
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1  ประจําปี  2556 
วันท่ี  14  สิงหาคม  2556  เวลา  14.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  ช้ัน 3 
 ผู้มาประชุม  
1 นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย ประธานสภาเทศบาล 
2 นางศุภิสรา             ผาสุโพธิ์ รองประธานสภาเทศบาล 
3 นางเบญจวรรณ       วะลัยศรี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
4 นางอรัญญา            ประจิมนอก สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
5 นายวรวิทย์             คัมภิรานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
6 นายดํารงค์             หมอยา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
7 นายเดชนะ             ประเสริฐสังข์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
8 นางประภัสสร          ไชยมาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
9 นางไฉไล                จําลองนาค สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
10 นางอมรรัตน์            อมรวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
11 นางพรรณิกา           จอมงูเหลือม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
12 นางนงนุช               วันผักแว่น สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
13 นายสันติ                เกิดโมฬี ปลัดเทศบาล/เลขานุการ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล  
1 นายไพบูลย์            พฤกษ์พนาเวศ นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม 

2 นางหอมจิตร          แก้วดวงใหญ่ รองนายกเทศมนตรี 
3 นางบุญนํา             ชูสาย รองนายกเทศมนตรี 
4 น.ส.ดารารัตน์         ชาตะวราหะ รองปลัดเทศบาล 
5 นายณัฐพงษ์           เสรีพาณิชย์การ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ 
6 ว่าท่ีร้อยตรีศุภกฤต   สําเนียงใหม่ ผู้อํานวยการกองช่าง 
7 นายนพดล             ไชยทองศรี ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
8 นางลักษณา            ประสีระเตสัง ผู้อํานวยการกองคลัง 
9 ว่าท่ีร้อยเอกชัยวัฒน์  มัฆวิมาลย์ ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
10 ดร.วฤต                 วิศรุตเวศม์ ผอ.สถ.รร.เทศบาล1โยธินนุกูล 
11 นายเดช                 วงศ์ไพบูลย์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
12 นายสมบัติ              สันคํา ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาล 
13 นางอรอนงค์           เพ็ญสุข จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน6ว 
14 น.ส.วธิาธรณ์           ทิศกลาง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
15 น.ส.สุรีย์พร             อันทรินทร์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน6ว 
16 น.ส.ธีราภรณ์           แท่งทอง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 5 
17 นายธีรพงศ์              ป่ินสันเทียะ พนักงานจ้างท่ัวไป 
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 ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา 
 

 

1 นางรัศมี             เรืองศิริ ชุมชน ส.พัน.22 

2 น.ส.ขวัญฤทัย       กลิ่นจันทร์ ชุมชนบ้านหนองนกยูง 

3 นางสมบูรณ์         เกมกลาง ชุมชนบ้านบุ่ง 

4 นายเทพรัฐ           ฉันทพจน์ ชุมชนบ้านบุ่ง 

5 นางคําพอง           บุตรกุล ชุมชน  ช.พัน.3 

6 นางสมัย              เอ่ียมสูงเนิน ชุมชนอากาศโยธิน 

7 น.ส.สวุิมล            สังข์น้อย ชุมชน มทบ.21 

   

เริ่มประชุมเวลา  14.00  น. 
 
 

เม่ือท่ีประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาล  ได้เชิญประธานสภา
เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมจุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย  พร้อมนําผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านไหว้พระสวดมนต์  และเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลดําเนินการ
เปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย   สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  ผู้อํานวยการกองทุกกอง  

พนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  สื่อมวลชน  และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง
การประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมทุกท่าน 

    ขอเปิดการประชุมการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม   
สมัยสามัญสมัยท่ี  3   ครั้งท่ี  1  ประจําปี  พ.ศ.2556   

 
 

   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  อ่านประกาศนัดประชุมสภาเทศบาล 
    ตําบลหนองไผ่ล้อม  เชิญครับ 
    
นายสันติ   เกิดโมฬี          เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมทุกท่าน 

ผม  นายสันติ  เกิดโมฬี  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม ฉบับท่ี 16 เรื่อง  นัดประชุม
สภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1   ประจําปี  
พ.ศ. 2556 
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ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล

ตําบลหนองไผ่ล้อมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1  ประจําปี  พ.ศ.2556  ต้ังแต่
วันท่ี  1  สิงหาคม  2556  เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน  และได้ประกาศ
ให้ทราบโดยท่ัวกันแล้ว  นั้น 

 

บัดนี้  สภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม   ได้กําหนดวันประชุม  และ 
นัดประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  
ประจําปี  พ.ศ. 2556   ในวันท่ี   14   สิงหาคม  2556เวลา 14.00 น.  ณ  
ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  ชั้น 3   สํานักงานเทศบาลตําบล
หนองไผ่ล้อมและเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  บทบาท  หน้าท่ีของสภา
เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  สภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมมีความยินดี ขอ
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม  และประชาชนในเขต
เทศบาลหรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  
ตามวัน เวลาและสถานท่ีดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน 

 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ ณ วันท่ี 8 เดือน  สิงหาคม 
      พ.ศ. 2556 
 

             นาวาอากาศตรีโยธิน   ชูสาย   ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
                  

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย     ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ประธานสภาเทศบาล  มีดังต่อไปนี้     

-ไม่มี- 
                                                                                                           
     ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณประภัสสร  ไชยมาตย์   
 

นางประภัสสร  ไชยมาตย์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ  และคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมทุกท่าน 

ดิฉัน   นางประภัสสร  ไชยมาตย์   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

 ดิฉันขอให้ท่านประธานสภานําเรื่องอ่ืน ๆ บรรจุเข้าในระเบียบวาระท่ี 6 
ด้วยค่ะ 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจง  ระเบียบ  ข้อกฏหมาย 
ประธานสภาเทศบาล     
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นายสันติ   เกิดโมฬี          เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 

     การเสนอญัตติ  ให้เสนอต่อประธานสภาเทศบาลล่วงหน้า  และ 
การเสนอญัตติด้วยวาจา  ให้ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547    ข้อ  63  ใช้โดยอนุโลม 

                                     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
  พ.ศ. 2547  หมวด 5  การอภิปราย 

     ข้อ  63  สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคําใดต่อท่ีประชุม 
สภาท้องถ่ินให้ยกมือข้ึนพ้นศรีษะ เม่ือประธานสภาท้องถ่ินอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้  
โดยให้ยืนกล่าว  ณ  ท่ีของตนหรือ  ณ  ท่ีซ่ึงจัดไว้ก็ได้  และต้องกล่าวกับ
ประธานสภาท้องถ่ิน 
 ประธานสภาท้องถ่ินต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ
อภิปรายก่อน  แต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน  ให้ประธานสภา
ท้องถ่ินอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน  ใช้โดยอนุโลม 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณประภัสสร  ไชยมาตย์ 
ประธานสภาเทศบาล   
 

นางประภัสสร  ไชยมาตย์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน  นางประภัสสร  ไชยมาตย์   สมาชิกสภาเทศบาล 

ตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

 ขอให้นําเรื่องอ่ืน ๆ บรรจุเข้าในระเบียบวาระท่ี  6  ด้วยค่ะ 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

 

นางไฉไล  จําลองนาค         เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ      ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน  นางไฉไล  จําลองนาค    สมาชิกสภาเทศบาล 

ตําบลหนองไผ่ล้อม 
 ขอรับรอง ตามท่ี  นางประภัสสร  ไชยมาตย์   เสนอค่ะ 
 

นางเบญจวรรณ   วะลัยศรี        เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ      ท่านสมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน  นางเบญจวรรณ  วะลัยศรี 
    สมาชิกสภาเทศบาล 

 ขอรับรอง ตามท่ี  นางประภัสสร  ไชยมาตย์   เสนอค่ะ 
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นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  เม่ือมีผู้ท่ีรับรองถูกต้องตามท่ีคุณประภัสสรเสนอ  ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จํานวน  11  เสียง  ให้บรรจุระเบียบวาระท่ี 6  

    เรื่องอ่ืน ๆ  ได้  

 นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย      ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล 

ประธานสภาเทศบาล  หนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 2  วันท่ี 27 พฤษภาคม 2556 
 

     มีสมาชิกท่านใด   จะขอแก้ไขคําพูดของท่านท่ีได้กล่าวไปแล้ว 
    ตามรายงานการประชุมท่ีได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ได้อ่านและ 
    พิจารณาล่วงหน้าแล้ว  หรือไม่   
 

     ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณนงนุช  วันผักแว่น   
 

นางนงนุช  วันผักแว่น        เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ  และคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมทุกท่าน 

ดิฉัน  นางนงนุช  วันผักแว่น  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

       ขอแก้ไขหน้าท่ี  8  บรรทัดท่ี  7   “  แกไข  ”   เป็น   “  แก้ไข  ” 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณดํารงค์  หมอยา   
ประธานสภาเทศบาล    
 

นายดํารงค์  หมอยา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายดํารงค์  หมอยา  สมาชิกสภาเทศบาล 

ตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

       ขอแก้ไขหน้าท่ี 13  บรรทัดท่ี 19 “ พ.ศ.2556 ” เป็น “ พ.ศ.2554 ” 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณเบญจวรรณ  วะลัยศรี 
ประธานสภาเทศบาล    
 

