-สําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2554
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
----------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
2. นายคํา
มณีจันสุข
3. นายบุญทา มั่นกุง
4. นายแสวง แสงเดือน
5. นายสมบัติ มั่นกุง
6. นายสมศักดิ์ อินทรพานิช
7. นายอินทร์จันทร์ วันดี
8. นายสุคํา มณีจันสุข
9. นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม
10. นางบัวเรียว คําแดงใส
11. นายอํานาจ ยอดปัญญา
12. นายเมืองอินทร์ บุญสม
เลขานุการสภาเทศบาล
1. นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์

ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ฯ
1. จ.ส.ต.สุทัศน์ กองตา
2. จ.ส.ต.บรรจง บัวดี
3. จ.ส.อ.ณัฐธีรวัจน์ สิทธิขันแก้ว

ตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่งาน ฯ สภ.เวียงเชียงรุ้ง
ตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่งาน ฯ สภ.เวียงเชียงรุ้ง
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายทองคํา ยาปะโลหิต
2. นายอํานวย เหล่ามะโฮง
3. นายชัยพัชร์ ทิพย์โยธิน
4. นางรวีวรรณ นันต๊ะรัตน์
5. ร.ต.เมืองอินทร์ มณีจันสุข
6. นางสังวรณ์ ปัญโญ
7. นายธนโชติ
ธรรมจักร
8. นางบุหลัน
ประมูล
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ประธานสภาเทศบาล
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ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ตําแหน่ง หัวหน้ากองช่าง
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
/ 11.นางกันนิกา

-29. นางกันนิกา เมืองมูล
10. นายศราวุฒิ ทรายใจ
11. นางอัญชลี นัยติ๊บ
12. นายธีรวัฒน์ วรรณรัตนโชติ

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ตําแหน่ง บุคลากร
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กองสาธารณสุขฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

- ผลการดําเนินกิจการประปาในระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาล)

- ในเดือน ที่ผ่านมา ยังมีการใช้น้ําประปาปริมาณที่มากอยู่ ซึ่งก็ไม่มากกว่าเดือน
เมษายน 2554 ประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้ําลดลง

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

- การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อไปดําเนินการสร้างระบบผลิตน้ําประปาจะดําเนินการ
อย่างไร

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาล)

- การใช้จ่ายเงินสะสมจะต้องรอให้ปีงบประมาณผ่านพ้นปีงบประมาณไปก่อน เพื่อจะ
ได้ทราบจํานวนเงินที่แท้จริงว่ามีเงินสะสมเพียงพอที่จะดําเนินการได้ เพราะจะต้องใช้
เงินในการก่อสร้างจํานวนมาก

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่าสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ขอให้สมาชิกสภา
ฯ ทุกท่านได้ตรวจดูสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล ฯ ทุกหน้า
มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดเห็นควรให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคําในบันทึกรายงาน
การประชุมหรือไม่

ที่ประชุมสภา ฯ

ไม่มี

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่าสมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554
/ระเบียบวาระที่ 3

-3ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

-เชิญปลัดเทศบาลชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทํา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาลฯ)

ข้อกฎหมาย
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ 45 ญัตติร่างเทศบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่น จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง
ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง เทศบัญญัติงบประมาณนั้น
ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติและลงมติว่า จะรับหลักการแห่ง ร่างเทศ
บัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว
เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ก็ได้
ข้อ 49 ญัตติร่างเทศบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างเทศบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติก็ให้เสนอ
คําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
/คณะกรรมการแปรญัตติ

-4คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
การเสนอคําแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ผู้แปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติด้วยวาจาได้
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคํา
แปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอ
ญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสําคัญ ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ใน
กรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การ
พิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณา
ข้ออื่น ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างเทศบัญญัติก็ได้
ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได้
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรค
สามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ในการประชุ มต่ อวาระที่ ส อง ให้ ที่ ป ระชุ มสภาท้ อ งถิ่ น ลงมติ เ ฉพาะข้ อที่ ได้ ร ะงั บ
ไว้ เ ท่ า นั้ น
ข้อ 52 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะให้ลงมติได้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร
ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
หมวด 3 วิธีจัดทํางบประมาณ
ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทํา
/งบประมาณ
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รายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวมรายการ การเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุก
หน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่
งบประมาณ
ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ
ประจําปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเป็นร่างงบประมาณ
รายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้
นําเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 60 เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายใน
กรณีดังต่อไปนี้
(1) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอํานาจตราเทศบัญญัติ
ในเทศบัญญัตินั้น จะกําหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้
กําหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท
มาตรา 61 ทวิ ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย
(1) นายกเทศมนตรี
(2) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ
(3) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลลง
นามรับรองไม่น้อยกว่าสองคน
ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคํารับรอง
ของนายกเทศมนตรี
มาตรา 61 ตรี ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงร่างเทศพาณิชย์
หรือร่างเทศบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้ (4)การคลัง การงบประมาณ
การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ
ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างเทศบัญญัติใดเป็นร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินที่จะต้องมี
คํารับรองของนายกเทศมนตรี ให้ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้วินิจฉัย
มาตรา 62 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศ
บัญญัติใดในกรณีเทศบาลตําบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยัง
/นายอําเภอ
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นายอําเภอ เพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและ
เทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืน
ประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่า
ราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ถือว่าผู้ว่า
ราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ส่ง
นายกเทศมนตรีลงนาม ใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่
เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล และให้
สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา ถ้า
สภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้น
ให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศ
บัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนน
เสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างเทศบัญญัตินั้น
เป็นอันตกไป
เชิญนายกเทศมนตรีแถลงคําชี้แจงร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่าและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาล
จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารเทศบาลจึงขอ
แถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
ปัจจุบัน เทศบาลมียอดเงินสะสมที่สามารถนํามาใช้จ่ายได้ จํานวน 4,864,088.34 บาท
และสะสมไว้ที่
กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจํานวน 5,704,837.09 บาท ไม่มี
ภาระส่งชําระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. ทําให้ฐานะการคลังของเทศบาลมั่นคงพอสมควร
2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
/ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
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แต่เทศบาล
สามารถดําเนินการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกโครงการ และใน
ปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 เทศบาลได้ประมาณการรายรับไว้ จํานวนทั้งสิ้น
30,199,800.-บาท ดังนี้
2.1 รายรับ
ก. รายได้ภาษีอากรประมาณการไว้
13,979,500 บาท
1. หมวดภาษีอากร
13,979,500 บาท
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
520,000 บาท
1.2 ภาษีบํารุงท้องที่
28,500 บาท
1.3 ภาษีป้าย
220,000 บาท
1.4 ภาษีอากรฆ่าสัตว์
21,000 บาท
1.5 ภาษีรถยนต์และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน
- บาท
1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
10,600,000 บาท
1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
40,000 บาท
1.8 ภาษีสุรา
600,000 บาท
1.9 ภาษีสรรพสามิต
1,500,000 บาท
1.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมที่ดิน
1.11 ค่าภาคหลวงแร่
1.12 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

400,000 บาท
20,000 บาท
30,000 บาท

ข. หมวดรายได้ที่มิใช่ภาษีอากร

870,300 บาท

1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

458,200 บาท

1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์
และจําหน่ายเนื้อสัตว์
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ
ขายสุรา
1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

31,000 บาท

1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

1,000 บาท

1.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร

500 บาท

1.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข

500 บาท
100 บาท

บาท

/ - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
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- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
- ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ
รับรองการจัดตั้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร
- ค่าธรรมเนียมแผงลอย
1.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและ
ฌาปนสถาน
1.8 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
1.9 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
1.10 ค่าปรับการผิดสัญญา
1.11 ค่าปรับอื่น ๆ
1.12 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข
- ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอย
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
- ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
- ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ (หาบเร่,แผงลอย)
1.13 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
1.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง
1.15 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
- ใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม
- ใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
2.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ (ค่าเช่าตลาด)
2.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ธนาคารออมสิน สาขาเชียงราย
เลขที่ 68040-2

170,000 บาท
6,000 บาท

200,000 บาท
1,500 บาท
10,000 บาท
500 บาท
1,000 บาท
500 บาท
บาท
100 บาท
30,000 บาท
500 บาท
- บาท
500 บาท
500 บาท

1,000
3,000
260,000
110,000

20,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

/เลขที่ 02435-7
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- ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาเวียงชัย
เลขที่ 50577-0
- ธนาคาร กรุงไทย สาขาห้าแยกฯ
เลขที่ 14828-2
2.3 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนต่าง ๆ
- กองทุน ก.ส.ท.
3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
3.1 ค่าขายแบบแปลน
3.2 ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง
3.3 ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร
3.4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
ค เงินช่วยเหลือ
1 หมวดเงินอุดหนุน อุดหนุนเพื่อการบูรณะ
ท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป
รวมรายรับ
2.2 รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
- แผนงานบริหารทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ

50,000 บาท
5,000 บาท
40,000 บาท
บาท
35,000 บาท
152,100 บาท
50,000 บาท
2,000 บาท
100 บาท
100,000 บาท
15,350,000 บาท
15,350,000 บาท
30,199,800 บาท

12,941,280
11,364,640
1,576,640
13,777,920
4,202,920
1,791,680
6,868,320
190,000
725,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

