รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 3 ประจําปี 2564
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
ผู้เข้าประชุม
๑. นายพิเศษศักดิ์
๒. นางสาววราภรณ์
3. นายฉลวย
4. นายธนิต
5. นายบํารุง
.
6. นายพรรษพรสุดใจ
7. นายภิญโญ
8. พันตํารวจโท รณกร
9. นายศรีวิชัย
10. นางสมคิด
11. นางสาวอารมณ์
12. นางอมรรัตน์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุรพร
2. นางสุนันทา
3. นายวิชิต
4. นายปรีชา
5. นางสาวอภิชา
6. นายสุพล
7. นางสาวจีรภาสุขคํา
8. นางสาวสุวรรณา
9. นายนิยุตชัย
10. นางจีรนันท์ วุ่นวงศ์
11. นายประสงค์
12. นางลภัสรดา
13. นางจิรฐา
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

……………………………
ธัญญะพิเศษศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล
บุญประดับ
รองประธานสภาเทศบาล
กระจ่างจิตร์
สมาชิกสภาเทศบาล
เหลืองเพชราภรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
แย้มนิยม
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เฉลิมกลิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล
วงศ์ภู่มณี
สมาชิกสภาเทศบาล
สุขสะอาด
สมาชิกสภาเทศบาล
คล้ายสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล.
อัตถานัย
สมาชิกสภาเทศบาล
เนื้อจํารูญรัตน์
เลขานุการสภาเทศบาล
สรณารักษ์
บุญประดับ
ไวทยานุวัตติ
โปตระนันท์
พูลสินธนาพงษ์
เรืองฤทธิ์

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
วัชรอาภาไพบูลย์
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
มหาพรหม
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการกองคลัง
มะลิเสือ
รก.ผู้อํานวยการกองช่าง
จงแพทย์
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
โชติธนะภัทร
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นางอมรรัตน์ เนื้อจํารูญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล กราบเรียน ท่าน
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้ที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมกครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียน
เชิญท่านประธานสภาเทศบาลทําหน้าที่ประธานการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
ครบองค์ประชุมแล้ว อยู่ในที่ประชุม........ท่าน ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 3 ประจําปี 2564 ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ
เรื่องแรก ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
เรื่องที่สอง ..................……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
ป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้จัดส่ง
รายงานการประชุมดังกล่าวให้กับสมาชิกทุกท่านล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
ถ้าไม่มีผู้ขอแก้ไข ผมจะขอให้สมาชิกรับรองด้วยครับ
2
สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ขอความกรุณายกมือครับ สมาชิกรับรอง.......... ท่าน
สมาชิกท่านใดไม่รับรอง กรุณายกมือครับ สมาชิกไม่รับรอง ............. ท่าน
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติ
3.1 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือจ่าย
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อที่ดินเพื่อทําทางเข้าและขยายบริเวณพื้นที่ด้านหลังเทศบาล
(สํานักปลัดเทศบาล)
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติ ผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่
เหลือจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อที่ ดินทําทางเข้าและขยายบริเวณพื้นที่ บริเวณด้านหลัง
เทศบาลให้มีทางเข้า-ออก และใช้ประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณะอื่นให้แก่ชุมชนเทศบาลตําบลป่าโมก
งบประมาณ 2,700,000 บาท(สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อ
เนื่องจากเทศบาลตําบลป่าโมก ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลป่าโมก
เกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคบริเวณถนนเทศบาล 3 และบริเวณทางร่วมทางแยก ไม่มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจราจรติดขัด ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับเทศบาลตําบล
ป่าโมกได้ถูกดําเนินคดีทางปกครองในเรื่องดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลความจําเป็นที่ควรจัดซื้อที่ดินเพื่อเชื่อมกับ
ที่ดินของเทศบาลจํานวน 7 ไร่ เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