นางเบญจวรรณ   วะลัยศรี        เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ      ท่านสมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน  นางเบญจวรรณ  วะลัยศรี 
    สมาชิกสภาเทศบาล 
 

       ขอแก้ไขหน้าท่ี 33 บรรทัดท่ี 31 “300,00.-บาท”เป็น“300,000.-บาท” 
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นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย   มีสมาชิกท่านใด   จะขอแก้ไขคําพูดของท่านท่ีได้กล่าวไปแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  ตามรายงานการประชุมท่ีได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านได้อ่านล่วงหน้าอีกหรือไม่ 
 

     ถ้าไม่มี   เป็นอันว่ารับรองรายงานการประชุม   ขอมติท่ีประชุม 
ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    รับรองเป็นเอกฉันท์  จํานวน  11  เสียง  รับรองรายงานการประชุม 
    สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2556  
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย   ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง   ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557   ในวาระท่ีหนึ่ง   ข้ันรับหลักการ 

 

     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   
    นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ   
     

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
  

คณะผู้บริหารขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2557 เพ่ือพิจารณารับหลักการ 
 

บัดนี้  ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  จะได้เสนอ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  
อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  จึงขอ
แถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
ดังต่อไปนี้ 

  
1.  สถานะการคลัง 
 

    1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   

   ในปีปัจจุบัน  เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  มีสถานะการเงิน  ดังนี้  
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   ณ  วันท่ี  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2556 
 1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  25,761,932.05 บาท 
 1.1.2 เงินสะสม  18,391,434.32 บาท 
 1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม  13,743,096.78 บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
          จํานวน 2 โครงการ  รวม  970,800 บาท 
 1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จํานวน  ไม่มี 
        โครงการรวม  ไม่มี 
 11.6 เงินกู้คงค้าง  31,061,328.29 บาท 
 
 2.  การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2555 
 

 (1) รายรับจริงท้ังสิ้น  116,769,267.75 บาท  ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร                 220,082.-  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต              222,771.-  บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน              302,623.92  บาท 
  หมวดรายได้จากาสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                    ไม่มี 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                57,191.90  บาท 
  หมวดรายได้จากทุน                        ไม่มี 
  หมวดภาษีจัดสรร            46,438,620.93 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป              21,717,119.- บาท 
 (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์            29,810,859.- บาท 
 (3) รายจ่ายจริง  จํานวน  83,858,342.42   บาท  ประกอบด้วย 
  งบกลาง                  15,174,855.41 บาท 
  งบบุคลากร                 28,347,499.- บาท 
  งบดําเนินการ              33,481,698.01 บาท 
  งบลงทุน                 6,034,940.-   บาท 
  งบรายจ่ายอ่ืน                         ไม่มี 
  งบเงินอุดหนุน                      819,350.-  บาท 
 (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  29,814,058.75 บาท 
 (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี จํานวน   4,202,881.- บาท 
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 3.  งบเฉพาะการ 
 

     ประเภทกิจการสถานธนานุบาล  กิจการสถานธนานุบาล 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  มีรายรับจริง   -   บาท  รายจ่ายจริง  ไม่มี 
  กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืนๆ     ไม่มี 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล      ไม่มี 
  กําไรสุทธิ        ไม่มี 
  เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 2555   ไม่มี 
  ทรัพย์จํานํา        ไม่มี 
 

  คําแถลงงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2557 ของเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม   

2.1 รายรับ 

รายรับ 
ประมาณการ 
ปี 2557 

 
หมวดภาษีอากร 243,700.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 172,900.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 352,900.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 147,000.00 
หมวดรายได้จากทุน - 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 916,500.00 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

 

หมวดภาษีจัดสรร 66,899,000.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 46,321,500.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน 

 

รวม 114,137,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ของเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
  

2.2 รายจ่าย 
 

รายจ่าย 
ประมาณการ 
ปี 2557 

จ่ายจากงบประมาณ  
    งบกลาง 13,696,425.00 
    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และ
ค่าจ้างชั่วคราว) 

52,655,872.00 

งบดําเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

33,429,610.00 

    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 33,429,610.00 
    งบรายจ่ายอ่ืน  (หมวดรายจ่ายอ่ืน) - 
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 1,552,083.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 114,137,000.00 

 
 

การต้ังงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ได้ ต้ังรายจ่ายไว้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2541   และได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ตามความจําเป็นโดยพิจารณา
กลั่นกรอง   ความเหมาะสมแห่งสถานะการคลังของท้องถ่ินในปัจจุบันเป็นแนว
ดําเนินการ   เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้าและสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี 

 
ในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  จึงขอเสนอร่าง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพ่ือสภาเทศบาล
ตําบลหนองไผ่ล้อม ได้โปรดพิจารณาต่อไป 

 
 

        คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
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นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกได้รับพร้อมหนังสือเชิญประชุม  ได้อ่านล่วงหน้าแล้วนายกเทศมนตรี

ได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
ต่อสภาเทศบาลโดย  ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาหากท่านใดมีข้อสงสัยในงานใด  
กองใด  ขอให้สอบถามได้ 

   

     ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2557  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติจําแนก 

ตามหน่วยงาน  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสันติ   เกิดโมฬี          เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในส่วนของงบกลาง ตั้งไว้ 13,697,425.- บาท  

แยกเป็น 
 
 

1.1 ค่าชําระหนี้เงินต้น    
  1.2 ค่าชําระดอกเบ้ีย    
  1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
  1.4 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์   
  1.5 เงินสํารองจ่าย    
  1.6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน   
    (1)  ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  
     (2)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน 
        (3)  เงินทุนการศึกษา  

  1.7   เงินช่วยพิเศษ  (ค่าทําศพ)     
  1.8   เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 
      1.9   เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)       

  1.10  เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน    
  1.11  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ 
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นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ในส่วนของงบกลาง   มีท่านสมาชิก 

สภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมหรือไม่ 
   

ถ้าไม่มี   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสันติ   เกิดโมฬี          เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในส่วนของสํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 22,546,932.-บาท 
    แยกเป็น 
 
 

 1. รายจ่ายประจํา     ตั้งไว้  22,301,532.- บาท  แยกเป็น 
  1.1  งบบุคลากร      
  1.1.1  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    
  (1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 
  (2) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี  
  (3) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี  
  (4) เงินเดือนค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา นายกเทศมนตรี  
  (5)  ค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  1.1.2  เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา)    
  (1)  เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ     
  (2)  เงินเพ่ิมต่างๆ  ของพนักงานเทศบาลสามัญ    
  (3)  เงินประจําตําแหน่ง       
  (4)  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา      
  (5)  เงินเพ่ิมต่างๆ  ลูกจ้างประจํา     
  (6)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       
  (7) เงินเพ่ิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง 
   

1.2 งบดําเนินการ 
       

  1.2.1  ค่าตอบแทน     
  (1)  ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  (2)  ค่าเบ้ียประชุม       
  (3)  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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  (4)  ค่าเช่าบ้าน        
  (5)  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      
  (6)  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล     
  (7)  ค่าตอบแทนสําหรับประเมินผลงานพนักงานเทศบาล การคัดเลือกหรือเสนอคัดเลือก 
                          พนักงาน  หรือคณะกรรมการประเมินบุคคลต่าง ๆ 
 

  1.2.2  ค่าใช้สอย     
  1.  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      
  2.  รายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน    
  (1)  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ   
  (2)  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
  3.  รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  
  (1)  ค่ารับรอง         
  (2)  ค่าเลี้ยงรับรอง        
  (3)  โครงการจัดงานวันสําคัญและงานรัฐพิธีต่าง ๆ 
  4.  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ 

      และต่างประเทศ 
  (2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
  (3)  ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาพนักงานเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการชุมชน 
  (4)  โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 
  (5)  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทะเบียน   
  (6)  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์เก่ียวกับยาเสพติด 
  (7)  โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ (วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช) 
  (8)  โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ (วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี) 
  (9)  ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันเทศบาลและวันท้องถ่ินไทย 
  (9)  ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันยกฐานะเทศบาล 
 

  1.2.3  ค่าวัสดุ     
  (1)  วัสดุสํานักงาน       
  (2)  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       
  (3)  วัสดุงานบ้านงานครัว      
  (4)  วัสดุก่อสร้าง  
  (5)  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      
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  (6)  วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
  (7)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
  (8)  วัสดุเครื่องแต่งกาย    
  (10)  วัสดุคอมพิวเตอร์    
  (11)  วัสดุดับเพลิง    
  (12)  วัสดุอ่ืนๆ   
   

  1.3  ค่าสาธารณูปโภค    
  (1)  ค่าไฟฟ้า     
  (2)  ค่าโทรศัพท์     
  (3)  ค่าไปรษณีย์     
  (4)  ค่าน้ําประปา    
  (5)  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 

 

2.  งบลงทุน 
  2.1  ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   ตั้งไว้  รวม  245,400.- บาท  แยกเป็น 

  2.1.1  ค่าครุภัณฑ์ 
 2.1.1.1  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      
 (1) ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์   
 (2) ค่าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ   
  (3) ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดหมึกฉีด (Inkject)  

