุมทุกท่านครับ ดิฉันนางสาวสุนันทา แก้วเพ็ง ครู กศน.ท่าใหม่ มีเรื่องประชาสัมพันธ์ ด้วยศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าใหม่ จะด าเนินการเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการ
ประเมินเทียบระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมต้น และมัธยมปลาย ครั้งที่ 2/2562 ระหว่าง
วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ กศน.อ าเภอท่าใหม่ (วัดบูรพาพิทยาราม) หมู่ที่ 4 
ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ และปิดรับ กศน. ช่วงที่ 1 วันที่1 – 30 เมษายน (ของทุกปี) และ1 – 31 
ตุลาคม (ของทุกปี) โดยสามารถติดต่อขอระเบียบการสมัครฯ ได้ที่ กศน. ทุกแห่ง ขอประชาสัมพันธ์ค่ะ 
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นายสมภพ โพธิหัง เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม มีเรื่องประชาสัมพันธ์ครับ 
(ก านันประจ าต าบลเขาบายศรี) 

      ด้วยกรมท่ีดินได้จัดท าโครงการส ารวจข้อมูลพื้นที่ตกค้างการเดินส ารวจเพื่อน าไปใช้ในการจัดท าแผน
 ปฎิบัติการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2580 จึงขอให้ผู้ที่ครอบครองและท า
 ประโยชน์ ในที่ดินโดยไม่มีหลักฐานส าหรับที่ดินไปแจ้งข้อมูลพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง 
 ที่ดินได้ที่ส านักงานที่ดินในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เบื้องต้นมี 3 อ าเภอ อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอนายาอาม 

อ าเภอแก่งหางแมว ที่จะมีการส ารวจจึงขอประชาสัมพันธ์ครับ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 :  ญัตติเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปีพ.ศ. 2562
 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 
 

ประธานสภาฯ  เพ่ือให้การด าเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง อาศัยอ านาจตามความ ใน ข้อ 33, 
 34  แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 ท่านสมาชิก
 สภาฯ ทุกท่าน คงจะได้รับเอกสารที่เป็นรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว ก็ขอให้ช่วยกัน 

ตรวจสอบว่า มีอะไรจะแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ได้ประชุมกันมาครั้งที่แล้วหรือไม่ถ้ามีก็ขอให้แก้ไขได้ครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข 
 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ด้วยครับ   
ที่ประชุม  มติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี วันที่ 19 สิงหาคม 2562  

 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่2 ประจ าปี 2562 จ านวน 9 เสียงมติเอกฉันท์ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3:  ญัตติเรื่องรายงานผลการด าเนินงานกิจการเทศบาลต าบลเขาบายศรีประจ าปี พ.ศ.2562  
ประธานสภา    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
  2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
 2)พ.ศ.2549และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 14 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยให้มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการ
 ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนารายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ต่อผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและ
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
 ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
 ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี 
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 และตามที่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาบายศรี ปีงบประมาณ 2562มี .              
.                    การด าเนินการ ปรับปรุงแผนต่างๆ และใช้จ่ายงบประมาณ ไปแล้วในรอบปีงบประมาณ 2562  มีดังนี ้

   1.เทศบาลต าบลเขาบายศรีได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 30  
 พฤศจิกายน 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561ได้จัดท าแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-
 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาปี 2562 
 จ านวน 152 โครงการ งบประมาณ 97,402,680.00บาท 
   2. เทศบาลต าบลเขาบายศรีได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณเมื่อ วันที ่2 กันยายน  2561 โดยมี 
 โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน72 โครงการงบประมาณ 44,133,880 บาท 
   3. เทศบาลต าบลเขาบายศรีมีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติ
 งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณ รวม 57 โครงการ 
 จ านวนเงิน 40,681,097 บาท  

ประธานสภา          จึงเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี2562 ต่อที่ประชุมสภาฯครับ 
นายกเทศมนตรี         เรียนที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 48 ทศ 
 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 48   ทศ 48 วรรค 2 ให้
 นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น 
 ประจ าทุกปีค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดย 
 เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ28 และข้อ29 ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผมจึงขอแถลงผลงานที่ได้
 ด าเนินการจัดท าไปแล้ว ประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมาดังนี้ 
                    ก.วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลเขาบายศรี  "เขาบายศรีแข็งแรง แหล่งผลไม้ปลอดสารเคมี 
 อยู่บนวิถีแห่งความพอเพียง" 
  ข.พันธกิจ ของเทศบาลต าบลเขาบายศรี  
  1. ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  
  2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา พร้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ ด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย การกีฬาและ 

 นันทนาการ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 พร้อมปูองกันปัญหายาเสพติดและอบายมุข  
  4. ปรับปรุงโครงสร้าง และกระบวนการผลิตสู่การเพ่ิมคุณค่าผลผลิตของเกษตรกร ให้สามารถ
 แข่งขันได้ เพิ่ม ทักษะการประกอบอาชีพ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 เชิงอนุรักษ์  
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  5. สร้างความสมดุลระหว่าง การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สนับสนุนให้ชุมชนมี
 องค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อคุ้มครองฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ และส่งเสริมบทบาทของชุมชน
 ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  
  6. พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

                     ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลเขาบายศรีได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ พัฒนา
 ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ด้านสังคม 
   ด้านเศรษฐกิจ 
    ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  ง.การวางแผน 
       เทศบาลต าบลเขาบายศรี ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 
  2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ 

  ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่
  แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี 
  ต่อไป  เทศบาลต าบลเขาบายศรี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เมื่อวันที่            
  13 กรกฎาคม 2561 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ 2562 2563 2564 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 50 66,100,200.00 25 50,265,500.00 13 35,089,000.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

28 3,714,780.00 16 12,965,800.00 15 3,075,800.00 

ด้านสังคม 36 20,403,700.00 24 11,725,600.00 26 12,325,600.00 

ด้านเศรษฐกิจ 12 4,570,000.00 8 1,025,000.00 8 1,025,000.00 

ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 535,000.00 3 270,000.00 4 850,000.00 

ด้านการบริหารจัดการที่ดี 17 2,079,000.00 6 107,000.00 5 100,000.00 

รวม 152 97,402,680.00 82 76,358,900.00 71 52,465,400.00 
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  จ. การจัดท างบประมาณ 
  ผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาบายศรี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่               
 28 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 72 โครงการ 
 งบประมาณ 44,133,880 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 22 25,792,400.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 3,031,780.00 

ด้านสังคม 15 13,936,700.00 

ด้านเศรษฐกิจ 1 10,000.00 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 450,000.00 

ด้านการบริหารจัดการที่ดี 8 913,000.00 

รวม 72 44,133,880.00 
 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลเขาบายศรี มีดังนี้ 
 

   ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนสายโปุงกวาง-
เขาแกลตหมู่ 1 
ต าบลเขาบายศรี 
อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

9,907,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,750 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
(หรือมีปริมาณ
พ้ืนที่ปรับปรุง
ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 
18,750 ตร.ม. 

2. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงผิวจราจร 
พร้อมปูผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายหนองฉวี-
เขาแกลต ม.6 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

9,907,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 18,750 
ตารางเมตร 
จ านวน 1 แห่ง 



3. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
หน้าทางเข้า
ส านักงาน 

 18,500.00 เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน 
Asphaltic 
Concrete 
หนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร ปริมาณ
พ้ืนที่ปรับปรุง 
ไม่น้อยกว่า 74 
ตร.ม. 

4. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคลอง
กะพง ซอย 14 
หมู่ 9 ต าบลเขา
บายศรี อ าเภอท่า
ใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 

 171,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 
240 ตร.ม. 

5. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายรุจิรวงค์ 
- วัดธรรมหรรษา
ราม ซอย 2 หมู่ 
10 ต าบลเขา
บายศรี 

 346,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 125 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 
500 ตร.ม. 

6. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายยาง
ระหง ซอย 9 หมู่ 
10 ต าบลเขา
บายศรี อ าเภอท่า
ใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 

 373,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 135 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือคิด
เป็นพืน้ที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 
540 ตร.ม. 

7. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายมาบ
โอน ซอย 3 หมู่ 

 319,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 115 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือคิด



11 ต าบลเขา
บายศรี อ าเภอท่า
ใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 

เป็นพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 
460 ตร.ม. 

8. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเขา
บายศรี ซอย 1 หมู่ 
4 ต าบลเขาบายศรี 
อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 

 277,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 
400 ตร.ม. 

9. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายมาบ
โอน ซอย 6 หมู่ 
11 ต าบลเขา
บายศรี อ าเภอท่า
ใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 

 319,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 115 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 
460 ตร.ม. 

10. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเขาสุกิม 
ซอยสองต าบล หมู่ 
12 ต าบลเขา
บายศรี อ าเภอท่า
ใหม ่จังหวัด
จันทบุรี 

 360,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 130 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 
520 ตร.ม. 

11. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายน้ าถ้ า 
ซอย 2 หมู่ 7 
ต าบลเขาบายศรี 
อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 
 

 442,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 
640 ตร.ม. 



12. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเขา
บายศรี ซอย 4 หมู่ 
5 ต าบลเขาบายศรี 
อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 

 277,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 
400 ตร.ม. 

13. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนอง
บัว-ห้วงมะไฟ หมู่ 
8 ต าบลเขาบายศรี 
อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 

 354,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 
500 ตร.ม. 
 
 

14. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเขาสุกิม 
ซอย 7 หมู่ 12 
ต าบลเขาบายศรี 
อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 

 354,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 
500 ตร.ม. 

15. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการซ่อม
ปรับปรุงผิวจราจร
โดยวิธีเสริมผิว 
Asphaltic 
Concrete ถนน
สายโปุงกวาง-เขา
แกลต หมู่ 1 
ต าบลเขาบายศรี 

 498,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ผิวจราจร หนา
เฉลี่ย 0.04 
เมตร คิดเป็น
พ้ืนที่ ไม่น้อย
กว่า 2,000 ตร.
ม. 

16. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการซ่อม
ปรับปรุงผิวจราจร
โดยวิธีเสริมผิว 

 498,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่าง

ผิวจราจร หนา
เฉลี่ย 0.04 
เมตร คิดเป็น



Asphaltic 
Concrete ถนน
สายหนองฉวี-เขา
แกลต หมู่ 6 
ต าบลเขาบายศรี 

สะดวกรวดเร็ว พ้ืนที่ ไม่น้อย
กว่า 2,000 ตร.
ม. 

17. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 

โครงการติดตั้งโคม
ส่องสว่างภายใน
ส านักงานเทศบาล
ต าบลเขาบายศรี 
หมู่ 10 ต าบลเขา
บายศรี อ าเภอท่า
ใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 

 45,900.00 เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปริมาณงาน
ติดตั้งโคมแสง
สว่างสูงไม่น้อย
กว่า 2 เมตร 

18. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยม
ขนาดช่องระบาย
น้ า ถนนสายยาง
ระหงซอย 13 หมู่ 
10 ต าบลเขา
บายศรี อ าเภอท่า
ใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 

 314,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
2.50 ม. ลึก 
2.50ม.ยาว6 ม. 

19. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สาย
ทางเข้าสระเก็บน้ า
หนองฉวี ม.6 

 197,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 55 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
คสล.พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 275 
ตร.ม. 

20. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายมาบ
โอน ซ. 7 ม.11 ต.
เขาบายศรี อ.ท่า
ใหม่ จ.จันทบุรี 

 275,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 



21 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายรุจิ
รวงค-์เขาแกลต 
(ซอยคุณตา) หมู่ 6 
ต.เขาบายศรี 

 270,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 5 ม. ยาว 
78 ม. หนา 
0.15 ม. คสล.
พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 390 ตร.ม. 

22. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 

โครงการซ่อมผิว
จราจรถนนสาย
โปุงกวาง-นาหวาย 
หมู่1ต.เขาบายศรี 

 270,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

หนาเฉลี่ย 0.05 
ม. คิดเป็นพ้ืนที่
เสริมผิว 790 
ตร.ม. โดยเสริม
ผิว Asphaltic 
Concrete จุด
ที่ช ารุด 

23. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

 471,680.00 เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานและ
ให้เด็กมีสุขภาพดี 
ไม่เป็นโรคขาด
สารอาหาร 

สนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
เขาบายศรี 

24. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จัดงานอนุรักษ์
และสืบสาน
ประเพณีวันลอย
กระทงวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 15,000.00 เพ่ืออนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมวัน
ลอยกระทง 

25. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อนุรักษ์และสืบ
สานประเพณี 
สงกรานต์
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ประจ าปี 2562 

 30,000.00 เพ่ืออนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมวัน
สงกรานต์ 

26. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อาหารกลางวัน
นักเรียน 

 1,300,000.00 เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนมีสุขภาพ
ดีและไม่เป็นโรค
ขาดสารอาหาร 

สนับสนุน
อาหารกลางวัน
แก่เด็กนักเรียน
จาก
สถานศึกษาใน
พ้ืนที่ 
 



27. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อาหารเสริม(นม)  705,200.00 เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนมีสุขภาพ
ดีและไม่เป็นโรค
ขาดสารอาหารมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย 
 
 

สนับสนุน
อาหารเสริมนม
สถานศึกษาใน
พ้ืนที่ 

28. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จ้างวิทยากร
ชาวต่างชาติ 

 95,000.00 เพ่ือให้มีการ
จัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ
ให้กับเด็ก
นักเรียนในพื้นที่
ต าบลเขาบายศรี 

สนับสนุน
งบประมาณ
จ้างครู ให้แก่
โรงเรียนมัธยม
วัดเขาสุกิม 

29. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

วิทยากรท้องถิ่น
เพ่ือการศึกษา 

 243,000.00 เพ่ือให้มีการ
จัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ
ให้กับเด็ก
นักเรียนในพื้นที่
ต าบลเขาบายศรี 

สนับสนุน
งบประมาณ
จ้างครู จ านวน 
3 คน ร.ร.บ้าน
เนินดินแดง 
ร.ร.บ้านมาบ
โอน ร.ร.บ้าน
คลองกะพง 

30 ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

 2,000.00 เพ่ือสานสัมพันธ์
ระหว่าง
ผู้ปกครองและครู 

จัดโครงการ
เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

31 ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ
สวนหย่อมการ
เรียนรู้ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเขา 

 15,000.00 เพ่ือเป็นสื่อในการ
สร้างจิตส านึก
การอนุรักษ์และ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลเขา
บายศรีมี
สวนหย่อม 

32 ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์
การแต่งกายแบบ
ไทย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล

 3,000.00 เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนได้รู้จัก
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย

จัดโครงการ
อนุรักษ์การแต่ง
กายแบบไทย 
ศูนย์พัฒนาเด็ก



ต าบลเขาบายศรี และปลูกฝัง
จิตส านึกท่ีดีใน
เรื่องการแต่งกาย
แบบไทย 

เล็กเทศบาล
ต าบลเขา
บายศรี 

33. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

โครงการ
ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเขา
บายศรี 

 1,200.00 เพ่ือให้ผู้ปกครอง
ได้รับทราบ
เรื่องราวต่างๆ
เกี่ยวกับ 
ศพด.ทต.เขา
บายศรี 

จัดโครงการ
ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง 

34. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

 2,000.00 เพ่ือให้ผู้ปกครอง
ได้รับทราบ
เรื่องราวต่างๆ
เกี่ยวกับ 
ศพด.ทต.เขา
บายศรี 

จัดโครงการ
ประชุม
ผู้ปกครอง 

35. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเขา
บายศรีบ้านหนอง
บัว 

 15,000.00 เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนมีสถานที่
ส าหรับเรียน
หนังสือ ที่
สะดวกสบายมาก
ยิ่งขึ้น 

จัดโครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ใน 
ศพด.ทต.บ้าน
หนองบัว 

36. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ก่อสร้างหลังคาจุด
รับ-ส่งเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเขา
บายศรี หมู่ 10 
ต าบลเขาบายศรี 
อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 
 
 

 15,700.00 เพ่ือให้มีจุดรับ-ส่ง
เด็กนักเรียนที่
สะดวกสบายมาก
ยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างหลังคา
จุดรับ-ส่งเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลเขา
บายศรี หมู่ 10 



37. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้าง
รั้วกันตกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเขา
บายศรีบ้านหนอง
บัว หมู่ 8 ต าบล
เขาบายศรี อ าเภอ
ท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 

 40,500.00 เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนมีความ
ความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างรั้วกัน
ตกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
เขาบายศรีบ้าน
หนองบัว หมู่ 8 

38. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ปรับปรุงทาสี
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเขาบายศรี 
หมู่ที่ 10 ต าบลเขา
บายศรี อ าเภอท่า
ใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 

 17,500.00 เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนมีสถานที่
ส าหรับเรียน
หนังสือ ที่
สะดวกสบายมาก
ยิ่งขึ้น 

ทาสีอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
เขาบายศรี หมู่
ที่ 10 

39. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลง
กรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร 

 20,000.00 เพ่ือเป็นการให้
ประชาชน
ตระหนักถึงวัน
ส าคัญต่างๆ 

จัดโครงการ
เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
มหาวริราลง
กรณบดินทร
เทพยวรางกูร 

40. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 

 20,000.00 เพ่ือเป็นการให้
ประชาชน
ตระหนักถึงวัน
ส าคัญต่างๆ 

จัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ 

41. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

โครงการสืบสาน
ประเพณีทาง
ศาสนาแห่เทียน
จ าน าพรรษา 
 

 10,000.00 เพ่ืออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมแห่
เทียนวัน
เข้าพรรษา 



42. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดแหล่ง
เรียนรู้เรื่องสัตว์
เลี้ยง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเขาบายศรี
บ้านหนองบัว 

 10,000.00 เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้เรื่องสัตว์
เลี้ยงต่างๆเพ่ือให้
นักเรียนได้เรียนรู้
เรื่องสัตว์เลี้ยง
ต่างๆ 

จัดโครงการ
แหล่งเรียนรู้
เรื่องสัตว์เลี้ยง 

43. ด้านสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  10,346,400.00 เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุให้มี
รายได้พอเพียง
แก่การยังชีพ 

จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุภายใน
เขต ทต.เขา
บายศรี 

44. ด้านสังคม เบี้ยยังชีพคนพิการ  2,764,800.00 เพ่ือช่วยเหลือผู้
พิการให้มีรายได้
พอเพียงแก่การ
ยังชีพ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้
พิการภายใน
เขต ทต.เขา
บายศรี 

45. ด้านสังคม เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ 

 108,000.00 เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ปุวยเอดส์ให้มี
รายได้ พอเพียง
แก่การยังชีพ 

จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์
ภายในเขต ทต.
เขาบายศรี 

46. ด้านสังคม แข่งขันกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชนเทศบาล
ต าบลเขาบายศรี
ต้านภัยยาเสพติด 
การแข่งขัน
ฟุตบอล 7 คน 
ครั้งที่ 9 ประจ าปี 
2562 

 80,000.00 เพ่ือให้เยาวชน
และประชาชนใน
พ้ืนที่มีสุขภาพดี 
รักการเล่นกีฬา 
และเสริมสร้าง
ความสามัคคีและ
ลดปัญหายาเสพ
ติด 

จัดแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
ฟุตบอล 7 คน 

47. ด้านสังคม แข่งขันกีฬาเปตอง
ต้านภัยยาเสพติด 
ครั้งที่ 9 ประจ าปี 
2562 

 20,000.00 เพ่ือให้เยาวชน
และประชาชนรัก
การออกก าลัง
กายและห่างไกล
ยาเสพติด 

จัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาเป
ตองต้านภัยยา
เสพติด 

48. ด้านสังคม กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล

 140,000.00 เพ่ือให้มีการ
จัดตั้งกองทุน
หลักประกัน

อุดหนุนกลุ่ม
กองทุน
หลักประกัน



ต าบลเขาบายศรี สุขภาพให้แก่
ชุมชน 

สุขภาพ
เทศบาลต าบล
เขาบายศรี 

49. ด้านสังคม ปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

 100,000.00 เพ่ือปูองกัน
โรคติดต่อและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าและท า
หมันสัตว์เพ่ือ
ควบคุมจ านวน 

ฉีดวัคซีน และ
ท าหมันสัตว์ใน
พ้ืนที่เทศบาล 

50. ด้านสังคม ปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

 20,000.00 เพ่ือปูองกัน
ควบคุมโรคติดต่อ
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ
และมีส่วนร่วม 

ฉีดพ่นหมอก
ควันก าจัด
ยุงลายและ
จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ด าเนินการ
พร้อม
ประชาสัมพันธ์ 

51. ด้านสังคม ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ประจ าปี 
2562 

 3,000.00 เพ่ือลดอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

ท าการรณรงค์
และตั้งจุดตรวจ
ในช่วงเทศกาล 

52. ด้านสังคม ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 
ประจ าปี 2562 

 4,500.00 เพ่ือลดอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

ท าการรณรงค์
และตั้งจุดตรวจ
ในช่วงเทศกาล 

53. ด้านสังคม ฝึกอบรมซ้อมแผน
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยประจ าปี 2562 

 15,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
และบุคลากรใน
หน่วยงานมี
ความรู้ด้านการ
ปูองกันและ
เตรียมความ
พร้อมในการ
ช่วยเหลือ

ด าเนินการ
ฝึกซ้อมแผนฯ
ให้กับพนักงาน
ดับเพลิงและ
อปพร. 



ผู้ประสบภัย 
54. ด้านสังคม โครงการแข่งขัน

กีฬาเพ่ือต้านยา
เสพติด 

 20,000.00 เพ่ือเสริมสร้างให้
ประชาชนออก
ก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ 

จัดการแข่งขัน
ฟุตบอล 11 คน 

55. ด้านสังคม โครงการส่งตัว
นักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน
ฟุตบอลชิงแชมป์
จังหวัดจันทบุรี 

 70,000.00 เพ่ือสร้างเจตคติท่ี
ดีต่อการเล่นกีฬา 
ให้กับเยาวชน
และประชาชน 
ให้มีการออก
ก าลังกายอย่าง
ต่อเนื่องและเป็น
กิจวัตรประจ าวัน 

ส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขัน
ฟุตบอล 11 คน 

56. ด้านสังคม แข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้าน 

 5,000.00 เพ่ือสร้างเจตคติท่ี
ดีต่อการเล่นกีฬา 
ให้กับเยาวชน
และประชาชนให้
มีการออกก าลัง
กายอย่างต่อเนื่อง
และเป็นกิจวัตร
ประจ าวัน 

จัดแข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้าน 

57. ด้านสังคม โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

 240,000.00 เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพด้าน
สาธารณะสุขใน
กิจกรรมต่างๆให้
มีความเหมาะสม
กับปัญหาและ
บริบทของพื้นที่ 

ประชาชนหมู่ 
1-12 ต.เขา
บายศรี อ.ท่า
ใหม่ จ.จันทบุรี 

58. ด้านเศรษฐกิจ โครงการอบรมให้
ความรู้เชื้อราไตร
โคเดอร์มา 

 10,000.00 เพ่ือให้เกษตรกร
มีความรู้ในการใช้
เชื้อราส าหรับพืช 

อบรมให้ความรู้
เชื้อราไตรโค
เดอร์มา 

59. ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ค่าเช่าพื้นที่ทิ้งขยะ  380,000.00 เพ่ือก าจัดขยะมูล
ฝอยและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

เช่าพ้ืนที่ทิ้งขยะ 



60. ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถิ่น
อาสา ปลูกปุา
เฉลิมพระเกียรติ 
"จิตอาสา สร้างปุา 
รักษ์น้ า" เทศบาล
ต าบลเขาบายศรี 

 5,000.00 เพ่ือเป็นการเฉลิม
พระเกียรติและ
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ปลูกต้นไม้ปีละ 
1,000 ต้น 

61. ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมคัด
แยกแยกขยะใน
สถานศึกษา 

 20,000.00 ลดปริมาณขยะ
จากต้นทาง และ
ลดค่าใช้จ่ายของ
เทศบาลในการ
จัดเก็บขยะ 

จัดอบรมให้
นักเรียนในเขต
พ้ืนที่ต าบลเขา
บายศรี 

62. ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

โครงการห้ามทิ้ง
ขยะในที่หรือทาง
สาธารณะ 

 20,000.00 สถานที่หรือทาง
สาธารณะมีความ
สะอาดเรียบร้อย 

จัดท าปูาย หรือ
สื่อ
ประชาสัมพันธ์
ห้ามทิ้งขยะใน
ที่หรือทาง
สาธารณะ 

63. ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการประหยัด
การใช้พลังงาน
ไฟฟูา น้ าประปา 
น้ ามันเชื้อเพลิง 
และวัสดุส านักงาน 
ทต.เขาบายศรี อ.
ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

 5,000.00 เพ่ือลดปริมาณ
การใช้ไฟฟูา 
น้ าประปา น้ ามัน
เชื้อเพลิงและวัสดุ
ส านักงาน 

การใช้พลังงาน
ไฟฟูา 
น้ าประปา น้ า
มันฯ ลดลงร้อย
ละ 5 เมื่อเทียบ
กับเวลาช่วง
เดือนเดียวกัน 

64. ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดการ
ขยะอินทรีย์และ
จัดท าถังขยะเปียก
ในครัวเรือนตาม
แผนปฏิบัติการ 
"แยกก่อนทิ้ง" 

 20,000.00 ลดปริมาณขยะ
จากต้นทาง และ
ลดค่าใช้จ่ายของ
เทศบาลในการ
จัดเก็บขยะ 

จัดอบรมในเขต
พ้ืนที่ต าบลเขา
บายศรี จ านวน 
1 ครั้ง 

65. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการประชุม
ประชาคม 
ประจ าปี 2562 

 10,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมกับ
เทศบาลและเป็น

จัดประชุม
ประชาคม
หมู่บ้านและ
ประชาคม



ช่องทาง
เสริมสร้างความ
เข้าใจของรัฐและ
ประชาชน 

ต าบลทุกแห่ง
และประชุม
ประชาคม
ต าบลและ
หมู่บ้าน 

66. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

 20,000.00 เพ่ือพัฒนา
ระบบงานแผนที่
ให้ใช้จัดเก็บ
ข้อมูลได้ทั้งต าบล 

จัดท าโครงการ
แผนที่ภาษีเพ่ือ
ปรับปรุงข้อมูล
ฐานข้อมูลของ
การจัดเก็บ
รายได้ให้เป็น
ปัจจุบัน,ถูกต้อง
,มากขึ้น 

67. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการปรับปรุง
ระบบเครื่องเสียง
ห้องประชุมสภา 

 72,000.00 เพ่ือใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงานต่างๆ
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ไมโครโฟน
ประชุม ชุด
ประธาน STAR 
รุ่น CM-2200 -
ไมโครโฟน
ประชุม ชุดผู้
ร่วมประชุม 
STAR รุ่น CM-
2201 -เครื่อง
ควบคุม
ไมโครโฟนชุด
ประชุม STAR 
รุ่น PS-2500 

68. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

จัดท าปูาย
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
ภายในส านักงาน
และนอก
ส านักงานเทศบาล
ต าบลเขาบายศรี 
 
 

 50,000.00 เพ่ือให้ความ
สะดวกส าหรับ
บริการประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ 

จัดท าปูาย
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 



69. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

ปรับปรุงทาสี
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลเขา
บายศรี หมู่ 10 ต. 
อ.ท่าใหม่ จ.
จันทบุรี 

 207,000.00 เพ่ือให้ความ
สะดวกส าหรับ
บริการประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ 

ปรับปรุงทาสี
อาคาร
ส านักงาน 

70. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

 400,000.00 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภา 
ทต.เขาบายศรี 

จัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี
และสมาชิก
สภา ทต.เขา
บายศรี 

71. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 
 
 
 
 
 
 

โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงภายใน
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลเขา
บายศรี 

 89,000.00 เพ่ือให้ความ
สะดวกส าหรับ
บริการประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ 

ซ่อมแซม
ปรับปรุงภายใน
อาคาร
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
เขาบายศรี 

72. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการงานจัดท า
ปูายเขตควบคุม
อาคารและขุดดิน
ถมดิน ภายใน
ต าบลเขาบายศรี 

 65,000.00 เพ่ือให้ความ
สะดวกส าหรับ
บริการประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ 

จัดท าปูายเขต
ควบคุมอาคาร
และขุดดินถม
ดิน ภายใน
ต าบลเขา
บายศรี 

 

 
 ฉ.การใช้จ่ายงบประมาณ 
        เทศบาลต าบลเขาบายศรี มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
 งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 57 โครงการ จ านวนเงิน 40,681,097 
 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 57 โครงการ จ านวนเงิน 40,681,097 ล้านบาท สามารถ
 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้

ผูกพัน/ 
ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

18 24,527,100.00 18 24,527,100.00 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

17 2,904,890.10 17 2,904,890.10 

ด้านสังคม 13 12,511,428.00 13 12,511,428.00 
ด้านเศรษฐกิจ 1 10,000.00 1 10,000.00 
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 406,150.00 3 406,150.00 

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

5 321,529.00 5 321,529.00 

รวม 57 40,681,097.10 57 40,681,097.10 

    

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลเขาบายศรี ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะ เวลา
การด าเนิน  
งาน 

1. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
สายโปุงกวาง-
เขาแกลตหมู่ 1 
ต าบลเขาบายศรี 
อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

9,907,000.00 9,885,000.00 2/2562 01/02/2562 60 



2. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงผิว
จราจร พร้อมปู
ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนก
รีต สายหนอง
ฉวี-เขาแกลต ม.
6 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

9,907,000.00 9,896,250.00 3/2562 02/02/2562 60 

3. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคลอง
กะพง ซอย 14 
หมู่ 9 ต าบลเขา
บายศรี อ าเภอ
ท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 

 171,000.00 168,000.00 21/2562 19/08/2562 90 

4. 
 