บริเวณถนนเทศบาล 3 รวมทั้งทางร่วมทางแยก และสามารถนําไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ตามหน้าที่ของเทศบาล
ได้อีก เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4
3
คุณลักษณะอื่นที่เห็นว่าจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่เทศบาลจะซื้อ ได้แก่
- ที่ดินนั้นๆ จะเป็นโฉนดแปลงเดียวกันหรือหลายแปลงก็ตาม ต้องมีอาณาเขตของ
ที่ดินติดต่อกัน และติดต่อเนื่องกันกับที่ดินที่ตั้งอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลป่าโมกในปัจจุบัน
- เป็นที่ดินว่างเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ ในที่ดินทุกแปลง
- เนื้อที่ดินเมื่อรวมกันทุกแปลงประมาณ 2 ไร่
2. จํ า นวนพื้ น ที่ ดิ น ที่ จัด ซื้ อตามโฉนดที่ ดิ น เลขที่ 581 และโฉนดที่ ดิ น เลขที่ 9601 ตํ าบลป่ า โมก
อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
3. ราคาซื้อขายที่ดินที่มีการซื้อ-ขาย ล่าสุด ในเขตเทศบาลตําบลป่าโมก
3.1 โฉนดที่ดินเลขที่ 88843 และ 6644 ตําบลป่าโมก อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (เนื้อ
ที่ 0-0-26.1 ไร่, 0-0-36 ไร่ ตามลําดับ) ราคาขาย 764,550 บาท(เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) สัญญาขายรวมสองโฉนด เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
3.2 โฉนดที่ดินเลขที่ 9794 ตําบลป่าโมก อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (เนื้อที่ 0-1-48 ไร่)
ราคาขาย 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) สัญญาขาย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
3.3 โฉนดที่ดินเลขที่ 18479 ตําบลป่าโมก อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (เนื้อที่ 0-1-80
ไร่) ราคาขาย 400,000 บาท(สี่แสนบาทถ้วน) สัญญาขาย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564
เทศบาลตําบลป่าโมก ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้เบิกจ่าย
เงินงบประมาณไปแล้วจนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังมีเงินเหลือจ่ายสามารถโอนลดได้ดังนี้
โอนลด
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
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หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก งบประมาณตั้งไว้ 725,760 บาท คงเหลือ 225,243.87 บาท
ขออนุมัติโอนลด 160,000 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก งบประมาณตั้งไว้ 180,000 บาท คงเหลือ
57,725.81 บาท ขออนุมัติโอนลด 42,000 บาท
ประเภทเงิ น ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษนายก/รองนายก งบประมาณตั้ ง ไว้ 180,000 บาท คงเหลื อ
57,725.81 บาท ขออนุมัติโอนลด 42,000 บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี งบประมาณตั้งไว้ 207,360 บาท
คงเหลือ 70,464 บาท ขออนุมัติโอนลด 53,000 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 1,555,200 บาท
คงเหลือ 230,544.20 บาท ขออนุมัติโอนลด 100,000 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
งบบุคลากร
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 151,200 บาท คงเหลือ 40,600 บาท ขอ
อนุมัติโอนลด 28,000 บาท
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขต
จังหวัดอ่างทอง งบประมาณตั้งไว้ 80,000 บาท คงเหลือ 80,000 บาท ขออนุมัติโอนลด 80,000 บาท
- โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น งบประมาณ
ตั้งไว้ 15,000 บาท คงเหลือ 15,000 บาท ขออนุมัติโอนลด 15,000 บาท
- โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ งบประมาณตั้ง
ไว้ 15,000 บาท คงเหลือ 15,000 บาท ขออนุมัติโอนลด 15,000 บาท
- โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 850,000 บาท
คงเหลือ 11,873.18 บาท ขออนุมัติโอนลด 11,000 บาท
5
ค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท คงเหลือ 52,813 บาท ขอ
อนุมัติโอนลด 40,000 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
- โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท
ขออนุมัติโอนลด 20,000 บาท
- โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสตรี งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท ขอ
อนุมัติโอนลด 10,000 บาท
- โครงการฝึ กอบรมอาชี พ คนพิ การและทุ พ พลภาพ งบประมาณตั้ งไว้ 10,000 บาท คงเหลื อ
10,000 บาท ขออนุมัติโอนลด 10,000 บาท
- โครงการอบรมอาชีพผู้สูงอายุ งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท ขออนุมัติ
โอนลด 10,000 บาท
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชาคมจัดทําแผนชุมชน การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
การพั ฒ นาผู้ นํ าชุ มชน การสร้ างเครื อข่ ายองค์ กรชุ ม ชน และการขั บ เคลื่ อ นแผนชุ มชนแบบบู รณาการ
งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท ขออนุมัติโอนลด 200,000 บาท

