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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลทุ่งข้าวพวง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 1 ประจําป ีพ.ศ.๒๕64   

วันที่  21  เดอืน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลทุง่ขา้วพวง 

…............................................... 
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 ๒.นายสุรพงค์      มณีจันทร ์  รองประธานสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

๓.นางสาวเกศมนีด์ิ   วรรณเรือน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  
 4.นายอุดม       วังโส   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 
 5.นายต้นเพชร    ผดุงไพรพนา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  
 6.นางสาวมยุรี   เช้ือชาติสิงขร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  
 7.นายเวียงชัย     พลเยี่ยม   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  
 8.นายชัยรัตน์    ขันคํา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  
 9.นายอุดม         ทาไชย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  
 10.นายปรัชญา     ไวยเนตร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  
 11.นายพิเนตร      เรือแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  
 12.นายวินัย     อาหว่า   เลขานุการสภาเทศบาล 
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 7. นางสาวนงนุช   อินต๊ะแก้ว  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 8. นางสาวทิพย์ภาพร   ชุมภู   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 9. นายนิธิศ    ธนาธิปธนสาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 10. นางสาวรักชนก   มูลเมฆ   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายวินัย   อาหว่า  ตําแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล ได้ให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุมและเชิญ  นายจีระ  ณ  ลําพูน  ประธานสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง กล่าวเปิด
การประชุม ตามระเบียบวาระ  ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 
 
    - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม (สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 ประจําปี 

พ.ศ. 2564  เม่ือวันที่  30  สิงหาคม  2564) 
นายจีระ  ณ  ลําพูน  ร า ย ง านก า รป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่ ผ่ า น ม ามี ส ม า ชิ ก สภ า เ ทศบ าลท่ า น ใ ด จ ะ              
ประธานสภาเทศบาล  แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมรายงานประชุมหรือไม่ 
มติที่ประชุม สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมและมี

มติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 จํานวน  10  
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  คือประธานสภาเทศบาล    

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาล 
    - ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องทีเ่สนอใหม่เพื่อพิจารณา 
(1) การขออนุมัติโอนงบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 
1) การโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   สํานักปลัด 
นายจีระ  ณ ลําพูน  ขอให้ทางสํานักปลัดเทศบาลเป็นผู้ช้ีแจงให้กับทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ 
ประธานสภาฯ   รับทราบ เชิญครับ 
นางสาวนงนุช อินต๊ะแก้ว  ลุกขึ้นยืนกล่าว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน
หัวหน้าสํานักปลัด   ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวนงนุช  

 อินต๊ะแก้ว  ตัวแทนของสํานักปลัดจะได้มาช้ีแจงรายละเอียดเพ่ือขออนุมัติ
ดําเนินการต่อสภาเทศบาล จํานวน 3 รายการ ดังน้ี 
รายการที่ 1 : โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทเงิน เดือนพนักงาน  หน้า 73 ข้อ 2.1 ต้ัง
งบประมาณไว้จํานวน  3,239,900.-บาท (สามล้านสองแสนสามหม่ืนเก้าพันเก้า
ร้อยบาทถ้วน) โอนลดจํานวน  22,000.-บาท (สองหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
งบประมาณก่อนโอน 362,260.-บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบ-
บาทถ้วน)  งบประมาณหลังโอน 340,260.-บาท (สามแสนสี่หมื่นสองร้อยหกสิบ-
บาทถ้วน) 
 
 

โอนต้ังจ่าย/... 
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โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป      
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล จํานวน  1  เคร่ือง รวมเป็นจํานวน 22,000.-บาท 
(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 6 ข้อ12 
รายการที่ 2 : โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทเงิน เดือนพนักงาน หน้า 73 ข้อ 2.1       
ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 3,239,900.-บาท (สามล้านสองแสนสามหม่ืนเก้าพัน-
เก้าร้อยบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
งบประมาณก่อนโอน 340,260.-บาท (สามแสนส่ีหมื่นสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
งบประมาณหลังโอน 336,360.-บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบ-
บาทถ้วน) 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป      
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอ้ีสํานักงาน ขนาด 
1150 x 580 x 650 มิลลิเมตร จํานวน  1  ตัว รวมเป็นจํานวน 3,900.-บาท 
(สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ที่เทศบาลมีความจําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล จัดหาตามราคาที่สืบ
ได้ในท้องถิ่น 
รายการที่ 3 : โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน หน้า 73 ข้อ 2.1 ต้ังงบ 
ประมาณไว้จํานวน  3,239,900.-บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพัน-      
เก้าร้อยบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน 7,800.-บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
งบประมาณก่อนโอน 336,360.-บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบ-
บาทถ้วน)  งบประมาณหลังโอน  328,560.-บาท (สามแสนสองหม่ืนแปดพัน-   
ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป      
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอ้ีสํานักงาน ขนาด 
1100 x 580 x 700 มิลลิเมตร จํานวน  2  ตัว ตัวละ 3,900 บาท รวมเป็น
จํานวน  7,800.-บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่เทศบาลมีความจําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล 
จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องถิ่น 
- ทางสํานักปลัดเทศบาล มีเรื่องที่จะขออนุมัติดําเนินการต่อสภาเทศบาลฯเพียง
เท่าน้ี ขอบคุณคะ 

นายจีระ  ณ  ลําพูน สอบถามที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมในเรื่องการโอน 
ประธานสภาฯ ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ของสํานักปลัดบ้างครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง มีมติอนุมัติให้โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ของสํานัก

ปลัดเทศบาล จํานวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาล    
 
 

มติที่ประชุม/... 
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นายจีระ  ณ  ลําพูน ต่อไปขอเชิญทางกองคลังได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ 
ประธานสภาฯ     
นางสาวรุ่งอรุณ สวัสด์ิไหว  ลุกขึ้นยืนกล่าว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร 
ผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวรุ่งอรุณ  สวัสด์ิไหว  