/ด้านแผนงาน

- 10 ด้านเศรษฐกิจ
- แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดําเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง
รวม
2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย
1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง/ฝ่ายประจํา
3. หมวดค่าจ้างพนักงานจ้าง
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดรายจ่ายอื่น
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

685,000
685,000
2,795,600
2,795,600
30,199,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,795,600
8,908,800
3,234,520
8,503,080
335,000
1,886,800
4,536,000
30,199,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ ใช้จ่ายเงินสะสม (รายจ่ายที่ไม่นําไปตั้ง
งบประมาณ)
จ่ายขาดจากเงินสะสม

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

912,653.33
-

บาท
บาท

/2.5 รายจ่ายงบประมาณ
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(รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา)
รายได้
1. ค่าจําหน่ายน้ําจากมาตรวัดน้ํา
2. ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งประปา
3. ค่าคําร้องขอใช้น้ําประปา
4. รายได้อื่น
- ค่าขายแบบแปลน
- ดอกเบี้ยธนาคาร
- ค่าจําหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ
(ค่าอุปกรณ์ในการติดตั้งฯ)
5. เงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลือ
งบประมาณเฉพาะการประปา

2,385,580
700,000
3,000
100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,000 บาท
500 บาท
20,000 บาท

1,658,980 บาท

(รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา)
1. รายจ่ายงบกลาง
47,040
2. หมวดเงินเดือนฝ่ายประจํา
621,360
3. หมวดค่าจ้างพนักงานจ้าง
470,280
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
638,400
5. หมวดเงินอุดหนุน
6. หมวดค่าสาธารณูปโภค
400,000
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
208,500
รวม
2,385,580

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3. ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปี
- ไม่มี

/4. รายละเอียดรายจ่าย
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4. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการของ
องค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคคล (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้)
(1) เงินเดือนฝ่ายประจํา
ตั้งจ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,284,160.-บาท
(2) ค่าจ้างพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,184,520.-บาท
(3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ ตั้งจ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น
650,000.-บาท
รักษาพยาบาล
(4) เงินค่าเช่าบ้าน
ตั้งจ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น
255,200.-บาท
(5) เงินสวัสดิการเกี่ยวการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น
45,000.-บาท
(6) เงินสมทบกองทุน
ตั้งจ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น
318,460.-บาท
ประกันสังคม
ตั้งจ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น
67,200.-บาท
(7) เงินประจําตําแหน่งต่าง ๆ ตั้งจ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น
269,996.-บาท
(8) เงินสมทบ ก.บ.ท.
ตั้งจ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น
800,000.-บาท
(9) เงินเพิ่มต่าง ๆ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
11,874,536.-

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 39.31 ของรายจ่าย ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- มีใครจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายสิทธิ์ศักดิ์ สุขเกษม
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

- งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2554 มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือลดลง และการจัดเก็บ
รายได้เป็นไปตามที่ประมาณการไว้หรือไม่

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาล)

- การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลประจําปี 2554 จัดเก็บถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
จึงจะรู้จํานวนที่แน่ชัด และในปีงบประมาณ 2554 รัฐบาลได้ เปลี่ยนแปลงเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณี เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก
สรุปงบประมาณถึงเดือน กรกฎาคม 2554 ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน
ทั่วไป 10,623,616 บาท การจัดเก็บรายได้ 12,857,482.08 บาท เป็นเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 5,302,778 บาท ซึ่งได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ถึง
เดือน กันยายน 2554
ในเดือน สิงหาคม 2554 จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นอีก
/อีกจํานวน 2 งวด
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อีกจํานวน 2 งวด จํานวน 1,130,732.07 บาท และ 1,222,277.91 บาท
และได้รับภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา 255,543.10 บาท

นายสมศักดิ์ อินทรพาณิช
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

นายทองคํา ยะปะโลหิต
(นายกเทศมนตรี)
นายสมศักดิ์ อินทรพาณิช
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

ปีงบประมาณ 2555 รัฐบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยได้ยื่นเรื่อง
ขอเปลี่ยนแปลง เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบโดย
ให้นําเงินที่จัดสรรให้ท้องถิ่นในรูปเงินอุดหนุนทั่วไป
- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จะต้องไม่เกิน 40% ของรายได้ ปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร 39.31% จะต้องดําเนินการตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี แต่พยามยามไม่ให้
เกิน 40%
- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 39.31% แต่งบประมาณที่ใช้ในการบริการโครงสร้าง
พื้นฐานมีเพีบง 10% เท่านั้น ซึ่งได้จัดสรรให้ 5 หมู่บ้านในเขตเทศบาลในจํานวนที่
เท่ากัน อาจจะไม่เกิดความเป็นธรรม เพราะหมู่บ้านขนาดใหญ่ได้รับการจัดสรร
ใกล้เคียงกับหมู่บ้านที่มีขนาดเล็กกว่า เช่นกรณี รางระบายน้ํา บางหมู่บ้านเต็มหมด
ทุกซอย บางหมู่บ้านขาดอีกจํานวนมาก อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรร
งบประมาณใหม่
- การจัดสรรงบประมาณจะจัดสรรให้โครงการที่มีความสําคัญและจําเป็นก่อน
ตามที่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านต้องการ เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านพัฒนาไปพร้อมๆกัน
ขอให้ทุกคนมาช่วยกันพัฒนาและช่วยกันพิจารณาโครงการที่จําเป็นก่อน
- ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง ที่รัฐบาลเพิ่มค่าตอบแทนข้าราชการ
ฝ่ายการเมือง 20 % ในร่างเทศบัญญัติมีการเพิ่มหรือไม่

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาล)

- ได้เพิ่มเข้าไปในร่างเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้วเพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่คาดว่าที่จะต้องจ่ายจริง

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จะพิจารณาเป็นรายจ่ายจําแนกตามหน่วยงานไป

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรี)

- ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนกตามหน่วยงานไป
สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
รวม 10,324,560.-บาท แยกเป็น
/รายจ่ายประจํา
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รายจ่ายประจํา
ตั้งไว้ 10,032,560.-บาท
งบลงทุน
ตั้งไว้
292,000.-บาท
รายจ่ายประจํา ตั้งไว้ 10,032,560.-บาท แยกเป็น
1. หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง (521000) ตั้งไว้รวม 2,624,640.-บาท แยกเป็น
1.1 ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 695,520.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
ตั้งไว้
120,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของ
นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน
1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
ตั้งไว้
120,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงิน
1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ และที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี ตั้งไว้
198,720.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ จํานวน 1 คน และที่
ปรึกษาของนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า จํานวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.5 ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และ
เลขานุการสภา ตั้งไว้ 1,490,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา รอง
ประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา เทศบาลตําบลบ้านเหล่า จํานวน 12
2. หมวดเงินเดือนฝ่ายประจํา ตั้งไว้รวม 2,523,240.-บาท แยกเป็น
2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,098,920.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 13 อัตรา พร้อมค่าปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 208,680.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 9 อัตรา และจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้กับตําแหน่งปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3 ประเภทเงินประจําตําแหน่ง
ตั้งไว้ 67,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งปลัดเทศบาล จํานวน 1
2.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 147,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา พร้อมค่าปรับปรุงค่าจ้างประจํา ตั้งจ่ายจากเงิน
2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 840.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ครองชีพชั่วคราว ให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา
/3. หมวดค่าจ้างพนักงานจ้าง