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน
ชุมชนและท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท คงเหลือ 15,000 บาท ขออนุมัติโอนลด 15,000 บาท
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนในการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและ
พระราชพิธีต่างๆ งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท ขออนุมัติโอนลด 10,000 บาท
- โครงการรั ก น้ํ า รั ก ป่ า รั ก ษาแผ่ น ดิ น เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท
ขออนุมัติโอนลด 20,000 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
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ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท ขออนุมัติ
โอนลด 20,000 บาท
- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 27,000
บาท ขออนุมัติโอนลด 27,000 บาท
กองการศึกษา
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
ประเภท เงินเดือนพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานครูเทศบาลโรงเรียนใน
สังกัด จํานวน 85 อัตรา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 อัตรา งบประมาณตั้งไว้ 40,195,000 บาท
คงเหลือ 4,710,088.77 บาท ขออนุมัติโอนลด 1,282,000 บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินนอกเหนือจากเงินเดือนประเภทเงินค่าตอบแทนรายเดือนได้รับใน
อัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษ
(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) หรือเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงานครูเทศบาล งบประมาณตั้งไว้ 3,364,800
บาท คงเหลือ 899,701.64 บาท ขออนุมัติโอนลด 90,000 บาท
ประเภทเงินวิทยฐานะ
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ ชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ให้แก่พนักงานเทศบาล
งบประมาณตั้งไว้ 4,336,800 บาท คงเหลือ 924,619.57 บาท ขออนุมัติโอนลด 250,000 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
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หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
-โครงการจั ด กิ จ กรรมกี ฬ านั น ทนาการเพื่ อ สร้ า งความรู้ รั ก สามั ค คี ข องประชาชนในชุ ม ชน
งบประมาณตั้งไว้ 150,000 บาท คงเหลือ 150,000 บาท ขออนุมัติโอนลด 150,000 บาท
รวมขออนุมัติโอนลด เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท(สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร จึงขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพื่อจัดซื้อที่ดินดังกล่าว ดังราย ละเอียดดังต่อไปนี้
โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อทําทางเข้าและขยายบริเวณพื้นที่ด้านหลังเทศบาล จํานวน 2,700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่ดินเพื่อทําทางเข้าและขยายบริเวณพื้นที่ด้านหลังเทศบาล รวมเป็นเงิน
2,700,000 บาท
รวมโอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาท
ถ้วน)
ฉะนั้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี การงบประมาณขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์
(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ
.............................................สมาชิกสภาเทศบาล - อภิปราย .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ครับ (ไม่ม)ี ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือจ่าย
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อที่ดินเพื่อทําทางเข้าและขยายบริเวณ พื้นที่ด้านหลังเทศบาลของ
สํานักปลัดเทศบาล กรุณาออกเสียงยกมือ (อนุมัติ…………เสียง)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ กรุณาออกเสียงยกมือครับ (ไม่อนุมัติ................เสียง)
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือ
จ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อที่ดินเพื่อทําทางเข้า และขยายบริเวณพื้นที่ด้านหลัง
เทศบาลของสํานักปลัดเทศบาล
3.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่เหลือจ่าย
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดทําโครงการต่างๆ ของเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล)
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอครับ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติ ผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่
เหลือจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดทําโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล
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ด้วยเทศบาลตําบลป่าโมก จะดําเนินการจัดทําโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล ประกอบด้วย โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก บริเวณริมถนนป่าโมกราษฎร์บํารุง (หน้าวัดป่าโมกวรวิหาร)
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา พร้อมบ่อพัก ด้านข้างถนน ค.ส.ล. หน้าโรงพยาบาลป่าโมก รวมทั้ง
จัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสําหรับหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาล
เทศบาลตําบลป่าโมก ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้เบิกจ่าย
เงินงบประมาณไปแล้วจนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังมีเงินเหลือจ่ายสามารถโอนลดได้ดังนี้
โอนลด
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง งบประมาณตั้งไว้ 125,000 บาท คงเหลือ 32,000
บาท ขออนุมัติโอนลด 20,000 บาท
งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณตั้งไว้ 250,000 บาท คงเหลือ 87,292.38 บาท ขอ
อนุมัติโอนลด 30,000 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
-โครงการครอบครัวอบอุ่นเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจ และสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว งบประมาณตั้งไว้ 250,000 บาท คงเหลือ 250,000 บาท ขออนุมัติโอนลด 250,000 บาท
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ 2,750,000 บาท คงเหลือ 563,785.10
บาท ขออนุมัติโอนลด 100,000 บาท
งบลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้ 350,000 บาท คงเหลือ 223,090
บาท ขออนุมัติโอนลด 100,000 บาท
กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 85,200 บาท คงเหลือ 49,200 บาท
ขออนุมัติโอนลด 40,000 บาท
ประเภท เงินประจําตําแหน่ง งบประมาณตั้งไว้ 67,200 บาท คงเหลือ 49,248.39 บาท ขอ
อนุมัติโอนลด 40,000 บาท
งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท
ขออนุมัติโอนลด 10,000 บาท
ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
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-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาท
ขออนุมัติโอนลด 30,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ประเภท เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,425,420 บาท คงเหลือ 180,720 บาท ขอ
อนุมัติโอนลด 180,000 บาท
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณตั้งไว้ 1,696,160 บาท คงเหลือ 157,168 บาท
ขออนุมัติโอนลด 150,000 บาท
งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท คงเหลือ
10,000 บาท ขออนุมัติโอนลด 10,000 บาท
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณตั้งไว้ 60,000 บาท คงเหลือ 44,300 บาท
ขออนุมัติโอนลด 20,000 บาท
ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาท
ขออนุมัติโอนลด 30,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําและปรับปรุงผิวทางซอยข้างสํานักงานเทศบาลเริ่มจากแยกถนน
ปิ่นบํารุง บรรจบสามแยกถนนเทศบาล 3 งบประมาณตั้งไว้ 650,000 บาท คงเหลือ 650,000 บาท ขอ
อนุมัติโอนลด 650,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท คงเหลือ
10,000 บาท ขออนุมัติโอนลด 10,000 บาท
12