(4) ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดหมึกฉีด (INKJET Printer)      
 2.1.1.2  ครุภัณฑ์สํานักงาน   
  (1) ค่าจัดซ้ือเครื่องทําลายเอกสาร         
  (2) ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเลื่อนทึบสูง     

(3) ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ          
(4) ค่าจัดซ้ือเครื่องดูดฝุ่น    

 2.1.1.3  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     
 (1) ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์     

2.1.1.4   ครุภัณฑ์โรงงาน      
  (1) ค่าจัดซ้ือเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์   

2.1.1.5   ครุภัณฑ์การเกษตร     
  (1) ค่าจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําชนิดหาบหาม 
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นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ในส่วนของสํานักปลัดเทศบาล มีท่านสมาชิก

สภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมหรือไม่ 
   

ถ้าไม่มี   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสันติ   เกิดโมฬี          เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในส่วนของกองคลัง ตั้งไว้ 4,323,960.-บาท 
    แยกเป็น 
 
 

1.  รายจ่ายประจํา      ตั้งไว้ 4,181,760 .- บาท  แยกเป็น 
1.1  งบบุคลากร          
1.1.1  เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) 
 (1)  เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ     
(2)   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ  
(3)  เงินประจําตําแหน่ง                
(4)  ค่าจ้างประจํา        
(5) เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา  

  (6)  ค่าจ้างพนักงานจ้าง    
  (7)  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 
       

  1.2  งบดําเนินการ       
  1.2.1  ค่าตอบแทน          
  (1)  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล         

(2)  ค่าเช่าบ้าน        
(3)   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     
(4)   เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
(5)   ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  
(6)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
1.2.2    ค่าใช้สอย     
(1)   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ     
(2)   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
(3)   รายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  
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1.2.3   ค่าวัสดุ   
(1)   วัสดุสํานักงาน    
(2)  วัสดุโฆษณาและการเผยแพร่   
(3)  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     
(4)  วัสดุคอมพิวเตอร์       
(5)  วัสดุอ่ืน ๆ 

    

2.  งบลงทุน       ตั้งไว้  142,200.- บาท  แยกเป็น 
2.1 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      
2.1.1  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
2.1.1.1  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
 (1)   ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์   

   (2)   ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า  
   (3)  ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี   
     (4) ค่าเครื่องสแกนเนอร์   
 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ในส่วนของกองคลัง  มีท่านสมาชิก 

สภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมหรือไม่ 
   

     ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณนงนุช  วันผักแว่น 
 

นางนงนุช  วันผักแว่น   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน  นางนงนุช  วันผักแว่น   สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

   ตามข้อ 1.2.1 ค่าตอบแทน (6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ขอเรียนถามว่าเป็นค่า 
ตอบแทนอะไรค่ะ 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  เรียนท่านนายกเทศมนตรี  ผ่านไปยัง  ผู้อํานวยการกองคลัง 
ประธานสภาเทศบาล 
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นางลักษณา  ประสีระเตสังข์         เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้อํานวยการกองคลัง  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เป็นเงินค่าตอบแทนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  
ตามหนังสือ  ด่วนมาก  ท่ี มท 0808.2/ว 2342  ลงวันท่ี  28  พฤษภาคม  2555  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2556  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เป็นเงินโบนัสค่ะ 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อท่ี 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมหรือไม่ 

   

ถ้าไม่มี   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสันติ   เกิดโมฬี          เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในส่วนของกองช่าง ตั้งไว้ 13,089,860.-บาท 
    แยกเป็น 
 

 1.  รายจ่ายประจํา     ตั้งไว้  6,419,050 .- บาท    แยกเป็น 
 1.1  งบบุคลากร                     
 1.1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)   
 (1)  เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  
 (2)  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ  

(3)  เงินประจําตําแหน่ง      
                     (4)  ค่าจ้างพนักงานจ้าง     
                    (5) เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  
           1.2  งบดําเนินงาน                 
 1.2.1 ค่าตอบแทน    
         (1)  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  
 (2)  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   
 (3)  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
 (4)  ค่าเช่าบ้าน 

         (6)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
             1.2.2  ค่าใช้สอย           
 1.  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ   
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 2.  รายจ่ายเพ่ือการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
 (1)  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ    
 (2)  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 3.  รายจ่ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

 (1)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ        
 1.2.3  ค่าวัสดุ     
  (1)  วัสดุสํานักงาน   
 (2)  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   
 (3)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
 (4)  วัสดุคอมพิวเตอร์    
 (5)  วัสดุก่อสร้าง     
 (6)  วัสดุการเกษตร    
 (7)  วัสดุอ่ืนๆ     
             1.3  งบเงินอุดหนุน     
                  1.3.1  เงินอุดหนุน 
     

2. งบลงทุน       ตั้งไว้ รวม  6,670,810.-บาท 
2.1 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

                   2.1.1  หมวดครุภัณฑ์            
                           2.1.1.1  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   
 (1) ค่าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
 (1) ค่าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
 2.1.1.2  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

(1) ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์   
 (2) ค่าจัดเครื่องพิมพ์    
 (3) ค่าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ              
 2.1.1.3  ครุภัณฑ์การเกษตร   
 (1)  ค่าจัดซ้ือเครื่องป๊ัมน้ํา  
 

                       2.1.2    ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
 (1)   โครงการก่อสร้างทางระบายน้ําภายในชุมชนทหารกองทัพภาคท่ี 2 (ร้อย บก. กองทัพ) 
 (2)   โครงการก่อสร้างทางระบายน้ําภายในชุมชน  ป.พัน 103 

 (3)   โครงการปรับปรุงผิวจราจรและไหล่ทาง  บ้านบุ่ง ม.1 
 (4)   โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณป้อม สห. (หน้า รพ.ค่ายสุรนารี) 
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 (5)   โครงการปรับปรุงผิวจราจรและไหล่ถนนชุมชนพิทักษ์เวหา 
 (6)   โครงการปรับปรุงทางระบายน้ํา คสล. ภายในชุมชนครองฟ้า  
 (7)   โครงการปรับปรุงสนามกีฬาภายในชุมชนครองฟ้า  
 (8)   โครงการปรับปรุงผิวจราจรและไหล่ถนนชุมชนแสดขาว 
 (9)   โครงการก่อสร้างสนามกีฬาภายในชุมชนพร้อมไฟส่องสว่าง ชุมชนทหาร พันสบร.22 
 (10)  โครงการก่อสร้างทางระบายน้ําภายในชุมชน ซบร.22 (ส่วนท่ี 1) 
 (11)   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น ภายในชุมชนทหาร ปตอ. พัน 2 
                          (12)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนทหาร ร.3 พัน 2 
 (13)   โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นดิษยะศริน  ชุมชนอากาศโยธิน 
 (14)  โครงการก่อสร้างทางระบายน้ํารอบสนามเด็กเล่น  ชุมชนทหาร พัน ขส 22 
 (15)  โครงการก่อสร้างทางระบายน้ําหน้าบ้านพัก  ชุมชนทหารพัน สร.22 
 (16)   โครงการปรับปรุงทางระบายน้ําซอยบุ่งตาหลั่ว 3  หมู่ท่ี 2 
 (17)  โครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล  ชุมชนทหาร ส. พัน 3 
 (18)  โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  ร.9  หน้าค่ายสุรนารี 
 (19)  โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  ร.9  หน้าทางเข้ากองบิน 1 
 (20)  โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนทหาร ป.พัน 3 
 (21)  โครงการตีเส้นแบ่งช่องทางจราจรถนนพิบูลละเอียด 
 (22)  โครงการตีเส้นแบ่งช่องทางจราจรถนนริมบุ่ง 
 (23)  โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ในส่วนของกองช่าง  มีท่านสมาชิกสภา

เทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมหรือไม่ 
   

     ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณประภัสสร  ไชยมาตย์ 
 

นางประภัสสร  ไชยมาตย์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน  นางประภัสสร  ไชยมาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

 ตามเอกสาร สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  (ค่างาน ,  
ค่าครุภัณฑ์ , Factor F)  มีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้  
ปีงบประมาณ  2556  หรือ  ปีงบประมาณ  2557 
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นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  เรียนท่านนายกเทศมนตรี  ผ่านไปยัง  ผู้อํานวยการกองช่าง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ว่าท่ีร้อยตรีศุภกฤต  สําเนียงใหม่  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้อํานวยการกองช่าง  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
     ขอแก้ไขเป็น  ปีงบประมาณ 2557  ครับ 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อท่ี 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมหรือไม่ 
 

     ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณไฉไล  จําลองนาค 
 

นางไฉไล  จําลองนาค   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน  นางไฉไล  จําลองนาค สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

 ในประเภทค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  โครงการต่าง ๆ ไม่ระบุ 
สถานท่ีให้ชัดเจน 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  เรียนท่านนายกเทศมนตรี  ผ่านไปยัง  ผู้อํานวยการกองช่าง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ว่าท่ีร้อยตรีศุภกฤต  สําเนียงใหม่  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้อํานวยการกองช่าง  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
     โครงการต่าง ๆ เป็นพ้ืนท่ีท่ีได้จากการประชาคมในชุมชน  เพ่ือความ 