- 15 3. หมวดค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้รวม 1,364,880.-บาท แยกเป็น
3.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,121,040.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือ
เงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 12 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา รวม 13 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 243,840.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 12 อัตรา พนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 1 อัตรา รวม 13 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 3,149,800.-บาท แยกเป็น
ลักษณะค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 1,094,800.-บาท แยกเป็น
4.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 820,000.-บาท
4.1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน สําหรับผูป้ ฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
4.1.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ ตั้งไว้ 15,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เงินรางวัลหรือโบนัสประจําปีให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง ตั้งไว้ 800,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
4.2 ประเภทค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ คณะกรรมการต่างๆ ที่สภาเทศบาลแต่งตั้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
4.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้ 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 109,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงาน
เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4.5 ประเภทเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและผู้บริหารเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4.6 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 120,000.-บาท
เพื่อจ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและ
ผู้บริหารเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ลักษณะค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 1,405,000.-บาท แยกเป็น
4.7 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 160,000.-บาท แยกเป็น
4.7.1 ค่าอัดรูป ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอัดรูป ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
/4.7.2 ค่าจ้างเหมาบริการ
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อาคารสํานักงาน และปรับปรุงตกแต่งสวนหย่อม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4.7.3 ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.8 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้ 100,000.-บาท แยกเป็น
4.8.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4.8.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ตั้ง
ไว้ 50,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองสมาชิกสภาเทศบาลและ
ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4.9 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ (320300)
ตั้งไว้ 1,105,000.-บาท แยกเป็น
4.9.1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.9.2 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งไว้ 20,000.-บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน
4.9.3 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.9.4 โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.9.5
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เอกสาร แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.9.6 โครงการสํารวจข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่า
สํารวจ ฯลฯ ตั้งไว้ 25,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
4.9.7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงานเทศบาล
และในเขตเทศบาลตําบล
บ้านเหล่า ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ต่าง ๆ ในหมู่บ้านในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.9.8 โครงการเทศบาลรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ เช่นสวนสุขภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
/4.9.9 โครงการจ้างนักเรียน
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เรียน ตั้งไว้ 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.9.10 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งไว้
15,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดทําป้าย และเอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน
4.9.11 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งไว้
15,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดทําป้าย และเอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.9.12 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ตั้งไว้
50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.9.13 โครงการสนับสนุนกิจกรรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งไว้
10,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรม อาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน เช่นวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.9.14 โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ตั้งไว้ 150,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า อาหาร เครื่องดื่ม วิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.9.15 โครงการจัดทําประกันภัยรถส่วนราชการ ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําประกันภัยรถส่วนราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.9.16 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.9.17 โครงการฝึกอบรมปลูกผักปลอดสารพิษ
(ขยายผลโครงการตาม
พระราชดําริฯ) ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.9.18 โครงการฝึกอบรมการทําปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ํา (ขยายผลโครงการตาม
พระราชดําริฯ) ตั้งไว้ 10,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.9.19 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ 6 ตําบลทุ่งก่อ ตั้ง
ไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
/4.9.21 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
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- นท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ (18 มีนาคม 2555)
4.9.20 ค่าใช้จ่ายในการจั
ตั้งไว้ 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นเทิดไท้องค์
ราชันย์ (18 มีนาคม 2555) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.9.21 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 430,000.- บาท สําหรับเป็นค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.9.22 ค่าใช้จ่ายในในการเดินทางไปราชการ โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000.-บาท สําหรับ
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ
ในการเดินทางอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ )
4.10 ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกิน
5,000.-บาท) (320400) ตั้งไว้ 40,000.-บาท
4.10.1 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน(วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท) ตั้งไว้
40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์
เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถยนต์ดับเพลิง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
ลักษณะค่าวัสดุ (553000) ตั้งไว้ 650,000.-บาท แยกเป็น
4.11 ประเภทวัสดุสํานักงาน (330100) ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ
สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ตั้งไว้ 140,000.-บาท เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ
น้ําดื่ม ผ้าม่าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.12 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.13 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัยและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติต่าง ๆ เช่น หินคลุก หิน ดินทราย ปูน กระสอบทราย ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.14 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 70,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน หม้อน้ํา ฯลฯ สําหรับ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้า ฯลฯ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
/4.15 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิง

4.15 ประเภทวัสดุเชื-้อ19
เพลิ-งและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่องและหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
4.16 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) ตั้งไว้ 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํายาเคมีชนิดแห้ง ฯลฯ สําหรับถังดับเพลิง ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
4.17 ประเภทวัสดุการเกษตร (331000) ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.18 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้ 20,000.-บาท
เพื่อ
จ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจการงานเทศบาล ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.19 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์ ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.20 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง (330600) ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อเป็นค่า วัสดุ
อุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สายยาง ปืนฉีด ชุดดับเพลิง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้รวม 275,000.-บาท แยกเป็น
5.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้ 170,000.-บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาล และกิจการที่เทศบาลรับผิดชอบ
ตั้งไว้ 150,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะที่เกินสิทธิ ตั้งไว้ 20,000.-บาท
ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300) ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมาย
โทรศัพท์ ค่าเช่าใช้คู่สายสําหรับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบํารุงรักษาสาย ค่าใช้
บริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5.3 ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400) ตั้งไว้ 45,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
6. หมวดงบรายจ่ายอื่น (550000)
ตั้งไว้รวม 15,000.-บาท แยกเป็น
6.1 ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (510100) ตั้งไว้
15,000.-บาท แยกเป็น
/6.1.1 โครงการสํารวจความ

- 20 6.1.1 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เช่นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 15,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
7. หมวดเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้รวม 80,000.-บาท แยกเป็น
7.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) ตั้งไว้ 80,000.-บาท แยกเป็น
7.1.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ้ง
(1) โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ตั้งไว้
5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) โครงการฝึกอบรมแกนนําอาสาสมัครป้องกันสถาบันฯ (อปส.) ตั้งไว้ 20,000.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(3) โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้านอําเภอเวียงเชียงรุ้ง
ตั้งไว้ 50,000.บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(4) โครงการส่งเสริมกิจกรรมกิ่งกาชาดอําเภอเวียงเชียงรุ้ง ตั้งไว้ 5,000.-บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 292,000.-บาท แยกเป็น
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 292,000.-บาท แยกเป็น
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ (541000)
ตั้งไว้ 292,000.-บาท แยกเป็น
1.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน (410100)
ตั้งไว้ 92,000.-บาท
1.1.1 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นซัก จํานวน 1 ตู้ ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ตู้เหล็ก 4 ลิ้นซัก จํานวน 1 ตู้ ราคาตามท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากมีความจําเป็นใช้
ในงานราชการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.1.2 โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ชุด ตั้งไว้
10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้
ทํางาน จํานวน 2 ชุด ราคาตามท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากมีความจําเป็นใช้ในงาน
ราชการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.1.3 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 1 ตู้ ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 1 ตู้ ราคาตามท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากมี
ความจําเป็นใช้ในงานราชการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.1.4 ชั้นวางเอกสาร จํานวน 1 อัน ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวาง
เอกสาร เช่น หนังสือ เอกสาร ฯลฯ ราคาตามท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากมีความ
จําเป็นใช้ในงานราชการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.1.5 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
ตั้งไว้ 67,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
/1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- 21 -

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายสมศักดิ์ อินทรพาณิช
(ก  )
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาล)

1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั้งไว้ 90,000.-บาท
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 3 ชุด ตั้งไว้ 90,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 3 ชุด
ราคาตาม
ท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากมีความจําเป็นใช้ในงานราชการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
1.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000.บาท) (411800) ตั้งไว้ 110,000.-บาท
1.3.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท)
ตั้งไว้
110,000.-บาท เพื่อเป็นค่าบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถยนต์ดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
มีใครจะซักถามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555
ในส่วนของสํานักปลัดเทศบาลหรือไม่

- การจ่ายเงินเพิ่ม และเงินรางวัลพิเศษ ประจําปีของพนักงาน ใครเป็นผู้พิจารณา
และมีหลักเกณฑ์ อย่างไร
- กรณีเงินเพิ่ม ครม.มีมติให้เพิ่มเงินค่าครองชีพและ ก.ท.จ.เชียงรายมีประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ โดยแบ่งเป็นหลายกรณี ดังนี้ พนักงานจ้างทั่วไปจะได้รับ
เงินเพิ่ม 1,500 บาท/เดือน พนักงานจ้างตามภารกิจ หากผู้ใดเงินเดือนไม่ถึง 8,200
บาท จะต้องได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพจนรวมกับเงินเดือนจํานวน 8,200 บาท แต่หาก
รวมกันแล้วเกิน 8,200 บาท จะได้รับเงินเพิ่ม 1,500 บาท/เดือน
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา หากผู้ใดเงินเดือนไม่ถึง 8,200 บาท จะต้องได้รับ
เงินเพิ่มค่าครองชีพจนรวมกับเงินเดือนได้จํานวน 8,200 บาท แต่หากรวมกันแล้ว
เกิน 8,200 บาท จะได้รับเงินเพิ่ม 1,500 บาท/เดือน แต่จะต้องไม่เกิน 11,700 บาท
หากผู้ใดมีเงินเดือนเกิน 11,700 บาทก็จะไม่ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ
- กรณีเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ กรณีผู้ที่มีคุณวุฒิแต่ละสายงานจะได้รับไม่เท่ากัน เช่น
กรณีผู้ที่ใช้วุฒิ ปริญญาโทจะได้รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ 2,100 บาท/เดือน ตามอัตรา
เงินเดือน เดือนที่ได้รับปัจจุบัน
กรณีผู้ที่ใช้วุฒิ ปริญญาตรี จะได้รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ 700 บาท/เดือน

/กรณีผู้ที่ใช้วุฒิ ป.ว.ส.
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กรณีผู้ที่ใช้วุฒิ ป.ว.ส.หรือ ป.ว.ช. จะได้รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ 200 บาท/เดือน แต่ถ้า
เงินเดือนเพิ่มขึ้นจะได้รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิลดลง ตามเกณฑ์ที่กําหนด
- กรณีเงินรางวัลพิเศษ ประจําปีของพนักงาน ทุกปีจะมีคณะกรรมการมาตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับเงินรางวัล
ประจําปี โดยเทศบาลตําบลบ้านเหล่าจะตรวจในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 โดย
คะแนนจะแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 คณะผู้ตรวจประเมินจะเป็นผูใ้ ห้คะแนนโดย
มีคะแนนทั้งหมด 93 คะแนน
ส่วนที่ 2 เป็นการให้สถานศึกษาเป็นผู้สํารวจและประเมินการให้บริการประชาชนของ
เทศบาล มีคะแนนทั้งหมด 7 คะแนน เทศบาลตําบลบ้านเหล่าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายเป็นผู้ประเมิน และการขอรับเงินรางวัลพิเศษ ประจําปี จะต้องได้คะแนน
รวมไม่น้อยกว่า 75 คะแนน จะมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน
แต่ถ้าได้คะแนนรวม 95 – 100 คะแนน จะมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลเกิน 3 เท่าแต่ไม่เกิน
5 เท่าและจะต้องให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเข้าตรวจอีกครั้ง และส่งให้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาต่อไป เงินดังกล่าวจะจ่ายจากเงินรายได้
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 ของกองคลัง

