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(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี ้

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี 2562 
วันที่  26  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี ้

************************************************************ 
ผู้มาประชุม  13  คน 
ล าดับที่ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายจ ารัส            กันทะวัง ประธานสภาเทศบาล จ ารัส           กันทะวัง 
2 นายนิรันดร          จิตรา รองประธานสภาเทศบาล นิรันดร          จิตรา 
3 นายจิรเดช           กมลธง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 จิรเดช           กมลธง 
4 นายทองเหรียญ     ธุรี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ทองเหรียญ     ธุรี 
5 นายประสิทธิ์        กิติวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ประสิทธิ์        กิติวงค์ 
6 นายประเสริฐ       นันทะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ประเสริฐ       นันทะ 
7 นางเพชรรัตน์       ชัชวาลย ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เพชรรัตน์      ชัชวาลย ์
8 นายรุ่งอรุณ         อุ่นนันกาศ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 รุ่งอรุณ         อุ่นนันกาศ 
9 นายศรีธน           ดวงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ศรีธน           ดวงแก้ว 

10 นางศรีเรือน         มาละแซม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ศรีเรือน        มาละแซม 
11 นางอุตสาห์          ยุปาระมี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 อุตสาห์         ยุปาระมี 
12 นายอ านวย          จันทร์มาทอง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 อ านวย         จันทร์มาทอง 
13 นางสาวสายสมร    ศิริษะ เลขานุการสภาฯ สายสมร        ศิริษะ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  12  คน 
ล าดับที่ 

 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสิงห์ทอง        ปะมะสอน นายกเทศมนตรีฯ สิงห์ทอง    ปะมะสอน 
2 นายแสงสว่าง       ใจกลางดุก รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 แสงสว่าง   ใจกลางดุก 
3 นายวัชรพงษ์        รินรา เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชรพงษ์    รินรา 
4 นายเฉลิมพล         เตชะพี ผอ. กองคลัง เฉลิมพล    เตชะพี 
5 นางสาวภุมรี         จี้อินทร์         หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ภุมรี         จี้อินทร์ 
6 นายจงรักษ์          จายเขียว ผอ.กองช่าง จงรักษ์      จายเขียว 
7 นางสาวพันธญาณี  ไชยแก้ว รก. ผอ.กองสาธารณสุขฯ พันธญาณี   ไชยแก้ว 
8 นางสาวภาสินี       เจริญศักดิ์ รก. ผอ.กองสวัสดิการสังคม ภาสินี        เจริญศักดิ ์
9 นางสาวรจนา       กันทะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ 
รจนา        กันทะวงศ์ 

10 นายณัฐฆฤณอัคร  พงธนัชวัฒนสร นักวิชาการศึกษาช านาญการ ณัฐฆฤณอัคร พงธนัชวัฒนสร 
11 นางเกศวลี           จินดาหลวง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เกศวลี       จินดาหลวง 
12 นางสาววารี          ชัยศร ี นักจัดการงานทั่วไป วารี          ชัยศร ี
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ นางสาวสายสมร ศิริษะ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม
พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญประธานสภาฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 (วันที่ 13  สิงหาคม  2562) 

นายจ ารัส  กันทะวัง      ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ 
ประธานสภาฯ 3 (ครั้งที่ ๑) ประจ าปี พ.ศ. 2562 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลต าบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2562  ในวันที่ 13 สิงหาคม 
2562 มีข้อความตอนใดควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  อย่างไร หากไม่มี ขอมติรับรองจาก
ที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม จ านวน  11  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจ ารัส กันทะวัง  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
   4.1 รายงานผลการรับค าแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 

      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
นายจ ารัส  กันทะวัง      ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.1  เรื่อง รายงานผลการรับค าแปรญัตติและรายงานมติของ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563     

ขอเชิญนายประสิทธิ์  กิติวงค์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการรับค าแปร
ญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้  

นายประสิทธิ์ กิติวงค์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีฯ 
ประธานคณะกรรมการ    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ในการประชุม  
แปรญัตติ    สมัยที่สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้มีมติ 

คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563  และร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติเลือกประธานฯ และเลขานุการฯ    
ในการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย 

1. นายประสิทธิ์   กิติวงค์  เป็นประธานกรรมการ  
2. นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ  เป็นกรรมการ 
3. นายทองเหรียญ ธุรี  เป็นกรรมการ  
4. นางศรีเรือน  มาละแซม เป็นกรรมการ  
5. นางอุตสาห์  ยุปาระมี  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
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เนื่องจากมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 50 ก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะเสนอร่างบัญญัตินั้น  ตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิม พร้อมทั้ง
รายงานและบันทึกความเห็นนั้นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้น อย่างน้องต้องระบุว่า ได้มี
หรือไม่มี   การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดของการแปรญัตติและลงมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติ เกี่ยวด้วยกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ 
แปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานแก่สมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วม
ประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับ
รายงานนั้น คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับค าแปรญัตติและมติท่ีประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดังนี้ 

1. ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ สมัยที่สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562  มีมติให้ก าหนดระยะเวลา ยื่นค าแปรญัตติ วันที่  
19-21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับยี่สิบสี่ชั่วโมง  
โดยให้เสนอค าแปรญัตติได้ที่ห้องส านักปลัด  ผลปรากฏว่าช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมายื่น 
ค าแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงมีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ตาม  
ร่างเดิมที่ท่านประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไปพิจารณา 

2. ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด ของเทศบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว  
3. ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนค าแปรญัตติใด ๆ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   5.1 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  
     (วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ) 

นายจ ารัส  กันทะวัง      ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.1  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ   ประจ าปีงบประมาณ 2563 (วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตต)ิ  ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

ได้รายงานต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ว่าตามท่ีสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ สมัยที่สามัญ  
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติให้ก าหนดระยะเวลา  
ยื่นค าแปรญัตติวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. รวมระยะเวลา 
เท่ากับยี่สิบสี่ชั่วโมงโดยให้เสนอค าแปรญัตติได้ที่ห้องส านักปลัด  ผลปรากฏว่าช่วงเวลาดังกล่าว  
ไม่มีผู้ใดมายื่นค าแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงมีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติ  
งบประมาณฯ ตามร่างเดิมท่ีกระผมได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  
ในตอนหรือข้อใด ของเทศบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว  และไม่มีการสงวนความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการสงวนค าแปรญัตติใด ๆ จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ  
 
 
 
 



4 
 

 
 
อภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล  
เหมืองจี้ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่นายกเทศมนตรีต าบล
เหมืองจี้เสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติใด ๆ และให้ผ่านวาระท่ี 2 ไปสู่วาระท่ี 3 ต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจ ารัส  
กันทะวัง 

5.2  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
           ( วาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ) 

นายจ ารัส  กันทะวัง  ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ท่านปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
ประธานสภาฯ               ราชการและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน บดันี้ได้เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 ขอความเห็นชอบ 
                            ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระท่ี ๓ ขั้นลงมต)ิ 
                                ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงระเบียบกฎหมาย ขอเชิญครับ 
 
นางสาวสายสมร  ศิริษะ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีฯ 
เลขานุการสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะ
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายจ ารัส  กันทะวัง      มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดอยากให้มีมติให้มีการอภิปรายในวาระท่ี 3 นี้หรือไม่  เมื่อไม่มีการอภิปราย  
ประธานสภาฯ  ขอให้ลงมติให้มีการอภิปรายในวาระท่ี 3 นี้ ผมจึงขอมติที่ประชุมว่าสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 

เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเหมืองจี้ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือไม่ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง คือ     
                                นายจ ารสั  กันทะวัง 

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเพื่อพิจารณา 
   6.1 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  41  รายการ 
นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติเพ่ือพิจารณา ข้อ 6.1 ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประธานสภาฯ  จ านวน 41  รายการ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ ได้เสนอญัตติครับ 

นายสิงห์ทอง ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ทุกท่าน  
นายกเทศมนตรีฯ ตามท่ีเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   งบประมาณ พ.ศ. 2562  ไปแล้วนั้น  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอน 

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน 41 รายการ เนื่องจากเป็น
งบประมาณท่ีไม่ได้ตั้งไว้  และทางพนักงานเทศบาลแต่ละกองมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือใช้การในปฏิบัติของแต่ละกอง  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาได้รับทราบ ขอเชิญครับ 
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นางสาวสายสมร  ศิริษะ ตามที่เทศบาลต าบลเหมืองจี้  ได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
เลขานุการสภาฯ  2562  ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยว่าด้วยวิธีงบประมาณ  
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และท่ี 3) พ.ศ. 2543  
   หมวด 4 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอ านาจอนุมัติ  
   ของสภาท้องถิ่น  
นายจ ารัส  กันทะวัง ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาฯ  ได้รับทราบ ต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้   ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่จะ  
   โอนตั้งเป็นรายการใหม่ ขอเชิญครับ  

นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้  
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน, ท่านปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมจะขอ

อนุมัติโอนตั้งเป็นรายการใหม่ท้ังหมดจ านวน  41 รายการ ผมจะให้แต่ละกองชี้แจง
รายละเอียดจะว่าโอนตั้งเป็นรายการใหม่ก่ีรายการ เริ่มจากกองคลัง ขอเชิญครับ  