 
 
 
 
 

ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
รุจิรวงค์ - วัด
ธรรมหรรษาราม 
ซอย 2 หมู่ 10 
ต าบลเขาบายศร ี

 346,000.00 339,000.00 22/2562 19/08/2562 90 

5. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายยาง
ระหง ซอย 9 
หมู่ 10 ต าบล
เขาบายศรี 
อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 

 373,000.00 370,000.00 13/2562 15/07/2562 90 

6. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

 319,000.00 314,000.00 4/2562 05/02/2562 45 



เหล็ก สายมาบ
โอน ซอย 3 หมู่ 
11 ต าบลเขา
บายศรี อ าเภอ
ท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 

7. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเขา
บายศรี ซอย 1 
หมู่ 4 ต าบลเขา
บายศรี อ าเภอ
ท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 

 277,000.00 273,000.00 7/2562 07/02/2562 45 

8. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายมาบ
โอน ซอย 6 หมู่ 
11 ต าบลเขา
บายศรี อ าเภอ
ท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 

 319,000.00 292,000.00 18/2562 25/07/2562 90 

9. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเขาสุ
กิม ซอยสอง
ต าบล หมู่ 12 
ต าบลเขาบายศรี 
อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 
 
 

 360,000.00 354,000.00 14/2562 15/07/2562 90 



10. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายน้ าถ้ า 
ซอย 2 หมู่ 7 
ต าบลเขาบายศรี 
อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 

 442,000.00 408,400.00 5/2562 07/02/2562 45 

11. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเขา
บายศรี ซอย 4 
หมู่ 5 ต าบลเขา
บายศรี อ าเภอ
ท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 

 277,000.00 273,000.00 8/2562 07/02/2562 45 

12. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
หนองบัว-ห้วง
มะไฟ หมู่ 8 
ต าบลเขาบายศรี 
อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 

 354,000.00 349,000.00 15/2562 15/07/2562 90 

13. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเขาสุ
กิม ซอย 7 หมู่ 
12 ต าบลเขา
บายศรี อ าเภอ
ท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 
 

 354,000.00 326,000.00 12/2562 08/05/2562 90 



14. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมขนาด
ช่องระบายน้ า 
ถนนสายยาง
ระหงซอย 13 
หมู่ 10 ต าบล
เขาบายศรี 
อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 

 314,000.00 293,450.00 6/2562 07/02/2562 45 

15. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.สาย
ทางเข้าสระเก็บ
น้ าหนองฉวี ม.6 

 197,000.00 193,000.00 20/2562 16/08/2562 90 

16. 
 
 
 
 
 
 

ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายมาบ
โอน ซ. 7 ม.11 
ต.เขาบายศรี อ.
ท่าใหม่ จ.
จันทบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 

275,000.00 273,000.00 9/2562 19/03/2562 
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17. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.สายรุจิ
รวงค-์เขาแกลต 
(ซอยคุณตา) หมู่ 
6 ต.เขาบายศรี 

 270,000.00 250,000.00 17/2562 25/07/2562 90 

18. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการซ่อมผิว
จราจรถนนสาย
โปุงกวาง-นาหวาย 
หมู่ 1 ต.เขา
บายศร ี

 270,000.00 270,000.00 23/2562 05/09/2562 45 



19. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

 471,680.00 471,680.00 105,106 31/10/2561 1 

20. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดงานอนุรักษ์
และสืบสาน
ประเพณีวันลอย
กระทง
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 15,000.00 15,000.00 16/2562 18/06/2562 3 

21. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

อนุรักษ์และสืบ
สานประเพณี 
สงกรานต์
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
ประจ าปี 2562 

 30,000.00 1,050.00 51/2562 18/06/2562 3 

22. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 
 

อาหารกลางวัน
นักเรียน 

 1,300,000.00 1,300,000.00 โรงเรียน
บ้านมาบ
โอน , บ้าน
คลอง
กะพง , 
บ้านเนิน
ดินแดง 

30/09/2562 1 



23. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

อาหารเสริม(นม)  705,200.00 330,238.40 1/2562 18/06/2562 150 

  325,301.70 5/2562 18/06/2562 100 
 
 

24. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

จ้างวิทยากร
ชาวต่างชาติ 

 95,000.00 95,000.00 โรงเรียน
มัธยมวัด
เขาสุกิม 

30/09/2562 1 

25. 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

วิทยากรท้องถิ่น
เพ่ือการศึกษา 
 
 
 
 
 

 

 243,000.00 243,000.00 โรงเรียน
บ้านมาบ
โอน , บ้าน
คลอง
กะพง , 
บ้านเนิน
ดินแดง 

30/09/2562 1 

26. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภมูิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการเยี่ยม
บ้านนักเรียน 

 2,000.00 780.00 9/2562 27/11/2561 3 



27. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
สวนหย่อมการ
เรียนรู้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
เขา 

 15,000.00 8,408.00 63/2562 10/07/2562 3 

  6,592.00 67/2562 19/07/2562 3 
28. ด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์
การแต่งกาย
แบบไทย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
เขาบายศรี 

 3,000.00 3,000.00 92/2562 09/09/2562 3 

29. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
เขาบายศรี 

 1,200.00 600.00 70/2562 21/05/2562 3 

  600.00 
 

71/2562 22/05/2562 3    

30. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภมูิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

 2,000.00 225.00 18/2562 27/11/2561 3 

  260.00 19/2562 27/11/2561 3 



31. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

ก่อสร้างหลังคา
จุดรับ-ส่งเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลเขาบายศรี 
หมู่ 10 ต าบล
เขาบายศรี 
อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 

 15,700.00 14,600.00 77/2562 11/06/2562 5 

32. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
ก่อสร้างรั้วกัน
ตกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเขาบายศรี
บ้านหนองบัว 
หมู่ 8 ต าบลเขา
บายศรี อ าเภอ
ท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 

 40,500.00 37,850.00 19/2562 16/08/2562 7 

33. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภมูิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

ปรับปรุงทาสี
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเขาบายศรี 
หมู่ที่ 10 ต าบลเขา
บายศรี อ าเภอท่า
ใหม่ จังหวัด
จันทบุร ี

 17,500.00 16,350.00 75/2562 31/05/2562 7 

34. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภมูิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการสืบสาน
ประเพณีทาง
ศาสนาแห่เทยีน
จ าน าพรรษา 

 10,000.00 375.00 89/2562 10/07/2562 3 

  8,500.00 90/2562 10/07/2562 5 
 



35. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
แหล่งเรียนรู้
เรื่องสัตว์เลี้ยง 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลเขาบายศรี
บ้านหนองบัว 

 10,000.00 10,000.00 93/2562 09/09/2562 3 

36. ด้านสังคม เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

 10,346,400.00 9,509,300.00 ผู้สูงอายุ 01/10/2561 1 

37. ด้านสังคม เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

 2,764,800.00 2,436,800.00 ผู้พิการ 01/10/2561 1 

38. ด้านสังคม เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ 

 108,000.00 93,500.00 ผู้ปุวย
เอดส์ 

01/10/2561 1 

39. ด้านสังคม แข่งขันกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชน
เทศบาลต าบล
เขาบายศรีต้าน
ภัยยาเสพติด 
การแข่งขัน
ฟุตบอล 7 คน 
ครั้งที่ 9 
ประจ าปี 2562 

 80,000.00 10,450.00 13/2562 03/12/2561 3 

  14,100.00 21/2562 03/12/2561 3 
 2,250.00 22/2562 03/12/2561 3 
    15,000.00 14,860.00 52/2561 06/08/2561  

    1,000.00 500.00 21/2561 13/12/2560  

40. ด้านสังคม กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
ต าบลเขาบายศรี 

 140,000.00 139,995.00 263 12/12/2561 1 

41. ด้านสังคม ปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

 100,000.00 675.00 45/2562 06/03/2562 3 



42. ด้านสังคม ปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

 20,000.00 16,516.00 72/2562 23/05/2562 3 

43. 
 