ตัวแทนของกองคลังขอช้ีแจงรายละเอียดเพ่ือขออนุมัติดําเนินการต่อสภาเทศบาล 
ดังน้ี 

    กองคลัง 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน หมวด       
ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆหน้า 84 ข้อ 2.2.4  โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินฯ ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 80,000.-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยโอน
ลดจํานวน 47,000.-บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอนจํานวน  
62,792.-บาท (หกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)งบประมาณหลังโอน 
15,792.-บาท  (หน่ึงหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง      
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จํานวน  
1 เครื่อง เป็นจํานวน 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563  หน้า 4 ข้อ 8 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง        
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ 
สําหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน  1  เครื่อง รวมเป็นจํานวน 
17,000.-บาท (หน่ึงหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 
หน้า 20 ข้อ 56 
- ทางกองคลัง มีเรื่องที่จะขออนุมัติดําเนินการต่อสภาเทศบาลฯเพียงเท่าน้ีคะ 

นายจีระ  ณ  ลําพูน สอบถามที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมในเรื่องการโอนต้ังจ่าย 
ประธานสภาฯ เป็นรายการใหม่ของกองคลังเพ่ิมเติมครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง มีมติอนุมัติให้โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ของ     

กองคลัง จํานวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาล    
นายจีระ  ณ  ลําพูน  ต่อไปขอเชิญทางกองช่าง ได้ดําเนินการช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา
ประธานสภาฯ   เทศบาลทราบ เชิญครับ   
ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา อุ่นละออ ลุกขึ้นยืนกล่าว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร 
ผู้อํานวยการกองช่าง หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมว่าที่ร้อยตรีปรัชญาอุ่น

ละออ  ตัวแทนของกองช่าง วันน้ีจะได้มาช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนลด-
โอนเพ่ิม รวมถึงการโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ เพ่ือขออนุมัติดําเนินการต่อสภา
เทศบาล ซึ่งในส่วนของกองช่างมีหลายรายการ กระผมจะได้นําเรียนช้ีแจงเป็น
รายการ ดังน้ี 
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    กองช่าง 
โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 125 ข้อ 2.5 ได้ต้ังงบประมาณไว้จํานวน  
1,825,000.-บาท (หน่ึงล้านแปดแสนสองหม่ืนห้าพัน-บาทถ้วน)  โอนลดจํานวน  
812,000.-บาท  (แปดแสนหน่ึงหมื่นสองพันบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 
1,077,400.-บาท (หน่ึงล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)งบประมาณหลังโอน 
265,400.-บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)                    
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง)     
บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6 (ซอยนายเอกพจน์ เลาล้อ)ตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ย
ทั้งสองข้าง ตามสภาพพ้ืนที่ งบประมาณ 118,000.-บาท  (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่น-
แปดพันบาทถ้วน)   
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง)      
บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6 (ซอยนายวิจิตร แสงธรรมสุริยะ) ตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 90.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถม
ปรับเกลี่ยทั้งสองข้างตามสภาพพ้ืนที่ งบประมาณ  79,000.-บาท (เจ็ดหมื่น-  
เก้าพันบาทถ้วน)   
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง)      
บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายธนาดล  ชัยธนากิจ) ตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คสล.ไม่น้อยกว่า 75.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถม
ปรับเกลี่ยทั้งสองข้าง ตามสภาพพ้ืนที่ งบประมาณ 60,000.-บาท (หกหม่ืน-   
บาทถ้วน)   
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมป้ายโครงการ  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง)  
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บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6 (ซอยนายต้นเพชร  ผดุงไพรพนา) ตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 156.00 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถม
ปรับเกล่ียทั้งสองข้าง ตามสภาพพ้ืนที่ งบประมาณ 128,000.-บาท (หน่ึงแสน-
สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง)     
บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6 (ซอยนางอะฟูมะ แซ่หมี่) ตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ย
ทั้งสองข้างตามสภาพพ้ืนที่ งบประมาณ 87,000.-บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)   
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบเปิดพร้อมป้ายโครงการ(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง)บ้านขุนคอง 
หมู่ที่ 6 (ซอยนางสาวอะหวู่มะ เลาหมี่) ตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 123.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
งบประมาณ 340,000.-บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  
โอนลด   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเ ก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน หน้า 119 ข้อ 1.2 ได้ต้ังงบประมาณไว้  จํานวน  
48,000.-บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน 46,370.-บาท     
(สี่หมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  งบประมาณก่อนโอน  46,370.-บาท    
(สี่หมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  งบประมาณหลังโอน   -   บาท  
โอนลด   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเ ก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการ 121 ข้อ 2.1.1 ได้ต้ังงบประมาณไว้ จํานวน   400,000.-บาท 
(สี่แสนบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน 130.-บาท (หน่ึงร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
งบประมาณก่อนโอน 50,288.-บาท (ห้าหมื่นสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) 
งบประมาณหลังโอน  50,158.-บาท (ห้าหมื่นหน่ึงร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) 
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000.-บาท เป็นเงิน 44,000.-บาท (สี่หมื่น-
สี่พันบาทถ้วน)  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 3 ลําดับที่ 7  
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โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,500.-บาท  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
หน้า 21 ลําดับที่ 62 
โอนลด   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเ ก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท
เ งิน เ ดือนพนักงาน  หน้า  119 ข้อ  1 .1  ไ ด้ ต้ั ง งบประมาณไ ว้  จํ านวน 
1,300,000.-บาท (หน่ึงล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน 360,000.-
บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน  434,235.37 บาท    
(สี่แสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) งบประมาณหลัง
โอน 74,235.37 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อย-สามสิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)   
โอนลด   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเ ก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการ  121  ข้อ 2.1.1 ได้ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 400,000.-บาท 
(สี่แสนบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน 61,000.-บาท (หกหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) 
งบประมาณก่อนโอน 111,288.-บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพันสองร้อย-   
แปดสิบแปดบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน 50,288.-บาท (ห้าหมื่นสองร้อย- 
แปดสิบแปดบาทถ้วน)  
โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 121 ข้อ 2.2.1 ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม สัมมนา ค่าลงทะเบียนต่างๆ ได้ต้ังงบประมาณไว้ จํานวน  
40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  โดยโอนลดจํานวน 15,000.-บาท (หน่ึงหมื่น-
ห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน  15,000.-บาท (หน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
งบประมาณหลังโอน   -  บาท   
โอนลด   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเ ก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 122  
ข้อ 2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 
24,000.-บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยโอนลด จํานวน 14,000.-บาท 
(หน่ึงหมื่นสี่พันบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 14,214.-บาท (หน่ึงหมื่นสี่พัน-
สองร้อยสิบสี่บาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน 214.-บาท (สองร้อยสิบสี่บาทถ้วน) 
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 125 
ข้อ 2.5 ได้ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 1,825,000.-บาท (หน่ึงล้านแปดแสน-   
สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 