  
(นายกเทศมนตรี)

ก 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
รวม 2,806,720.-บาท แยกเป็น
รายจ่ายประจํา
ตั้งไว้ 2,776,720.-บาท
งบลงทุน
ตั้งไว้
30,000.-บาท
รายจ่ายประจํา ตั้งไว้ 2,776,720.-บาท แยกเป็น
1. หมวดเงินเดือนฝ่ายประจํา (522000) ตั้งไว้รวม 1,314,480.-บาท แยกเป็น
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 1,213,560.-บาท
เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 8 อัตรา พร้อมค่าปรับปรุงเงินเดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 100,920.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
2. หมวดค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้รวม 522,240.-บาท แยกเป็น
2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 424,440.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
/ค่าจ้างหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม

- 23 ค่าจ้างหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 97,800.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 940,000.-บาท แยกเป็น
ลักษณะค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 485,000.-บาท แยกเป็น
3.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 20,000.บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่า
บ้านสําหรับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 400,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ลักษณะค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 275,000.-บาท แยกเป็น
3.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 245,000.-บาท
3.5.1 โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งไว้
10,000.-บาท เพื่อเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ วารสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
3.5.2 โครงการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้ง
ไว้ 10,000.-บาท เพื่อเป็นค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ วารสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
3.5.3 โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
3.5.4 โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา
ตรวจรับงานจ้าง ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์
เอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.5.5 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ตั้งไว้ 30,000.-บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
/ทรัพย์สินตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ทรัพย์สินตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.5.6 โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อําเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอเวียง
เชียงรุ้ง ตั้งไว้ 35,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.5.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 120,000.-บาท สําหรับเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา
และ พนักงานจ้างเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.6 ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกิน 5,000.บาท) (320400) ตั้งไว้ 30,000.-บาท
3.6.1 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท) ตั้งไว้
30,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
เช่น
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด รถจักรยานยนต์ โต๊ะทํางาน ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ลักษณะค่าวัสดุ (533000)
ตั้งไว้ 180,000.-บาท แยกเป็น
3.7 ประเภทวัสดุสํานักงาน (330100) ตั้งไว้ 120,000.-บาท สําหรับจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน กระดาษโรเนียว
กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.8 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 10,000.-บาท
สําหรับ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล
น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.9 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้ 20,000.-บาท สําหรับจ่าย
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ฟิล์ม ป้ายโฆษณา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.10 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 30,000.-บาท สําหรับจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 30,000.-บาท แยกเป็น
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม
30,000.-บาท
แยกเป็น
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ (541000)
ตั้งไว้ 30,000.-บาท แยกเป็น
1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั้งไว้ 30,000.-บาท
1.1.1 คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (โน้ตบุ๊ค) จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 30,000.-บาท
/เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
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นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (โน้ตบุ๊ค) จํานวน 1 เครื่อง ราคาตาม
ท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากมีความจําเป็นใช้ในงานราชการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
มีใครจะซักถามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555
ในส่วนของกองคลังหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 ของกองช่าง

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรี)

กองช่าง
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
รวม 5,626,400.-บาท แยกเป็น
รายจ่ายประจํา
ตั้งไว้ 2,117,400.-บาท
งบลงทุน
ตั้งไว้ 3,509,000.-บาท
รายจ่ายประจํา ตั้งไว้ 2,117,400.-บาท แยกเป็น
1. หมวดเงินเดือนฝ่ายประจํา (522000) ตั้งไว้รวม 774,120.-บาท แยกเป็น
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 720,120.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 5 อัตรา พร้อมค่าปรับปรุงเงินเดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 54,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. หมวดค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้รวม 478,280.-บาท แยกเป็น
2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 356,280.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 72,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา ตั้งจ่าย
จากเงิน
2.3 ประเภทเงินอื่น ๆ ค่าจ้างแรงงานโยธารายวัน (221100) ตั้งไว้ 50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 631,000.-บาท แยกเป็น
ลักษณะค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 171,000.-บาท แยกเป็น
/3.1 ประเภทค่าตอบแทน
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3.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (310100)
ตั้งไว้
60,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ควบคุมงานจ้าง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
3.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้
20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
3.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 36,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
สําหรับพนักงานเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3.4 ประเภทเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรสําหรับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ลักษณะค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 100,000.-บาท แยกเป็น
3.6 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 80,000.-บาท
3.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 80,000.-บาท สําหรับเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ในการเดินทาง
ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.7 ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน(วงเงินไม่เกิน 5,000.บาท)(320400) ตั้งไว้ 20,000.-บาท
3.7.1 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท) ตั้งไว้
20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถตัดหญ้า
รถจักรยานยนต์ รถตักหน้าขุดหลัง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ลักษณะค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 360,000.-บาท แยกเป็น
3.8 ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน (330100) ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษไขเขียนแบบ กระดาษโรเนียว กระดาษถ่าย
เอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.9 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นหลอดไฟฟ้า บัลลาสด์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.10 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
/ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

- 27 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
3.11 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ดินทราย ปูน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.12 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.13 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 25,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เม้าส์ แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
4. หมวดเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้รวม 234,000.-บาท แยกเป็น
4.1 ประเภทเงินอุดหนุนที่เป็นสาธารณะประโยชน์ (610400) ตั้งไว้ 234,000.บาท แยกเป็น
4.1.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตั้งไว้ 234,000.-บาท
(1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟสาธารณะรายทาง
(สํานักสงฆ์บ้าน
เหล่าเจริญราษฎร) หมู่ 11 ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี 2553-2555 หน้า 75 ลําดับที่ 10)
(2)โครงการติดตั้งไฟสาธารณะรายทาง (หน้าบ้านนางแต๋ว คันธนู บ้านนายรุ่งเรือง
ใจกาสอน บ้าน ด.ต.สุรพงษ์และบ้านนายตา) หมู่ 11 ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียง
รุ้ง จังหวัดเชียงราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี 2553-2555 หน้า 75
ลําดับที่ 8)
(3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟสาธารณะรายทาง (โรงเรียนเวียงเชียงรุ้ง
วิทยาคม-วัดดอยแสงธรรม) หมู่ 12 ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี 2553-2555 หน้า 76
ลําดับที่ 15)
(4) โครงการติดตั้งไฟสาธารณะรายทาง หมู่ 4 ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี 2553-2555 หน้า 77 ลําดับ
ที่ 18)
/รายจ่ายเพื่อการลงทุน

- 28 รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 3,509,000.-บาท แยกเป็น
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม3,509,000.-บาท แยกเป็น
ลักษณะครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 144,000.- บาท แยกเป็น
1.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน (410100) ตั้งไว้ 5,000.-บาท แยกเป็น
1.1.1 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 1 ตู้ ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 1 ตู้ ราคาตามท้องตลาดทั่วไป เนื่องจาก
มีความจําเป็นใช้ในงานราชการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.2 ประเภทครุภัณฑ์สํารวจ (411300) ตั้งไว้ 9,000.-บาท แยกเป็น
1.2.1 เทปวัดระยะ จํานวน 2 อัน ตั้งไว้ 9,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัด
ระยะจํานวน 2 อัน ราคาตามท้องตลาดทั่วไป
เนื่องจากมีความจําเป็นใช้ในงาน
ราชการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั้งไว้ 30,000.-บาท
1.3.1 คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (โน้ตบุ๊ค) จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 30,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (โน้ตบุ๊ค) จํานวน 1 เครื่อง ราคา
ตามท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากมีความจําเป็นใช้ในงานราชการเทศบาล ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
1.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000.บาท) (411800) ตั้งไว้ 100,000.-บาท
1.4.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท)
ตั้งไว้
100,000.-บาท เพื่อเป็นค่าบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) ตั้งไว้ 3,365,000.-บาท แยกเป็น
1.5 โครงการวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด
1.50 x 1.50 เมตร(หน้าวัดทุ่งก่อ–ร่องห้า) ยาว 130 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบล
บ้านเหล่ากําหนด
พร้อมป้ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้าย หมู่ 4 บ้านทุ่ง
ก่อ ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 600,000.บาท (หกแสนบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู (สายข้างบ้านนายอํานวย-ร่องโจ้) ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40-0.60 เมตร ยาว 218 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้าน
เหล่ากําหนด พร้อมป้ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้าย หมู่ที่ 6 บ้านเหล่า ตําบลทุ่ง
ก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 580,000.-บาท (ห้าแสน
แปดหมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.7 โครงการก่อสร้างศาลาในสุสานคริสตจักร ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
พร้อมป้ายประจําโครงการ จํานวน 1
ป้าย หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง
/จังหวัดเชียงราย