ชัดเจน  กองช่างจะดําเนินการปรับปรุงเพ่ิมเติมรายละเอียดอีกครั้ง 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อท่ี 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมหรือไม่ 

   

ถ้าไม่มี   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสันติ   เกิดโมฬี          เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในส่วนของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
     ตั้งไว้  12,584,320.- บาท  แยกเป็น 
 

1. รายจ่ายประจํา         ตั้งไว้  12,519,420.- บาท  แยกเป็น 
 1.1  งบบุคลากร      
  1.1.1  เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) 
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  (1)  เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ     
  (2)  เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ    

(3)  เงินประจําตําแหน่ง    
  (4)  ค่าจ้างพนักงานจ้าง     
  (5)  เงินเพ่ิมต่างๆ  ของพนักงาน   

 1.2 งบดําเนินการ     
  1.2.1  ค่าตอบแทน          
  (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
  (2) ค่าเช่าบ้าน      

 (3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร          
   (4) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  

(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
1.2.2  ค่าใช้สอย           
1. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ   

 2. รายจ่ายเพ่ือการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   
             (1) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ   

3. รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ    
 (1)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน  
 (2) โครงการจัดการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
  (3) โครงการจัดการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
 (4) โครงการจัดการขยะมูลฝอย 
 (5) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (6)  โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
  (7) โครงการอาหารปลอดภัย      
  (8) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแพทย์แผนไทย      
  (9) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   
  (10) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  
   (11) โครงการอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน อสม.   
 (12) โครงการเทศบาลห่วงใยผู้สูงอายุ 
  (13) โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดฉุกเฉิน 
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  1.2.3 ค่าวัสดุ         
  (1) วัสดุสํานักงาน        
      (2) วัสดุงานบ้านงานครัว           

(3) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
(5) วัสดุเครื่องแต่งกาย      
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์        
(7) วัสดุอ่ืน ๆ                

  (8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
  (9) วัสดุการเกษตร 
  (10) วัสดุก่อสร้าง 
  1.3  งบเงินอุดหนุน    
  1.3.1  หมวดเงินอุดหนุน    

(1) อุดหนุนสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  

2. รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 

  2.1 งบลงทุน    ต้ังไว้  64,900.- บาท  แยกเป็น 
  2.1.1  ค่าครุภัณฑ์    
  2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   
  (1) ค่าจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
                                              
นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมหรือไม่ 
   

     ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณไฉไล  จําลองนาค 

  

นางไฉไล  จําลองนาค   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน  นางไฉไล  จําลองนาค สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

 การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกท่ีผ่านมา  มีทรายอะเบทเหลือ 
จํานวนมาก  ขอให้ลดจํานวนลง 
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นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   
ประธานสภาเทศบาล นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   
 

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   

 
 

การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้
ทรายอะเบทจํานวนมากในการป้องกันกําจัดยุงลายตามพ้ืนท่ีต่างๆ ในชุมชน 
ในเขตเทศบาล  และงบประมาณท่ีจะต้องจัดอบรม  รณรงค์  ป้องกันแก้ไข 
โรคไข้เลือดออก  เนื่องจากโรคไข้เลือดออกเป็นนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา  
ในการรณรงค์  ป้องกันโรคไข้เลือดออก  ในการกําจัดยุงลาย  โรคไข้เลือดออก 
มีการระบาดมากข้ึนในแต่ละจังหวัด  และประเทศ  ในปีนี้มีอัตราการเป็นโรค
ไข้เลือดออกสูงมากกว่าทุกปี 

 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อท่ี 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมหรือไม่ 

   

ถ้าไม่มี   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสันติ   เกิดโมฬี          เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม 
     ตั้งไว้  5,312,440.- บาท    แยกเป็น 

 

1. รายจ่ายประจํา                                           ตั้งไว้   5,246,840.-บาท   แยกเป็น 

               1.1.  งบบุคลากร     

  1.1.1  เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)   

    (1)  เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  

 (2)  เงินเพ่ิมต่าง ๆ  ของพนักงานเทศบาลสามัญ               
 (3)   เงินประจําตําแหน่ง 
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    (4)  ค่าจ้างพนักงานจ้าง    

 (5)  เงินเพ่ิมต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง  

 1.2  งบดําเนินการ 

         1.2.1  ค่าตอบแทน     

(1)  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล     

(2)  ค่าเช่าบ้าน      

  (3)  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     

(4)  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

1.2.2  ค่าใช้สอย      

  1.  รายจ่ายเพ่ือให้มาซ่ึงบริการ        

2.   รายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 

  (1)  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ   

  3.  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ      

  (1)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดเก็บข้อมูลชุมชน   

  (2)  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา 

    (3)  ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ 

       และต่างประเทศ 

 (4)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประธานคณะกรรมการชุมชน  

 (5)  ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน  
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 (6)  ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี    

 (7)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  และเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือน  และกลุ่มอาชีพ  

 (8)  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับยาเสพติด      

 (9)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกสอนกีฬา               

 (10)  ค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุตําบลหนองไผ่ล้อม  

 (11)  ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 

 1.2.3  ค่าวัสดุ                       

1.  วัสดุสํานักงาน                 

2.  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         

3.  วัสดุคอมพิวเตอร์    

2.  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน  (งบลงทุน) 

 2.1  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   ตั้งไว้  65,600.- บาท  แยกเป็น 

  2.1.1  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

   (1)  ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   (2)   ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า  
   (3)  ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี   

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม 

มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมหรือไม่ 
   

ถ้าไม่มี   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสันติ   เกิดโมฬี          เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในส่วนของกองการศึกษา  ตั้งไว้  12,561,383.- บาท  

แยกเป็น 
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 1. รายจ่ายประจํา          ตั้งไว้  รวม  10,607,980.- บาท   
1.1 งบบุคลากร      

    1.1.1  เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา)    
              (1)  เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ       
       (2)  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ  
       (3)  ค่าจ้างพนักงานจ้าง     
                  (4) เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 
    

    1.2  งบดําเนินการ      
          1.2.1  หมวดค่าตอบแทน          
         (1)  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
          (2) ค่าเช่าบ้าน    
              (3) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล     

     (4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     
     (5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

         5.1 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและค่าเบ้ียประชุม   
                 5.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)   
   1.2.2  ค่าใช้สอย        
                       1. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงการบริการ    
                 2. รายจ่ายเพ่ือการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   
               (1)  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ   
                               3. รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
        (1)  โครงการจัดงานวันลอยกระทง          
        (2)  โครงการจัดงานวันมาฆบูชา     
        (3)  โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา          
        (4)  โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา   
                           (5)  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   
                 (6)  โครงการจัดงานวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ                         

(7)  ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา  คณะกรรมการสถานศึกษา 
(8)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน  

             ภายในประเทศและต่างประเทศ 
                 (9)   โครงการจัดส่งนักกีฬาตัวแทนเทศบาลไปแข่งขัน    
       (10)  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
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               (11) โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
              (12) โครงการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2558  
 

  1.2.3  ค่าวัสดุ         
 (1) วัสดุสํานักงาน      
 (2) วัสดุคอมพิวเตอร์     

    (3) วัสดุอุปกรณ์เครื่องเล่นในร่มและสื่อการเรียนการสอน     
   (4) วัสดุอาหารเสริม (นม) 

    1.3   งบเงินอุดหนุน      
            1.3.1   เงินอุดหนุน         
            (1)  อุดหนุนอาหารกลางวัน   

 2.  งบลงทุน        

2.1  ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตั้งไว้  รวม  1,953,400.- บาท  แยกเป็น 
    2.1.1 ค่าครุภัณฑ์    
          2.1.1.1  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   
                  (1)  ค่าจัดซ้ือกล้องดิจิตอล   
                2.1.2.2  ครุภัณฑ์สํานักงาน         
                  (1)  ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีสํานักงาน 

2.1.2.3  ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม   
       (1)  ค่าจัดซ้ือเครื่องเล่นสนาม  

2.1.2.4  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
               (1)  โครงการปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนโยธินนุกูล  
               (2)  โครงการติดต้ังลูกกรงเหล็กดัด  โรงเรียนโยธินนุกูล  
               (3)  โครงการติดต้ังลวดตาข่ายกันนกอาคารศูนย์เด็กเล็ก  
               (4)  โครงการติดต้ังลวดตาข่ายกันนกอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนโยธินนุกูล 
               (5)  โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตโรงเรียนโยธินนุกูล 
          

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ในส่วนของกองการศึกษา  มีท่านสมาชิก 

สภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมหรือไม่ 
 

 ถ้าไม่มี   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  
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นายสันติ   เกิดโมฬี          เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในส่วนของโรงเรียนโยธินนุกูล  ตั้งไว้ 27,061,560.-บาท  

แยกเป็น 
 

1. รายจ่ายประจํา     ตั้งไว้  รวม  23,453,260.- บาท แยกเป็น 

1.1 งบบุคลากร      
   1.1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)    

 (1) เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล    
 (2) เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล                     
 (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล        
 (4) เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานครูเทศบาล 
 (5) เงินเดือนพนักงานจ้าง  
 (6) เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง 
 