โดยโอนเพ่ิม/... 
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โดยโอนเพ่ิมจํานวน 450,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณก่อน
โอน 265,400.-บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) งบประมาณหลัง
โอน 715,400.-บาท (เจ็ดแสนหน่ึงหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
โอนลด  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  หมวดงบกลาง ประเภท เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม หน้า 69 ข้อ 1 ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 272,000.-บาท       
(สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน 58,000.-บาท (ห้าหมื่น-
แปดพันบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 78,385.-บาท (เจ็ดหมื่นแปดพัน-    
สามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน  20,385.-บาท (สองหมื่น-
สามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก หน้า 72 ข้อ 1.1 ต้ังงบ 
ประมาณไว้จํานวน 695,520.-บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 
โดยโอนลด จํานวน 7,200.-บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน  
65,178.39  บาท (หกหมื่นห้าพันหน่ึงร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์) 
งบประมาณหลังโอน 57,978.39 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาท-
สามสิบเก้าสตางค์) 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 
หน้า 72 ข้อ 1.2 ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 120,000.-บาท (หน่ึงแสนสองหมื่น-
บาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน  11,000.-บาท (หน่ึงหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) 
งบประมาณก่อนโอน 21,180.66 บาท (สองหมื่นหน่ึงพันหน่ึงร้อยแปดสิบบาท-
หกสิบหกสตางค์) งบประมาณหลังโอน 10,180.66 บาท (หน่ึงหมื่นหน่ึงร้อย-
แปดสิบบาทหกสิบหกสตางค์) 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภท ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก หน้า 72 
ข้อ 1.3 ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 120,000.-บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
โดยโอนลด จํานวน 9,500.-บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 
19,580.66 บาท (หน่ึงหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทหกสิบหกสตางค์) 
งบประมาณหลังโอน  10,080.66  บาท (หน่ึงหมื่นแปดสิบบาทหกสิบหกสตางค์) 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง )  ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี หน้า 73 ข้อ 1.4 ต้ังงบประมาณไว้จํานวน  198,720.-บาท 
(หน่ึงแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน 5,000.-บาท 
(ห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอนจํานวน 21,617.11 บาท (สองหมื่น-  
หน่ึงพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์)งบประมาณหลังโอน 16,617.11 บาท 
(หน่ึงหมื่นหกพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์) 
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โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา )  ประเภท  เ งินเดือนพนักงาน หน้า  73 ข้อ 2.1             
ต้ังงบประมาณไว้จํานวน  3,239,900.-บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพัน-
เก้าร้อยบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน 42,100.-บาท (สี่หมื่นสองพันหน่ึงร้อย-
บาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอนจํานวน  293,360.-บาท (สองแสนเก้าหมื่น - 
สามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอนจํานวน 251,260.-บาท 
(สองแสนห้าหมื่นหน่ึงพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
โอนลด   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน หมวด       
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ หน้า 76 ข้อ 2.1 ต้ังงบประมาณ
ไว้จํานวน 416,000.-บาท  (สี่แสนหน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน 
55,200.-บาท (ห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน )  งบประมาณก่อนโอน 
100,320.16 บาท (หน่ึงแสนสามร้อยย่ีสิบบาทสิบหกสตางค์) งบประมาณหลัง
โอน 45,120.16 บาท (สี่หมื่นห้าพันหน่ึงร้อยย่ีสิบบาทสิบหกสตางค์) 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน หมวด     
ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 78 ข้อ 2.3.4  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการต่างๆ ตาม
นโยบายรัฐบาลฯ ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดย
โอนลดจํานวน 18,000.-บาท (หน่ึงหมื่นแปดพันบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 
18,000.-บาท (หน่ึงหมื่นแปดพันบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน  -  บาท  
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน หมวด      
ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 78 ข้อ 2.3.6  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการกิจกรรม
วันเทศบาลฯ ต้ังงบประมาณไว้จํานวน  4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยโอนลด 
จํานวน 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 4,000.-บาท (สี่พัน-
บาทถ้วน)  งบประมาณหลังโอน    -   บาท  
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน หมวด     
ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หน้า 79 ข้อ 3.3 ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 
5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
งบประมาณก่อนโอน 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน  - บาท  
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน หมวด    
ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง หน้า 80 ข้อ 3.6 ต้ังงบประมาณไว้ 8,000.-บาท 
(แปดพันบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน 8,000.-บาท (แปดพันบาทถ้วน) งบประมาณ
ก่อนโอน 8,000.-บาท (แปดพันบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน  -  บาท 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ฯหน้า 80 ข้อ 1.1 ต้ังงบ 
ประมาณไว้จํานวน  40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน 
40,000.-บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 40,000.-บาท  (สี่หมื่น-
บาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน  -  บาท 
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โอนลด แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความ
สงบภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
หน้า 86 ข้อ 1.1 ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 235,020.-บาท (สองแสนสามหม่ืน-
ห้าพันย่ีสิบบาทถ้วน) โอนลดจํานวน 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) งบประมาณ
ก่อนโอน 23,080.-บาท (สองหมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน 
20,080.-บาท (สองหมื่นแปดสิบบาทถ้วน) 
โอนลด แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 88 ข้อ 1.1.3 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ต้ังงบประมาณ
ไว้จํานวน 16,000.-บาท (หน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน) โอนลดจํานวน 16,000.-
บาท (หน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 16,000.-บาท (หน่ึงหมื่น-
หกพันบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน  -  บาท  
โอนลด แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 89 ข้อ 1.1.4 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ฯ ต้ังงบประมาณไว้
จํานวน 16,000.-บาท (หน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน 3,550.-
บาท (สามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน จํานวน 3,550.-บาท 
(สามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน  -  บาท  
โอนลด แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆหน้า 89 ข้อ 1.1.5 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่ า ใ ช้จ่ ายในโครงการลดอุ บั ติ เห ตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ฯ              
ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 16,000.-บาท (หน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน) โอนลด 
จํานวน 2,800.-บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน จํานวน 
2,800.-บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน  -  บาท  
โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน หน้า 104 ข้อ 1.1    
ต้ังงบประมาณไว้จํานวน  509,100.-บาท (ห้าแสนเก้าพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 
โอนลดจํานวน 32,800.-บาท (สามหม่ืนสองพันแปดร้อย-บาทถ้วน) งบประมาณ
ก่อนโอน 49,740.-บาท (สี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) งบประมาณหลัง
โอน  16,940.-บาท (หน่ึงหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
โอนลด  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน     
งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  หน้า 105 