- 29 จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 1.8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สํานักสงฆ์บ้านเหล่าเจริญ
ราษฎร์) ขนาดกว้าง 2.50-4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 317.50 ตารางเมตร
ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1-01
พร้อมป้ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้าย หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์
ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 160,000.-บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
1.9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู (หน้าบ้านนายเมธี โยปทุม - บ้านนาย
ทองมี บัวลอย) ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40-0.60 เมตร ยาว 70 เมตร
พร้อมวางท่อ คสล. จํานวน 8 ท่อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 เมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้าย หมู่ที่
11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ 196,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
1.10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู (ข้างสระหลวงปู่ขาน-สามแยกโรงสูบน้ํา)
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40-0.60 เมตร ยาว 160 เมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้าย หมู่ที่ 12 บ้าน
เหล่าเจริญเมือง ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ
440,000.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายอินทร์จันทร์ มณีจันทร์สุข-บ้านนางเรียน)
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150
ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1-01 หมู่ที่ 4 บ้านแม่เผื่อ
ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 70,000.บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
1.12 โครงการขยายผิวจราจร พร้อมบ่อพัก (บ้านนายมานัส มณีวรรณ์-ร่องห้า) ท่อ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 170 เมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้าย หมู่ที่ 4
ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 480,000.บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ข้างกองช่าง-โรงฆ่าสัตว์) เทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 232 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 928
ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1-01 พร้อมป้ายประจํา
โครงการ จํานวน 1 ป้าย เทศบาลตําบลบ้านเหล่า อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย งบประมาณ 489,000.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
/1.14 โครงการก่อสร้างลาน
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นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

1.14 โครงการก่อสร้างลาน คสล. (ข้างห้องประชุมเทศบาลตําบลบ้านเหล่า) อําเภอ
เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 142 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด งบประมาณ 50,000.-บาท (ห้าหมื่น
บาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.15 ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)
ตั้งไว้ 100,000.-บาท
1.15.1 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้100,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก ดินลูกรัง ถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางในเขต
เทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
มีใครจะซักถามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555
ในส่วนของกองช่างหรือไม่

นายอํานาจ ยอดปัญญา
(สมาชิกสภาเทศบาล)

- ตลับเมตรวัดความยาวจะต้องซื้อทุกปีหรือไม่

นายธนโชติ ธรรมจักร
(หัวหน้ากองช่าง)

- เนื่องจากของเดิมได้ชํารุดจนใช้งานไม่ได้และมีความจําเป็นต้องใช้งาน

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.11 ต.ทุ่งก่อ จะดําเนินการอย่างไร

นายธนโชติ ธรรมจักร
(หัวหน้ากองช่าง)

- เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ไปสํารวจแล้วได้มีการบรรจุไว้ในแผนแล้ว
หากเทศบาลเข้าไปดําเนินการอาจเกิดการซ้ําซ้อนได้

ร.ต.เมืองอินทร์ มณีจันสุข
(เลขานุการนายก)

- โครงการก่อสร้างศาลาในสุสานคริสตจักร ได้บรรจุในร่างเทศบัญญัติหรือไม่

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ได้บรรจุไปแล้วในหน้า 59 ข้อ 1.7

นายธนโชติ ธรรมจักร
(หัวหน้ากองช่าง)

- งบประมาณในการก่อสร้างคือ 200,000 บาท เป็นเฉพาะค่าวัสดุเท่านั้น

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
/นายทองคํา ยาปะโลหิต
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ก 

(นายกเทศมนตรี)

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
รวม 3,718,600.-บาท
แยกเป็น
รายจ่ายประจํา
ตั้งไว้ 3,378,600.-บาท
งบลงทุน
ตั้งไว้ 340,000.-บาท
รายจ่ายประจํา ตั้งไว้ 3,378,600.-บาท แยกเป็น
1. หมวดเงินเดือนฝ่ายประจํา (522000) ตั้งไว้รวม1,164,240.-บาท แยกเป็น
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 691,680.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา พร้อมค่าปรับปรุงเงินเดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 36,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
1.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา (220400) ตั้งไว้ 386,640.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 3 อัตรา พร้อมค่าปรับปรุงค่าจ้างประจํา ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา (220500) ตั้งไว้ 49,920.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

  

2. หมวดค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้รวม 570,360.-บาท แยกเป็น
2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 438,960.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา รวม 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 131,400.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา รวม 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 1,469,000.-บาท แยกเป็น
ลักษณะค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 116,000.-บาท แยกเป็น
3.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 20,000.บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
3.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 36,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
/ 3.3 ประเภทเงินช่วยเหลือ
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เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 3.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 50,000.บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ลักษณะค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 890,000.-บาท แยกเป็น
3.5 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 25,000.-บาท
3.5.1 ค่าจ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันกําจัดยุง ตั้งไว้ 15,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
3.5.2 ค่าจ้างเหมาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
3.6 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 845,000.-บาท
3.6.1 โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศปส.เทศบาล) ตั้งไว้
100,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.6.2 โครงการถนนคนเดิน (กาดบ้านเหล่า) ตั้งไว้ 500,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
3.6.3 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ตั้งไว้ 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 3.6.4
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (เขตเทศบาล)
ตั้งไว้ 30,000.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.6.5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (เขตเทศบาล) ตั้งไว้ 20,000.บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.6.6 โครงการรณรงค์ป้องกันไข้หวัดนก ตั้งไว้ 5,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
3.6.7 โครงการคัดแยกขยะ ตั้งไว้ 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.6.8 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
ตั้งไว้ 20,000.บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.6.9 โครงการอบรมเข้าค่ายเยาวชนคนดี ห่างไกลยาเสพติด ตั้งไว้ 30,000.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.6.10 โครงการทําความสะอาดรางระบายน้ํารูปตัวยู ตั้งไว้ 30,000.-บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.6.11 โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านปศุสัตว์ ตั้งไว้ 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
/3.6.12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

- 33 3.6.12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 40,000.- บาท สําหรับเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ในการเดินทาง
ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้างเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.7 ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน(วงเงินไม่เกิน 5,000.บาท)(320400)
ตั้งไว้ 20,000.-บาท
3.7.1 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท) ตั้งไว้
20,000.-บาท
เพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถบรรทุกขยะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ลักษณะค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 463,000 .-บาท แยกเป็น3.8 ประเภท
วัสดุสํานักงาน (330100) ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น
กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.9 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 150,000.-บาท
3.9.1 ถังขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 80,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.9.2 ค่าแก๊สหุงต้ม ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นแก๊สหุงต้มในโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานโรงฆ่าสัตว์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.9.3 ค่าถุงดํา ผ้ากันเปื้อนพลาสติก รองเท้าบู๊ท น้ําหมึกปั๊มตรา ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้
10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงดํา ผ้ากันเปื้อนพลาสติก รองเท้าบู๊ท น้ําหมึกปั๊มตรา
ต่าง ๆ ฯลฯ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงฆ่าสัตว์ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
3.10 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางในรถยนต์ แบตเตอรี่ ประแจ
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.11 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 160,000.-บาท
3.11.1 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นสําหรับยานพาหนะ ตั้งไว้ 130,000.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.11.2 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับพ่นหมอกควัน ตั้งไว้ 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการสาธารณสุข (00221) 3.12 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(330900) ตั้งไว้ 63,000.-บาท
3.12.1 ค่าวัสดุสารเคมีพ่นหมอกควัน ตั้งไว้ 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
/3.12.2 ค่าวัสดุทรายอะเบท

- 34 3.12.2 ค่าวัสดุทรายอะเบทกําจัดลูกน้ํายุงลาย ตั้งไว้ 15,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
3.12.3 ค่าวัสดุสารเคมีกําจัดแมลงวัน ตั้งไว้ 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
3.12.4 ค่าวัสดุสารเคมีสําหรับทําความสะอาดตลาดสดเทศบาล ตั้งไว้ 10,000.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.12.5 ค่าเวชภัณฑ์ ตั้งไว้ 3,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ ยาสามัญประจํา
บ้านฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.13 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200) ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค เสื้อคลุม หน้ากาก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
3.14 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้รวม 25,000.-บาท แยกเป็น
4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้ 25,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงฆ่าสัตว์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5. หมวดเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้รวม 150,000.-บาท แยกเป็น
5.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) ตั้งไว้ 100,000.-บาท
5.1.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ้ง ตั้งไว้ 50,000.-บาท ตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศตส. อําเภอเวียงเชียงรุ้ง ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
5.1.2 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ้ง ตั้งไว้ 30,000.-บาท ตาม
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติและศูนย์เรียนรู้ตาม
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5.1.3 อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงราย ตั้งไว้ 20,000.-บาท ตามโครงการ
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย (ศตส.เชียงราย) ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5.2 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400) ตั้งไว้
50,000.-บาท
5.2.1 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาล ตั้งไว้
50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
/รายจ่ายเพื่อการลงทุน
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นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 340,000.-บาท แยกเป็น
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 340,000.-บาท แยกเป็น
ลักษณะครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 160,000.-บาท แยกเป็น
1.1 ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (410800) ตั้งไว้ 100,000.-บาท
1.1.1 เครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง ราคาตามท้องตลาดทั่วไป เนื่องจาก
มีความจําเป็นใช้ในงานราชการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั้งไว้ 30,000.-บาท
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด ราคาตาม
ท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากมีความจําเป็นใช้ในงานราชการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
1.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000.บาท) (411800) ตั้งไว้ 30,000.-บาท
1.3.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท)
ตั้งไว้
30,000.-บาท เพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถบรรทุกขยะ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) ตั้งไว้ 180,000.-บาท แยกเป็น
1.4 โครงการปรับสถานที่ทิ้งขยะและขุดบ่อฝังกลบ งบประมาณ 100,000.-บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.5 ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 80,000.-บาท
1.5.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงตลาดสด ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
1.5.2 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อ
จ่ายค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ เทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
มีใครจะซักถามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555
ในส่วนของกองสาธารณสุขหรือไม่

