
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. ๒๕62  คร้ังที ่3    

วันพฤหัสบดีที ่12 กันยายน 2562 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา 

*********************** 
ผูมาประชุม 
๑.   นายพศิน            ธิติมงคล ประธานสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
2.  นายคชศักดิ์         รอดบุญลือ รองประธานสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
3.   นายภักดี            แดงสอน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
4. นายภิญโญ          กระสินธุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
5. นายจีรศักดิ์ ศรีมวง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
6. นายวสุ ปริยพาณิชย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
7.  นายเทียน            ไขลือนาม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
8. นายไพรวัลย        สินลอมทรัพย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
9.  นายณัฐพงศ         ทรัพยอินทร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
10. นางอรพินธุ จิตตสวาง รองปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ 
ผูไมมาประชุม 
1. นายสุชาติ           เข็มสม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
ผูเขารวมประชุม 
๑. นายณัฐวัฒน          ปริยพาณิชย นายกเทศมนตรีตําบลศาลายา 
2. นางสาวศศิกานต กัลยา รองนายกเทศมนตรีตําบลศาลายา 
3.   นางมาลิณี เลาหสุวรรณพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลศาลายา 
4.   นายวิรัลพัชร วณิชวิรนันทกุล ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลศาลายา 
5.   นายมานพ  เกิดแดง  ปลัดเทศบาล 
6.   นางสาวจําเนียร สวามีชัย รองปลัดเทศบาล 
7.   วาท่ีรอยตรีเสนห  สุพุทธี หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
8. นายปรีชา เอียดขวัญ ผูอํานวยการกองชาง 
9. นายปริญญา คงแยม ผูอํานวยการกองการศึกษา 
10.นางสุชารินี แกววรรณฤทธ์ิ รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองคลัง 
11. นางเบ็ญจมาศ มีประมูล หัวหนาฝายอํานวยการ 
12. จาเอกบุญภา กล่ินมัคผล หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
13.นายวัฒนา รักษชุมคง หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
14. จาเอกธนัท พวงดอกไม หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
15. นางสาวชนกานต     ท่ึงในธรรม เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
16.นางสวรส คุมฤทธ์ิ ผูชวยพัฒนาชุมชน 
17. นางสาวพัชรินทร ขวัญคาวิน ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล 

 
/18.นางสาว... 
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18. นางสาววันดี ทวีสุข ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล 
19. นางสาวมนตรี บุบผาสวย ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

เร่ิมประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
นางอรพินธุ  จิตตสวาง   -   เมื่อไดเวลานัดประชุม เลขานุการสภาฯ ไดใหสัญญาณเรียนเชิญ 
(เลขานุการสภาฯ)      สมาชิกสภาฯ  เขาหองประชุม 

-  เลขานุการสภาฯ เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย 
     ประกาศสภาเทศบาลตําบลศาลายา 

เร่ือง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา สมยัสามัญ  
สมัยที่ 3 คร้ังที่ 3 ประจําป พ.ศ. ๒๕62 

                            ………………………………………… 
 

    ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา เมื่อวันท่ี 30 
มกราคม 2562  ไดกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 
3 ประจําป พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแตวันท่ี  1 – 30  สิงหาคม  2562  และ
ไดขอขยายเวลาออกไปอีก 15 วัน ตั้งแตวันท่ี 31 สิงหาคม – 14 
กันยายน 2562 นั้น 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.๒๔๙6  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4)  พ.ศ. ๒๕62  และขอ ๒๒  
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  ประกอบกับ
ประกาศจังหวัดนครปฐม เร่ือง ขยายเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 
ประจําป พ.ศ.2562 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 อนุญาตใหเทศบาล
ตําบลศาลายา ขยายเวลาสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจําป 
พ.ศ. 2562 ออกไปอีก 15 วัน ตั้งแตวันท่ี 31 สิงหาคม 2562 – 14 
กันยายน 2562 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา  สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. ๒๕62 คร้ังท่ี 3 ในวันท่ี 12  กันยายน  
2562    
                 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
                 ประกาศ ณ วันท่ี   6  กันยายน   พ.ศ. ๒๕62 

 
                                                                  (ลงชื่อ)      นายพศิน     ธิติมงคล 

                                             (นายพศิน     ธิติมงคล) 
                                                                 ประธานสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
 
 
 
 

        /นายพศิน.. 
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นายพศิน   ธิติมงคล   -   สวัสดี ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  
(ประธานสภาฯ)                  ศาลายา และทานผูมีเกียรติ ทุกทาน  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล 

    ตําบลศาลายา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจําป พ.ศ. ๒๕62 คร้ังท่ี 3 
    บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอ 
    เปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง  ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีประชุม 

1.1 การแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)ของเทศบาล
ตําบลศาลายา (คร้ังท่ี 1) เนื่องดวยเทศบาลตําบลศาลายา ไดจัดทําการ
แกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตําบล
ศาลายา (คร้ังท่ี 1) เสร็จเรียบรอยแลว โดยไดรับการพิจารณาอนุมัติจาก
ผูบริหารทองถิ่น และนายกเทศมนตรีตําบลศาลายาไดประกาศใช
แผนพัฒนาดังกลาว  เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรของ
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หมวด 5 การนํา
แผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 
1.2 ขอเชิญรวมพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ในวันศุกรท่ี 13 กันยายน 2562 
เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหนาท่ีวาการอําเภอพุทธมณฑล  
การแตงกายชุดกากีคอพับแขนยาว 
- รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา  สมัยสามัญ  สมยัที่ 3    
           ประจําป พ.ศ. ๒๕62  คร้ังที่ 2  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  2562   
นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
 
 
ท่ีประชุม 
นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
 
 
ท่ีประชุม 
นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม 
 

 - ขอใหสมาชิกไดตรวจสอบรายงานการประชุม มีทานใดขอแกไขถอยคํา
หรือเพ่ิมเติมขอความตอนใดหรือไม และขอเรียนวารายงานการประชุม
ดังกลาวไดผานการตรวจจากคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล
แลว เมื่อวันท่ี 26  สิงหาคม  2562  ขอเชิญครับ 
-  ไมมี 
-   เมื่อไมมีสมาชิกทานใด ขอแกไขหรือเพิ่มเติมอะไรแลว ขอเรียนถาม   
สมาชิกทานใดเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล  
ศาลายา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป พ.ศ. ๒๕62 คร้ังท่ี 2 เมื่อ
วันท่ี  20 สิงหาคม  2562 โปรดยกมือขึ้น 
-   ยกมือเห็นชอบ   8     ทาน 
-   ทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือขึ้น 
 
-   ยกมือไมเห็นชอบ........-.........ทาน   
-   งดออกเสียง................-.........ทาน 

/นายพศิน... 
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ระเบียบวาระที่ ๓  กระทูถาม  
นายพศิน   ธิติมงคล    -   มีสมาชิกทานใดจะเสนอเร่ืองดวน ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)       
ท่ีประชุม   -   ไมมี 
นายพศิน   ธิติมงคล    -   ถาไมมีผมขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 4 ครับ 
(ประธานสภาฯ)       

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ  
นายพศิน  ธิติมงคล  -  ไมมีนะครับ  ตอไประเบียบวาระท่ี 5 ครับ 
(ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองที่เสนอใหม    
       5.1 ขออนุมัติแกไขคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจายประจําป 
                   งบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองการศึกษา) 
นายพศิน   ธิติมงคล        -  ขอเชิญนายกฯ 
(ประธานสภาฯ)         
นายณัฐวัฒน   ปริยพาณิชย  -  เรียนประธานสภาฯ 
(นายกเทศมนตรีฯ)      ขาพเจาขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติแกไขคําชี้แจงประกอบงบประมาณ  
         รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองการศึกษา) 
 หลักการ 

          ตามท่ีกองการศึกษา เทศบาลตําบลศาลายา ได โอนเงิน
งบประมาณรายจาย มาตั้งจายเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 คร้ังท่ี 27/2562 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงฉบับท่ี 5 ของเทศบาลตําบล
ศาลายา หนา 13 ขอ 1 แผนงานการศึกษา หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน รายการตูเก็บเอกสารบานเล่ือนทึบขนาดไมนอยกวา 118.5 x 
40.6 x 87.8 ซม. ตูละ 5,000.- บาท จํานวน 3 ตู มาตรฐาน มอก. 
(ราคาตามทองตลาด) นั้น 

เหตุผล 
           เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลศาลายา เปนไปดวย
ความเรียบรอยและเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือใหการจัดซื้อครุภัณฑ
สํานักงานไปเปนดวยความเรียบรอย กองการศึกษามีความประสงค  ขอ
อนุมัติแก ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้  

/ขอความเดิม... 

นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
 

-   เปนอันวาสภาแหงนี้มีมติเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภา 
เทศบาลตําบลศาลายา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป  พ.ศ. ๒๕62 
คร้ังท่ี 2  เมื่อวันท่ี  20 สิงหาคม  ๒๕62   8     ทาน  ถือวาท่ีประชุม
รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
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 ขอความเดิม 

กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
         ตูเก็บเอกสารบานเล่ือนทึบขนาดไมนอยกวา 118.5 x 40.6 x 
87.8 ซม. ตูละ 5,000.- บาท   จํานวน 3 ตู มาตรฐาน มอก. (ราคาตาม
ทองตลาด)   
ขอความใหม 
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
 ตูเก็บเอกสารบานเล่ือนทึบขนาดไมนอยกวา 118.5 x 40.6 x 
87.8 ซม. ตูละ 5,000.- บาท  จํานวน 3 ตู (ราคาตามทองตลาด) 
                จึ ง เ รี ยนมา เ พ่ื อ โป รด พิ จ า รณาอนุ มั ติ ต าม ระ เ บี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  หมวด ๔ ขอ ๒๗ 

นายพศิน  ธิติมงคล  -   สมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายหรือไม ขอเชิญ 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม   -   ไมมี 
นายพศิน  ธิติมงคล  -   เมื่อไมมีทานใดอภิปรายหรือซักถามแลว ผมขอมติท่ีประชุมแหงนี้วาเห็น
(ประธานสภาฯ)      ควรอนุมัติใหแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย 
          ประจําปงบประมาณ 2562 (กองการศึกษา)  หรือไม หากเห็นควร 
         อนุมัติโปรดยกมือขึ้น 
ท่ีประชุม   -   ยกมืออนุมัติ   8     ทาน 
นายพศิน  ธิติมงคล  -   ทานใดเห็นควรไมอนุมัติ  โปรดยกมือขึ้น 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม   -   ยกมือไมอนุมัติ.........-...........ทาน 
    -   งดออกเสียง.............-............ทาน    
นายพศิน  ธิติมงคล  -   เปนอันวาสภาแหงนี้มีมติอนุมัติใหเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบ 
(ประธานสภาฯ)        งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2562 เรียบรอยแลว    
 
 

/5.2... 
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   5.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
         ไปตัง้จายเปนรายการใหม  4 รายการ (กองวิชาการ) 
นายพศิน   ธิติมงคล        -  ขอเชิญนายกฯ 
(ประธานสภาฯ)         
นายณัฐวัฒน   ปริยพาณิชย  -  เรียนประธานสภาฯ 
(นายกเทศมนตรีฯ)      ขาพเจาขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  
         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม 4 รายการ  
         (กองวิชาการ) 
 หลักการ 

  เพื่อใหเทศบาลตําบลศาลายา มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช ท่ี
เพียงพอ ไดมาตรฐาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และการใหบริการประชาชนท่ีมาติดตอราชการไดสะดวกขึ้น 

เหตุผล 
  เพ่ือใหมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมประกอบกับมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะจัดซื้อครุภัณฑได 
ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาล เปนไปดวยความเรียบรอย 
และเกิดประโยชนสูงสุด จึงเห็นควรโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑตาง ๆ ดังนี ้
โอนลด 
กองวิชาการและแผนงาน 
แผนงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
หมวดคาใชสอย 
1.ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น  
รายการ โครงการอบรมใหความรู เกี่ ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
งบประมาณตั้งไว 50,000.- บาท คงเหลือ 7,250.- บาท ขอโอนลด 
7,200.- บาท 
2. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น  
รายการ โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น งบประมาณตั้งไว 30,000.- 
บาท คงเหลือ 6,750.- บาท ขอโอนลด 5,700.- บาท 
3. ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว 800,000.- 
บาท คงเหลือ 269,466.82 บาท ขอโอนลด 8,000.- บาท 
4. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น  
รายการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณตั้งไว 50,000.- 
บาท คงเหลือ 23,400.- บาท ขอโอนลด 17,500.- บาท 

 
/หมวดคา... 
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/ประเภท... 

 
 

หมวดคาวัสดุ 
5. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร งบประมาณตั้งไว 10,000.- บาท 
คงเหลือ 10,000.- บาท ขอโอนลด 10,000.- บาท 
6. ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ งบประมาณตั้งไว 20,000.- บาท 
คงเหลือ 2,360.05 บาท ขอโอนลด 2,000.- บาท 
7. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน งบประมาณตั้งไว 50,000.- บาท 
คงเหลือ 22,100.- บาท ขอโอนลด 11,000.- บาท 
8. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร งบประมาณตั้งไว 150,000.- บาท 
คงเหลือ 20,987.- บาท ขอโอนลด 20,000.- บาท 
หมวดคาตอบแทน 
9. ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณตั้งไว 12,000.- 
บาท คงเหลือ 5,069.-  บาท ขอโอนลด 5,000.- บาท 
หมวดครุภัณฑ 
10. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการตูเก็บเอกสารกระจกบานเล่ือน 
งบประมาณตั้งไว 15,000.- บาท คงเหลือ 3,900.- บาท ขอโอนลด 
3,900.- บาท  
11. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการตูเก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ 
งบประมาณตั้งไว 15,000.- บาท คงเหลือ 4,200.- บาท ขอโอนลด 
4,100.- บาท     
รวมขอโอนลด 11 รายการ เปนเงิน 94,400.- บาท  
(-เกาหมื่นสี่พันสี่รอยบาทถวน-) 
โอนเพ่ิมไปตั้งจายเปนรายการใหม 
กองวิชาการและแผนงาน 
แผนงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
หมวดครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
1.เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562) ราคา17,000.- บาท จํานวน 3 เคร่ือง เปนเงิน 
51,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
2. เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank printer) 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562) ราคา 4,300.-บาท จํานวน 3 เคร่ือง เปนเงิน 
12,900.- บาทปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 
3. เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562) 
จํานวน 7 เคร่ือง ราคา 2,500.- บาท เปนเงิน 17,500.- บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  
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นายพศิน  ธิติมงคล  -   สมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายหรือไม ขอเชิญ 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม   -   ไมมี  
นายพศิน  ธิติมงคล  -   เมื่อไมมีทานใดอภิปรายหรือซักถามแลว ผมขอมติท่ีประชุมแหงนี้วาเห็น
(ประธานสภาฯ)      ควรอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕62 ไปตั้งจายเปนรายการใหม กองวิชาการฯ 
    จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 94,400.- บาท (-เกาหมื่นส่ีพันส่ีรอยบาทถวน-) 
    หรือไม หากเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือขึ้น 

ท่ีประชุม   -   ยกมืออนุมัติ    8     ทาน 
นายพศิน  ธิติมงคล  -   ทานใดเห็นควรไมอนุมัติ  โปรดยกมือขึ้น 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม   -   ยกมือไมอนุมัติ........-............ทาน 
    -   งดออกเสียง.............-............ทาน    
นายพศิน  ธิติมงคล  -   เปนอันวาสภาแหงนี้มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 
(ประธานสภาฯ)        งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 ไปตั้งจายเปนรายการใหม กองวิชาการฯ  
         จํานวน 4 รายการ 94,400.- บาท (-เกาหมื่นส่ีพันส่ีรอยบาทถวน-) 
   5.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
         ไปตัง้จายเปนรายการใหม 3 รายการ (สํานักปลัดฯ/งานธุรการ) 
นายพศิน   ธิติมงคล        -  ขอเชิญนายกฯ 
(ประธานสภาฯ)         
นายณัฐวัฒน   ปริยพาณิชย  -  เรียนประธานสภาฯ 
(นายกเทศมนตรีฯ)      ขาพเจาขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  
         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม 3 รายการ  
         (สํานักปลัดฯ/งานธุรการ) 
 หลักการ 

            เพื่อใหเทศบาลตําบลศาลายา  มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชสํานักงานท่ี
เพียงพอและเหมาะสม 

เหตุผล 
            เนื่องจาก อุปกรณในการปฏิบัติงานของสํานักปลัดเทศบาล ใช
งานมาเปนเวลานานแลว ดังนั้น  เพ่ือใหมีอุปกรณในการปฏิบัติงานท่ี
เพียงพอและเหมาะสม อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี และสามารถอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมาติดตอ
ราชการตาง ๆ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นควรขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ดังนี ้

/โอนลด... 

 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
4.ปายโปสเตอรสแตนเลส ขนาดไมนอยกวา 56 × 76 × 163 ซม. 
ราคา 6,500.- บาท จํานวน 2 ปาย  เปนเงิน 13,000.- บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –  2565)  
รวมขอโอนเพ่ิม 4 รายการ เปนเงิน 94,400.- บาท  
(-เกาหมื่นสี่พันสี่รอยบาทถวน-) 
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นายพศิน  ธิติมงคล  -   สมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายหรือไม ขอเชิญ 
ท่ีประชุม   -   ไมมี  
นายพศิน  ธิติมงคล  -   เมื่อไมมีทานใดอภิปรายหรือซักถามแลว ผมขอมติท่ีประชุมแหงนี้วาเห็น
(ประธานสภาฯ)      ควรอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕62 ไปตั้งจายเปนรายการใหม สํานักปลัดฯ/งานธุรการ 
    จํานวน 3 รายการ เปนเงิน 500,000.- บาท (-หาแสนบาทถวน-) 
    หรือไม หากเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือขึ้น 

/ท่ีประชุม... 

 โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป   
หมวด คาใชสอย 
๑.ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  รายการ รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว 1,445,00๐.- บาท คงเหลือ 
513,881.35 บาท ขอโอนลด 450,๐๐๐.- บาท 
๒.ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ รายการ โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี                      
งบประมาณตั้งไว 5๐,00๐.- บาท คงเหลือ 50,000.- บาท   
ขอโอนลด  ๕0,๐๐๐.- บาท 
รวมขอโอนลด  ๒  รายการ  เปนเงิน 500,๐๐๐.- บาท   
(หาแสนบาทถวน) 
โอนเพ่ิมไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป   
หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน 
๑. จัดซื้อเกาอี้ไมสําหรับรับแขก  จํานวน  ๑๐  ตัว  เปนเงิน  60,๐๐๐.- บาท  
(ราคาตามทองตลาด)ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
๒. จัดซื้อชุดรับแขกไมสัก  จํานวน  1   ชุด  ประกอบดวย  
       1. โซฟาไม 1 ท่ีนั่ง  จํานวน  4  ตัว   
       2. โซฟาไม 3 ท่ีนั่ง  จํานวน  ๑  ตัว 
       3. โตะกลางไม  จํานวน  1  ตัว  
       เปนเงิน  320,๐๐๐.- บาท (ราคาตามทองตลาด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
๓. จัดซื้อชุดรับแขกไมสัก  จํานวน  1   ชุด  ประกอบดวย  
       1. เกาอี้ไม  จํานวน  6  ตัว   
       2. โตะกลางไม  จํานวน  ๑  ตัว 
       เปนเงิน  120,๐๐๐.- บาท (ราคาตามทองตลาด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
รวมขอโอนเพ่ิม  ๓  รายการ  เปนเงิน ๕๐๐,0๐๐.- บาท  (หาแสนบาทถวน) 
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ท่ีประชุม   -   ยกมืออนุมัติ   8   ทาน 
นายพศิน  ธิติมงคล  -   ทานใดเห็นควรไมอนุมัติ  โปรดยกมือขึ้น 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม   -   ยกมือไมอนุมัติ.........-...........ทาน 
    -   งดออกเสียง............-.............ทาน    
นายพศิน  ธิติมงคล  -   เปนอันวาสภาแหงนี้มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 
(ประธานสภาฯ)        งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 ไปตั้งจายเปนรายการใหม สํานักปลัดฯ/งานธุรการ 
         จํานวน 3 รายการ 500,000.- บาท (-หาแสนบาทถวน-) 
    5.4 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
         ไปตัง้จายเปนรายการใหม 5 รายการ (สํานักปลัดฯ/งานปองกันฯ) 
นายพศิน   ธิติมงคล        -  ขอเชิญนายกฯ 
(ประธานสภาฯ)         
นายณัฐวัฒน   ปริยพาณิชย  -  เรียนประธานสภาฯ 
(นายกเทศมนตรีฯ)      ขาพเจาขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  
         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม 5 รายการ  
         (สํานักปลัดฯ/งานปองกันฯ) 
 หลักการ 

             เพื่อใหเจาหนาท่ีมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ีเพียงพอ ทันสมัยได
มาตรฐาน และสามารถปฏิบัติงานใหบริการประชาชนไดสะดวกขึ้น  

เหตุผล 
      เพื่อใหมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม ประกอบกับมีงบประมาณเหลือจายเพียงพอท่ีจะจัดซื้อครุภัณฑ
และส่ิงกอสรางตางๆได ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลเปนไป
ดวยความเรียบรอยและเกิดประโยชนสูงสุด จึงเห็นควรขออนุมัติโอน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑตางๆ ดังนี้ 
โอนลด  
สํานักปลัดเทศบาล    
แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
งานเทศกิจ  
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  
1. ประเภท เงินเดือนพนักงาน  รายการ - เงินเดือนพนักงาน  
งบประมาณตั้งไว 297,900.- บาท คงเหลือ 7,900.-บาท ขอโอนลด
เปนเงิน 7,900.- บาท 
หมวดคาตอบแทน 
2. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งบประมาณตั้งไว  
130,000.- บาท คงเหลือ 18,860.-บาท ขอโอนลดเปนเงิน 
18,000.- บาท 

/หมวดคา... 
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 หมวดคาวัสด ุ
3.วัสดุสํานักงาน งบประมาณตั้งไว 10,000.- บาท คงเหลือ 4,500.-บาท  
ขอโอนลดเปนเงิน 4,500.- บาท 
4.วัสดุกอสราง งบประมาณตั้งไว 10,000.- บาท คงเหลือ 6,476.-บาท  
ขอโอนลดเปนเงิน 2,100.- บาท 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  
ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
5. เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้งไว 923,520.- บาท  คงเหลือ 
54,880.-บาท ขอโอนลดเปนเงิน 54,800.- บาท 
6. คาตอบแทนพนักงานจาง งบประมาณตั้งไว 2,489,280.- บาท  
คงเหลือ 8,643.-บาท ขอโอนลดเปนเงิน  8,500.- บาท 
7. เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง งบประมาณตั้งไว 284,880.- บาท  
คงเหลือ 2,834.-บาท ขอโอนลดเปนเงิน  2,700.- บาท 
หมวดคาตอบแทน 
8. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น งบประมาณตั้งไว 10,000.- บาท คงเหลือ 10,000.-บาท ขอโอน
ลดเปนเงิน 10,000.- บาท 
9. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณตั้งไว 30,000.- บาท คงเหลือ 
17,500.-บาท ขอโอนลดเปนเงิน 10,000.- บาท 
หมวดคาใชสอย 
10. คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
งบประมาณตั้งไว 100,000.- บาท คงเหลือ 5,000.-บาท  ขอโอนลดเปน
เงิน 4,000.- บาท 
รวมขอโอนลด 10 รายการ เปนเงิน 122,500.- บาท  
 (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 
โอนเพ่ิมไปตั้งจายเปนรายการใหม     
สํานักปลัดเทศบาล    
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานเทศกิจ 
หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
           จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65) ดังนี ้
1. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง เปนเงิน 22,000.- บาท 

/2.เคร่ืองพิมพ... 



- 12 – 
 

 2. เคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เคร่ือง เปนเงิน 8,000.- บาท 
3. เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เคร่ือง  เปนเงิน 
2,500.- บาท 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑการเกษตร 
4. เล่ือยโซยนต ขนาดบารไมนอยกวา 18 นิ้ว เคร่ืองยนตไมต่ํากวา 2.0 
แรงมา พรอมอุปกรณ จํานวน 2 ชุด เปนเงิน 40,000.- บาท (ราคา
ตามทองตลาด) ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  
5. เล่ือยโซยนต ขนาดบารไมนอยกวา 25 นิ้ว เคร่ืองยนตไมต่ํากวา 5.3 
แรงมา พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 50,000.- บาท (ราคา
ตามทองตลาด) ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  
รวมขอโอนเพ่ิม   5 รายการ เปนเงิน 122,500.- บาท  
(หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 

นายพศิน  ธิติมงคล  -   สมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายหรือไม ขอเชิญ 
ท่ีประชุม   -   ไมมี  
นายพศิน  ธิติมงคล  -   เมื่อไมมีทานใดอภิปรายหรือซักถามแลว ผมขอมติท่ีประชุมแหงนี้วาเห็น
(ประธานสภาฯ)      ควรอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕62 ไปตั้งจายเปนรายการใหม สํานักปลัดฯ/งานปองกันฯ 
    จํานวน 5 รายการ 122,5๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 
    หรือไม หากเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือขึ้น 

ท่ีประชุม   -   ยกมืออนุมัติ   8    ทาน 
นายพศิน  ธิติมงคล  -   ทานใดเห็นควรไมอนุมัติ  โปรดยกมือขึ้น 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม   -   ยกมือไมอนุมัติ........-............ทาน 
    -   งดออกเสียง............-.............ทาน    
นายพศิน  ธิติมงคล  -   เปนอันวาสภาแหงนี้มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 
(ประธานสภาฯ)        งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 ไปตั้งจายเปนรายการใหม สํานักปลัดฯ/งานปองกนัฯ 
         จํานวน 5 รายการ 122,5๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 
    5.5 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
         ไปตัง้จายเปนรายการใหม 5 รายการ (กองชาง) 
นายพศิน   ธิติมงคล        -  ขอเชิญนายกฯ 
(ประธานสภาฯ)         
 
 

/นายณัฐวัฒน... 
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นายณัฐวัฒน   ปริยพาณิชย  -  เรียนประธานสภาฯ 
(นายกเทศมนตรีฯ)      ขาพเจาขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  
         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม 5 รายการ  
         (กองชาง) 
 หลักการ 

         เพื่อใหเทศบาลตําบลศาลายามีระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการท่ีดี   และมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชเพียงพอตอการทํางาน 

เหตุผล 
         เพื่อใหประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีดี   
ประกอบกับใหการบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชนสูงสุด  จึงเห็น
ควรโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังนี้ 
โอนเพ่ิมไปตั้งจายเปนรายการใหม 
กองชาง 
แผนงานเคหะและชุมชน    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุน    
หมวดคาครุภัณฑ      
ประเภทครุภัณฑการเกษตร 
๑. จัดซื้อรถฟารมแทรคเตอร ชนิดขับเคล่ือน ๔ ลอ กําลังแรงมาไมนอยกวา 
๑๒๐ แรงมา ระบบเคร่ืองยนตดีเซล ๔ สูบ  ๔  จังหวะ มีเคร่ืองปรับอากาศ 
งบประมาณ ๒,๙๕๐,๐๐๐.-บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ขอโอนเพ่ิม  ๒,๙๕๐,๐๐๐.- บาท (สองลานเกาแสนหาหมื่นบาทถวน) 
โอนลด 
สํานักปลัด 
แผนงานบริหารทั่วไป    
หมวดเงินเดือน(ฝายการเมือง)   
1.ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา งบประมาณตั้งไว  
๓๒๔,๐๐๐.- บาท คงเหลือ  ๑๑,๒๕๐.- บาท โอนลด ๑๑,๐๐๐.- บาท 
2.ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาทองถิ่น งบประมาณตั้งไว  
๒,๔๒๙,๖๔๐.-บาท คงเหลือ   ๔๗,๒๕๐.- บาท โอนลด  ๔๗,๐๐๐.- บาท 
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)   
3.ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว   ๔,๕๖๗,๘๐๐.- บาท 
คงเหลือ  ๑๕4,114.- บาท  โอนลด ๑๕๔,๐๐๐.- บาท 
4.ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน งบประมาณตั้งไว   ๓๒๑,๖๐๐.- บาท 
คงเหลือ  ๓๐,323.- บาท โอนลด  ๓๐,๐๐๐.- บาท 
5.ประเภทเงินประจําตําแหนง งบประมาณตั้งไว   ๓๗๕,๖๐๐.- บาท 
คงเหลือ  ๓๐,๓๒๓.- บาท โอนลด  ๓๐,๐๐๐.- บาท 