ข้อ 1.1 ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 8,000.-บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยโอนลด 
จํานวน 798.-บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอนจํานวน 
798.-บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน  -  บาท  
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โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน        
งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 106 ข้อ 1.2.4 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ต้ังงบประมาณไว้
จํานวน 56,000.-บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โอนลดจํานวน  4,220.-บาท 
(สี่พันสองร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 4,220.-บาท (สี่พันสองร้อย-
ย่ีสิบบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน  - บาท 
โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน        
งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 107 ข้อ 1.2.6 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน  ต้ังงบประมาณไว้  20,000.-บาท 
(สองหมื่นบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน 9,200.-บาท (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
งบประมาณก่อนโอน  9,200.-บาท (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) งบประมาณหลัง
โอน   -   บาท 
โอนลด  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบ
ดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น หน้า 107 ข้อ 2.1 
ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 8,000.-บาท  (แปดพันบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน 
8,000.-บาท (แปดพันบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 8,000.-บาท (แปดพัน-
บาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน  -  บาท 
โอนลด  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์        
งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  หน้า 108 ข้อ 1.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการส่งเสริม ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน            
ต้ังงบประมาณไว้จํานวน  24,000.-บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยโอนลด
จํานวน 24,000.-บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 24,000.-
บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน  - บาท 
โอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 109 ข้อ 1.1.1 เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตีสากล  ต้ังงบประมาณไว้ 96,000.-บาท 
(เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน 6,450.-บาท (หกพันสี่ร้อยห้าสิบ-
บาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 6,450.-บาท (หกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
งบประมาณหลังโอน  - บาท 
โอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 110 ข้อ 1.1.3 เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นฯ ต้ัง
งบประมาณไว้จํานวน  8,000.-บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน 
8,000.-บาท (แปดพันบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 8,000.-บาท (แปดพัน-
บาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน  -  บาท 
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โอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชนงบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  หน้า 111 ข้อ 1.1.7 เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสร้างชุมชนและโรงเรียนเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติดฯ ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดย
โอนลด จํานวน 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน ) งบประมาณก่อนโอน 
40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน  -  บาท 
โอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชนงบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 112 ข้อ 1.1.8 เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุฯ ได้ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 
16,000.-บาท (หน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน 16,000.-บาท 
(หน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 16,000.-บาท (หน่ึงหมื่นหกพัน
บาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน  -  บาท 
โอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 112 ข้อ 1.1.9 เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพการ
ดําเนินงานของกลุ่มอาชีพเสริมฯ ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 40,000.-บาท (สี่หมื่น-
บาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณก่อน
โอน 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน  -  บาท 
โอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 112 ข้อ 1.1.10 เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนฯ ต้ังงบประมาณไว้
จํานวน 16,000.-บาท (หน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยโอนลด 16,000.-บาท 
(หน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 16,000.-บาท(หน่ึงหมื่นหกพัน-
บาทถ้วน) งบประมาณ    หลังโอน  -  บาท 
โอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 113 ข้อ 1.1.11 เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมกฎหมายเบ้ืองต้นฯ ต้ัง
งบประมาณไว้จํานวน  16,000.-บาท (หน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยโอนลด
จํานวน 16,000.-บาท (หน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 
16,000.-บาท (หน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน  -  บาท 
โอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  หน้า 113 ข้อ 1.1.12  
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการให้ความรู้ปลูกจิตสํานึกฯ 
ต้ังงบประมาณไว้จํานวน  16,000.-บาท (หน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยโอนลด
จํานวน 16,000.-บาท (หน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 
16,000.-บาท (หน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน  -  บาท 
โอนลด แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ งบดําเนินงาน หมวด  
ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 125    ข้อ 1.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ ต้ังงบ ประมาณไว้จํานวน  
8,000.-บาท  (แปดพันบาทถ้วน)  โดยโอนลดจํานวน 8,000.-บาท (แปดพัน-
บาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน  8,000.-บาท (แปดพันบาทถ้วน) งบประมาณ
หลังโอน  -  บาท 
โอนลด  แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ งบดําเนินงาน หมวด  
ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 126 ข้อ 1.1.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการรักษ์นํ้า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดินฯ ต้ังงบประมาณไว้จํานวน  8,000.-บาท 
(แปดพันบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน 8,000.-บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
งบประมาณก่อนโอน 8,000.-บาท (แปดพันบาทถ้วน)งบประมาณหลังโอน - บาท 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร หน้า 76 ข้อ 1.5 ต้ังงบ 
ประมาณไว้จํานวน 32,000.-บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  โดยโอนลด
จํานวน 12,900.-บาท (หน่ึงหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 
12,900.-บาท (หน่ึงหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน  -  บาท 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน หน้า 75 ข้อ 1.4 ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 
163,200.-บาท (หน่ึงแสนหกหมื่น-สามพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน 
2,200.-บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 15,700.-บาท 
(หน่ึงหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอนจํานวน  13,500.-บาท 
(หน่ึงหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน หมวด      
ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ หน้า 76 ข้อ 2.2 ต้ัง
งบประมาณไว้จํานวน 88,000.-บาท (แปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) โดยโอนลด
จํานวน 10,000.-บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 16,812.-บาท 
(หน่ึงหมื่นหกพันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน 6,812.-บาท 
(หกพันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน) 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน หมวด     
ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆหน้า 77 ข้อ 2.3.2 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาฯ 
ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 120,000.-บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นบาทถ้วน)   