นายสมศักดิ์ อินทร์พาณิช
(สมาชิกสภาเทศบาล)

- 3.6.2 โครงการถนนคนเดิน (กาดบ้านเหล่า) ตั้งไว้ 500,000.-บาทมีค่าใช้จ่ายอย่างไร

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาล)

- เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ และอุปกรณ์ไฟฟ้าและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดโครงการดังกล่าว ส่วนการจัดเก็บประมาณ
/การไว้ 200,000 บาท/ปี
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นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรี)

การไว้ 200,000 บาท/ปี และจะมีการแจ้งรายละเอียดอื่นให้ทราบต่อไป
- ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 ของกองการศึกษา
หน่วยงาน กองการศึกษา
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น รวม 4,927,920.-บาท แยกเป็น
รายจ่ายประจํา
ตั้งไว้ 4,562,920.-บาท
งบลงทุน
ตั้งไว้ 365,000.-บาท
รายจ่ายประจํา ตั้งไว้รวม 4,562,920.-บาท แยกเป็น
1. หมวดเงินเดือนฝ่ายประจํา (522000) ตั้งไว้รวม 508,080.-บาท แยกเป็น
1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 490,080.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา พร้อมค่าปรับปรุงเงินเดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 18,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. หมวดค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้รวม 298,760.-บาท แยกเป็น
2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 98,760.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 2,298,280.-บาท แยกเป็น
ลักษณะค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 53,400.-บาท แยกเป็น
3.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 23,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.2 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
ลักษณะค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 1,036,400.-บาท แยกเป็น
3.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 160,000.-บาท
3.3.1ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดและรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
/เทศบาลตําบลบ้านเหล่า

- 37 เทศบาลตําบลบ้านเหล่า ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดและรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
3.3.2 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจัดบริการรถรับส่งเด็กอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบ้านเหล่า ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการ
จัดบริการรถรับส่งเด็กอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
3.4 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 871,400.-บาท
3.4.1 โครงการงานรัฐพิธีทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ ตั้งไว้ 275,000.-บาท เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ ดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายในพิธีวันปิยมหาราช ตั้งไว้ 5,000.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
(2) ค่าใช้จ่ายในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งไว้
10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
ตั้งไว้
40,000.-บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(4) ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันสงกรานต์ ตั้งไว้ 80,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
(5) ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันเข้าพรรษา ตั้งไว้ 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
(6) ค่าใช้จ่ายเนื่องในวันเทศบาล ตั้งไว้ 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
(7) ค่าใช้จ่ายในงานสรงน้ํารอยพระพุทธบาทและพระธาตุทุ่งก่อ
ตั้งไว้
10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(8) ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีลอยกระทงประจําปี ตั้งไว้ 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
(9) ค่าใช้จ่ายในงานเฉลิมฉลองสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย ตั้งไว้ 30,000.-บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.4.2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 50,000.-บาท
อุดหนุนทั่วไป

ตั้งจ่ายจากเงิน

3.4.3 โครงการบัณฑิตน้อย ตั้งไว้ 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป
/3.4.4 โครงการประชุมผู้ปกครอง

- 38 3.4.4 โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ตั้งไว้
10,000.-บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
3.4.5 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกีฬานักเรียนเยาวชนภาคฤดูร้อน (Sport Summer Camp)
ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.4.6 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตั้งไว้ 60,000.-บาท สําหรับการ
แข่งขันกีฬาที่เทศบาลส่งเข้าร่วมแข่งขัน เช่น กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ท้องถิ่น-ท้องที่
เวียงเชียงรุ้งเกมส์ กีฬาฟุตบอล ฯลฯ เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.4.7 โครงการค่ายสัมพันธ์และเยี่ยมบ้านเด็กอนุบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านเหล่า ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อเป็นค่า วัสดุอุปกรณ์ พาหนะ ค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.4.8 โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อเป็นค่า วัสดุอุปกรณ์ พาหนะ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.4.9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ตั้งไว้
20,000.-บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์
ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
3.4.10
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบ้านเหล่า ตั้งไว้ 3,000.-บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพันธุ์พืช ค่า
พันธุ์สัตว์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.4.11 โครงการกีฬาสีสัมพันธ์เด็กอนุบาลและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านเหล่า ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.4.12 โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กด้านทักษะต่าง ๆ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.4.13 โครงการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เป็นค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
3.4.15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 233,400.-บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บ้านเหล่า ตั้งไว้ 218,400.-บาท ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ตั้งไว้ 15,000.-บาท ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป
3.4.16 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 85,000.-บาท สําหรับเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ในการ
เดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.5 ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกิน
5,000.-บาท) (320400) ตั้งไว้ 5,000.-บาท
3.5.1 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท) ตั้งไว้
5,000.-บาท เพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องโทรทัศน์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ลักษณะค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 1,208,480.-บาท แยกเป็น
3.6 ประเภทวัสดุสํานักงาน (330100) ตั้งไว้ 70,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ
สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม วารสาร นิตยสาร
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.7 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 40,000.-บาท
3.7.1 ค่าใช้จ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ตั้งไว้ 20,000.บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าแปรง ค่าไม้กวาด ค่าสบู่ ค่าผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.7.2 โครงการจัดซื้อชุดที่นอนสําหรับเด็กอนุบาล ตั้งไว้ 20,000.-บาท
เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดนอนสําหรับเด็กอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้าน
เหล่า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

/3.8 ประเภทค่าอาหารเสริม
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3.8.1 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ตั้งไว้
117,600.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.8.2 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ตั้งไว้ 838,880.-บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.9 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) ตั้งไว้ 2,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ ยาสามัญประจําบ้าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.10 ประเภทวัสดุการเกษตร (331000) ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.11 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200) ตั้งไว้ 70,000.-บาท
3.11.1 โครงการจัดซื้อชุดนักเรียน ชุดพื้นเมือง ชุดพละและเสื้อกันเปื้อน ฯลฯ ตั้งไว้
70,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดนักเรียน ชุดพื้นเมือง ชุดพละและเสื้อกัน
เปื้อน ฯลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
3.12 ประเภทวัสดุกีฬา (331300) ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ดังนี้
3.12.1 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาเด็กอนุบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บ้านเหล่าตั้งไว้ 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
3.12.2 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตั้งไว้ 20,000.-

3.13 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์ ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.14 ประเภทวัสดุการศึกษา (331500) ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอนเด็กอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านเหล่า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้รวม 35,000.-บาท แยกเป็น
/4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า
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สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300) ตั้งไว้ 5,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า
โทรศัพท์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่า
เช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าเช่าใช้คู่สายสําหรับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบํารุงรักษา
สาย ค่าใช้บริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5. หมวดเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้รวม 1,422,800.-บาท แยกเป็น
5.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) ตั้งไว้ 1,422,800.-บาท
5.1.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ้ง ตั้งไว้ 300,000.-บาท
(1)โครงการงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีและวันสําคัญทางศาสนา อําเภอเวียง
เชียงรุ้ง ตั้งไว้ 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2)โครงการจัดเครื่องราชสักการะถวาย เนื่องในวันครบรอบสวรรคตและวันพระราช
สมภพของสมเด็จย่าฯ ตั้งไว้ 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(3)โครงการจัดงานเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ตั้งไว้ 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(4)ค่าใช้จ่ายงานถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ตั้งไว้ 5,000.-บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(5)โครงการจัดงานสรงน้ําพ่อขุนเม็งรายมหาราช
พิธีสระเกล้าดําหัวผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย ตั้งไว้ 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(6)โครงการจัดงานวันพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ตั้งไว้
50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(7)โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจําปี อําเภอเวียงเชียงรุ้ง
ตั้งไว้ 200,000.บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(8)โครงการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน อําเภอเวียงเชียงรุ้ง ตั้งไว้ 5,000.บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5.1.2 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ตั้งไว้ 1,112,800.-บาท
(1) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 1,112,800.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
5.1.3 อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงราย
(1) โครงการจัดงานเฉลิมฉลองสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย ตั้งไว้ 10,000.-บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 365,000.-บาท แยกเป็น
1.หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 365,000.-บาท แยกเป็น
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 55,000.-บาท แยกเป็น
1.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน (410100) ตั้งไว้ 28,000.-บาท
1.1.1 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 1 ตู้ ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 1 ตู้ ราคาตามท้องตลาดทั่วไป เนื่องจาก
มีความจําเป็นใช้ในงานราชการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.1.2 โต๊ะชุดหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 3,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะชุด
หมู่บูชา จํานวน 1 ชุด ราคาตามท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากมีความจําเป็นใช้
ในงานราชการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.1.3 ชั้นวางสื่อการเรียนการสอน จํานวน 4 อัน ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อชั้นวางสื่อการเรียนการสอน จํานวน 4 อัน ราคาตามท้องตลาดทั่วไป
เนื่องจากมีความจําเป็นใช้ในงานราชการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600) ตั้งไว้ 12,000.-บาท
1.2.1 เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 12,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด
ราคาตามท้องตลาดทั่วไป
เนื่องจากมีความจําเป็นใช้ในงานราชการเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.3 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900) ตั้งไว้ 5,000.-บาท
1.3.1 ชั้นสําหรับตากถาดอาหาร จํานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อชั้นสําหรับตากถาดอาหาร จํานวน 1 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บ้านเหล่า ราคาตามท้องตลาดทั่วไป
เนื่องจากมีความจําเป็นใช้ในงานราชการ
เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000.บาท) (411800)ตั้งไว้ 10,000.-บาท
1.4.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท) ตั้งไว้ 10,000.บาท เพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรับ
โทรทัศน์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) ตั้งไว้ 310,000.-บาท
1.5 โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ขนาดสูง
1.70 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมประตูเลื่อน ขนาดกว้าง 5 เมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้าย
งบประมาณ 250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
/1.6 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
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1.6 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
(หลังเก่า) ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
กําหนด งบประมาณ 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
1.7 ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)
ตั้งไว้ 10,000.-บาท
1.7.1 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคาร ถนน ประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- มีใครจะสอบถามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปี 2555
ของกองการศึกษาหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 รายจ่ายงบกลาง