1.2   งบดําเนินการ    
         1.2.1 ค่าตอบแทน    

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  

         1.2.2 ค่าใช้สอย      
                  1.2.2.1 รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ   
                  1.2.2.2 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

          1.2.2.2.1  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
1)  ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
2)  ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนโยธินนุกูล 

          3)  ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ินโรงเรียนโยธินนุกูล 
(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  เพ่ือดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนโยธินนุกูล  ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันตลอดเวลา  ตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1506  ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2556 

(2) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
ความเร็วสูงของโรงเรียนโยธินนุกูล  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว  1506  
ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2556  

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนโยธินนุกูล  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 
ของโรงเรียนโยธินนุกูล   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0893.3/ว 1506  ลงวันท่ี 
26 มิถุนายน 2556 
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    (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือหนังสือห้องสมุด และ 
วัสดุอ่ืน ๆ สําหรับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนโยธินนุกูล  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0893.3/ว 1506  ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2556  

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ของโรงเรียนโยธินนุกูล  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0893.3/ว 1506 ลงวันท่ี  
26 มิถุนายน 2556 

(6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษาญ่ีปุ่น, 
ภาษาเกาหลี) จ้างเหมาครูสอนฟิสิกส์ และจ้างเหมาครูสอนสาขาวิชาอ่ืนๆท่ีโรงเรียนโยธินนุกูลขาดแคลน  
  (7) ค่าใช้จ่ายสําหรับค่าตอบแทนครูแกนนําในการรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียน
โยธินนุกูล  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1506                   
ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2556  
   (8) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา ของโรงเรียนโยธินนุกูล  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1506 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2556                
                                                            
      1.2.2.2.2   โครงการวันแม่แห่งชาติ     
      1.2.2.2.3   โครงการวันพ่อแห่งชาติ     
      1.2.2.2.4   โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
      1.2.2.2.5   โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
 

              1.2.2.3 รายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  
   (1)  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ  
                      (2)  ค่าใช่จ่ายในการวางระบบน้ํารดต้นไม้ น้ําใช้ และระบบประปาโรงเรียน     
            (3)  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน 
     

        1.2.3 ค่าวัสดุ      
  (1)  วัสดุเครื่องแต่งกาย   
  (2)  วัสดุสํานักงาน    
  (3)  วัสดุไฟฟ้า     

(4) วัสดุงานบ้านงานครัว    
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์   
(6) วัสดุการเกษตร     
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์ 
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2.  งบลงทุน            
    2.1  ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                ตั้งไว้ รวม   3,608,800.- บาท  แยกเป็น 
      2.1.1  ค่าครุภัณฑ์     

   2.1.1.1 ครุภัณฑ์สํานักงาน   
              (1) ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจกสูง  
              (2) ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด  
    (3) ค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ี    
    (4) ค่าจัดซ้ือเครื่องถ่ายเอกสาร  
    (4) ค่าจัดซ้ือและติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
 2.1.1.2  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                           
    (1) ค่าจัดซ้ือพัดลมติดผนัง     

2.1.1.3  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                      
        (1) ค่าจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 

    (2) ค่าจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
    (3) ค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 

 2.1.1.4  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                            
     (1) ค่าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้า 
 2.1.1.5  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                       
     (1) ค่าจัดซ้ือรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 
       2.1.2   ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                 
               (1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน 

 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ในส่วนของโรงเรียนโยธินนุกูล 
    มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมหรือไม่ 

   

     ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณไฉไล  จําลองนาค 

  

นางไฉไล  จําลองนาค   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน  นางไฉไล  จําลองนาค สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

 ขอทราบรายละเอียดค่าอาหารกลางวัน 
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นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   
ประธานสภาเทศบาล นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   
 

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   

 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0893.3/
ว 1506 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2556  จัดสรรให้อัตราคนละ  20  บาท  และให้ 
100 %  จํานวน  200  วัน  สําหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีท่ี 1  ถึงชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6  จํานวน 776 คน  เป็นเงิน 3,104,000.- บาท 
 

 ถ้าท่านใดมีความประสงค์  หรือมีความสามารถท่ีจะมาทําอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน  จํานวน 776  คน  ท่ีโรงเรียนโยธินนุกูลได้ก็เชิญครับ 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อท่ี 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมหรือไม่ 

   

ถ้าไม่มี   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสันติ   เกิดโมฬี          เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     ตั้งไว้  2,959,120.- บาท  บาท    แยกเป็น 

 
1.  รายจ่ายประจํา     ตั้งไว้   รวม  2,906,720.- บาท  แยกเป็น 
 1.1  งบบุคลากร     
          1.1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)             
    (1) เงินเดือนพนักงานครูเทศบาลสามัญ   
    (2) เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานครูเทศบาล     
    (3)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง           
    (4) เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     

1.2 งบดําเนินการ       
        1.2.1 ค่าตอบแทน     
         (1) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   
         (2) ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
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   1.2.2  ค่าใช้สอย   
    1)  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      
        2) รายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   

   (1)  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ  

3) รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   

 (1)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(2)  ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน    

  (3)  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

        ตําบลหนองไผ่ล้อม          

  (4)  โครงการเรียนรู้นอกสถานท่ี        
  (5)  โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

(6)  โครงการวันเด็กแห่งชาติ          
(7)  โครงการถวายเทียนพรรษา                
(8)  โครงการเยาวชนวิถีพุทธ           
(9)  โครงการวันพ่อแห่งชาติ    
(10) โครงการวันแม่แห่งชาติ     

  1.2.3  ค่าวัสดุ      

   (1) วัสดุสํานักงาน     
  (2) วัสดุงานบ้านงานครัว    

(3) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์         
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์        
(6) วัสดุการเกษตร        
(7) วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง      
(8) วัสดุการศึกษา     
(9) วัสดุกีฬา       
(10) ค่าอาหารเสริม(นม)  
  

 2.  งบลงทุน            
         2.1  ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                ตั้งไว้ รวม   52,400.- บาท  แยกเป็น 
       2.1.1  ค่าครุภัณฑ์ 
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     2.1.1.1 ครุภัณฑ์สํานักงาน   

                  (1)  ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 
    2.1.1.2  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    
              (1)  ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์เครื่องเล่นซีดี 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ในส่วนของโรงเรียนโยธินนุกูล 
    มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมหรือไม่ 
 

     ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณประภัสสร  ไชยมาตย์ 
 

นางประภัสสร  ไชยมาตย์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน  นางประภัสสร  ไชยมาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไผ่ล้อม  มีค่าใช้สอย  รายจ่ายเพ่ือให้ได้ 
มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะจัดสรร
เวลาแบ่งไปสอน โรงเรียนอนุบาล บชร.2 ,อนุบาลค่ายสุรนารี ,อนุบาลกองบิน  
ซ่ึงโรงเรียนต่าง ๆ ก็อยู่ในเขตเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมเช่นเดียวกัน 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   
ประธานสภาเทศบาล นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   
 

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   

 

เทศบาลได้ทํา MOU และมีแนวทางท่ีจะให้ศูนย์นําเด็กมาเรียนร่วมกัน 
โดยการถ่ายโอนภารกิจ ในการท่ีจะรวมเข้ามาดูแลท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
แต่เรายังขาดบุคลากรและระเบียบวิธีปฏิบัติ จึงจะต้องหาแนวทางเพ่ือดําเนินการ
ต่อไป 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อท่ี 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมหรือไม่ 
 

     ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณเบญจวรรณ  วะลัยศรี 
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นางเบญจวรรณ  วะลัยศรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน  นางเบญจวรรณ  วะลัยศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

ค่าอาหารกลางวัน  ทําไมศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กต้องต้ังอีกในเม่ือ 
โรงเรียนโยธินนุกูลต้ังไว้แล้ว 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   
ประธานสภาเทศบาล นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   
 
 

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   

 

ตามหนังสือสั่งการเพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไผ่ล้อม 

   

ขอเชิญ  ผู้อํานวยการกองศึกษา  ชี้แจง 
 

ว่าท่ีร้อยเอกชัยวัฒน์  มัฆวิมาลย์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้อํานวยการกองศึกษา  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 

ตามหนังสือท่ี มท 0893.3/ว 1522   ลงวันท่ี  11  มิถุนายน  2555  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้าน
การศึกษาประจําปี  2556  เพ่ือให้เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอัน
จะช่วยให้มีภาวะโภชนาการท่ีดีข้ึนส่งผลต่อสุขภาพและการเรียนรู้ อัตราคนละ  
20 บาท  จํานวน 151 คน  เป็นเงิน  845,600.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวัน  สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไผ่ล้อมท่ีเดียว  ไม่มี
โรงเรียนโยธินนุกูลครับ 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อท่ี 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมหรือไม่ 

   

ถ้าไม่มี   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล 
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นายสันติ   เกิดโมฬี          เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในส่วนของสถานธนานุบาล 
     รายจ่ายงบกลาง   ตั้งไว้  รวม  3,041,100.-  บาท  แยกเป็น  
 
 