/6.ประเภท... 
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 6.ประเภทคาจางลูกจางประจํา งบประมาณตั้งไว   ๔๔๔,๐๐๐.- บาท 

คงเหลือ  ๓,๔๐๐.- บาทโอนลด  ๓,๐๐๐.- บาท 
7.ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง งบประมาณตั้งไว   ๑,๗๒๕,๙๖๐.- 
บาท คงเหลือ   4,680.- บาท โอนลด  4,000.- บาท 
8.ประเภทเงินรางวัลการปฏิบัติหนาท่ีตํารวจ งบประมาณตั้งไว   
๑๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ   ๑๐,๐๐๐.- บาท โอนลด  ๑๐,๐๐๐.- บาท 
9.ประเภทคาตอบแทนกรรมการตรวจผลงาน งบประมาณตั้งไว   
๑๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ   ๑๐,๐๐๐- บาท โอนลด  ๑๐,๐๐๐.- บาท 
10.ประเภทคาเบ้ียประชุม งบประมาณตั้งไว   ๒๐,๐๐๐.- บาท  
คงเหลือ   ๑๘,๓๗๖.- บาท โอนลด  ๑0,๐๐๐.- บาท 
หมวดคาใชสอย  
11.ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ(คารับรองในการตอนรับ
บุคคลและคณะบุคคล)  งบประมาณตั้งไว   ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  
คงเหลือ ๘6,820.- บาท โอนลด   ๖8,๐๐๐.- บาท 
12.ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ(คาใชจายในพิธีการตางๆ)  
งบประมาณตั้งไว   ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ  ๓๖๙,๖๓๑.๓๕ บาท 
โอนลด   ๓๕๐,๐๐๐.- บาท 
13.ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ(คารับรองในการประชุมสภา
ทองถิ่น) งบประมาณตั้งไว  ๒๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ  ๑5,300.- บาท 
โอนลด ๑๐,๐๐๐.- บาท 
14.ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ(โครงการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภา
ทองถิ่น) งบประมาณตั้งไว  ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ  ๕,๙๐๐.-บาท 
โอนลด   ๕,๐๐๐.- บาท 
15.ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม งบประมาณตั้งไว  ๕๐๐,๐๐๐.- 
บาท คงเหลือ  317,234.26 บาท โอนลด   ๕5,๐๐๐.- บาท 
หมวดคาวัสด ุ
16.ประเภทวัสดุสํานักงาน งบประมาณตั้งไว  ๔๐๐,๐๐๐.- บาท 
คงเหลือ  ๓0,112.- บาท โอนลด   ๒๐,๐๐๐.- บาท 
17.ประเภทวัสดุกอสราง งบประมาณตั้งไว ๘๐,๐๐๐.- บาท  
คงเหลือ ๕๑,๖๓๕.๔๕ บาท โอนลด   ๕๐,๐๐๐.- บาท 
18.ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง งบประมาณตั้งไว  ๑๒๐,๐๐๐.- 
บาท คงเหลือ ๔๘,๔๑๐.-  บาท โอนลด   ๔๘,๐๐๐.- บาท 
19.ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน งบประมาณตั้งไว ๑๕๐,๐๐๐.-
บาท คงเหลือ  92,420.-  บาท โอนลด   ๗๐,๐๐๐.- บาท 
20.ประเภทวัสดุการเกษตร งบประมาณตั้งไว   ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
คงเหลือ  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท โอนลด   ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

/21.ประเภท... 
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 21.ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร งบประมาณตั้งไว  ๑๐,๐๐๐.- บาท 

คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐.- บาท โอนลด   ๑๐,๐๐๐.- บาท 
22.ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร งบประมาณตั้งไว  ๑๒๐,๐๐๐.- บาท 
คงเหลือ   ๒๑,๔๔๐.-  บาท โอนลด   ๒๐,๐๐๐.- บาท 
หมวดคาสาธารณูปโภค  
23. ประเภทคาไฟฟา งบประมาณตั้งไว  ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท  
คงเหลือ  178,619.29 บาท โอนลด   ๘๐,๐๐๐.- บาท 
24.ประเภทคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล งบประมาณตั้งไว  ๕๐๐,๐๐๐.- 
บาท คงเหลือ  247,657.30 บาท โอนลด   ๒๑๕,๐๐๐.- บาท 
หมวดคาครุภัณฑ    
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
25.รายการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐  บีทียู งบประมาณตั้งไว ๒๘๒,๐๐๐.- บาท 
คงเหลือ  ๒๘๒,๐๐๐.- บาท โอนลด   ๒๘๒,๐๐๐.- บาท 
26.รายการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด ๓๐,๐๐๐  บีทียู งบประมาณตั้งไว ๒๔๑,๒๐๐.- บาท 
คงเหลือ ๑๔๕,๐๐๐.- บาท โอนลด ๑๔๕,๐๐๐.- บาท 
27.รายการจัดซื้อโตะพับขาคู หนาเมลามินลายไม หนา ๒๕ มม.ขาเหล็ก
ชุบโครเมียม งบประมาณตั้งไว ๗๒,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๗๒,๐๐๐.-บาท 
โอนลด ๗๒,๐๐๐.- บาท 
28.รายการจัดซื้อเกาอี้ประชุม งบประมาณตั้งไว  ๑๕๐,๐๐๐.- บาท 
คงเหลือ ๑๕๐,๐๐๐.-   บาท โอนลด    ๑๕๐,๐๐๐.- บาท 
29.ประเภทคาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ งบประมาณตั้งไว  
๕๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ  ๕๐,๐๐๐.- บาท โอนลด  ๕๐,๐๐๐.- บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน     
งานปองกันฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย    
หมวดคาตอบแทน     
30.ประเภทคาเชาบาน งบประมาณตั้งไว ๑๐๘,๐๐๐.- บาท  
คงเหลือ   ๒๗,๐๐๐.- บาท โอนลด  ๒๗,๐๐๐.- บาท 
หมวดคาใชสอย  
31.ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะราบ
จายหมวดอื่นๆ (โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลตางๆ 
งบประมาณตั้งไว  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ   ๒๐,๑๐๒.๗๔ บาท 
โอนลด  ๒๐,๐๐๐.- บาท 
หมวดคาวัสดุ  
32.ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ งบประมาณตั้งไว ๑๕๐,๐๐๐.- บาท 
คงเหลือ ๕๙,๓๒๗.๓๘ บาท โอนลด ๑๖,๐๐๐.- บาท 
33.ประเภทวัสดุกอสราง งบประมาณตั้งไว ๕๐๐,๐๐๐.- บาท  
คงเหลือ  ๓๕๑,๑๐๐.- บาท โอนลด ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

/กองวิชาการ... 
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 กองวิชาการและแผนงาน 

แผนงานบริหารท่ัวไป     
งานวางแผนสถิติและวิชาการ    
หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)   
34.ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว    ๒,๔๒๒,๘๐๐.- บาท 
คงเหลือ ๑๔๐,๔๖๐.- บาท โอนลด    ๑๔๐,๐๐๐.- บาท 
หมวดคาครุภัณฑ     
35.ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ งบประมาณตั้งไว 
๕๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.- บาท โอนลด ๕๐,๐๐๐.- บาท 
กองคลงั 
แผนงานบริหารทั่วไป    
งานบริหารงานคลัง 
หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)        
36.ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว ๓,๓๑๕,๔๒๐.- บาท 
คงเหลือ ๑๑๐,๕๖๕.-บาท โอนลด ๑๑๐,๐๐๐.- บาท 
37.ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน งบประมาณตั้งไว  ๗๐,๘๐๐.- 
บาท คงเหลือ ๖๗,๐๑๙.-  บาท โอนลด ๖๗,๐๐๐.- บาท 
38.ประเภทเงินประจําตําแหนง งบประมาณตั้งไว ๑๒๑,๒๐๐.- บาท 
คงเหลือ ๘๕,๐๑๙.- บาท โอนลด ๘๕,๐๐๐.- บาท 
หมวดคาตอบแทน  
39.ประเภทคาเชาบาน งบประมาณตั้งไว ๙๐,๐๐๐.- บาท  
คงเหลือ  ๘,๐๐๐.-บาท โอนลด ๘,๐๐๐.- บาท 
หมวดคาใชสอย  
40.ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว ๕๐,๐๐๐.-
บาท คงเหลือ 44,352.60 บาท โอนลด  ๒๐,๐๐๐.- บาท 
41.ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม งบประมาณตั้งไว  ๑๗๐,๐๐๐.- 
บาท คงเหลือ 107,011.39บาท โอนลด ๖๕,๐๐๐.- บาท 
หมวดคาวัสดุ  
42.ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง งบประมาณตั้งไว ๕๐,๐๐๐.-บาท 
คงเหลือ ๔4,870.- บาท โอนลด    ๒๐,๐๐๐.- บาท 
43.ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน งบประมาณตั้งไว ๘๐,๐๐๐.-บาท 
คงเหลือ  289,09.88 บาท โอนลด ๒3,๐๐๐.- บาท 
44.ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร งบประมาณตั้งไว  ๕๐,๐๐๐.- บาท 
คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐.-บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐.- บาท 
45.ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร งบประมาณตั้งไว ๓๓๐,๐๐๐.- บาท  
คงเหลือ ๕๑,390.- บาท โอนลด  ๒๐,๐๐๐.- บาท 
หมวดคาครุภัณฑ  
46.ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ งบประมาณตั้งไว 
๕๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.-บาท โอนลด ๕๐,๐๐๐.- บาท 
รวมขอโอนลด  จํานวน  ๔6 รายการ จํานวนเงิน ๒,๙๕๐,๐๐๐.-บาท
(สองลานเกาแสนหาหมื่นบาทถวน) 