งบรายจ่ายอื่น
ประเภท รายจ่ายอื่น
-ค่าจ้างที่ปรึกษา งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาท ขออนุมัติโอนลด
30,000 บาท
งานสวนสาธารณะ
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
ประเภท วัสดุการเกษตร งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท คงเหลือ 100,000 บาท ขออนุมัติ
โอนลด 100,000 บาท
รวมขออนุมัติโอนลด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร จึงขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพื่อจัดทําโครงการต่างๆ ของเทศบาล ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
ปั๊มลมและมอเตอร์
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มลมและมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า และไม่น้อยกว่า 250 ลิตร
ซื้อตามราคาท้องตลาด
ครุภัณฑ์อื่น
สํานักงานสําเร็จรูป
จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสํานักงานสําเร็จรูป ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร เพื่อทําห้องปฏิบัติงาน
ห้องวิทยุสื่อสาร และห้องพักเวรของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซื้อตามราคาท้องตลาด
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กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณริมถนนป่าโมกราษฎร์บํารุง
(หน้าวัดป่าโมกวรวิหาร)
จํานวน 1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ความยาวรวม 332.00 เมตร บริเวณริมถนนป่าโมกราษฎร์บํารุง (หน้าวัดป่าโมก
วรวิหาร) ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าโมก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลําดับที่ 12
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา พร้อมบ่อพัก ด้านข้างถนน ค.ส.ล.บริเวณหน้าโรงพยาบาล
ป่าโมก
จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก
ความยาวรวม 108.00 เมตร บริเวณหน้าโรงพยาบาลป่าโมก ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าโมก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ลําดับที่ 2
รวมโอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท
ถ้วน)

ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
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ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์
(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ
.............................................สมาชิกสภาเทศบาล - อภิปราย .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ครับ (ไม่ม)ี ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือจ่าย
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดทําโครงการต่างๆ ของเทศบาล ของสํานักปลัดเทศบาล กรุณาออก
เสียงยกมือ (อนุมัติ…………เสียง)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ กรุณาออกเสียงยกมือครับ (ไม่อนุมัติ................เสียง)
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือจ่าย
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดทําโครงการต่างๆ ของเทศบาล ของสํานักปลัดเทศบาล
3.3 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหาร
เสนอญัตติ
นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ
ผมขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เนื่องจากเทศบาลไม่สามารถที่จะทําการ
ก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ตามรายการ
ดังต่อไปนี้
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
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งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
จํานวน 34,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ All In One สํ า หรั บ งานสํ า นั ก งาน จํ า นวน 2
เครื่องๆ ละ 17,000 บาท รวมเป็นเงิน 34,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จํ านวน 2 เครื่ อง ๆ ละ 7,500 บาท รวมเป็ น เงิ น 15,000 บาท ตามเกณฑ์ ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท รวม
เป็ น เงิ น 5,000 บาท ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานการจั ด หาอุ ป กรณ์ แ ละระบบ
คอมพิวเตอร์
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 7,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท รวม
เป็ น เงิ น 7,600 บาท ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานการจั ด หาอุ ป กรณ์ แ ละระบบ
คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
16,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
จํานวน 3,800 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 3,800
บาท รวมเป็นเงิน 3,800 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- โครงการปรับปรุงประตูรั้วทางเข้าอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลป่าโมก
จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประตูรั้วทางเข้าอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลป่าโมก รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลป่าโมก
- โครงการปรับปรุงห้องน้ําอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลป่าโมก (ชาย-หญิง)
จํานวน 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ําอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลป่าโมก (ชาย-หญิง) รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลป่าโมก
- โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ด้านหลังอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
ป่าโมก
จํานวน 290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานเอนกประสงค์ หนา 0.12 เมตร มีพนื้ ที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย กว่า 637 ตารางเมตร
บริเวณด้านหลังอาคารสํานักงาน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าโมก
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- โครงการก่ อสร้ างเสาธงชาติ พร้ อมฐานของเทศบาลตํ า บลป่ าโมก และปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน์
จํานวน 124,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงชาติสูง 9 เมตร พร้อมฐานและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณฐานเสาธงชาติ
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าโมก
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการจัดซือ้ ที่ดนิ เพื่อทําทางเข้าและขยายบริเวณพื้นที่ดา้ นหลังเทศบาล
จํานวน 2,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่ดินเพื่อทําทางเข้าและขยายบริเวณพื้นที่ด้านหลังเทศบาล รวมเป็นเงิน 2,700,000
บาท
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แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์
จํานวน 54,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1 คัน ๆ ละ 54,700 บาท ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
ปั๊มลมและมอเตอร์
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มลมและมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า และไม่น้อยกว่า 250 ลิตร
ซื้อตามราคาท้องตลาด
ครุภัณฑ์อื่น
สํานักงานสําเร็จรูป
จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสํานักงานสําเร็จรูป ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร เพื่อทําห้องปฏิบัติงาน
ห้องวิทยุสื่อสาร และห้องพักเวรของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซื้อตามราคาท้องตลาด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์
จํานวน 132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ขนาด 300 มม. มาตรฐานกรมทางหลวง LED 230
แผงโซล่า 10w สีแดง บริเวณแยก 7 จุด
- โครงการจ้างเหมาติดตัง้ เสาวิทยุสื่อสารพร้อมเครือ่ งรับส่งวิทยุ
จํานวน 295,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารพร้อมเครือ่ งรับส่งวิทยุ ประกอบด้วย เสาวิทยุสื่อสาร จํานวน
1 ต้น พร้อมค่าดําเนินการทั้งหมด และเครือ่ งรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจําที่ ขนาด 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 เครือ่ ง และชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 10 เครือ่ ง
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กองคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้บานเลื่อนกระจก
จํานวน 10,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด W880 x D406 x H874 จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ 3,600
บาท รวมเป็นเงิน 10,800 บาท (ซื้อตามราคาท้องตลาด)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์อื่น
เครื่องกังหันน้ําเติมอากาศ
จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกังหันน้ําเติมอากาศแบบโซล่าเซลล์ ชนิดแผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า
300W จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 180,000 บาท (ซื้อตามราคาท้องตลาด)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลป่าโมก
จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลป่าโมก ขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่
น้อยกว่า 40 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 บ่อ
งานกําจัดขยะมลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จํานวน 123,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตัง้ จ่ายจากรายได้
กองการศึกษา
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
จํานวน 85,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ All In One สํ า หรั บงานสํ า นั กงาน ให้ แ ก่ โรงเรี ย น
เทศบาลวัดแจ้งฯ เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท รวม
เป็ น เงิ น 85,000 บาท ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานการจั ด หาอุ ป กรณ์ แ ละระบบ
คอมพิวเตอร์
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 19,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ ชุ ด โปรแกรมระบบปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์โ น้ต บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิข สิท ธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ให้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้งฯ เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน จํานวน 5 ชุด ๆ ละ
3,800 บาท รวมเป็นเงิน 19,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 77,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ
3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว ให้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการเรียนการ
สอน จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 15,400 บาท รวมเป็นเงิน 77,000 บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข
จํานวน 2,576,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ใต้ถุนสูง 3 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 27 เมตร
บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข หมู่ 5 ตําบลบางปลากด อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ตามแบบแปลนมาตรฐาน
สปช 104/26

โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร 2 (เสาและม้านั่ง ค.ส.ล.) บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์
ฯ
จํานวน 495,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร 2 (เสาและม้านั่ง ค.ส.ล.) บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์
ฯ หมู่ 3 ตําบล ป่าโมก อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลป่าโมก
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน อาคาร 1 บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน
จํานวน 2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน อาคาร 1 ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 93.00 เมตร บริเวณ
โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลป่าโมก
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง
จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ประมาณราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข
และค่าออกแบบ ประมาณราคา โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
จํานวน 734,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โรงงาน
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เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 130 บาร์ จํานวน 1 เครื่อง (ซื้อตาม
ราคาท้องตลาด)
ปั๊มลมและมอเตอร์
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มลมและมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า และไม่น้อยกว่า 150 ลิตร
จํานวน 1 เครื่อง (ซื้อตามราคาท้องตลาด)
สว่านไฟฟ้า
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า แบบถอดสลับหัวจับดอกได้ กําลังไฟไม่น้อยกว่า 800 w ความเร็ว
รอบ 0-900 รอบต่อนาที จํานวน 1 เครื่อง (ซื้อตามราคาท้องตลาด)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์
จํานวน 54,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1 คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
จํานวน 55,000 บาท
เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ้ า 5 kva จํ านวน 1 เครื่ อ ง (ตามบั ญชี ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องเจาะคอนกรีต
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต กําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1,510 w อัตราเจาะกระแทก
1,450 ครั้งต่อนาที จํานวน 1 เครื่อง (ซื้อตามราคาท้องตลาด)
เครื่องตัดคอนกรีต
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ใบตัดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว กําลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 4.9 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง (ซื้อตามราคาท้องตลาด)
เลื่อยโซ่ยนต์
จํานวน 10,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เลื่ อ ยโซ่ ย นต์ ขนาดบาร์ โ ซ่ 11.5 นิ้ ว จํ า นวน 1 เครื่ อ ง (ซื้ อ ตามราคา
ท้องตลาด)
22
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณริมถนนป่าโมกราษฎร์บํารุง
(หน้าวัดป่าโมกวรวิหาร)
จํานวน 1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ความยาวรวม 332.00 เมตร บริเวณริมถนนป่าโมกราษฎร์บํารุง (หน้าวัดป่าโมก
วรวิหาร) ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าโมก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลําดับที่ 12
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา พร้อมบ่อพัก ด้านข้างถนน ค.ส.ล.บริเวณหน้าโรงพยาบาล
ป่าโมก
จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก
ความยาวรวม 108.00 เมตร บริเวณหน้าโรงพยาบาลป่าโมก ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าโมก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ลําดับที่ 2
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จํานวน 250,000 บาท
ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเป็นค่าออกแบบ ค่าควบ คุมงานปรับปรุงวางท่อระบบจําหน่ายน้ําประปา ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,839,900 บาท (สิบสองล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
บาทถ้วน)

ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน
กําหนดว่า
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ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี ที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยน
แปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดําเนินการหรือมี
เงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สุรพร สรณารักษ์
(นายสุรพร สรณารักษ์)
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหารเสนอมานี้ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ
.............................................สมาชิกสภาเทศบาล - อภิปราย .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ มีสมาชิก ท่านใดจะ
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ
สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ กรุณาออกเสียงยกมือครับ (อนุมัต.ิ ...........เสียง)
สมาชิกไม่อนุมัติ ฯ กรุณาออกเสียงยกมือครับ (ไม่อนุมัติ............เสียง)
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติให้กันเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ
4.1 เรื่อง ตอบข้อซักถามของสมาชิกในการประชุมครั้งที่แล้ว
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ

นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรี ......................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ที่ประชุม
............................................................................................
.............................................................................................................................
4.2 เรื่อง ข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาล
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกครับ
.......................................... สมาชิกสภาเทศบาล ............................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ที่ประชุม
...........................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีก
หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีเรื่องอื่นๆ แล้ว การประชุมสภาเทศบาลได้ดําเนินการมาครบตาม
ระเบียบการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาลและฝ่ายบริหารทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 3 ประจําปี ๒๕64 แต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา ๑2.๑๐ น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางจิรฐา โชติธนะภัทร)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
(นางลภัสรดา จงแพทย์)
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เลขานุการสภาเทศบาล
(นางอมรรัตน์ เนื้อจํารูญรัตน์)

ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว

เมื่อวันที่

สิงหาคม 2564
(ลงชื่อ)
ประธานสภาเทศบาล
(นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์)

รายงาน

การประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 3
ประจําปี 256๔

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลป่าโมก