1.  รายจ่ายตามข้อผูกพัน     ต้ังไว้  รวม  1,100.-  บาท  แยกเป็น 

1.1 เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล 
 

2. ค่าธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร     ต้ังไว้  รวม  3,000,000.-  บาท  แยกเป็น 
2.1  ค่าธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร   

 

3.  เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถ่ินกรณีพิเศษ    ต้ังไว้  รวม  40,000.-  บาท  แยกเป็น 
3.1  เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถ่ินกรณีพิเศษ 
   

ในส่วนของสถานธนานุบาล  ต้ังไว้  รวม  1,710,800.- บาท  แยกเป็น 

รายจ่ายประจํา    ต้ังไว้     1,710,800.- บาท  แยกเป็น 

1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 

                1.1  ค่าจ้างประจํา      
    (1)  ค่าจ้างประจํา    

 (2)  เงินเพ่ิมเงินประจําตําแหน่ง  

2.  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

    2.1  ค่าตอบแทน 
    (1) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล 
    (2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
    (3) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 

 (4) ค่าอาหาร       
   (5) ค่าเบ้ียเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด  
    (6) เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ี     
   (7) ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี 
             (8) เงินค่าสมนาคุณ 
   (9) เงินสมทบเงินสะสม   
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2.2  ค่าใช้สอย     
   2.2.1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
   (1) ค่ารับวารสาร   
      (2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  

(3) ค่าเบ้ียประกันอัคคีภัย 
(4) ค่าสอบบัญชี 

   (5) ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   
   (6) ค่าจ้างเหมาบริการ    
   (7) ค่าอากรแสตมป์  
   2.2.2  รายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน        
   (1) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
   (2) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  
   (3) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ  
    2.2.3.รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ    
   (1) ค่ารับรอง      
   (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันท่ีระลึก      
   2.2.4  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
 

   (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
  2.3  ค่าวัสดุ     
   (1) วัสดุสํานักงาน    
   (2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
   (3) วัสดุงานบ้านงานครัว  
    (4) วัสดุก่อสร้าง     
    (5) วัสดุคอมพิวเตอร์    

3 หมวดค่าสาธารณูปโภค    
  (1) ค่าไฟฟ้า     
   (2) ค่าน้ําประปา     
   (3) ค่าโทรศัพท์      
  (4) ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์ยากร     
  (5) ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  

4.  หมวดรายจ่ายอ่ืน    
(1) ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานายการ  
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รายจ่ายจากกําไรสุทธิ 
1. หมวดรายจ่ายอ่ืน 

  (1)  เงินรางวัลประจําปี 15%   
   (2)  เงินทํานุบํารุงท้องถ่ิน 30%   

(3)  เงินทุนดําเนินการ 55 %        
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ในส่วนของสถานธนานุบาล  มีท่านสมาชิก 

สภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมหรือไม่ 
   

     ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณไฉไล  จําลองนาค 

  

นางไฉไล  จําลองนาค   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน  นางไฉไล  จําลองนาค สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

     อยากทราบว่ารายจ่ายจากกําไรสุทธิ  หมวดรายจ่ายอ่ืน  จึงไม่มี 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   
ประธานสภาเทศบาล นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   
 

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   

 

ขอเชิญผู้จัดการสถานธนานุบาล  ชี้แจง 
 

นายสมบัติ  สันคํา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้จัดการสถานธนานุบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 

     เนื่องจากสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมได้เปิด 
    ดําเนินการต้ังแต่วันท่ี 31 สิงหาคม 2555 เพียงปีเดียวจึงยังไม่มีกําไรครับ 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อท่ี 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมหรือไม่ 

   

ถ้าไม่มี    
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ขณะนี้ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ของเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  กัน
พอสมควรแล้ว  ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ในวาระท่ี 1 ข้ันรับ
หลักการ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการโปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบรับหลักการเป็นเอกฉันท์   จํานวน  11  เสียง  รับหลักการ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557    
ในวาระท่ี  1  ข้ันรับหลักการ   
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  คณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล  ชุดเดิมท่ี   ได้แต่งตั้งเม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
    สมัยสามัญ  สมัยแรก  เม่ือวันท่ี  1  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556  รายละเอียด 
    ตามประกาศนี้และขอแจ้งให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
    ทุกท่านทราบ 
 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม ประกอบด้วย 
 

1.  นางไฉไล      จําลองนาค  เป็นประธานคณะกรรมการ 
2.  นายเดชนะ       ประเสริฐสังข์ เป็นกรรมการ 

    3.  นางเบญจวรรณ     วะลัยศรี  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่           
เม่ือไม่มีสมาชิกเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติชุดเดิม    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ   
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน 3 ท่านดังนี้ 
 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

1.  นางไฉไล      จําลองนาค  เป็นประธานคณะกรรมการ 
2.  นายเดชนะ       ประเสริฐสังข์ เป็นกรรมการ 

    3.  นางเบญจวรรณ     วะลัยศรี  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

ขอมติท่ีประชุม   สมาชิกท่านใดเห็นชอบ   โปรดยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จํานวน  11  เสียง 
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นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  เรียนแจ้งท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547   

ข้อ  45  วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น   

ข้อ   59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระทําได้เฉพาะ
การขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจํานวน
สมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
 คําแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อท่านประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาท่ีสภาท้องถ่ินกําหนดตาม 
ข้อ 45 วรรคสาม  และข้อ 49 วรรคหนึ่ง   

และข้อ  60  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายข้ึนใหม่  หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย  
หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับคํา
รับรองจากผู้บริหารท้องถ่ิน  หรือคําแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติ   
จึงแจ้งให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบ 

 

ท่ีประชุม    รับทราบ 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  การกําหนดระยะเวลา 
ประธานสภาเทศบาล  เสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2557  ของเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  วันท่ี  15 -17  สิงหาคม  2556   
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม   
ชั้น 3    

     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 

เม่ือไม่มีสมาชิกเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เป็นอันว่า   การกําหนดระยะเวลาเสนอ 
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  
ของเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  วันท่ี  15-17  สิงหาคม  2556  เวลา 08.30 น.  
- 16.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  ชั้น  3   

 

ขอมติท่ีประชุม   ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   จํานวน  11  เสียง 
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นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  การประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม     สมัยสามัญ               
ประธานสภาเทศบาล  สมัยท่ี  3   ครั้งท่ี  2     ในวาระท่ีสอง    และวาระท่ีสาม 
     ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบว่าการประชุม 
    สภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม   สมัยสามัญ   สมัยท่ี  3   ครั้งท่ี  2   

ประจําปี  2556  เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2557  ของเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  ในวาระท่ีสอง   
และวาระท่ีสาม  จะประชุมในวันท่ี  21  สิงหาคม  2556  เวลา 10.00 น.   
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  ชั้น 3   
   

ขอมติท่ีประชุม    ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   จํานวน  11  เสียง 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย      ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติขออนุมัติการขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ค่าครุภัณฑ์   

หน่วยงาน   สํานักปลัดเทศบาล 
 

     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   
นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   

 

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2556   

 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา  เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2556  ค่าครุภัณฑ์  หน่วยงาน  
สํานักปลัดเทศบาล 

ตามท่ีเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม   ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลให้
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖  
ไปแล้วนั้น 
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เนื่องจากหน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล ได้ตั้งงบประมาณ

รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หน้า 29 และหน้า 30  
จากเดิม  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ในหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ซ่ึงในรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ใช้ภาษาไม่เป็น
ภาษาราชการ  และระบุรุ่นของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จึงทําให้ 
ไม่สามารถท่ีจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้
ตามระเบียบ  อีกท้ังสํานักปลัดเทศบาล  มีความจําเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีจะต้องใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานด้านเอกสาร 

 

ดังนั้น  หน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล  จึงมีความ
จําเป็นต้องขออนุมัติและขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ตําบลหนองไผ่ล้อม  ในการขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หน้า 29 
และหน้า 30 เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ  งบลงทุน  ค่า
ครุภัณฑ์  ในหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โดยใส่ภาษาทาง
ราชการ  และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ 

    คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.2555 และปี พ.ศ.2556  ตามกระทรวง 
    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
    ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้ตามระเบียบ 
 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานสําเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน   

 

  จึงขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี 
 งบประมาณ  พ.ศ.2556  ดังนี้ 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
สํานักปลัดเทศบาล    2.  งบลงทุน 
2.1  ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
2.1.1ค่าครุภัณฑ์ 
2.1.1.1  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(1)  ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  
ตั้งไว้ 62,000.-บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล  แบบท่ี 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า18นิ้ว) 
ราคา 31,000.- บาท  จํานวน  2  เครื่อง  เป็น
เงินจํานวน  62,000.- บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4  
แกนหลัก  (4 core) และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า3.0GHz และมีความเร็วของ
หน่วยความจําหรือมีHTTขนาดไม่น้อยกว่า
1,066GHz จํานวน1หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลัก  ท่ีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด  DDR3 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 G 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.5 TB 
จํานวน 1  หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 
10/100/1,000 Mbps  จํานวน 1  ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า 600:1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  18  นิ้ว 
จํานวน 1  หน่วย 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2555 