/โอนเพิ่ม... 
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 โอนเพ่ิมไปตั้งจายเปนรายการใหม 
กองชาง 
แผนงานเคหะและชุมชน        
งานไฟฟาและถนน   
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
๒. โครงการปรับปรุงสํานักงานเทศบาล (กองชาง)  จํานวน ๑  หอง   
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ขอโอนเพ่ิม ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หาแสนบาทถวน) 
โอนลด 
สํานักปลัด 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
หมวดคาวัสดุ   
1.ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  งบประมาณตั้งไว  ๑๕๐,๐๐๐.- บาท 
คงเหลือ  43,327.38  บาท โอนลด  ๓๔,๐๐๐.- บาท 
2.ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  งบประมาณตั้งไว  ๔๐๐,๐๐๐.- 
บาท คงเหลือ  ๑69,752.24  บาท โอนลด  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
3.ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร  งบประมาณตั้งไว  ๑๐,๐๐๐.- บาท 
คงเหลือ  ๗,๓๘๐.-บาท โอนลด  ๗,๐๐๐.- บาท 
หมวดคาใชสอย  
4.ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม งบประมาณตั้งไว ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
คงเหลือ 252,593.11บาท โอนลด  ๕๓,๐๐๐.- บาท 
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง   
5.ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง  งบประมาณ 
ตั้งไว  ๑๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐.-บาท โอนลด ๑๐,๐๐๐.-บาท 
แผนงานสังคมสงัเคราะห   
งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงัเคราะห   
หมวดคาตอบแทน   
6.ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งบประมาณ 
ตั้งไว  ๑๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐.- บาท โอนลด  ๑๐,๐๐๐.- บาท 
7.ประเภทคาเชาบาน งบประมาณตั้งไว ๔๒,๐๐๐.- บาท คงเหลือ  
๑๙,๒๔๐.- บาท โอนลด  ๑๙,๐๐๐.- บาท 
หมวดคาใชสอย  
8.ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว ๑๐,๐๐๐.-
บาท คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐.- บาทโอนลด   ๑๐,๐๐๐.- บาท 
9.ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ(คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร)  งบประมาณตั้งไว  ๒๐,๐๐๐.- บาท  
คงเหลือ  ๑๔,๔๑๐.- บาทโอนลด  ๑๔,๐๐๐.-  บาท 
 

/งานสงเสริม... 
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 งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็งชุมชน 
หมวดคาใชสอย   
10.ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ (โครงการอบรมจัดทําแผนชุมชน) งบประมาณตั้งไว  
๗๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ  ๖๒,168.75 บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐.- บาท 
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
หมวดคาใชสอย   
11.ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว  ๒๐,๐๐๐.- 
บาท คงเหลือ  10,934.96 บาท  โอนลด  ๔,๐๐๐.- บาท 
งานกีฬาและนันทนาการ    
หมวดคาใชสอย   
12.ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ (โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ)งบประมาณตั้งไว  
๖๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๔๖,๒๘๖.๕๐ บาท โอนลด ๑๔๖,๐๐๐.-บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น   
หมวดคาใชสอย   
13.ประเภทโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ งบประมาณตั้งไว  
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๗๓,๐๘๐.- บาท โอนลด  ๗๓,๐๐๐.- บาท 
รวมขอโอนลด จํานวน ๑๓ รายการ จํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
(หาแสนบาทถวน) 
โอนเพ่ิมไปตั้งจายเปนรายการใหม 
กองชาง 
แผนงานเคหะและชุมชน        
งานไฟฟาและถนน   
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
๓. โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนศาลายา - นครชัยศรี  ความยาวไม
นอยกวา  ๘๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ  ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
ขอโอนเพิ่ม ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองลานบาทถวน) 
โอนลด 
สํานักปลัด 
แผนงานงบกลาง   
งานงบกลาง   
หมวดงบกลาง   
1.ประเภทเงินสํารองจาย งบประมาณตั้งไว  ๒,๙๐๙,๘๒๐.- บาท  
คงเหลือ  ๒,๐๒๑,๐๔๐.- บาท โอนลด  ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท 
2.ประเภทเบ้ียยังชีพผูพิการ งบประมาณตั้งไว  ๒,๔๙๖,๐๐๐.- บาท 
คงเหลือ  ๒67,200.- บาท โอนลด  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 
รวมขอโอนลด  จํานวน  ๒  รายการ จํานวนเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
(สองลานบาทถวน) 

/โอนเพิ่ม... 
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 โอนเพ่ิมไปตั้งจายเปนรายการใหม 

กองชาง 
แผนงานเคหะและชุมชน        
งานไฟฟาและถนน   
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
๔. โครงการปรับปรุงเกากลางถนนพุทธมณฑลสาย ๔ หนามหาวิทยาลัย 
มหิดล ความยาวไมนอยกวา ๗๕๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
ขอโอนเพิ่ม ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองลานบาทถวน) 
โอนลด 
กองชาง 
แผนงานเคหะและชุมน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)  
1.ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว  ๑,๓๘๑,๕๐๐.- บาท 
คงเหลือ  ๒,๙๘๐.- บาท  โอนลด  ๒,๕๐๐.- บาท 
2.ประเภทคาเชาบาน งบประมาณตั้งไว  ๓๖,๐๐๐.-  บาท  
คงเหลือ  ๓๖,๐๐๐.- บาท โอนลด  ๓๖,๐๐๐.- บาท 
หมวดคาใชสอย   
3.ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐.-
บาท คงเหลือ  ๗,๕๐๖.๕๐ บาท โอนลด  ๗,๐๐๐.- บาท 
4.ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม งบประมาณตั้งไว  ๓๐๐,๐๐๐.- 
บาท คงเหลือ  ๒06,658.09 บาท  โอนลด  ๒๕,๐๐๐.- บาท 
5.ประเภทรายจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ งบประมาณตั้งไว  ๓๐,๐๐๐.- บาท  
คงเหลือ ๘,๑๐๑.- บาท โอนลด  ๔,๐๐๐.-บาท 
หมวดคาวัสดุ  
6.ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร งบประมาณตั้งไว ๕,๐๐๐.-บาท 
คงเหลือ  ๔,๒๘๐.-บาท โอนลด  ๔,๐๐๐.- บาท 
งานไฟฟาถนน    
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง    
7.ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนแอสฟลต
คอนกรีต ซอย ส.พูนทรัพย งบประมาณตั้งไว  ๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐.- บาท โอนลด  ๑๐,๐๐๐.-  บาท 

/8.ประเภท... 



- 20 – 
 8.ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ โครงการกอสรางปายซอยในเขต

เทศบาล จํานวน ๑๔ ปาย งบประมาณตั้งไว ๕๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ 
๑๑๐,๕๒๐.- บาท โอนลด  ๑๑๐,๐๐๐.- บาท  
แผนงานการพาณิชย     
งานกิจการประปา    
หมวดคาใชสอย    
9.ประเภทรายจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ งบประมาณตั้งไว  ๕,๐๐๐.-  บาท   
คงเหลือ  ๕,๐๐๐.- บาท  โอนลด  ๕,๐๐๐.-  บาท 
หมวดคาวัสดุ  
10.ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง งบประมาณตั้งไว ๑๕,๐๐๐.-บาท 
คงเหลือ  ๕,๐๐๐.-  บาท โอนลด  ๕,๐๐๐.- บาท 
11.ประเภทวัสดวิุทยาศาสตรหรือการแพทยงบประมาณตั้งไว  
๕๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๓๗๐,๐๐๐.- บาท โอนลด ๓๗๐,๐๐๐.- บาท 
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  
12.ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง งบประมาณตั้ง
ไว ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  คงเหลือ  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท โอนลด  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
13.ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงทอเมนทประปา 
ซอยนาคอนุสรณถึงเทศบาลฯ งบประมาณตั้งไว  ๕๐๐,๐๐๐.-บาท  
คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐.- บาท โอนลด ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
14.ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภคโครงการปรับปรุงทอเมนท
ประปา จากบานนายเสมอ ถึงบานนายทวี หมู ๓ งบประมาณตั้งไว  
๕๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ  ๕,๐๐๐.- บาท โอนลด  ๕,๐๐๐.-  บาท  
สํานักปลัด 
แผนงานงบกลาง   
งานงบกลาง   
หมวดงบกลาง    
15.ประเภทเงินสมทบประกันสังคม (พนักงานจางเทศบาล) 
งบประมาณตั้งไว  ๘๘๑,๑๐๔.- บาท คงเหลือ 111,386.-บาท 
โอนลด  ๓๙,๐๐๐.-  บาท 
16.ประเภทเงินสมทบประกันสังคม(พนักงานจางศูนยเด็ก) 
งบประมาณตั้งไว  ๒๔,๔๒๖.-  บาท คงเหลือ  15,102.- บาท 
โอนลด  ๑๔,๐๐๐.- บาท 
17.ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน งบประมาณตั้งไว  ๕๐,๐๐๐.- 
บาท คงเหลือ  ๑๓,๔๙๖.- บาทโอนลด  ๑๓,๐๐๐.- บาท 
18.ประเภทเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ งบประมาณตั้งไว  ๙,๙๓๘,๐๐๐.- บาท  
คงเหลือ  79,200.- บาท โอนลด   ๗๗,๐๐๐.- บาท 
19.ประเภทเบ้ียยังชีพผูพิการ งบประมาณตั้งไว  ๒,๔๙๖,๐๐๐.- บาท 
คงเหลือ  167,200.- บาท โอนลด  ๑๖๐,๐๐๐.- บาท                                                                                              