 
โดยโอนลด/... 
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โดยโอนลดจํานวน  32,450.-บาท (สามหม่ืนสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
งบประมาณก่อนโอน 32,450.-บาท (สามหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
งบประมาณหลังโอน  -  บาท  
โอนลด แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความ
สงบภายใน งบดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน หน้า 87 ข้อ 
1.1 ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 38,400.-บาท (สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
โดยโอนลดจํานวน 250.-บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน  
3,250.-บาท (สามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)งบประมาณหลังโอน 3,000.-บาท    
(สามพันบาทถ้วน) 
โอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 110 ข้อ 1.1.4 เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวฯ ต้ังงบ 
ประมาณไว้จํานวน 8,000.-บาท (แปดพันบาทถ้วน) โอนลดจํานวน 1,550.-บาท 
(หน่ึงพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  งบประมาณก่อนโอน 1,550.-บาท (หน่ึงพัน-  
ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  งบประมาณหลังโอน  -  บาท 
โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน หน้า 104 ข้อ 
1.2 ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 24,000.-บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยโอน
ลดจํานวน 4,320.-บาท (สี่พันสามร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน  
4,320.-บาท (สี่พันสามร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน  -  บาท 
โอนลด แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ งบดําเนินงาน หมวด  
ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 126 ข้อ1.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าฯ ต้ังงบประมาณไว้จํานวน  56,000.-บาท (ห้าหมื่น-
หกพันบาทถ้วน)  โดยโอนลด 24,300.-บาท (สองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 
งบประมาณก่อนโอน 24,300.-บาท (สองหม่ืนสี่ พันสามร้อยบาทถ้วน ) 
งบประมาณหลังโอน  -  บาท 
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน               
(ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน หน้า 81 ข้อ 1.1 ได้ต้ังงบประมาณไว้ 
จํานวน 2,200,000.-บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยโอนลด จํานวน 
140,000.-บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอนจํานวน 
301,988.06.-บาท (สามแสนหน่ึงพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทหกสตางค์) 
งบประมาณหลังโอน  161,988.06.-บาท (หน่ึงแสนหกหมื่นหน่ึงพันเก้าร้อย-
แปดสิบแปดบาทหกสตางค์)   
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน               
(ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน หน้า 81 ข้อ 1.2 ได้ต้ัง
งบประมาณไว้จํานวน 25,000.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยโอนลด 
จํานวน 25,000.-บาท (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 
25,000.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน - บาท   
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โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน               
(ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง หน้า 81 ข้อ 1.4 ได้ต้ัง
งบประมาณไว้จํานวน  350,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยโอนลด
จํานวน  4,122.-บาท (สี่พันหน่ึงร้อยย่ีสิบสองบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 
19,200.-บาท (หน่ึงหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน 
15,078.-บาท (หน่ึงหมื่นห้าพันเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) 
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน หมวด        
ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หน้า 84 ข้อ 2.2.3 ได้ต้ัง
งบประมาณไว้ จํานวน 80,000.-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน  
34,000.-บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 34,252.70.-บาท 
(สามหม่ืนสี่พันสองร้อยห้าสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์) งบประมาณหลังโอน  
252.70.-บาท (สองร้อยห้าสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์) 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน หมวด     
ค่าสาธารณูปโภค ประเภท  ค่าไฟฟ้า หน้า 85 ข้อ 4.1 ได้ต้ังงบประมาณไว้ 
จํานวน  400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  โดยโอนลดจํานวน  90,000.-บาท  
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน  91,878.84 บาท (เก้าหมื่นหน่ึงพัน-
แปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์) งบประมาณหลังโอน  878.84 บาท 
(แปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์) 
โอนตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์
การเกษตรรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 65 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  
จํานวน  1 คัน งบประมาณ 922,910.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อย-
สิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์          
ที่เทศบาลมีความจําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาลจัดหาตามราคาที่สืบได้      
ในท้องถิ่น 
- ทางกองช่าง มีเรื่องที่จะขออนุมัติดําเนินการต่อสภาเทศบาลฯเพียงเท่าน้ีครับมี
สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมครับ ขอบคุณครับ 