สํานักปลัดเทศบาล    2.  งบลงทุน 
2.1  ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
2.1.1ค่าครุภัณฑ์ 
2.1.1.1  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(1)  ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  
ตั้งไว้ 62,000.-บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล  แบบท่ี 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า18นิ้ว) 
ราคา 31,000.-บาท  จํานวน 2 เครื่อง  เป็นเงิน
จํานวน  62,000.- บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4  
แกนหลัก  (4 core) และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า3.0GHz และมีความเร็วของ
หน่วยความจําหรือมีHTTขนาดไม่น้อยกว่า
1,066GHz จํานวน1หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลัก  ท่ีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด  DDR3 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.5 TB 
จํานวน 1  หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 
10/100/1,000 Mbps  จํานวน 1  ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า 600:1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  18  นิ้ว 
จํานวน 1  หน่วย 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี 10 
กุมภาพันธ์ 2555 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
 
(3)  ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
ตั้งไว้  40,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว – 
ดํา  HP Pro 1606 dn  ราคา  20,000.- บาท  
จํานวน  2  เครื่อง  เป็นเงิน  40,000.- บาท  
ความเร็วในการพิมพ์ดํา  25  แผ่น/นาที  (A4)  
ความละเอียดในการพิมพ์  600 x 600 dpi  
เวลาในการพิมพ์แผ่นแรก  7  วินาที  
หน่วยความจํา  32 MB  ใช้ตลับหมึก  CE278A 
RMPV 250-2,000  แผ่น/เดือน  รองรับปริมาณ
การพิมพ์ต่อเดือน 8,000  แผ่น 
 

 
(3) ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา  ตั้งไว้  40,000.-  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบท่ี 1  
 (35 หน้า/นาที)  ราคา  20,000.- บาท จํานวน  
2  เครื่อง  เป็นเงิน  40,000.- บาท   
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 
x 1,200 dpi   
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อ
นาที   
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้   
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  
64  MB   
- มี Interface  ไม่น้อยกว่า  1X Parallet  หรือ 
1 X USB 2.0  
- มีช่องเชื่อมต่อ Ethemet 10/100 Base TX ไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ 
Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 
250 แผ่น 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ณ  วันท่ี  8 มีนาคม  2556  
 
 
 

 
จึงขออนุมัติและขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  

เพ่ือพิจารณาต่อไป   
ไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ   

   นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม 
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นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย   มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่ีประชุมหรือไม่ 
    
     เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี 
    ได้เสนอญัตติดังกล่าว    เพ่ือพิจารณาร่วมกัน    ขอมติท่ีประชุม 
    ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จํานวน  11  เสียง  อนุมัติและเห็นชอบ 
ให้เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย      ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติขออนุมัติการขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ค่าครุภัณฑ์   

หน่วยงาน   โรงเรียนโยธินนุกูล 
 

     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   
นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   

 

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 

ตําบลหนองไผ่ล้อม 
    

เรื่อง  ขอเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี 
    งบประมาณ  พ.ศ.2556   
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา  เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
    งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2556  ค่าครุภัณฑ์  หน่วยงาน 

โรงเรียนโยธินนุกูล 
  

ตามท่ีเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม   ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาล 
ให้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๖  ไปแล้วนั้น 
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     เนื่องจากโรงเรียนโยธินนุกูล  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ.2556 หน้า 76 จากเดิม ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ 
ต้ังไว้ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
ได้คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเกิดประโยชน์ต่อทางราชการสามารถดําเนิน 
การจัดซ้ือ  จัดจ้างได้ตามงบประมาณท่ีกําหนด 

 

ดังนั้น  หน่วยงาน โรงเรียนโยธินนุกูล  จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติ 
และขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  ในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556   
หน้า 76  เปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

โรงเรียนโยธินนุกูล 
2.1.1.3  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(1)  ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
พร้อมเครื่องพิมพ์  ตั้งไว้ 500,000.- บาท 
-  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด  และเครื่องพิมพ์  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1
โยธินนุกูล   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 
 

โรงเรียนโยธินนุกูล 
2.1.1.3  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(1)  ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ตั้งไว้ 500,000.- บาท 
- เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล  แบบท่ี 1พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
สําหรับโรงเรียนโยธินนุกูล  ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและกาสื่อสาร 
ประจําปี พ.ศ.2556 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4  
แกนหลัก  (4 core) และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5GHz และมีหน่วยความจํา 
แบบCache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB 
จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลัก  ท่ีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
  

(ต่อ) 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SADA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1  หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit 
Ethernet หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast  
Ratio  ไม่น้อยกว่า 600:1  และมีขนาดไม่น้อย
กว่า  18  นิ้ว  จํานวน 1  หนว่ย 
- ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณ  wireless 150 Mb 
wireless PCL Adapter 
- ระบบปฏิบัติการ Amtcirus ท่ีมีความสามารถ
ป้องกัน web thread และปรับแต่งหน้าต่างหลัก
(Main Console) ให้เป็นรูปแบบหรือสีตามท่ี
ต้องการได้ จากตัวโปรแกรมเอง รวมท้ังสามารถ
แยกแยะ และระบุ Link ท่ีปลอดภัยจาก Link 
ต่าง ๆ ใน Social networking เว็บไซด์  เช่น 
Facebook , Twitter ,Google+ , Linkedin  
และ Pinterest ได้ ราคาเครื่องละ 25,000.-บาท 
จํานวน  20  เครื่อง  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 
 

 
      

จึงขออนุมัติและขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  
เพ่ือพิจารณาต่อไป   

ไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ   
    นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม 
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นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย   มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่ีประชุมหรือไม่ 
    
     เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี 
    ได้เสนอญัตติดังกล่าว    เพ่ือพิจารณาร่วมกัน    ขอมติท่ีประชุม 
    ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จํานวน  11  เสียง  อนุมัติและเห็นชอบ 
ให้เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 
นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย      ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาเทศบาล   มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อ 

ประชุมหรือไม่ 
 

     ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณเดชนะ  ประเสริฐสังข์   
 

นายเดชนะ  ประเสริฐสังข์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่าน  ผม  นายเดชนะ  ประเสริฐสังข์  สมาชิกสภาเทศบาล 

ตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

ผมขอเสนอให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสามัญประจําสภาท้องถ่ิน  เพ่ือ
ดําเนินการตรวจสอบ  และรายงานผลการดําเนินการโครงการต่าง ๆ ตามท่ีไดรับ
การอนุมัติให้ดําเนินการ  จากสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมไปเรียบร้อยแล้วนั้น  
ว่ามีผลการดําเนินการเป็นอย่างไร 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ.2547  หมวดท่ี 8 ข้อ 103 (2) คณะกรรมการวิสามัญ  และข้อ 105 (4) 
คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามท่ีสภาท้องถ่ินเห็นสมควร 

  

เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสภาเทศบาลติดตามผลพัฒนาแผน
โครงการ  โดยให้มีหน้าท่ีรายงานผลการดําเนินการตามโครงการ  โดยให้มีหน้าท่ี
รายงานผลตามโครงการต่าง ๆ ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
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คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

1 นายเดชนะ             ประเสริฐสังข์  
2 นายดํารงค์             หมอยา  
3 นางเบญจวรรณ       วะลัยศรี  
4 นางอรัญญา            ประจิมนอก  
5 นางนงนุช               วันผักแว่น  
6 นายวรวิทย์             คัมภิรานนท์  
7 นางไฉไล                จําลองนาค  

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล     

 

นายสันติ   เกิดโมฬี          เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
      

                                     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
  พ.ศ. 2547  หมวด 8   คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน 

 

     ข้อ 103  คณะกรรมการสภาท้องถ่ินมี  2  ประเภท  คือ 
 

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน มีจํานวนไม่ 
    น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือบุคคล 
ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน  มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญท้ังคณะไม่ได้ 

 

ในการแต่งต้ังคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรีมี
สิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งต้ัง
เป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 

 

ข้อ 105  ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถ่ินมีอํานาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถ่ินชุดต่างๆ ตามความจําเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถ่ิน  ดังนี้ 
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(1) คณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

(4) คณะกรรมการอ่ืนๆตามท่ีสภาท้องถ่ินเห็นสมควร 
 

ถ้ามีความจําเป็น  คณะกรรมการแต่ละคณะอาจต้ังคณะอนุกรรมการ
พิจารณารายละเอียดในกิจการซ่ึงเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน   
แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถ่ินเพ่ือพิจารณา 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาล  คุณเดชนะ  ประเสริฐสังข์  เสนอชื่อผู้ท่ีตนเห็นว่าควรดํารง 

ตําแหน่งคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน  และคําเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 

 

นางไฉไล  จําลองนาค         เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ      ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน  นางไฉไล  จําลองนาค    สมาชิกสภาเทศบาล 

ตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

 ขอรับรอง ตามท่ี  นายเดชนะ  ประเสริฐสังข์  เสนอค่ะ 
 

นางเบญจวรรณ   วะลัยศรี        เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ      ท่านสมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน  นางเบญจวรรณ  วะลัยศรี 
    สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 ขอรับรอง ตามท่ี  นายเดชนะ  ประเสริฐสังข์  เสนอค่ะ 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  เม่ือมีผู้ท่ีรับรองถูกต้องตามท่ี  คุณเดชนะเสนอ  ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จํานวน  11  เสียง  ให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสภาท้องถ่ินได้ 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณประภัสสร  ไชยมาตย์ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นางประภัสสร  ไชยมาตย์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน  นางประภัสสร  ไชยมาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน  จํานวน 7 ท่าน 
    อย่างไร 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณนายเดชนะ  ประเสริฐสังข์   
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายเดชนะ  ประเสริฐสังข์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่าน  ผม  นายเดชนะ  ประเสริฐสังข์  สมาชิกสภาเทศบาล 

ตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน  เป็นคณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบ  
เช่น  โครงการก่อสร้างถนนตามขนาดหนา 10 เซนติเมตร ร่วมตรวจสอบว่าขนาด
หนาได้ตามแบบท่ีกําหนดไว้รึเปล่า 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณประภัสสร  ไชยมาตย์ 
ประธานสภาเทศบาล 
    
นางประภัสสร  ไชยมาตย์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน  นางประภัสสร  ไชยมาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

การก่อสร้างถนน  จะมีแบบมาตรฐานระบุไว้เลยและจะมีกรรมการ
ออกไปตรวจสอบ  เช่น  นายช่างโยธา   

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  เรียนท่านนายกเทศมนตรี  ผ่านไปยัง  ผู้อํานวยการกองช่าง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ว่าท่ีร้อยตรีศุภกฤต  สําเนียงใหม่  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้อํานวยการกองช่าง  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 

     โครงการก่อสร้างท่ัว ๆ ไป  เทศบาลจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  โดยมี 
    คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และช่างโยธา  ท่ีมีหน้าท่ีจะเข้าไปดูแล  ตรวจสอบ 
    ตามแบบมาตรฐานของท้องถ่ิน  เพ่ือให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานท่ีก่อสร้างครับ 
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นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณไฉไล  จําลองนาค 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางไฉไล  จําลองนาค   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน  นางไฉไล  จําลองนาค สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

ถ้าให้คณะกรรมการสามัญ  เข้าไปดูแล  ตรวจสอบงานโครงการของ
เทศบาลโดยเป็นตัวแทนของฝ่ายประชาชนค่ะ   

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณประภัสสร  ไชยมาตย์ 
ประธานสภาเทศบาล 
    
นางประภัสสร  ไชยมาตย์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน  นางประภัสสร  ไชยมาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

1. ขอให้จัดหาธูปไฟฟ้า  เนื่องจากห้องประชุมเป็นห้องแอร์  เพราะ 
ทําให้อากาศข้างในห้องเป็นพิษ  ทําให้เจ็บคอ 

2. ขอเสนอแนะให้เทศบาลจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในการ 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

3. การไปศึกษาดูงานต่าง ๆ เม่ือไปมาแล้วก็ให้นํามาใช้ประโยชน์บ้าง 
ในการนํามาพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลของเรา  ส่วนใหญ่จะเป็นวิทยากรของ 
เราเอง  อยากจะให้เป็นวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ  เพ่ือจะได้นําความรู้ 
ไปถ่ายทอดตามชุมชนต่าง ๆ ต่อไป 

4. ให้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการต่าง ๆ ให้สมาชิก 
    สภาเทศบาลได้ทราบทุกโครงการเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 

5. ให้ประธานสภาเทศบาลมีหนังสือแจ้งไปยังชุมชน  เพ่ือให้เป็นการ 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมทุกครั้ง 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   
ประธานสภาเทศบาล นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   
 

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม   
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ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  ได้ให้ความร่วมมือ 

ในการออกประชาคม  และสอบถามความต้องการของประชาชน  ผมต้องขอ 
ขอบพระคุณท่านสมาชิสภาเทศบาล  ท่ีได้ให้ความคิดเห็น  เสนอแนะ  กับคณะ 
ผู้บริหาร  ขอขอบพระคุณ 
 

 ผมให้โอกาสสมาชิกทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  ผม 
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ  และผมขออนุญาตไปประชุม 
ต่อครับ 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณไฉไล  จําลองนาค 
ประธานสภาเทศบาล    
 

นางไฉไล  จําลองนาค   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน  นางไฉไล  จําลองนาค สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

     เรื่อง  ขอเสนอกระทู้ถาม 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  ข้าพเจ้าขอต้ังกระทู้
ถาม/กระทู้ด่วนต่อ  นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม  เรื่อง  

 

1. โครงการเทศกาลมหาสงกรานต์  “ วันไหลโคราช  มาดูถ่ัวะ  ”  
ปี 56   ดังต่อไปนี้   ขอทราบรายละเอียด  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 

2. โครงการ  รณรงค์เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม ร่วมพลังชาวโคราช 
เอาชนะยาเสพติด  ดังต่อไปนี้   ขอทราบรายละเอียด  เงินท่ีผู้บริจาคสนับสนุน 
การจัดงาน 
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
   

ขอแสดงความนับถือ 
 

นางไฉไล  จําลองนาค   
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
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นายดํารงค์  หมอยา         เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายดํารงค์  หมอยา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

 ขอรับรอง ตามท่ี  นางไฉไล  จําลองนาค  เสนอครับ 
 

นายเดชนะ  ประเสริฐสังข์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ    ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  เดชนะ  ประเสริฐสังข์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

 ขอรับรอง ตามท่ี  นางไฉไล  จําลองนาค  เสนอครับ 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณเดชนะ  ประเสริฐสังข์   
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายเดชนะ  ประเสริฐสังข์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่าน  ผม  นายเดชนะ  ประเสริฐสังข์  สมาชิกสภาเทศบาล 

ตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

ขอสอบถามการจัดงานโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ 
    ดีมาก  แต่การรับสมัครพนักงานมาทํางานไม่มีการประชาสัมพันธ์เลย 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรี  คุณบุญนํา  ชูสาย   
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางบุญนํา  ชูสาย     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน  นางบุญนํา  ชูสาย  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

     ขอเรียนให้ทราบว่า  การรับสมัครพนักงานเข้ามาทํางาน  เทศบาลยัง 
    ไม่ได้ประกาศรับสมัครพนักงานมาทํางานเลยเนื่องจากสิ้นปีงบประมาณแล้ว   

และตอนนี้ยังไม่มีนโยบายรับพนักงานเพ่ิมค่ะ 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสันติ  เกิดโมฬี   พนักงานจ้าง  เทศบาลได้รับสมัครข้ึนบัญชีไว้  และเม่ือเดือนพฤษภาคม 
เลขานุการสภาเทศบาล    บรรจุไป 5 อัตรา  ท่ีเหลือข้ึนบัญชีไว้ครับ 
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นายเดชนะ  ประเสริฐสังข์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่าน  ผม  นายเดชนะ  ประเสริฐสังข์  สมาชิกสภาเทศบาล 

ตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

อยากให้มีการประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน  การ 
รับคนเข้ามาทํางานจะต้องมีการคัดเลือกพนักงานท่ีมีคุณสมบัติ  ให้ตรงกับ 
ตําแหน่งหน้าท่ีท่ีรับสมัครด้วย 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณดํารงค์  หมอยา   
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายดํารงค์  หมอยา         เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายดํารงค์  หมอยา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

 เนื่องจากทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเรื่องนําเสนอท่ีประชุม  ผมขอให้ 
ท่านประธานเชิญหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ชี้แจงรายละเอียดการจัดงานครับ 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายเดช  วงศ์ไพบูลย์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายเดช  วงศ์ไพบูลย์  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  ตามท่ีผมได้แจ้งการจัดงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    เทศบาลข้ึน  ผมขอเชิญร่วมทําบุญรดน้ําหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
    และผมได้ต้ังผ้าป่ากองเล็ก ๆ ในวันท่ี 15 กันยายน 2556 และในเดือนกันยายน 

นี้ผมขอทําบุญในการเกษียณอายุราชการของผม  ผมขออนุญาตเชิญเป็นเจ้าภาพ
ผ้าป่าร่วมกันครับ 

 

ท่ีประชุม    รับทราบ 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย     ครบระเบียบวาระการประชุมแล้ว ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  

ผู้อํานวยการกองทุกกอง  พนักงานเทศบาลเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  สื่อมวลชน  
และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมทุกท่าน    
ขอปิดการประชุมครับ 

 
 



 

- 54 - 
 

ปิดประชุมเวลา   18.00   น. 
 
 
 

   (ลงชื่อ)     อรอนงค์   เพ็ญสุข    ผู้จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
   (นางอรอนงค์   เพ็ญสุข) 
           เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว 
 
 

 (ลงชื่อ)       สันติ   เกิดโมฬี    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสันติ   เกิดโมฬี) 
   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)       ประภัสสร   ไชยมาตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นางประภัสสร   ไชยมาตย์) 
    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

(ลงชื่อ)       วรวิทย์   คัมภิรานนท์    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายวรวิทย์   คัมภิรานนท์) 
    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

 (ลงชื่อ)         ดํารงค์   หมอยา  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายดํารงค์   หมอยา) 

     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) นาวาอากาศตรี       โยธิน   ชูสาย       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (โยธิน  ชูสาย) 

              ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม 
 

 