/20.ประเภท... 
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 20.ประเภทเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส งบประมาณตั้งไว  ๗๘,๐๐๐.- บาท 

คงเหลือ  ๗,๕๐๐.- บาท โอนลด   ๗,๐๐๐.- บาท 
21.ประเภทรายจายตามขอผูกพัน(คาใชจายในกิจการจราจรงบประมาณ 
ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๕๔,๖๕๒.-บาท โอนลด ๕๔,๐๐๐.-บาท 
แผนงานสังคมสังเคราะห   
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
หมวดคาใชสอย   
22.ประเภทโครงการอบรมจัดทําแผนชุมชน งบประมาณตั้งไว  
๗๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ 42,168.75 บาท โอนลด  ๔๒,๐๐๐.- บาท 
กองสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข     
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 
23.ประเภทเงินเดือนพนักงานงบประมาณตั้งไว  ๒,๘๐๖,๒๖๐.- บาท 
คงเหลือ  ๑๗๑,๔๒๐.- บาท โอนลด ๑๗๐,๐๐๐.- บาท 
24.ประเภทเงินประจําตําแหนง งบประมาณตั้งไว  ๑๒๑,๒๐๐.- บาท 
คงเหลือ  ๓๖,๐๐๐.- บาท  โอนลด  ๓๖,๐๐๐.- บาท 
25.ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง งบประมาณตั้งไว ๕,๔๐๕,๕๒๐.-บาท 
คงเหลือ  434,509.- บาท โอนลด  ๔๑๐,๐๐๐.- บาท 
26.ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางงบประมาณตั้งไว๕๐๗,๖๖๐.-บาท  
คงเหลือ  22,296.- บาท โอนลด  ๑๙,๐๐๐.- บาท       
หมวดคาใชสอย   

27.ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(จางเหมาอื่นๆท่ีเทศบาลไม

สามารถดําเนินการเองไดตามความจําเปน)  งบประมาณตั้งไว  

๕๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ   ๒๐,๑๐๐.- บาท โอนลด   ๒๐,๐๐๐.- บาท 

28.ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  (คาเบ้ียประกันภัยรถยนต)   
งบประมาณตัง้ไว  ๑๒๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ  ๙๕,๐๐๐.- บาท 
โอนลด ๙๕,๐๐๐.- บาท 

29.ประเภทรายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายฯ (โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก) งบประมาณตัง้ไว  
๒๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๔๔,๑๗๒.๕๘ บาท โอนลด ๔๔,๐๐๐.- บาท 
30.ประเภทรายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายฯ (โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในเขตเทศบาล) งบประมาณ
ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ 60,000.- บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐.- บาท                                                                                    

 

/31.ประเภท... 
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 31.ประเภทรายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายฯ (โครงการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง) งบประมาณตั้งไว  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ    
๔๓,๘๒๑.๑๓ บาท  โอนลด    ๔๐,๐๐๐.- บาท 
32.ประเภทรายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายฯ (โครงการกําจัดวัชพืชในเขตเทศบาล) งบประมาณตั้งไว  
๑๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐.- บาทโอนลด  ๔๖,๕๐๐.- บาท 
รวมขอโอนลด จํานวน ๓๒ รายการ จํานวนเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
(สองลานบาทถวน) 
โอนเพ่ิมไปตั้งจายเปนรายการใหม 
กองชาง 
แผนงานเคหะและชุมชน       
งานไฟฟาและถนน   
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
๕. โครงการปรับปรุงหอนาฬิกา บริเวณหัวมุมถนนสาย ๔  จํานวน ๑ จุด 
งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ขอโอนเพ่ิม ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท(หนึง่ลานหาแสนบาทถวน) 
โอนลด 
กองชาง 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุน   
หมวดคาใชสอย   
1.ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม งบประมาณตั้งไว  ๓๐๐,๐๐๐.-  
บาท คงเหลือ  181,658.09.- บาท โอนลด ๑๐๑,๐๐๐.- บาท 
หมวดคาวัสดุ   
2.ประเภทวัสดุสํานักงาน งบประมาณตั้งไว  ๑๕๐,๐๐๐.-บาท  
คงเหลือ  ๗๘,๗๒๓.๒๐  บาท โอนลด   ๕๐,๐๐๐.- บาท                                                                                               
กองวิชาการและแผนงาน 
แผนงานบริหารท่ัวไป   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
หมวดคาใชสอย   
3.ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว  ๘๐๐,๐๐๐.- 
บาท คงเหลือ  269,466.82 บาท โอนลด  ๑๙๐,๐๐๐.- บาท 
4.ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม งบประมาณตั้งไว  ๕๐๐,๐๐๐.- 
บาท คงเหลือ   ๔๕๓,๑๓๙.๔๕ บาท โอนลด ๕๐,๐๐๐.- บาท 

/กองสาธารณสุข... 
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 กองสาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข   
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน    
หมวดคาใชสอย   
5.ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ (โครงการกําจัดวัชพืชในเขตเทศบาล) งบประมาณตั้ง
ไว ๑๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ  53,500.- บาท โอนลด ๕๓,๐๐๐.-บาท 
6.ประเภทรายจายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา) 
งบประมาณตั้งไว  ๑๓๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๓๙,๓๑๗.๒๒   บาท  
โอนลด  ๓๙,๐๐๐.- บาท 
หมวดคาวัสดุ   
7.ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร งบประมาณตั้งไว  ๑๐,๐๐๐.- บาท  
คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.- บาท โอนลด  ๑๐,๐๐๐.- บาท 
8. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร งบประมาณตั้งไว  ๓๐,๐๐๐.- บาท 
คงเหลือ  ๑๒,๙๐๐.- บาท โอนลด  ๑๒,๐๐๐.- บาท 
9. ประเภทวัสดุอื่น งบประมาณตั้งไว  ๕,๐๐๐.- บาท  
คงเหลือ ๕,๐๐๐.- บาท โอนลด ๕,๐๐๐.- บาท 
10.ประเภทวัสดุงานบานงานครัว งบประมาณตัง้ไว  ๖๐๐,๐๐๐.- บาท  
คงเหลือ  241,080.- บาท โอนลด  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
11.ประเภทวัสดุกอสราง งบประมาณตั้งไว  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  
คงเหลือ  ๖๓,๕๘๐.- บาท โอนลด  ๕๐,๐๐๐.- บาท 
12.ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง งบประมาณตั้งไว  ๓๐๐,๐๐๐.- 
บาท คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท โอนลด  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
13. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน งบประมาณตั้งไว  
๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ  974,783.78 บาท โอนลด  
๖๐๐,๐๐๐.- บาท 
หมวดเงินอุดหนุน  
14.ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน รายการอุดหนุน
สําหรับดําเนินการดานสาธารณสุข  งบประมาณตั้งไว  ๒๘๐,๐๐๐.- บาท  
คงเหลือ   ๔๐,๐๐๐.- บาท โอนลด    ๔๐,๐๐๐.- บาท 
รวมขอโอนลด  ๑๔  รายการ จํานวนเงิน  ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท(หนึง่
ลานหาแสนบาทถวน) 

นายพศิน  ธิติมงคล  -   สมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายหรือไม ขอเชิญ 
ท่ีประชุม   -   ไมมี 

 

/นายพศิน... 
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นายพศิน  ธิติมงคล  -   เมื่อไมมีทานใดอภิปรายหรือซักถามแลว ผมขอมติท่ีประชุมแหงนี้วาเห็น
(ประธานสภาฯ)      ควรอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕62 ไปตั้งจายเปนรายการใหม กองชาง 
    จํานวน 5 รายการ 8,950,0๐๐.- บาท (แปดลานเกาแสนหาหมื่นบาทถวน)      
    หรือไม หากเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือขึ้น 

ท่ีประชุม   -   ยกมืออนุมัติ   8     ทาน 
นายพศิน  ธิติมงคล  -   ทานใดเห็นควรไมอนุมัติ  โปรดยกมือขึ้น 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม   -   ยกมือไมอนุมัติ........-............ทาน 
    -   งดออกเสียง............-.............ทาน    
นายพศิน  ธิติมงคล  -   เปนอันวาสภาแหงนี้มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 
(ประธานสภาฯ)        งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 ไปตั้งจายเปนรายการใหม กองชาง 

    จํานวน 5 รายการ 8,950,0๐๐.-บาท (แปดลานเกาแสนหาหมื่นบาทถวน) 
    5.6 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
         ไปตัง้จายเปนรายการใหม 1 รายการ (กองการศึกษา) 
นายพศิน   ธิติมงคล        -  ขอเชิญนายกฯ 
(ประธานสภาฯ)         
นายณัฐวัฒน   ปริยพาณิชย  -  เรียนประธานสภาฯ 
(นายกเทศมนตรีฯ)      ขาพเจาขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  
         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม 1 รายการ  
         (กองการศึกษา) 
 หลักการ 