นายสฤษด์ิ  สุภาเลิศ  ลุกขึ้นยืนกล่าว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล   หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขออธิบายเพ่ิมเติมในส่วน

รายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
บริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตรรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 65 แรงม้า 
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ซึ่งรายการน้ีเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ที่เทศบาลมีความจําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาลจัดหาตามราคาที่สืบ
ได้ในท้องถิ่น เมื่อทางสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณฯแล้ว 
ทางเจ้ าหน้าที่ พัส ดุจะไ ด้ ดํา เ นินการแต่ง ต้ังคณะกรรมการฯโดยเฉพาะ
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ซึ่งคณะกรรมการในชุดดังกล่าวที่จะต้องไปสืบหา
ราคาจากผู้ประกอบการ จํานวน 3 แห่ง เพ่ือประกอบรายละเอียดดังกล่าวครับ
กระผมจึงขอเสนอเพ่ิมเติมเท่าน้ี มีท่านใดจะสอบถามอีกเชิญครับ 
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นายจีระ  ณ  ลําพูน มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมในเรื่องการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ของ 
ประธานสภาฯ กองช่างอีกครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง มีมติอนุมัติให้โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ของ     

กองช่าง จํานวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาล    
นายจีระ  ณ  ลําพูน  ต่อไปขอเชิญทางกองการศึกษา ได้ดําเนินการช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา
ประธานสภาฯ   เทศบาลทราบ เชิญครับ 
นางสาวรักชนก มูลเมฆ  ลุกขึ้นยืนกล่าว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร 
นักวิชาการศึกษา  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวรักชนก มูลเมฆ  

ตัวแทนของกองการศึกษา จะได้มาช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการโอนลด-โอนเพ่ิม 
รวมถึงการโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ เพ่ือขออนุมัติดําเนินการต่อสภาเทศบาล ซึ่งใน
ส่วนของกองการศึกษา มีรายการดังน้ี 

 กองการศึกษา 
โอนลด  แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเดือนข้าราชการครู หน้า 94 ข้อ 1.1 
ได้ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 8,140,600.-บาท  (แปดล้านหน่ึงแสนสี่หมื่นหกร้อย-
บาทถ้วน)  โดยโอนลดจํานวน 60,000.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณ
ก่อนโอน  2,590,158.61 บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นหน่ึงร้อยห้าสิบ-    
แปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) งบประมาณหลังโอนจํานวน  2,530,158.61 บาท 
(สองล้านห้าแสนสามหมื่นหน่ึงร้อยห้าสิบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
สํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 10  เคร่ืองๆ ละ 2,500.-บาท เป็นจํานวน 
25,000.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
หน้า 62 ข้อ 21 
โอนลด  แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเดือนข้าราชการครู หน้า 94 ข้อ 1.1 ได้ต้ัง
งบประมาณไว้  8,140,600.-บาท (แปดล้านหน่ึงแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน)  
โดยโอนลดจํานวน  160,000.-บาท  (หน่ึงแสนหกหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณ
ก่อนโอน 2,530,158.61 บาท (สองล้านห้าแสนสามหม่ืนหน่ึงร้อยห้าสิบ-    
แปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) งบประมาณหลังโอนจํานวน  2,370,158.61  บาท 
(สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหน่ึงร้อยห้าสิบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 10 เครื่องๆ 16,000.-บาท รวมเป็น
จํานวน  160,000.-บาท (หน่ึงแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563  หน้า 5 ข้อ 11 

    
โอนลด/... 
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โอนลด  แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเดือนข้าราชการครู หน้า 94 ข้อ 1.1 ได้ต้ัง
งบประมาณไว้จํานวน 8,140,600.-บาท (แปดล้านหน่ึงแสนสี่หมื่นหกร้อย-  
บาทถ้วน) โดยโอนลด 315,000.-บาท (สามแสนหน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
งบประมาณก่อนโอน  2,370,158.61  บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่น-    
หน่ึงร้อยห้าสิบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) งบประมาณหลังโอน 2,055,158.61  
บาท (สองล้านห้าหมื่นห้าพันหน่ึงร้อยห้าสิบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) 
โอนตัง้จ่ายเปน็รายการใหม่  แผนงานการศกึษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศกึษา 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ชุดโต๊ะ - เก้าอ้ี โรงอาหาร 
สําหรับ 6 ที่น่ัง จํานวน 30 ชุดๆละ 10,500.-บาท รวมเป็นเงิน 315,000.-บาท 
(สามแสนหน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ที่เทศบาลมีความจําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล จัดหาตาม
ราคาที่สืบได้ในท้องถิ่น  
โอนลด  แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเดือนข้าราชการครู หน้า 94 ข้อ 1.1 ได้
ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 8,140,600.-บาท (แปดล้านหน่ึงแสนสี่หมื่นหกร้อย
บาทถ้วน)  โดยโอนลดจํานวน 10,100.-บาท (หน่ึงหมื่นหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 
งบประมาณก่อนโอน  2,055,158.61 บาท (สองล้านห้าหมื่นห้าพันหน่ึงร้อย- 
ห้าสิบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) งบประมาณหลังโอน  2,045,058.61 บาท 
(สองล้านสี่หมื่นห้าพันห้าสิบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน ถังนํ้าแบบ    
ไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จํานวน 1 ใบ เป็นจํานวน 10,100.-บาท 
(หน่ึงหมื่นหน่ึงร้อยบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 หน้า 25 ลําดับที่ 10.10.1 
- ในส่วนของการศึกษามีเรื่องที่จะขอเสนอต่อสภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2564 เพียงเท่าน้ี ขอบคุณคะ 

นายจีระ  ณ  ลําพูน มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมในเรื่องการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ของ 
ประธานสภาฯ กองการศึกษาครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง มีมติอนุมัติให้โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ของ     

กองคลัง จํานวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาล    
นายจีระ  ณ  ลําพูน  แจ้งที่ประชุม  ขอพักเบรกที่ประชุม 15 นาที เพ่ือให้ทางสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาฯ   ได้ผ่อนคลายตามอัธยาศัย และขอให้เข้าที่ประชุมตรงเวลาด้วยนะครับ 

 
-พกัประชุม 15 นาท-ี  

 
นายวินัย  อาหว่า เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายวินัย อาหว่า  ตําแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล ได้ให้ 
เลขานุการสภา สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมและเชิญ  นายจีระ  ณ  ลําพูน  

ประธานสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง กล่าวประชุม ตามระเบียบวาระต่อไป 
นายจีระ/... 
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นายจีระ  ณ ลาํพูน เมื่อที่ประชุมพร้อม กระผมจะขอดําเนินการในระเบียบวาระการขออนุมัติกันเงิน 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามท่ีเจ้าหน้าที่/ตัวแทน

ของแต่ละส่วนราชการได้เสนอให้ทางสภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติเพ่ือโอนต้ังจ่าย
รายการใหมไ่ปแล้วข้างต้นแลว้  ต่อไปจะเป็นการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังน้ี 