ด้านสังคม ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
ประจ าปี 2562 

 3,000.00 900.00 24/2562 13/12/2561 3 

  1,400.00 25/2562 14/12/2561 3 
44. ด้านสังคม ปูองกันและลด

อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล
สงกรานต์ 
ประจ าปี 2562 

 4,500.00 1,350.00 59/2562 04/04/2562 3 

45 ด้านสังคม ฝึกอบรมซ้อม
แผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยประจ าปี 
2562 

 15,000.00 675.00 115/2562 02/09/2562 3 

  7,050.00 89/2562 03/09/2562 3 
46. ด้านสังคม โครงการแข่งขัน

กีฬาเพ่ือต้านยา
เสพติด 

 20,000.00 3,000.00 46/2562 14/03/2562 3 

  5,400.00 48/2562 15/03/2562 3 
  2,250.00 49/2562 22/03/2562 3 
 9,310.00 36/2562 14/03/2562 3 
47. ด้านสังคม โครงการส่งตัว

นักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน
ฟุตบอลชิง
แชมป์จังหวัด
จันทบุรี 
 
 

 70,000.00 14,407.00 24/2562 22/01/2562 7 



48. ด้านสังคม โครงการ
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

 240,000.00 240,000.00 1268 28/08/2562 1 

49. ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการอบรม
ให้ความรู้เชื้อรา
ไตรโคเดอร์มา 

 10,000.00 3,600.00 85/2562 08/07/2562 3 

  5,950.00 86/2562 08/07/2562 3 
  450.00 87/2562 08/07/2562 3 
50. ด้านการ

อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อ
ม 

ค่าเช่าพื้นที่ทิ้ง
ขยะ 

 380,000.00 380,000.00 เทศบาล
เมือง
จันทบุรี 

01/10/2561 1 

51. ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อ
ม 

โครงการห้ามทิ้ง
ขยะในที่หรือ
ทางสาธารณะ 

 20,000.00 450.00 32/2562 16/01/2562 3 

  10,000.00 33/2562 17/01/2562 3 
52. ด้านการ

อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อ
ม 

โครงการจัดการ
ขยะอินทรีย์และ
จัดท าถังขยะ
เปียกใน
ครัวเรือนตาม
แผนปฏิบัติการ 
"แยกก่อนทิ้ง" 

 20,000.00 450.00 17/2562 17/04/2562 3 

  12,000.00 62/2562 17/04/2562 3 
 3,250.00 37/2562 17/04/2562 3 
53. ด้านการ

บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการประชุม
ประชาคม 
ประจ าปี 2562 

 10,000.00 4,610.00 30/2562 08/01/2562 3 



54. ด้านการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 20,000.00 719.00 13/2562 12/11/2561 3 

55. ด้านการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

ปรับปรุงทาสี
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบล
เขาบายศรี หมู่ 
10 ต. อ.ท่าใหม่ 
จ.จันทบุรี 

 207,000.00 172,400.00 10/2562 29/03/2562 60 

56. ด้านการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการ
ซ่อมแซม
ปรับปรุงภายใน
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบล
เขาบายศรี 

 89,000.00 83,100.00 11/2562 01/05/2562 30 

57. ด้านการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการงาน
จัดท าปูายเขต
ควบคุมอาคาร
และขุดดินถมดิน 
ภายในต าบลเขา
บายศรี 

 65,000.00 60,700.00 84/2562 27/06/2562 15 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 
เทศบาลต าบลเขาบายศรี ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

ยุทธศาสตร์ แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 50.0 66.10 22.0 25.79 18.0 24.53 18.0 24.53 18.0 24.53 

2.ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

28.0 3.71 20.0 3.03 17.0 2.90 17.0 2.90 17.0 2.90 

3.ด้านสังคม 36.0 20.40 15.0 13.94 13.0 12.51 13.0 12.51 13.0 12.51 

4.ด้านเศรษฐกิจ 12.0 4.57 1.0 0.01 1.0 0.01 1.0 0.01 1.0 0.01 



5.ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9.0 0.54 6.0 0.45 3.0 0.41 3.0 0.41 3.0 0.41 

6.ด้านการบรหิารจดัการที่ด ี 17.0 2.08 8.0 0.91 5.0 0.32 5.0 0.32 5.0 0.32 
 

 ช. ผลการด าเนินงาน 
       เทศบาลต าบลเขาบายศรี ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขต
 พ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนใน
 พ้ืนที่ตลอดจนโครงการฯต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และ
 พ้ืนที่ใกล้เคียง ดังผลการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญต่างๆที่ได้รายงานไปแล้วข้างต้น 
นายกเทศมนตรี             จึงแถลงรายงานผลการด าเนินงานในรอบปตีามแผนพัฒนาเทศบาลฯประจ าปี 2562 ที่ผ่านมา   
 ให้ที่ประชุมสภาต าบลเขาบายศรีทราบ 
มติที่ประชุม                  รบัทราบ      
ระเบียบวาระท่ี 4 : ญัตติ เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ          
 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ประธานสภา                  เรื่องการสมัคร “โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ 
 พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (กพ.สธ.) การสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 โดยเทศบาลต าบลเขาบายศรีได้มอบหมายให้หัวหน้าฝุายอ านวยการ นายนิจสินธุ์  จิตหาญ เข้ามา
 ด าเนินงาน โดยให้เทศบาลต าบลเขาบายศรีสมัครฯจึงจะให้หัวหน้าฝุายอ านวยการประชุมชี้แจงต่อ
 ที่ประชุมต่อไป  
นายนิจสินธุ์   จิตหาญ เรียน ประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านก านัน และผู้เข้าร่วม 
(ฝุายอ านวยการ) ประชุมทุกท่านครับ ผมนายนิจสินธุ์   จิตหาญ ต าแหน่ง ฝุายอ านวยการ ขอชี้แจงครับ   
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
 ราชกุมารี (อพ.สธ.).ด าเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 
 1. จัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1. ก าหนดระเบียบวาระการประชุม เรื่อง การสมัครสมาชิกฐานพรัพยากรท้องถิ่น 
 1.2  รายงานการประชุม 
 1.2.1 ผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้ 
   - ฝุายบริหาร คือ นายกฯ รองนายกฯ ปลัดฯ สมาชิกฯ หัวหน้าฝุาย ผู้อ านวยการเขต ผู้ช่วย
   ผู้อ านวยการเขต และคณะเจ้าหน้าที่ 
   - ฝุายนิติบัญญัติ คือ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขาประธานสภา และสมาชิกสภา 
   - ผู้น าท้องถิ่น คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา ผู้บริหารสถานศึกษา ปราชญ์
  ชาวบ้าน กลุ่มอนุรักษ์ และตัวแทนชุมชน 

 1.2.2 บันทึกรายงานการประชุม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   1.2.3 มติที่ประชุม เห็นชอบและพร้อมด าเนินการสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น (มติ
 เห็นชอบเป็นเอกฉันท์) 
 1.2.4 หลักฐานรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 2. จัดเอกสารประกอบการสมัคร 
 เอกสารหมายเลข 1 หนังสือราชการขอสมัครเป็นสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 
    เอกสารหมายเลข 2 แบบสอบถามข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประเมินความพร้อมขององค์กร 
    เอกสารหมายเลข 3 แผนที่แสดงขอบเขต ภูมิศาสตร์ และมาตราส่วน 
 เอกสารหมายเลข 4 รายงานการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                    เนื้อหาการสมัครโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ ดังนี้ 
  4.1 ที่มาและความส าคัญในการสนองพระราชด าริฯ 
   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ได้เริ่มต้นในปี พ.ศ. 
  2553จากท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบทอดงานอนุรักษ์ 
  ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มีความศรัทธาในพระราชด าริที่ทรงท าเพ่ือ 
  ผลประโยชน์แท้แก่มหาชนชาวไทยจึงได้ด าเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน 
  เนื่องมาจากพระราชด าริฯบางประการในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
  ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
  พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถาบัน 
  องค์กรต่างๆ และ ประชาชนทั่วไป ที่สนใจได้มีโอกาส ปฏิบัติงานศึกษาในด้านต่างๆ  ทั้งทรัพยากร 
  กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม ที่มีอยู่ในประเทศไทย ได้ศึกษาวิธีการทาง
  วิทยาศาสตร์ รวบรวมเป็นหลักฐานไว้ และเพ่ือเป็นสื่อระหว่าง สถาบัน โรงเรียน องค์กร   
  ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ที่ท าการศึกษาให้สามารถร่วมใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน สามารถ 
     ด าเนินการได้ก้าวหน้าเป็นประโยชน์ในทางวิชาการได้ นอกจากนั้น ทรงพระราชทานแนวทางการ 
  อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ควรอนุรักษ์พันธุ์ที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจไว้ด้วย 
  4.2 พระราชด าริฯบางประการ 
   “การอนุรักษ์พันธุ์พืช ควรอนุรักษ์พืชที่ไม่ใช่เศรษฐกิจไว้ด้วย น่าจะมีการส ารวจพืชพรรณไม้
  ตามเกาะต่างๆเพราะยังไม่มีผู้สนใจเท่าไร  การสอนและอบรมให้เด็กมี จิตส านึกในการอนุรักษ์พรรณไม้
  นั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะศึกษาและอนุรักษ์
  พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะ เกิดผลเสียเกิด
  อันตรายแก่ตนเอง” ประโยชน์ที่ได้รับ 
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  4.3 สรุปแนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
   ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
  1. ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา ที่
  อยู่ในท้องถิ่น 
  2. มีข้อมูลรายละเอียดประเภท ชนิด และประโยชน์ของพันธุ์พืชชนิดต่างๆ และข้อมูล
 ทรัพยากร กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา ที่อยู่ในท้องถิ่น เพื่อน าใช้
 ข้อมูลในการพัฒนาศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต่อไป 
    3. ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักหวง
  แหนทรัพยากรและรู้จักการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช และทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
  ทรัพยากรทาง 
    4. ท าให้ทรัพยากรท้องถิ่นคงอยู่ไม่สูญหายหรือถูกท าลาย เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้และ
  เป็นแหล่งเรียนรู้มีศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น 
    5. ชุมชนท้องถิ่น เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีจิตส านึกร่วมกันมีความรู้ความเข้าใจ 
  มีส่วนร่วม สนองพระราชด าริในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่นให้มีอยู่ตลอดไป มิให้สูญหาย  
  วัฒนธรรมภูมิปัญญา ที่อยู่ในท้องถิ่น ทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ 
  ยั่งยืน 
   งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
  ด้านที่ 1 การบริหารและจัดการ 
  ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 
 - งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
    - งานที่ 2 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
    - งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
    - งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
    - งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
ประธานสภา  ตามที่หัวหน้าฝุายอ านวยการได้ชี้แจงกับท่ีประชุมมา มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ 
ที่ประชุม                     ไม่ม ี
ประธานสภา                ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเขาบายศรี สมัครสมาชิก     

“ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). หรือไม่ 

มติที่ประชุม                  มตเิห็นชอบ“สมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น”เป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติ เรื่อง ขอใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 
ประธานสภา  ตามท่ีเทศบาลต าบลเขาบายศรีขอใช้สถานที่ก่อสร้างสาธารณะประโยชน์โดยมอบหมายให้
 นายสุนทร พิกุลหอม ต าแหน่งนิติกรช านาญการ ด าเนินการแทนนายกเทศมนตรี  เชิญชี้แจงครับ 
นายสุนทร พิกุลหอม เรียน ประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านก านัน และ   
(นิติกรช านาญการ) ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ตามท่ีเทศบาลต าบลเขาบายศรีจะด าเนินการขออนุญาตใช้และถอนสภาพที่ดิน
 สาธารณประโยชน์ประเภทที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเพ่ือใช้
 ประโยชน์ในราชการ จ านวน 2 แปลงดังต่อไปนี้ 
  1.ด าเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
 ราชพิธีบรมราชาภิเษกบนที่ดินสาธารณประโยชน์ที่นายวิญญู สุวรรณชาติ อยู่บ้านเลขท่ี 22 หมู่ที่ 4  
 ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามใบจอง (น.ส.2) เล่ม 1 
 หน้า 42 ซึ่งได้ท าหนังสืออุทิศให้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์บางส่วนกับเทศบาลต าบลเขาบายศรี มีเนื้อ
 ที่ประมาณ 4 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  2560 
   2.ด าเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าควบคุมโรคพืชทาง
 ดินบนที่ดินสาธารณประโยชน์บางส่วนมีเนื้อที่ประมาณ 308 ตารางเมตรหรือ 77 ตารางวา ตั้งอยู่หมู่    
 ที่ 11 ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขออนุญาตใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ทั้ง 2 แปลง
 ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวง 
 การเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพ่ือประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2541 ข้อ 8 / 2.(2) ซึ่ง
 ได้ก าหนดไว้ว่า “ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาพ้ืนที่และราษฎรที่เคยใช้ประโยชน์ร่วมกันประชุม
 พิจารณาให้ความเห็นว่าจะขัดข้องในการขอใช้และถอนสภาพหรือไม่ อย่างใด”ประกอบกับผู้มีอ านาจ 
 หน้าที่ในการดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นอ านาจ
 หน้าที่ของนายอ าเภอร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
 การดูแลรักษาและคุ้มครองปูองกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  
 พ.ศ.2553 และราษฎรที่เคยใช้ประโยชน์ร่วมกันบนที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 11  
 ต าบลเขาบายศรี โดยราษฎรทั้งสองหมู่บ้านดังกล่าวได้มีการประชุมและพิจารณาโดยให้ความเห็นว่า ไม่
 ขัดข้องที่จะให้เทศบาลต าบลเขาบายศรีเข้าใช้ประโยชน์ในราชการและถอนสภาพในที่ดิน
 สาธารณประโยชน์ทั้งสองแปลงดังกล่าวแล้ว 
   ดังนั้น จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี เพ่ือพิจารณาและมีมติให้ความ
  เห็นชอบโดยไม่ขัดข้องที่จะให้เทศบาลต าบลเขาบายศรีเข้าใช้เพ่ือประโยชน์ในราชการและถอนสภาพใน
  ที่ดินสาธารณประโยชน์ทั้งสองแปลงดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
ประธานสภา  ตามท่ีนิติกรฯได้ชี้แจงกับท่ีประชุมมา มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ 
ที่ประชุม                     ไม่ม ี
ประธานสภา                ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถาม 
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ประธานสภา  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ของเทศบาลต าบลเขาบายศรี  
ที่ประชุม                     มตเิห็นชอบ จ านวน 9 เสียงเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี 6ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาลต าบลเขาบายศรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประธานสภาฯ    ข้อกฎหมาย หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808/ ว 3866 ถึงส านักงานส่งเสริมการปกครอง 
 ท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว  5164  ลงวันที่  
 29 สิงหาคม  2562 เรื่อง  ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และ
 สามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  จึงได้ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือให้
 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล5 ด้าน ซึ่งปลัดกระทรวงโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
 กระทรวงมหาดไทยอนุมัติ ยกเว้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการ 
  ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้  โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
  เงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89  และให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสม
 ส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนตาม
 ความจ าเป็น โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อ
 สภาท้องถิ่นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
   บัดนี้ นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี เพื่อขอความเห็นชอบจ่าย
 ขาดเงินสะสม ตามหนังสือและแนวทางปฏิบัติราชการดังกล่าวแล้ว จึงจะให้ท่านนายกเทศมนตรีได้
 แถลงและชี้แจง ต่อสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรีต่อไป 
 

นายกเทศมนตรี               เรียนที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท0808.2/ ว 5164 
 กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  29 สิงหาคม  2562  เรื่อง  ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
 การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยก าหนดมาตรการหลาย มาตรการ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐ
 โดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน และได้มอบหมายให้
 กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหา
 ความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการ
 กระตุ้นเศรษฐกิจ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนา
 ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตาม
 นโยบายของรัฐบาล  จึงได้ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
  5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  3. ด้าน
 เศรษฐกิจและสังคม  4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 5. ด้านการศึกษาและอาศัยอ านาจตามความใน 
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 ข้อ 89/1  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บ
 รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อนุมัติยกเว้นให้
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้  
 โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
 การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 
 89  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย เกิดขึ้นตามความจ าเป็น โดยค านึงถึงสถานะ ท า ง
 การเงินการคลังและต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 
 2562  เท่านั้น  เทศบาลจึงเสนอสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรีพิจารณาเห็นชอบโดยได้ใช้แนวทางการ
 ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนี้ 

 1. .ในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งนี้ เทศบาลได้ด าเนินการ คือ  
  1.1  ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่งสมทบกองทุน  
        ส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท แล้วน าไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับ
 อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย เพ่ือพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่
 สามารถน าไปใช้ได้ 
   1.2  ก่อนจะน าเงินสะสมตามจ านวนในข้อ 1.1  ไปใช้เทศบาลต าบลเขาบายศรีได้กันเงิน
 ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัย
 เกิดข้ึนตามความจ าเป็น โดยให้ค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง 

ข้อมูลเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ. วันที่ 30 กันยายน 2562 
.................................................................. 

  เงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมเทศบาลต าบลเขาบายศรี จ านวน  31,991,819.88  บาท 
  เงินทุนส ารองเงินสะสม                                               จ านวน  13,242,048.02  บาท 
  เงินสะสมที่ใช้ได้                                                       จ านวน  11,546,768.63  บาท 
  หักส ารองกรณีจ าเป็น                                                 จ านวน   7,488,251.00  บาท 
       1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 3 เดือน เดือนละ 1,024,300 = 3,072,900.-บาท 
      2. เงินเดือนฝุายการเมืองและฝุายประจ า จ านวน 3 เดือน เดือนละ 1,087,468 =  3,262,404.-บาท 
       3. เงินเดือนค่าจ้างเหมาบริการได้ท าสัญญาไว้แล้วทั้งปีกันไว้ จ านวน 3 เดือน เดือนละ                
 234,000 = 702,000.-บาท 
       4. กรณีสาธารณภัย  10% = 450,947.-บาท 
  เงินสะสมที่สามารถจ่ายได้                                           จ านวน   4,058,517.63   บาท 
  2. ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อเทศบาลน าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน
 นโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 
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     2.1  โครงการหรือกิจการที่เทศบาลจะด าเนินการตรวจสอบแล้วอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
 เทศบาลตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (2561-2565)  ด้านบริการชุมชนและสังคม  กิจการที่เป็นการ
 เพ่ิมพูนรายได้ของเทศบาลหรือกิจการที่จัดท าขึ้นเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนในต าบล 
 เขาบายศรีและเป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาล 5 ปี (2561-2565) (เอกสารแผนฯแนบท้าย) 
      2.2  เทศบาลต าบลเขาบายศรีจะน าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
  เดือดร้อนของประชาชน โดยเสนอโครงการ  ดังนี้ 
   2.2.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุจิรวงค์-วัดธรรมหรรษาราม ซอย 1 หมู่ 10 

ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. (ตามแบบ ท1 -01) พร้อมปูาย

ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ปูาย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  จ านวนเงิน 315,000 บาท  

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้าง

 พ้ืนฐาน 

 2. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาบายศรี – หนองบัว ซอย 1 หมู่ 3 ต าบลเขา

บายศรี อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร  หนา 

0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม. (ตามแบบ ท1-01) พร้อมปูายประชาสัมพันธ์

โครงการจ านวน 1 ปูาย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน จ านวนเงิน 192,000 บาท 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้าง

 พ้ืนฐาน 

 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ าถ้ า ซ.2 หมู่ 7 ต าบลเขาบายศรี อ าเภอ    

ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปริมาณงานขนาดผิวจราจร  กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

คิดเป็นพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. (ตามแบบ ท1-01) พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 

1 ปูาย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน จ านวนเงิน 219,000 บาท  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเชื่อมสองพ่ีน้องภายใน หมู่ 8 ต าบลเขาบายศรี อ าเภอ     

ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่     

คสล.ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม. (ตามแบบ ท1-01) พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ปูาย 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  จ านวนเงิน 192,000 บาท  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้าง