 เพ่ือใหเทศบาลตําบลศาลายา มีครุภัณฑกีฬา (เรือยาวจ๋ิว) ใชใน
การแขงขันเรือพาย ตามโครงการจัดงานประเพณีแขงขันเรือพายของ
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลศาลายา เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได
ร วมกิ จกรรม เกิดความ รักความสามัคคี  ส ง เส ริมและอนุ รักษ
ศิลปวัฒนธรรม ของทองถิ่นใหดํารงสืบไป  

เหตุผล 
 เพ่ือใหมีครุภัณฑกีฬา (เรือยาวจ๋ิว) ใชในการแขงขันเรือพาย ตาม
โครงการจัดงานประเพณีแขงขันเรือพายของชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
ศาลายา เพียงพอเหมาะสม ประกอบกับมีงบประมาณเหลือจาย        
เพียงพอท่ีจะจัดซื้อครุภัณฑดังกลาวได  ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลศาลายา เปนไปดวยความเรียบรอย และเกิดประโยชน
สูงสุด  จึงเห็นควรโอนเงินงบประมาณเหลือจายมาตั้งจายเปนรายการ
ใหมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑตางๆ ดังนี ้

/โอนเพิ่มมา... 
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 โอนเพ่ิมไปตั้งจายเปนรายการใหม   
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดคาครุภัณฑ 
1.ประเภท คาครุภัณฑกีฬา รายการจัดซื้อครุภัณฑกีฬา ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) แกไข คร้ังท่ี 1 จํานวน 
500,000.- บาท (หาแสนบาทถวน) เพื่อจัดซื้อเรือยาวจิ๋วขนาด 9 
ฝพาย ความยาวไมเกิน 15 เมตร ความกวางไมเกิน 1 เมตร พรอม
อุปกรณครบชุด  จํานวน 4 ลํา (ราคาตามทองตลาด) 
รวมขอโอนเพ่ิม 1 รายการ เปนเงนิ 500,000.- บาท(หาแสนบาทถวน) 
โอนลด   
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดเงินเดือน 
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว 1,680,72๐.- บาท 
โอนงบประมาณเพ่ิม 27,000.- บาท และขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 
6,41๐.- บาท ขอโอนลด  จํานวน 6,๐๐๐.- บาท (หกพันบาทถวน) 
2.ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง งบประมาณตั้งไว 837,60๐.- บาท  
คงเหลือ 56,394.- บาท ขอโอนลด จํานวน 56,๐๐๐.- บาท (หาหมื่น
หกพันบาทถวน) 
3.ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง งบประมาณตั้งไว 100,86๐.- 
บาท คงเหลือ 12,044.- บาท ขอโอนลด จํานวน 12,๐๐๐.- บาท (หนึ่ง
หมื่นสองพันบาทถวน) 
หมวดคาตอบแทน 
4.ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งบประมาณตั้ง
ไว 5,00๐.- บาท คงเหลือ 5,00๐.- บาท ขอโอนลด จํานวน 5,00๐.- 
บาท (หาพันบาทถวน) 
5.ประเภทคาเชาบาน งบประมาณตั้ งไว  48,00๐. - บาท โอน
งบประมาณเพ่ิม 40,000.- บาท และขณะนี้งบประมาณคงเหลือ   
2,00๐.- บาท ขอโอนลด จํานวน 2,00๐.- บาท (สองพันบาทถวน) 
6.ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณตั้งไว 50,00๐.- 
บาท คงเหลือ 20,50๐.- บาท ขอโอนลด จํานวน  20,00๐.- บาท 
(สองหมื่นบาทถวน) 
หมวดคาใชสอย 
7.ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว 20,00๐.- 
บาท คงเหลือ 10,394.96 บาท  ขอโอนลด จํานวน 5,00๐.- บาท 
(หาพันบาทถวน) 

 

/8.ประเภท... 
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 8.ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม งบประมาณตั้งไว 10,00๐.- 
บาท คงเหลือ 3,050.- บาท ขอโอนลด จํานวน 3,00๐.- บาท (สามพัน
บาทถวน) 
หมวดคาวัสดุ 
9.ประเภท คาวัสดุไฟฟาและวิทยุงบประมาณตั้งไว 20,00๐.- บาท โอน
งบประมาณเพ่ิม 10,000.- บาท คงเหลือ 10,394.96 บาท ขอโอน 
จํานวน 3,00๐.- บาท (สามพันบาทถวน) 
10.ประเภท คาวัสดุงานบานงานครัว งบประมาณตั้งไว 5,00๐.- บาท 
คงเหลือ 5,00๐.- บาท ขอโอนลด จํานวน 5,00๐.- บาท  (หาพันบาทถวน) 
11. ประเภทคาวัสดุกอสราง งบประมาณตั้งไว 10,00๐.- บาท คงเหลือ 
10,00๐.- บาท ขอโอนลด จํานวน 10,00๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
12. ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน งบประมาณตั้งไว 35,00๐.- บาท 
คงเหลือ 16,50๐.- บาท ขอโอนลด จํานวน 16,50๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหก
พันหารอยบาทถวน)         
13.ประเภทคาวัสดุกีฬา งบประมาณตั้งไว 10,00๐.- บาท คงเหลือ 
10,00๐.- บาท ขอโอนลด จํานวน 10,00๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
14. ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร งบประมาณตั้งไว 20,00๐.- บาท คงเหลือ 
2,980.- บาท ขอโอนลด จํานวน 2,50๐.- บาท (สองพันหารอยบาทถวน) 
หมวดคาครุภัณฑ 
15.ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑงบประมาณตั้งไว 30,00๐.-
บาท คงเหลือ 30,00๐.- บาท ขอโอนลด จํานวน 30,00๐.- บาท (สาม
หมื่นบาทถวน) 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดคาใชสอย 
16. ประเภทโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
คาอาหารกลางวัน) งบประมาณตั้งไว 245,000.- บาท โอนงบประมาณเพิ่ม 
24,500.- บาท คงเหลือ 25,30๐.- บาท ขอโอนลดได  
จํานวน 25,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน) 
17. ประเภท โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก) งบประมาณตั้งไว 46,330.- บาท คงเหลือ 18,08๐.- บาท   
ขอโอนลด จํานวน 16,0๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน) 
18) ประเภท คาใชจายในการพัฒนาครู/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก งบประมาณตั้งไว 12,000.- บาท คงเหลือ 12,000.- บาท ขอโอนลด 
จํานวน 12,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) 
19) ประเภท โครงการสานสัมพันธลูกรักศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณตั้ง
ไว 20,000.- บาท คงเหลือ 20,000.- บาท  ขอโอนลด จํานวน 20,000.- 
บาท (สองหมื่นบาทถวน) 

/20.ประเภท... 
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 20. ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม งบประมาณตั้งไว 10,000.- 
บาท โอนงบประมาณเพ่ิม 30,000.- บาท คงเหลือ 40,000.- บาท ขอ
โอนลด จํานวน 7,700.- บาท (เจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน) 
หมวดคาวัสดุ 
21. ประเภท คาวัสดุงานบานงานครัว งบประมาณตั้งไว 50,000.- บาท 
คงเหลือ 8,380.- บาท ขอโอนลด จํานวน 8,300.- บาท (แปดพันสามรอย
บาทถวน) 
22. ประเภท คาอาหารเสริม (นม) ศูนยเด็กเล็ก งบประมาณตั้งไว 95,810.- 
บาท โอนงบประมาณเพ่ิม 9,581.- บาท คงเหลือ 41,171.66 ขอโอนลด 
จํานวน 40,000.- บาท (ส่ีหมื่นบาทถวน) 
23. ประเภท คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดสาลวัน งบประมาณตั้งไว 
433,070.- บาท โอนงบประมาณเพ่ิม 11,498.- บาท คงเหลือ 
159,167.48 บาท  ขอโอนลด จํานวน 155,000.- บาท (หนึ่งแสนหา
หมื่นหาพันบาทถวน) 
24. ประเภท คาวัสดุกอสราง งบประมาณตั้งไว 20,000.- บาท คงเหลือ 
11,771.- บาท  ขอโอนลด จํานวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
หมวดเงินอุดหนุน 
25. ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ (อุดหนุนอาหารกลางวันใหกับ
นักเรียนในสังกัดสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
(โรงเรียนวัดสาลวัน) งบประมาณตั้งไว 904,000.- บาท โอนงบประมาณ
เพ่ิม 24,000.- บาท คงเหลือ  20,000.- บาท ขอโอนลด จํานวน 
20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถวน)   
รวมขอโอนลด 25 รายการ เปนเงิน ๕00,๐๐๐.- บาท (หาแสนบาทถวน) 

นายพศิน  ธิติมงคล  -   สมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายหรือไม ขอเชิญ 
ท่ีประชุม   -   ไมมี  
นายพศิน  ธิติมงคล  -   เมื่อไมมีทานใดอภิปรายหรือซักถามแลว ผมขอมติท่ีประชุมแหงนี้วาเห็น
(ประธานสภาฯ)      ควรอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕62 ไปตั้งจายเปนรายการใหม กองการศึกษา 
    จํานวน 1 รายการ 500,0๐๐.- บาท (หาแสนบาทถวน)      
    หรือไม หากเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือขึ้น 

ท่ีประชุม   -   ยกมืออนุมัติ   8   ทาน 
นายพศิน  ธิติมงคล  -   ทานใดเห็นควรไมอนุมัติ  โปรดยกมือขึ้น 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม   -   ยกมือไมอนุมัติ........-............ทาน 
    -   งดออกเสียง............-.............ทาน    
นายพศิน  ธิติมงคล  -   เปนอันวาสภาแหงนี้มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 
(ประธานสภาฯ)        งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ไปตั้งจายเปนรายการใหม กองการศึกษา 

    จํานวน 1 รายการ 500,0๐๐.- บาท (หาแสนบาทถวน)      
 
 
 

/ระเบียบวาระ.. 
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ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง อ่ืน ๆ   

 
/2.ใหความสําคัญ... 