   สํานักปลัด 
สําหรับสํานักปลัดมีรายการที่จะขอกันเงินต่อสภาเทศบาล ดังน้ี 
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล 
จํานวน  1  เครื่อง รวมเป็นจํานวน 22,000.-บาท (สองหม่ืนสองพันบาทถ้วน) ) 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 6 ข้อ12 
(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอ้ีสํานักงาน ขนาด 1150 x 580 x 650 
มิลลิเมตร จํานวน 1 ตัว รวมเป็นจํานวน 3,900.-บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่เทศบาลมีความ
จําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องถิ่น 
(3) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอ้ีสํานักงาน ขนาด 1100x580x700 มิลลิเมตร 
จํานวน  2  ตัว ตัวละ 3,900 บาท รวมเป็นจํานวน  7,800.-บาท (เจ็ดพันแปด
ร้อยบาทถ้วน)ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่เทศบาล
มีความจําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องถิ่น 

    กองคลัง 
สําหรับกองคลัง มีรายการที่จะขอกันเงินต่อสภาเทศบาล ดังน้ี 
(1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง เป็นจํานวน 30,000.-บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  หน้า 4 ข้อ 8 
(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 1 จํานวน 1 เคร่ือง รวมเป็นเงินจํานวน 17,000.-บาท    
(หน่ึงหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 หน้า 20 ข้อ 56 

    กองช่าง 
สําหรับกองช่าง มีรายการที่จะขอกันเงินต่อสภาเทศบาล ดังน้ี 
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ 
การโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ ดินและสิ่ ง ก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้าง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ  

ตามแบบแปลน/... 



19 

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง) บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6 (ซอยนายเอกพจน์ 
เลาล้อ) ตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 
140.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยทั้งสองข้าง ตามสภาพพ้ืนที่ 
งบประมาณ 118,000.-บาท  (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ ดินและสิ่ ง ก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้าง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายโครงการ    
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง) บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6 (ซอยนายวิจิตร 
แสงธรรมสุริยะ) ตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.  
ไม่น้อยกว่า 90.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมปรับเกล่ียทั้งสองข้างตามสภาพ
พ้ืนที่งบประมาณ  79,000.-บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)   
(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ ดินและสิ่ ง ก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้าง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายโครงการ (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง) บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายธนาดล  
ชัยธนากิจ) ตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คสล.ไม่น้อยกว่า 
75.00 ตร .ม . พร้อมไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยทั้งสองข้าง ตามสภาพพ้ืนที่ 
งบประมาณ 60,000.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)   
(4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ ดินและสิ่ ง ก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้าง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายโครงการ  
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง) บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6 (ซอยนายต้นเพชร  
ผดุงไพรพนา) ตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 156.00 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยทั้งสองข้าง ตามสภาพพื้นที่ 
งบประมาณ 128,000.-บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   
(5) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ ดินและสิ่ ง ก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้าง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง)  บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6 (ซอยนางอะฟูมะ 
แซ่หมี่) ตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
105.00 ตร .ม . พร้อมไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยทั้งสองข้างตามสภาพพ้ืนที่ 
งบประมาณ 87,000.-บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)   
(6) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ ดินและสิ่ ง ก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้าง
สาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําแบบเปิดพร้อมป้ายโครงการ  

ตามแบบแปลน/... 
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(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง) บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6 (ซอยนางสาว
อะหวู่มะ เลาหมี่) ตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ยาว 123.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร งบประมาณ 340,000.-บาท 
(สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  
(7) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 
22,000.-บาท เป็นเงิน 44,000.-บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
หน้า 3 ลําดับที่ 7  
(8) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,500.-บาท  (สองพัน-
ห้าร้อยบาทถ้วน ) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุ ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 21 ลําดับที่ 62 
(9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตรรถฟาร์มแทรค
เตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 65 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  จํานวน  1 คัน 
งบประมาณ 922,910.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่ง
เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่ เทศบาลมีความ
จําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาลจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องถิ่น 
(10) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  งบประมาณ 535,000.-บาท (ห้าแสนสามหม่ืน- 
ห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล 

 กองการศึกษา 
สําหรับกองการศึกษา มีรายการที่จะขอกันเงินต่อสภาเทศบาล ดังน้ี 
(1) แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 10 เครื่องๆละ 2,500.-บาท เป็นจํานวนเงิน 25,000.-บาท (สองหมื่น-
ห้าพันบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 62 ข้อ 21 
(2) แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 10 เครื่องๆ ละ 16,000.-บาท รวมเป็นจํานวน  160,000.-บาท    
(หน่ึงแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  
 
 
 
 

ตามเกณฑ์/... 
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ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า5 ข้อ 11 
(3) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ชุดโต๊ะ - เก้าอ้ี โรงอาหาร สําหรับ 6 ที่น่ัง 
จํานวน  30 ชุดๆ ละ  10,500.-บาท รวมเป็นเงิน 315,000.-บาท (สามแสน-
หน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ที่เทศบาลมีความจําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล จัดหาตามราคาที่สืบ
ได้ในท้องถิ่น  
(4) แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน ถังนํ้าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 
2,500 ลิตร จํานวน 1 ใบ เป็นเงินจํานวน 10,100.-บาท (หน่ึงหมื่นหน่ึงร้อย-
บาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 หน้า 25 ลําดับที่ 10.10.1 

นายจีระ  ณ  ลําพูน มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมในการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ  ประจําปี 2564 อีกครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง มีมติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2564 

ตามท่ีเสนอ จํานวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาล    
- ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ 

นายจีระ  ณ  ลําพูน  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนอข้อราชการในระเบียบวาระ
ประธานสภาฯ   อ่ืนๆ เชิญครับ  

นายศรีวอน บุญกองรัตน์  ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ที่ได้ให้ความร่วมมือในเข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง ในวันน้ีกระผมในนามตัวแทนของ

ผู้บริหารมีเรื่องที่จะนําเสนอ/แจ้ง ใหท้ี่ประชุมสภาเทศบาล ได้รับทราบ ดังน้ี 
(1) การแก้ไขปัญหา โรคติดต่อ COVID-19 ในพ้ืนที่ 
ตามท่ีทางเทศบาลของเรา ได้รับคําสั่งจากประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
ในระดับอําเภอเชียงดาว เพ่ือให้จัดต้ังสถานที่กักกันในรปูแบบ Local Quarantin 
(LQ) ประจําปี พ.ศ. 2564 ทั้งน้ีให้ดําเนินการเร่งด่วน โดยการดําเนินงานของ
คณะกรรมการควบคุมโรค โดยมีท่านนายอําเภอเชียงดาวเป็นประธาน สําหรับ
รายละเอียดต่างๆ จะขอให้ทางปลัดเทศบาลเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ ขอเชิญ
ท่านปลัดครับ 