 พ้ืนฐาน 



- 48 - 

 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบโอน ซอย 10 หมู่ 11 ต าบลเขาบายศรี  

อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือคิดเป็นพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. (ตามแบบ ท1-01) พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ

จ านวน 1 ปูาย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนจ านวนเงิน 315,000 บาท     

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาสุกิม – เนินมะหาด ซอย 6 หมู่ 12 ต าบล    

เขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปริมาณงานขนาดผิวจราจร  กว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่  คสล.ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.  (ตามแบบ ท1-01) พร้อมปูาย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  จ านวนเงิน  315,000 บาท  

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   7. โครงการซ่อมผิวจราจรถนนสายสุขุมวิท-คลองก่อง หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร คิดพ้ืนที่เสริม

 ผิว 930 ตร.ม.  โดยเสริมผิว Asphaltic concrete จุดที่ช ารุด หมู่ 6  ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่  

  จังหวัดจันทบุรี (ตามแบบกรมทางหลวงชนบท) พร้อมปูายประชาสัมพันธ์ โครงการ จ านวน 1 ปูาย 

 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  จ านวนเงิน 301,000 บาท  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    8. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดช่องระบายน้ า 2.50xม.2.50ม.x6 ม. ถนนสายยาง

ระหง ซอย 8 หมู่ 10 ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (ตามแบบเทศบาลต าบลเขาบายศรี) 

พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนจ านวนเงิน 340,000 บาท  

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.2.2  ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  

 9. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าควบคุมโรคพืชทางดิน หมู่ 11 ต าบล

เขาบายศรี  อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี (ตามแบบเทศบาลต าบลเขาบายศรี) พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 

จ านวน 1 ปูาย ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจ านวนเงิน 810,000 บาท  

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ตามยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านเศรษฐกิจ  
   หลักการและเหตุผล 

            เทศบาลมีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมอาชีพราษฎรจึงริเริ่มให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีสนับสนุน
 ให้ใช้วิธีแก้ปัญหาโรคพืชด้วยธรรมชาติควบคุมธรรมชาติ จึงเสนอโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การ
ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าควบคุมโรคพืชทางดิน บ้านมาบโอน หมู่ 11 ต าบลเขาบายศรี ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพาะเชื้อราไตรโคเดอรมาแบบง่าย(แบบสด)และแบบชีวภัณฑ์ส าเร็จรูป(แบบแห้ง) 
รวมถึงการเก็บรักษาและการแปรรูปเพื่อจ าหน่ายและใช้ในการป้องกัน 
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 ก าจัดโรคพืชของกลุ่มเกษตรกร,เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนและชุมชนด้วยการน า
 หลักการทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกษตรต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
 ภูมิพลอดุยเดชฯได้พระราชทานไว้ โดยหวังว่าให้เกษตรกรสามารถท าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โดยเน้นลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต พัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยมีหลักการส าคัญคือให้กลุ่มชุมชน
 เป็นผู้บริหารโครงการโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง 
 ภายใต้การสนับสนุนของเทศบาล ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนแล้ว
 ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และน าไปปฏิบัติจริง 
 เกิดผลเป็นรูปธรรม ในการแก้ไขปัญหาโรคพืชได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นอันจะส่งผล 
 ต่อเนื่องให้ภาคการเกษตรของท้องถิ่นมีความมั่นคง และยั่งยืนเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ด้านการ
 จัดการศัตรูพืชเกษตรกรสวนผลไม้ ผลิตผลไม้ปลอดสารพิษจากสารเคมีตกค้าง ผลไม้คุณภาพปลอดภัย 
 แก่ผู้บริโภคส่งผลต่อสุขภาพเกษตรกร ตลอดจนสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศน์ถูกท าลายการใช้สารเคมีบาง
 ชนิดพ่นใส่ต้นไม้ เช่น ต้นทุเรียน เพ่ือปูองกันแมลงต่าง ๆ ที่จะมากัดกินใบทุเรียนหรือเงาะ ผลไม้ต่างๆ 
 แต่สารเคมีอาจท าร้ายแมลงบางชนิดที่มิได้เป็นศัตรูกับพืชผลไม้ เช่น ผึ้งช่วยผสมเกสรดอกทุเรียนหรือ 
  ผีเสื้อบางชนิดเป็นต้นเป็นเหตุให้ระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ เป็นพิษไปด้วย  การใช้ ธรรมชาติรักษา
  ความสมดุลของธรรมชาติ ในการควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชนั้น เป็นทางเลือกในการควบคุม
  ปูองกัน ก าจัดศัตรูพืชและโรคพืชช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างทั้งใน
  ร่างกายของผู้ผลิตเอง และผู้บริโภคผลไม้จากเกษตรกร ธรรมชาติที่ว่านี้คือ เชื้อราไตรโคเดอร์มาแต่เชื้อ
  ราไตรโคเดอร์มา ดังกล่าวนี้ ต้องเพาะหรือผลิตขึ้นมา แต่ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรไม่มีอาคาร สถานที่ ใน
  การท างาน เทศบาลจึงเสนอโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมาวัตถุประสงค์เพ่ือ สร้างแหล่ง
  ผลิต แหล่งเรียนรู้แหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเชื้อราไตรโคเดอรมาให้กับสมาชิกกลุ่มและ 
  เกษตรกรผู้สนใจในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้สภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป  

 2.2.3  ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม  
         10. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ 4 ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
(ตามแบบโยธาธิการและผังเมือง , ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเขาบายศรี) พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวนเงิน 1,005,000 บาท 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ตามยุทธศาสตร์ที ่6  ด้านบริหารจัดการที่ดี 
โดยมีรายละเอียดโครงการสวนสาธารณะ ดังนี้ 

   รายละเอียดตามหมวดงาน  
  หมวดงานที่ 1 หมวดงานปรับปรุงห้องน้ า   จ านวนเงิน  156,238.48  บาท 
  หมวดงานที่ 2 หมวดงานปูายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติจ านวนเงิน221,403.18  บาท 
  หมวดงานที่ 3 หมวดงานพ้ืนที่วางเครื่องออกก าลังกาย จ านวนเงิน  323,406.11  บาท 
  หมวดงานที่ 4 อุปกรณ์ออกก าลังกาย 23 ชุดและชุดโต๊ะม้าสนามสี 20 ชุดจ านวนเงิน301,787.00บาท 
  ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ   1  ปูาย   จ านวนเงิน   3,000         บาท
  รวมเงิน                                                    จ านวนเงิน    1,005,834.77   บาท 



- 50 - 
       หลักการและเหตุผล 

     ด้วยเทศบาลต าบลเขาบายศรีมีนโยบายที่จะพัฒนาพ้ืนที่ตั้งบริเวณบ้านเขาบายศรีหมู่ที่ 4 ให้
  เป็นสวนสาธารณะ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกก าลังกาย และจัดงานพิธีการ ตามเทศกาลต่างๆ โดย
  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้
  มีพ้ืนที่ออกก าลังกายและพักผ่อนและยังเป็นการสร้างเมืองน่าอยู่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
  เขตต าบลเขาบายศรีตลอดจนเพ่ือให้โครงการเป็นจุดเริ่มต้นในการฟ้ืนฟูเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของ
  ศาลเจ้าเขาบายศรีและส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบลเขาบายศรี โครงการมีพ้ืนที่  ทั้งหมดจ านวน 4 ไร่ 
  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 1995 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 
  กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดจันทบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโครงการและ 

 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เทศบาลต าบล     
  เขาบายศรี จึงได้พิจารณาจัดท าและเข้าร่วมโครงการเพ่ิมสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน 
  เขาบายศร ี“โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม 
  ราชาภิเษก” ดังกล่าวนี้ 

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน

  โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
  2. เพ่ือเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมประสานพลังความสามัคคีโดยการรวมพลังจิตอาสา ร่วมแรงร่วม

  ใจกันท าประโยชน์เพื่อสังคม โดยน้อมน าแนวพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางการ
  ด าเนินการ 

   3. เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวที่
  เปรียบเสมือนปอดของชุมชนเขาบายศรี  
        4. เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานที่ส าหรับท ากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ และออกก าลังกาย  
                   รวมเป็นเงินขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสะสม ครั้งนี้ทั้งสิ้น จ านวน 4,049,000 บาท เพ่ือเสนอให้สภา

  เทศบาลต าบลเขาบายศรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
ประธานสภา  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงกับท่ีประชุมมา มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ 
 

ที่ประชุม                     ไม่ม ี
 

ประธานสภา                ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถาม 
 

ประธานสภา  ขอมติที่ประชุมว่าอนุมัต/ิเห็นชอบ จ่ายขาดเงินสะสะสมของเทศบาลต าบลเขาบายศรี  
 

ที่ประชุม                     มตเิห็นชอบ จ านวน 9 เสียงเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี 7  ญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประธานสภา      อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 
 38 วรรคแรก“ ญัตติทั้งหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นและมีสมาชิกสภา
 ท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน ”  
      บัดนี้ ท่านนายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
 งบประมาณ 2563 ตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สภาเทศบาลต าบล
 เขาบายศรีพิจารณาเห็นชอบ ในการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
 งบประมาณ 2563โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  นี้มีในข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง คือระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวดที่ 4
 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
 อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    
   ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย ใน
 การพิจารณาญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 โอนตั้งจ่าย 
 รายการใหม่ จึงจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี เ พื่อให้สภาเทศบาลต าบล
 เขาบายศรีได้พิจารณา อนุมัติ โดยจะให้ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงใน รายละเอียด โครงการที่ขออนุมัติ
 โอนงบประมาณฯ ที่จะให้สภาได้พิจารณา  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรี           เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมขอชี้แจงรายละเอียด โครงการ ที่ขออนุมัติ 
  โอนงบประมาณฯ ของเทศบาลต าบลเขาบายศรี ดังนี้ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงานเทศบาล ประกาศใช้ประจ าปี งบประมาณ 
  พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น เทศบาลมีความจ าเป็นที่จะขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
  2563 จ านวน 5 รายการ ดังนี้ 