นายพศิน  ธิติมงคล 
(ประธานสภาฯ) 
 
นายวสุ ปริยพาณิชย 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 
 
 
 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเร่ืองอื่น ๆ  ใหสภาเทศบาลได 
รับทราบหรือพิจารณาอีกหรือไม  
- เชิญคุณวสุครับ 
- เรียนประธาน สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาทุก
ทาน กระผม นายวสุ  ปริยพาณิชย สมาชิกสภาเทศบาล วันนี้ผมเตรียมมา
ท้ังหมด 3 เร่ืองครับ 
เร่ืองท่ี 1 ครับ ขอตามงานตางๆท่ีเคยพูดไวในสภาแหงนี้ เชน 5ส. ในอาคาร
และรถยนต เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรในการบริการประชาน กลองวงจรปด เสียง
ตามสาย งานปองกันออกตรวจจุดเส่ียงตางๆ เพื่อดูไฟทางท่ีเสียดวย  
2.การจราจรท่ีติดขัดเปนอยางมากในเขตเทศบาล ประชาชนบนกันเยอะ 
ปญหาท่ีเกิดคือ ผิวการจราจรท่ีไมเลียบ ฝาทอบนผิวการจราจรมีมากเกิน 
จุดตัดทางแยกตางๆท่ีมีมากเกินไป เกาะกลางถนนท่ีกวางใหญกินเน้ือท่ีผิว
การจราจร จุดตัดรถไฟ สัญญาณจราจรไฟเขียวไฟแดงท่ีมีมากเกินไป เชน
บริเวณหนาพุทธมณฑลท่ีมีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงถึง 3 จุด 
ส่ิงเหลานี้เกี่ยวของกับเราอยางไร เกี่ยวของตาม พระราชบัญญัติเทศบาล  
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (๒/๑) ของ
วรรคหนึ่งในมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖“(๒/๑) 
รักษาความเปนระเบียบเรียบรอย การดูแลการจราจร และสงเสริม 
สนับสนุน หนวยงานอ่ืนในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว” และ มาตรา ๒๑ ให
เพิ่มความตอไปนี้เปน (๙) ของมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖“(๙) จัดระเบียบการจราจร หรือรวมมือกับหนวยงานอ่ืนใน
การปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว”  
3. 9 นิสัยท่ีใหคุณเติบโตในท่ีทํางาน นี่ก็เขาสูเดือนท่ี 9 ของปนี้แลว นับ
ตอไปอีก 3 เดือนก็จะหมดปกันอีกแลว พอใกลหมดปก็จะเปนชวงเวลาท่ี
เราๆ คนทํางานรูกันดี ชวงท่ีทางเทศบาลจะเร่ิมมีการประเมินการทํางาน
ของเราเพ่ือนําไปเปนขอมูลในการพิจารณา ขั้นเงินเดือน ตอสัญญาจาง 
การปรับตําแหนงเล่ือนระดับชั้น เพราะวางาน คือส่ิงท่ีกินเวลาในชีวิตเราไป 
1 สวน 3 ของวัน หรือบางคนก็อาจมากกวานั้น ในหลายคร้ังงานท่ีเราทํา 
ก็เปนตัวชี้วัดความกาวหนาในชีวิตไดเหมือนกัน บางคนทํางานแบบเชาชาม 
เย็นชาม ปลอยใหเวลาหมดไปวันๆ กลับกันกับอีกคนท่ีตั้งใจทํางาน พอทํา
ดีก็มีโอกาสเติบโต นั่นจึงอาจเปนเหตุผลวาทําไมเราตองเติบโตในท่ีทํางาน 
หนทางสูผลงานท่ีเขาตา ท่ีนาพึงพอใจกับ 9 แนวทาง ทางพัฒนาตัวเองให
เติบโตอยางกาวกระโดดในท่ีทํางาน มีวิธีใดบาง ไปดูกัน  
1.รับผิดชอบแมไมใชงานท่ีชอบ พนักงานในระดับปฏิบัติการ หรือตําแหนง
งานท่ีอาจจะยังไมไดอยูในสถานะท่ีสามารถปฏิเสธงานท่ีไดรับมอบหมายมา
ได บางคร้ังก็จําเปนท่ีจะตองกมหนากมตาทํางานนั้นๆ ใหเสร็จไป แตอยาก
ใหรูไววา ถึงแมเราตองทํางานท่ีเราไมชอบ แตจะละเลยความรับผิดชอบ 
ตองานนั้นๆไปไมได เพราะคําวาหนาท่ี 
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 2. ใหความสําคัญกับงานท่ีทํา ไมมีงานใดๆ ในโลกท่ีไมสําคัญ แมกระท้ัง
งานจัดเรียงเอกสารเล็กๆ นอยๆ ก็มีสวนทําใหงานนั้นสําเร็จได อยาคิดวา
งานเล็กๆ ฉันไมทําใหเสียเวลาหรอก ปรับมุมมองเสียใหมในแนวคิดท่ีวา 
งานทุกงานคืองานท่ีสําคัญ แมงานนั้นจะเล็ก แตถาทําสําเร็จก็สรางใหเราดู
ย่ิงใหญได 
3. หาความรูอยูเสมอ เคยไดยินประโยคท่ีวา “ทําตัวใหเหมือนน้ําไมเต็ม
แกว” กันไหม น้ําท่ีไมเต็มแกว มักจะเหลือพื้นท่ีพอใหเราไดเติมส่ิงตางๆ ลง
ไปเชนเดียวกันกับการพัฒนาตัวเอง เรียนรูส่ิงใหมๆอยูเสมอจะชวยใหคุณมี
มุมมองการทํางานท่ีกวางขึ้น เมื่อไหรก็ตามท่ีคุณหยุดท่ีจะเรียนรู ตอนนั้นก็
คงเปนสัญญาณการหยุดความกาวหนาในชีวิตการทํางานเชนกัน 
4.ทํางานยากๆ ทาทายตัวเอง เหตุผลยอดฮิตท่ีเรามักจะไดยิน จากปากคน
หมดไฟในการทํางาน มักเปนประโยคท่ีวา “งานนี้มันไมทาทายแลว” ง้ัน
ของถามกลับก็แลวกัน วาคุณไดทาทายตัวเองดวยการทําส่ิงเดิมๆ ใหดีขึ้น
แลวหรือยัง จริงๆแลวงานท่ีทําอยูนั้น มันอาจจะทาทายคุณอยูตลอดก็ได 
5.ตรงตอเวลา ลบความเชื่อ เร่ืองมาชายังดีกวาไมมา ออกไปจากทํางาน
ของคุณไดเลย ถายังอยากกาวหนาในหนาท่ีการงาน เพราะการท่ีคุณชา 
คุณเลท คือการแสดงออกถึงความไมรับผิดชอบท่ีชัดเจนมากๆ  เราควร
รักษาเวลา มีความตรงตอเวลาอยูเสมอเอาไว ชัวรกวา อยางนอยหากเกิด
เหตุการณไมคาดฝนก็ยังพอมีเวลาใหไดแกไดทัน ดีกวาหมดเวลาจนไม
สามารถทําอะไรไดเลย 
6.รักษาคําพูด สัญญาตองเปนสัญญา พูดอะไรไวก็ทําใหไดอยางท่ีพูด คุณ
จะกลายเปนคนท่ีมีความนาเชื่อถือ คําพูดสามารถการันตีคนไดวาเปนคน
แบบไหน เปนคนดีแตพูด หรือเกงจริง ก็วัดกันท่ีเร่ืองการรักษาคําพูดนี้
แหละ 
7.ไมเอาเร่ืองสวนตัวมาปนกับงาน ระดับมือโปร เขาไมเอาเร่ืองสวนตัว มา
ปนกับเร่ืองงานกันแลว ทักษะการแยกแยะท่ีตองมีตดิตัว ถาวันหนึ่งคุณ
ตองการกาวเขาสูการเปนคนทํางานระดับหัวหนาและผูบริหาร 
8.อยาเอาเปรียบคนอื่น น้ําใจนักกีฬา นอกจากจะใชในสนามแขงขันแลว 
ในการทํางานก็เชนกัน ในการทํางานถาคุณเอาเปรียบคนอื่น ตอใหคุณชนะ 
ก็เปนการชนะท่ีจอมปลอม และจะไมมีใครศรัทธาในตัวคุณ 
9.อยูใหต่ําทําใหสูง ในท่ีนี้คือความนอบนอมตอผูใหญ และใหใจกับผูท่ีเด็ก
กวา ทําตัวเรียบงาย ไมถือตัว จะชวยทําใหมีคนรักและเอ็นดู การกดคนอื่น
ใหต่ําลง ไมไดชวยทําใหคุณสูงขึ้น การท่ีจะอยูในสังคมการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพได คือการวางตัวท่ีเหมาะสมนั้นเอง  
 

 

/สุดทายขอ... 
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