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรี)

รายจ่ายงบกลาง
รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ รวม
2,795,600.-บาท แยกเป็น
1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั้งไว้ 318,460.-บาท
แยกเป็น
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 159,230.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบ
กองทุนประกันสังคมในฐานะนายจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2 เงินสมทบจ่ายเบี้ยประกันสังคมแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 159,230.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินสมทบเบี้ยประกันสังคมแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ (110400) ตั้งไว้ 1,658,980.-บาท
2.1 เงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา ตั้งไว้ 1,658,980.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
เนื่องจากกิจการประปายังมีรายได้
ไม่เพียงพอที่เลี้ยงตัวเองได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,026,224.-บาท และตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 632,756.-บาท
3. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900) ตั้งไว้ 72,000.-บาท
3.1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว้ 72,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
/4. ประเภทเงินสํารองจ่าย
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นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

4. ประเภทเงินสํารองจ่าย (111000) ตั้งไว้ 169,164.-บาท
4.1 เงินสํารองจ่าย ตั้งไว้ 169,164.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณี เร่งด่วน
หรือช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
5. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100) ตั้งไว้ 230,000.-บาท แยกเป็น
5.1 เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 25,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าบํารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร ตั้งไว้
20,000.-บาท เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เครื่องใช้กิจการจราจร เครื่องหมาย สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาการพัฒนาองค์ความรู้
ให้กับผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจํารวมถึงพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5.4 โครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
(สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบ้านเหล่า) ตั้งไว้ 85,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
6. ประเภทเงินช่วยเหลือพิเศษ (111200) ตั้งไว้ 50,000.-บาท
6.1   ! 50,000.-#$% &'$()
ก$%#$ +ก'!$(,-'.$ ก$'!$%#$ '$'$ก/0/
%& (
7. ก ! "ก#$
ตั้งไว้ 296,996.-บาท
7.1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 296,996.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
มีใครจะซักถามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555
ในส่วนของงบกลางหรือไม่

นายสมศักดิ์ อินทรพาณิช
(สมาชิกสภาเทศบาล)

- เงินสํารองจ่าย ตั้งไว้ 169,164.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณี เร่งด่วนหรือ
ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ใช้ในกรณีใด

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาล)

- ใช้ในกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆและเร่งด่วน ในส่วนที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
ปัจจุบันมี ม.4 ต.ดงมหาวันได้แจ้งเข้ามา จะให้กองช่างและงานป้องกันฯเข้าไปสํารวจ
- 5.1 เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 25,000.-บาท
/เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุง

- 45 เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาล จะต้องรอประกาศจาก
กระทรวงมหาดไทยก่อน และต้องให้ ครม. มีมติเห็นชอบ เพราะยังไม่มีระเบียบใน
การเบิกจ่ายที่แน่ชัด และ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงมา จึงจะตั้งงบประมาณ
ไว้ก่อน
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 ของประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

นายทองคํา ยาปะโลหิต

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

(นายกเทศมนตรี)

1. หมวดรายได้
เป็นเงิน 2,385,580.-บาท แยกเป็น
1.1 ประเภทค่าจําหน่ายน้ําจากมาตรวัดน้ํา
เป็นเงิน 700,000.-บาท
คําชี้แจง ตั้งรับไว้เฉลี่ยจากจํานวนผู้ใช้บริการน้ําประปา และรายได้รับจริงของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ประกอบกับจํานวนผู้ใช้น้ําที่คาดว่าจะลดลง
1.2 ประเภทค่าธรรมเนียมในการติดตั้งประปา
เป็นเงิน 3,000.-บาท
คําชี้แจง ตั้งรับไว้ต่ํากว่าปีที่แล้ว ทั้งนี้เพราะคาดว่าจะมีผู้มาขอติดตั้งใช้น้ําลดลง
1.3 ประเภทค่าคําร้องขอใช้น้ําประปา
เป็นเงิน 100.-บาท
คําชี้แจง ตั้งรับไว้ต่ํากว่าปีที่แล้วทั้งนี้เพราะคาดว่าจะมีผู้มายื่นคําร้องขอใช้น้ําลดลง
1.4.1 ประเภทรายรับอื่น ๆ
-ค่าขายแบบแปลน
เป็นเงิน 3,000.-บาท
คําชี้แจง ตั้งรับไว้เฉลี่ยจากการขายแบบแปลน และรายได้รับจริงของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
-ดอกเบี้ยธนาคาร
เป็นเงิน 500.-บาท
คําชี้แจง ประมาณการโดยคํานวณจากยอดเงินฝาก
-ค่าจําหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ
เป็นเงิน 20,000.-บาท
คําชี้แจง ตั้งรับไว้เฉลี่ยจากค่าจําหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ และรายได้รับจริงของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.4.2 เงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
เป็นเงิน 1,658,980.-บาท
คําชี้แจง ตั้งรับไว้โดยคํานวณจากเงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณ
เฉพาะการประปา เพื่อให้กิจการประปาช่วยเหลือตัวเองได้
ประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น รวม 2,338,540.-บาท แยกเป็น
รายจ่ายประจํา
ตั้งไว้ 2,130,040.-บาท
งบลงทุน
ตั้งไว้ 208,500.-บาท
รายจ่ายประจํา ตั้งไว้ 2,130,040.-บาท แยกเป็น

2,385,580.-บาท แยกเป็น

/1. หมวดเงินเดือนฝ่ายประจํา
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1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 438,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา พร้อมค่าปรับปรุงเงินเดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 32,640.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
1.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา (220400) ตั้งไว้ 150,720.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา พร้อมค่าปรับปรุงค่าจ้างประจํา ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
2. หมวดค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้รวม 470,280.-บาท แยกเป็น
2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 373,080.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา พนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา รวม 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 97,200.-บาท เพื่อ
จ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา รวม 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม 638,400.-บาท แยกเป็น
ลักษณะค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 108,400.-บาท แยกเป็น
3.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 20,000.บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
3.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 23,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
3.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานและลูกจ้างประจํา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
ลักษณะค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 60,000.-บาท แยกเป็น
3.5 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 10,000.-บาท
/3.5.1 ค่าตรวจสอบคุณสมบัติ
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ตรวจสอบ คุณสมบัติน้ําประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.6 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 30,000.-บาท
3.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000.-บาท สําหรับเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.7 ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
(วงเงินไม่เกิน
5,000.-บาท) (320400) ตั้งไว้ 20,000.-บาท
3.7.1 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท) ตั้งไว้
20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่นระบบประปา
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ลักษณะค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 470,000.-บาท แยกเป็น
3.8 ประเภทวัสดุสํานักงาน (330100) ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ
สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.9 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นหลอดไฟฟ้า บัลลาสด์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.10 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600) ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น ท่อน้ําประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.11 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 120,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ํามันดีเซล น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)
3.12 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) ตั้งไว้ 200,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สําหรับกิจการประปา เช่น หินกรอง
ทรายกรอง คลอรีน สารส้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)
3.13 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 20,000.-บาท
เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์ ฯลฯ
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
(00330) งานกิจการประปา (00332)
3.14 ประเภทค่าวัสดุอื่น ๆ (331700) ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น มิเตอร์-ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,744.-บาท
/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 24,256.-บาท (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330)
งานกิจการประปา (00332)
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้รวม 400,000.-บาท
4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 400,000.-บาท
กิจการประปา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(00330) งานกิจการประปา (00332)

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า โรงสูบน้ํา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้รวม 208,500.-บาท แยกเป็น
1. หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 208,500.- บาท แยกเป็น
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 58,500.-บาท แยกเป็น
1.1 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900) ตั้งไว้ 8,500.-บาท
1.1.1 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 8,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครื่อง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เนื่องจากมีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000.บาท ) (411800) ตั้งไว้ 50,000.-บาท
1.2.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท) ตั้งไว้ 50,000.บาท เพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่นระบบประปา ถังน้ําและคอมพิวเตอร์
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) ตั้งไว้ 150,000.- บาท
1.3 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารประปาและอาคารโรงกรองน้ํา
เทศบาลตําบลบ้านเหล่า ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 14 เมตร หมู่ 6 ตําบลทุ่งก่อ
อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
พร้อมป้ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ 150,000.-บาท (หนึ่งแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
มีใครจะซักถามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555
ในส่วนของกองการประปา

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่ารับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2555
/ที่ประชุม
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- มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปี 2555