นายสฤษด์ิ  สภุาเลิศ  ขอบคุณท่านนายกฯ ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา และผู้เข้ารว่มประชุม 
ปลัดเทศบาล ทุกท่าน  ตามที่ท่านนายกฯ  ได้แจ้งเรื่องเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาและการควบคุม

โรคติดต่อ COVID-19  ประจําปี 2564 เบ้ืองต้นไปน้ัน ซึ่งขณะน้ีในพ้ืนที่ตําบล 
ทุ่งข้าวพวงของเราได้เกิด โรคระบาด COVID-19 ประจําปี 2564 ระบาดในพ้ืนที่
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ซึ่งตัวกระผมเองได้รับแจ้งประสานจาก 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุ่งข้าวพวงว่าทางคณะกรรมการฯ 
ระดับอําเภอเชียงดาว ได้เรียกประชุมโดยด่วนเพ่ือหารือแนวทางในการจัดต้ังสถานที ่
กักกันในรูปแบบ Local Quarantin (LQ) ประจําปี พ.ศ. 2564  

ในส่วน/... 
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 - ในส่วนของการประชุมเร่งด่วน ทางประธานคณะกรรมการควบคุมโรคฯ แจ้งให้

ทางเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ดําเนินการจัดต้ังสถานที่กักกันในรูปแบบ Local 
Quarantin (LQ) อย่างเร่งด่วน โดยให้ดําเนินการต้ังแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป  ทางเทศบาลของเรารับทราบพร้อมให้ความร่วมมือกับ
ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพร้อมดําเนินการให้ปิดหมู่บ้านที่เกิดโรคระบาดฯเป็นเวลา 
14 วัน ตามคําสั่งคณะกรรมการควบคุมโรค จังหวัดเชียงใหม่   

นายสฤษด์ิ  สภุาเลิศ  เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ได้ดําเนินการและพร้อมให้ความร่วมมือโดยทางตัวกระผม  
ปลัดเทศบาล ได้ระดมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และทางเทศบาลได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่

ได้รับความเดือดร้อน/ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อ COVID-19 ในการปิดหมู่บ้าน
ครั้งน้ีเป็นถุงยังชีพ จํานวน 165 ครอบครัว และได้จัดหาอาหารวันละ 3 มื้อ 
สําหรับผู้สัมผัสเสี่ยงที่ต้องกักกันตัวในศูนย์ LQ  

 - ตลอดระยะเวลาที่ได้จัดสถานที่กักกันในรูปแบบ Local Quarantin (LQ) ได้มผีู้
ใจบุญประสงคบ์ริจาค/สนับสนุนสิ่งของ ในการช่วยเหลือเรื่อยมาและทางเทศบาลก็
ได้นํามอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบตลอด จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ทีน้ี่ สําหรับผู้
ที่ได้ให้การสนับสนุนตลอดถึงผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนาม  

 - กระผมมีเรื่องที่จะแจ้งทางสภาเทศบาลทราบเพียงเท่าน้ีครับ ขอบคุณครับ 
นายจีระ  ณ ลาํพูน ขอบคุณทางปลัดเทศบาล ที่ได้แจ้งให้ทางสภาเทศบาลทราบ มีท่านใดจะเสนอ 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมทราบอีกครับ เชิญครับ 
นายศรีวอน บุญกองรัตน์ ทางผู้บริหารมีอีกเรื่องที่จะขอแจ้งที่ประชุมสภาเทศบาลฯ รับทราบคือเรือ่ง 
นายกเทศมนตรีฯ (2) การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565  
 - ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดทําเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2565 ซึง่ได้รับการเห็นชอบจากท่านนายอําเภอ
เชียงดาว โดยการมอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง
และนายอําเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และได้ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบและขอขอบคุณ
สมาชิกสภาทุกท่านอีกคร้ังหน่ึง ขอบคุณครับ 

นายจีระ  ณ  ลําพูน  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอข้อราชการเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีท่านใดจะ
ประธานสภาเทศบาล  สอบถาม/เสนอเพ่ิมเติม  ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม              
    ขอปิดประชุมครับ  
 
ปดิประชุม   เวลา  ๑3.19 น. 
 

        ลงช่ือ          วินัย  อาหว่า     ผู้บันทึกการประชุม 
                                                         (นายวินัย  อาหว่า) 
                                             เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 
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 เมื่อวันที่  23  กันยายน  2564  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ .2564              
เมื่อวันที่  21  กันยายน  2564  แล้ว  
 

ลงช่ือ               ชัยรัตน์  ขันคํา   กรรมการสามัญประจําสภาตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายชัยรัตน์  ขันคํา) 
 
ลงช่ือ            เวียงชัย  พลเยี่ยม   กรรมการสามัญประจําสภาตรวจรายงานการประชุม 
               (นายเวียงชัย  พลเยี่ยม) 
 
ลงช่ือ              อุดม   ทาไชย   กรรมการสามัญประจําสภาตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายอุดม  ทาไชย) 
 
ลงช่ือ              ปรัชญา  ไวยเนตร กรรมการสามัญประจําสภาตรวจรายงานการประชุม 
               (นายปรัชญา  ไวยเนตร) 
 
ลงช่ือ         เกศมนีด์ิ  วรรณเรือน  กรรมการสามญัประจําสภาตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวเกศมนีด์ิ  วรรณเรือน) 
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สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  ไ ด้พิจารณารับรองรายงานการประชุม  ในคราวประชุม              
สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่  12 เดือน ตุลาคม   
พ.ศ. 2564 แล้ว 

 

ลงช่ือ          จีระ  ณ ลําพูน              ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                    (นายจีระ  ณ  ลําพูน) 
                                     ประธานสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 