  

 กองช่าง 
 ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 1) งบ  ลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 รายการ  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 ขออนุมัติโอนเพิ่มจ านวน  100,000 บาท 
  โอนมาจาก 
  กองช่าง   
  งบ  ด าเนินงาน ค่าวัสดุ 

 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    ตั้งไว้  290,000  บาท 
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   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ในการปฏิบัติงานของรถยนต์ส่วนกลาง  และ
 เครื่องจักรกลของเทศบาลต าบลเขาบายศรีและเครื่องจักรกลที่เทศบาลต าบลเขาบายศรีขอรับการ
 สนับสนุนของหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเครื่อง  น้ ามันจารบี  ฯลฯ  
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
  ขออนุมัติโอนลดจ านวน 100,000  บาท  
 

 ส านักปลัด   
 ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการเพิ่มเติม 
 2) งบ  ลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

 รายการ  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   ตั้งไว้  80,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 ขออนุมัติโอนเพิ่มจ านวน  301,600 บาท 
 โอนมาจาก 
  1) งบ ด าเนินงาน  ค่าใช้สอย  
 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
 รายการ  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก      ตั้งไว้   1,512,000  บาท  
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้  
 1. ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการเทศบาลต าบลเขาบายศรี 1 ราย  จ านวน 12 เดือน  
 2. ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะในพื้นที่เทศบาลต าบลเขาบายศรี 4 ราย  จ านวน 12 เดือน   
 3. ค่าจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม ต้นไม้ สนามหญ้า และดูแลภูมิทัศน์ 7 ราย  จ านวน 12 เดือน  
 4. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 1 ราย  จ านวน 12 เดือน 
 5. ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ 1 ราย จ านวน 12 เดือน 
 6. ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 1 ราย จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
  ขออนุมัติโอนลดจ านวน 200,000  บาท  
 

  โอนมาจาก 
 2) งบ งบกลาง  งบกลาง  
 ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน         

 รายการ  รายจ่ายตามข้อผูกพัน      ตั้งไว้   871,751  บาท  
  - ช าระหนี้ คชก. ตั้งไว้ 693,111 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระหนี้ คชก.พร้อมดอกเบี้ย (ตาม
 หนังสืออ าเภอท่าใหม่ ที่ จบ 0037.10/ว 1361 ลงวันที่ 7มิถุนายน 2553)ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
    - เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ตั้งไว้ 140,000 บาท เพื่อจ่าย 
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 เป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
 สุขภาพแห่งชาติ เรื่องการก าหนดเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล
 ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 29 
 กันยายน  2552 ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลง
 วันที่ 5ก.ค.61 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม หน้า 
 128 ล าดับที่ 2 

   - เงินค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 38,640 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
  บ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายของ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ปรากฏในแผนงานงบกลาง      
  ขออนุมัติโอนลดจ านวน 101,600  บาท  
 รวมโอนลดจ านวน 301,600  บาท 
 

 ส านักปลัด   
 ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 3) งบ  ลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 รายการ  จ้างเหมาจัดท าอักษรแสตนเลสภาษาอังกฤษพร้อมติดตั้ง (ตามแบบเทศบาลต าบลเขาบายศรี)   
 ตั้งไว้  29,000  บาท  

 - จ้างเหมาจัดท าอักษรแสตนเลสภาษาอังกฤษพร้อมติดตั้ง (ตามแบบเทศบาลต าบล  
 เขาบายศรี) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 ขออนุมัติโอนเพ่ิมจ านวน 29,000 บาท 
 โอนมาจาก 
 1) งบ งบกลาง  งบกลาง  
 ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน         
 รายการ  รายจ่ายตามข้อผูกพัน      ตั้งไว้    871,751  บาท  
    - ช าระหนี้ คชก. ตั้งไว้ 693,111 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระหนี้ คชก.พร้อมดอกเบี้ย (ตาม
  หนังสืออ าเภอท่าใหม่ ที่ จบ 0037.10/ว 1361 ลงวันที่ 7มิถุนายน 2553)ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
    - เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ตั้งไว้ 140,000 บาท เพ่ือจ่าย
 เป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
 สุขภาพแห่งชาติ เรื่องการก าหนดเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล
 ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 29 
 กันยายน 2552 ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
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  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลง
 วันที่ 5 ก.ค.61 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม หน้า 
 128  ล าดับที่ 2 
     - เงินค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 38,640 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
  บ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายของ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ปรากฏในแผนงานงบกลาง      
  ขออนุมัติโอนลดจ านวน 21,500 บาท  
 

 โอนมาจาก 
 2) กองช่าง 
 งบ  ด าเนินการ  ค่าวัสดุ 
 ประเภท วัสดุก่อสร้าง     ตั้งไว้  300,000  บาท 
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ค้อน คีม ขวาน เลื่อย ตลับเมตร สี  
 ยางมะตอย ปูนซีเมนต์ แผ่นเหล็ก ปูน หิน  ทราย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
  ขออนุมัติโอนลดจ านวน 7,500  บาท  
  รวมโอนลดจ านวน 29,000  บาท 

  

 ส านักปลัด   
 ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 4) งบ  ลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 รายการ  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)   ตั้งไว้  4,300  บาท  
  (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
   -  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
 ผู้ผลิต  
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
 (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
 หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
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   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom   
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 ขออนุมัติโอนเพิ่มจ านวน 4,300  บาท 
 

 โอนมาจาก 
 กองช่าง 

  งบ  ด าเนินการ  ค่าวัสดุ 
  ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    ตั้งไว ้ 290,000  บาท 

  - เ พ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ในการปฏิบัติงานของรถยนต์ส่วนกลาง  และ
 เครื่องจักรกลของเทศบาลต าบลเขาบายศรีและเครื่องจักรกลที่ เทศบาลต าบลเขาบายศรีขอรับการ
 สนับสนุนของหน่วยงานอื่น ๆ เช่น  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี  ฯลฯ  ป ร า ก ฏ ใ น
 แผนงานเคหะและชุมชน   

 ขออนุมัติโอนลดจ านวน 4,300  บาท  
  

  งานการรักษาความสงบภายใน 
 ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 5) งบ  ลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

 รายการ  รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)      ตั้งไว้  180,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซี
 ซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏใน
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
   รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง 
 เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
 1) เครื่องยนต์ดเีซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
 2) มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด ส าหรับยกเตียงผู้ปุวยเข้า - ออก 
 3) มีตู้เกบ็ท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ทีแ่ขวนน้ าเกลือ 
 4) ห้องพยาบาลมีตูใ้ส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 
 5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ ์
 6) เครื่องสญัญาณไฟฉกุเฉนิ พร้อมเครื่องขยายเสียง 
 7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 
 (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเขน็ ปรับเป็นรถเข็นได ้
 (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
 (3) เครื่องส่องกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์ 
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 (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
 (5) ชุดปูองกนักระดูกคอเคลื่อน 
 (6) ชุดเฝือกลม 
 (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส าหรับส่งท่อก๊าซ 
 (8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น 
 (9) เก้าอีเคลื่อนย้ายผู้ปุวยชนิดพับเก็บได้ 
 (10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
 โดยจ่ายมาจากเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
 การบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 820,000 บาท รวมเป็นเงิน
 ทั้งสิ้น 1,000,000 บาท 
 ขออนุมัติโอนเพิ่มจ านวน 180,000  บาท 
 โอนมาจาก 
 1) ส านักปลัด 
  งบ  ด าเนินการ  ค่าวัสดุ 
 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้  300,000  บาท 
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ในรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ า  
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  ขออนุมัติโอนลดจ านวน 100,000  บาท  
  โอนมาจาก 
 2) กองช่าง 
  งบ  ด าเนินการ  ค่าวัสดุ 
 ประเภท วัสดุก่อสร้าง     ตั้งไว้  300,000  บาท 
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ค้อน คีม ขวาน เลื่อย ตลับเมตร สี  
 ยางมะตอย ปูนซีเมนต์ แผ่นเหล็ก ปูน หิน  ทราย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 ขออนุมัติโอนลดจ านวน 80,000  บาท  
 รวมโอนลดจ านวน 180,000  บาท 
 รวมโอนงบประมาณทั้งสิ้น  614,900 บาท 
 

ประธานสภาฯ            - มีสมาชิกท่านใด จะอภิปราย สอบถามหรือไม่ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม                   - ไม่มี  
 

ประธานสภาฯ           - ถ้าไม่มี ก็ขอมติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น
ให้การรับรองลงมติ ด้วยครับ 

มติที่ประชุม               มตอินุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 จ านวนทั้งสิ้น 5 รายการ ด้วยมติเอกฉันท ์
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ระเบียบวาระท่ี6:  ญัตติเรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 
 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯท่านใด มีเรื่องอ่ืนๆ จะเสนอต่อที่ประชุมสภาอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธานสภา   ถ้าท่ีประชุมสภาไม่มีเรื่องอ่ืนๆที่ จะเสนอต่อที่ประชุมอีก บัดนี้หมดวาระการประชุมแล้ว  ผม
ขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี แต่เพียงเท่านี้ และขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ      
ท่านผู้มีเกียรติ ที่เข้าร่วมประชุมกันในวันนี้ทุกท่าน ขอขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา 16.30  น. 
 

(ลงชื่อ)                                          บันทึกรายงานการประชุม 
   (นายนพรัตน์ สุวรรณโชติ) 
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี 

                                                             (ลงชื่อ)                       ผู้รับรอง   
        (นายบัญชา  โพธิหัง) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาบายศรี 
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