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปี 2555 จะมีการแปรญัตติหรือไม่

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาล)

การแปรญัตติให้ยื่นเอกสารให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งจะต้องมีสมาชิกสภา
รับรองจํานวน 2คน หากเป็นการแปรลดไม่จําเป็นต้องให้นายกเทศมนตรีรับรอง
หากแปรญัตติเป็นรายการใหม่จะต้องให้นายกเทศมนตรีรับรองด้วย
- กําหนดให้มีการยื่นเสนอแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ก่อนเวลา 10.00 น.
วันที่ 15 สิงหาคม 2554
- ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่
วันที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่น ๆ
นายสมศักดิ์ อิทรพาณิช
-กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(สมาชิกสภาเทศบาล)
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก ดินลูกรัง ถนน
คอนกรีตหรือถนนลาดยางในเขตเทศบาล ฯลฯ งบประมาณ 200,000.-บาท
ดําเนินการอย่างไร
นายธนโชติ ธรรมจักร
- ได้ซ่อมแซมถนนบางส่วนของ ของ ม.4 ม.11 ม.12 เรียบร้อยแล้ว และกําลัง
(หัวหน้ากองช่าง)
ดําเนินการซ่อมแซมคอสะพานพร้อมวางท่อ ม.4 ต.แม่เผื่อ
นางแสวง แสงเดือน
(สมาชิกสภาเทศบาล)

- การซ่อมแซมตลิ่งพังอยากให้ใช้ดินใส่กระสอบถมแทนกระสอบทรายได้หรือไม่

นายธนโชติ ธรรมจักร
(หัวหน้ากองช่าง)

- กระสอบทรายยังมีเหลืออยู่แต่รถตักหน้าขุดหลังชํารุดยังใช้การไม่ได้

ร.ต.เมืองอินทร์ มณีจันสุข
(เลขานุการนายกฯ)

- โครงการก่อสร้างต่อไปขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลและตรวจสอบการก่อสร้าง
รวมไปถึงแบบแปลนจะต้องได้มาตรฐาน

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- โครงการก่องสร้างรางยู หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ มีน้ําขัง ไม่ไหลไปตามทางน้ํา

นายธนโชติ ธรรมจักร
(หัวหน้ากองช่าง)

- ได้ทําบันทึกให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
/นายอํานาจ ยอดปัญญา

- 50 นายอํานาจ ยอดปัญญา
(สมาชิกสภาเทศบาล)

- อยากให้นําหินคลุกไปถมถนน ม. 4 ต.ทุ่งก่อได้หรือไม่

นายคํา มณีจันสุข
(สมาชิกสภาเทศบาล)

- กรณีในเขต ม.6 ต.ทุ่งก่อ อยากให้ถมบริเวณหน้าบ้านนายดม เนื่องจากไม่สามารถ
เข้าออกได้สะดวก เนื่องจากเป็นโคลน

นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม
(สมาชิกสภาเทศบาล)

- ในเขต ม.6 ต.ทุ่งก่อ อยากให้ถมบริเวณหน้าบ้านนายนิรม ใจฟอง เนื่องจากไม่
สามารถเข้าออกได้สะดวก เนื่องจากเป็นโคลน

นายธนโชติ ธรรมจักร
(หัวหน้ากองช่าง)

- งบประมาณด้านวัสดุยังมีอยู่ หากเป็นถนนสาธารณะจะให้กองช่างเข้าไปสํารวจ
แล้วรีบดําเนินการแก้ไข

ร.ต.เมืองอินทร์ มณีจันสุข
(เลขานุการนายกฯ)

- ตามที่ได้เข้าร่วมประชุม ม. 4 ต.แม่เผื่อ กรณีพื้นที่เสียภาษีให้ อบต.ดงมหาวัน แต่ผู้
ถือกรรมสิทธิ์เป็นประชาชนในเขตเทศบาล เห็นควรจะทําการหารือกับ อบต.ดงมหาวัน
เพื่อทําการแก้ไข
- รถตักหน้าขุดหลัง การซ่อมแซมเป็นอย่างไร

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาล)

- เนื่องจากยางชํารุด กําลังดําเนินทําเรื่องขอเปลี่ยนยางต่อไป
- ปปช.มีการประกาศปรับเปลี่ยนการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สิน ให้คณะผู้บริหารยื่น
บัญชีทรัพย์สิน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไม่ต้องยื่น ยกเว้นเทศบาลเมืองและ
เทศบาลนคร ภายใน 30 วัน
- กรณีตลาดสด บ้านทุ่งก่อ จะดําเนินการอย่างไร

นายสมศักดิ์ อินทรพาณิช
(สมาชิกสภาเทศบาล)
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาล)

- ได้ทําหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการส่งแบบแปลนและใบขออนุญาตก่อสร้างที่
เทศบาลออกให้มาตรวจสอบเพื่อจะได้ออกใบอนุญาตดําเนินการกิจการตลาดต่อไป

นายสมศักดิ์ อินทรพาณิช
(สมาชิกสภาเทศบาล)

- การขออนุญาตครั้งแรกเป็นการขออนุญาตอะไร

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาล)

- การขออนุญาตก่อสร้างอาคารจะต้องทําตาม พ.ร.บ.ควมคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ
ต้องก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต หากมีการต่อเติมจะต้องมาขออนุญาตอีก
รวมทั้งต้องทําตาม พ.ร.บ.อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารตลาดสด คือพ.ร.บ.
สาธารณสุข พ.ศ.2535 และกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงมาบังคับใช้
มีผลทําให้การออกใบอนุญาตตลาดสดจะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงด้วย

/นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม

- 51 นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม
(สมาชิกสภาเทศบาล)

- การขออนุญาตสามารถขอย้อนหลังได้หรือไม่

นายธนโชติ ธรรมจักร
(หัวหน้ากองช่าง)

- การขออนุญาตก่อสร้างอาคารจะต้องมาขออนุญาตก่อสร้างก่อนและต้องดู พรบ.
อื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างตลาดสดด้วย

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรี)

- มีการขออนุญาตก่อสร้าง หากมีการก่อสร้างเพิ่มเติม จะต้องมาขออนุญาตอีกครั้ง

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาล)

- หากการก่อสร้างไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ ตลาดจะต้องมี
ทางเดินกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร หากปล่อยละเลยไป ผู้เกี่ยวข้องอาจจะมีความผิดได้

นายสมบัติ มั่นกุง
(สมาชิกสภาเทศบาล)

โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง ลําน้ําแม่สัก(บริเวณบ้านนางตี้ มณีจันทร์สุข – บ้าน
นายจันทร์ มณีจันทร์สุข) โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง ลําน้ําแม่สัก(บริเวณบ้าน
นายอ้าย นันต๊ะรัตน์) และ โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง แบบขั้นบันได ลําน้ําแม่
เผื่อ(บริเวณกลางบ้านเชื่อมกับผนังกันตลิ่งเดิม). เมื่อใดจะดําเนินการ

นายธนโชติ ธรรมจักร
(หัวหน้ากองช่าง)

กําลังรอแบบแปลนการก่อสร้าง เพราะได้ให้วิศวกรหน่วยงานอื่นออกแบบให้

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรี)

- กรณีถมผนังกันตลิ่งพังหรือคอสะพาน เห็นควรเตรียมดินไว้ ณ บริเวณที่ชํารุด
หากรถตักหน้าขุดหลังซ่อมแซมเสร็จจะได้รีบไปดําเนินการทันที

นางบัวเรียว คําแดงใส
(สมาชิกสภาเทศบาล)

- บริเวณบ้านนางแต่ง คันธนู หากรถตักหน้าขุดหลังซ่อมแซมเสร็จขอให้รีบไป
ดําเนินการทันที

นายอินทร์จันทร์ วันดี
(สมาชิกสภาเทศบาล)

- ผนังกันตลิ่งพังบ้านแม่เผื่อ จะดําเนินการอย่างไร

นายธนโชติ ธรรมจักร์
(หัวหน้ากองช่าง)

ได้ประสานกับผู้รับเหมาก่อสร้างแล้ว และจะทําหนังสือแจ้งให้เข้ามาดําเนินการ

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาล)

- ด้วยสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย แจ้งว่า กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นมีความประสงค์จะผลิตเสื้อตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
/ชนมพรรษา 7 รอบ 5

- 52 ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 สีชมพู โดยตราสัญลักษณ์ได้รับอนุญาตจาก
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในการผลิตเสื้อดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดย
จําหน่ายในราคาตัวละ 259 บาท หากผูใ้ ดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เจ้าพนักงานธุรการ
สํานักปลัดเทศบาล
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- ไม่มี

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ถ้าไม่มีกระผมก็ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดการประชุมสภาเทศบาล

เลิกประชุมสภาเทศบาลฯ เวลา 12.35 น.
(ลงชื่อ) เลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ ผู้บันทึกการประชุมสภาเทศบาล
(นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์)
เลขานุการสภาเทศบาล
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมนี้แล้ว
เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) ประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประเสริฐ นันต๊ะรัตน์)
ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

สิทธิศักดิ์
สุขเกษม ประธานกรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม)

(ลงชื่อ)

สุคํา มณีจันสุข กรรมการ
(นายสุคํา มณีจันสุข)

(ลงชื่อ)

สมบัติ มั่นกุง กรรมการ
(นายสมบัติ มั่นกุง)