นายเฉลิมพล  เตซะพี กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี, ท่านปลัดเทศบาลต าบล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองคลัง     ส าหรับกองคลังมีโครงการที่จะขออนุมัติโอนตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน 2  โครงการ ดังนี้ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เป็นจ านวนเงิน 2,600.00 บาท เพื่อ 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี ตามเกณฑ์ราคาและ  
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ  
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า 16 รายการที่ 44 จ านวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 2,600.- บาท  โอนมาจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน บริหารงาน
คลัง งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมารช่วยปฏิบัติงาน ฯลฯ  
เดิมตั้งไว้ 350,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 75,950.- บาท โอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ จ านวน 2,600.- บาท คงเหลือ 73,350.- บาท 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน  เป็นจ านวนเงิน 6,000.00 บาท เพื่อ 
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานส าหรับผู้อ านวยการกอง มีพนักพิงสูง มีล้อ 
สามารถปรับระดับความสูงได้  จ านวน  1  ตัว  ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม  2561  โอนมาจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน 
บริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา 
ช่วยปฏิบัติงาน ฯลฯ  เดิมตั้งไว้ 350,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
73,350.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 6,000.- บาท คงเหลือ 
67,350.- บาท 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 

นางสาวภาสินี  เจริญศักดิ์ กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี, ท่านปลัดเทศบาลต าบล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รก. ผอ. กองสวัสดิการสังคม ส าหรับกองสวัสดิการสังคม มีโครงการที่จะขออนุมัติโอนตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน 3 

 โครงการ ดังนี้ 
1. แผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน 

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน  เป็นจ านวนเงิน
4,000.- บาท จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 4,000 
บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. สามารถเคลือบเอกสารหรือรูปภาพขนาด A3, A4 
2. มีระบบลูกกลิ้งความร้อนตั้งแต่ 2 ลูก 
3. สามารเคลือบเอกสารที่มีความกว้าง 340 มม. ได้ 
4. ต้องมีความเร็วในการเคลือบ 250 มม./นาที 
5. สามารเคลือบพลาสติกท่ีหนา 80-125 ไมครอน ได้ 
6. สามารถเคลือบเอกสารหรือบัตรต่อเนื่องได้มากถึง 8 - 10 แผ่น ได้ 
7. มีถาดส่งออกเอกสาร 
8. มีสัญญาณไฟแสดงสถานะ Power (สีแดง), Ready (สีเขียว พร้อมใช้งาน) 
ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561  โอนมาจาก แผนงาน สังคม
สงเคราะห์ งาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน หมวด
รายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เดิมตั้งไว้ 10,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
10,000.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 4,000.- บาท คงเหลือ 
6,000.00 บาท 

2.  แผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน  เป็นจ านวนเงิน
4,000.- บาท จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว จ านวนเงิน 4,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. ขนาด 61x65x110 ชม. 
2. มีพนักพิงทรงสูง 
3. ที่นั่งและพ่ีพิงท าจากฟองน้ าวิทยาศาสตร์บุด้วยหนังเทียม Pc 
4. แกนเก้าอ้ีปรับระดับสูง ต่ าด้วยระบบไฮครอลิค 
5. ขาเก้าอ้ี 5 แฉก เป็นพลาสติกไฟเบอร์เกรดดี พร้อมล้อเลื่อนราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561  โอนมาจาก แผนงาน แผนงาน สังคม
สงเคราะห์ งาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน หมวด
รายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เดิมตั้งไว้ 10,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
6,000.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 4,000.- บาท คงเหลือ 
2,000.00 บาท 
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3. แผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นจ านวนเงิน
22,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 
มีนาคม 2562 หน้า 6 ข้อ 13 โอนมาจาก แผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน 
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เดิมตั้งไว้ 10,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 2,000.- 
บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2,000.- บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
และโอนมาจาก แผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการของดีทางวัฒนธรรมต าบลเหมืองจี้  เดิมตั้งไว้ 20,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 20,000.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 
20,000.- บาท คงเหลือ 0.00 บาท 

นางสาวพันธญาณี ไชยแก้ว กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี, ท่านปลัดเทศบาลต าบล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รก. ผอ. กองสาธารณสุขฯ   ส าหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่จะขออนุมัติโอนตั้งเป็นรายการใหม่  

    จ านวน 2  โครงการ ดังนี้ 
1. แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน   

หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อโต๊ะ
ท างานผลิตจากไม้ จ านวน 1 ตัว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 120 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร ราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่ปรากฎบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 165 งบประมาณ  6,000.- 
บาท  โอนมาจาก แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พักฯตามท่ีกฎหมายก าหนด  เดิมตั้งไว้ 30,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 16,650.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 
6,000.- บาท คงเหลือ 10,650.- บาท 
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2. แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน   
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเก้าอ้ี
ส านักงาน จ านวน 1 ตัว  แบบมีล้อเลื่อน มีพนักพิงหลังมีเท้าแขน ปรับระดับได้ 
จ านวน 1 ตัว  ราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 
2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แผน
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 หน้า 165 งบประมาณ 4,000  บาท โอนมาจาก แผนงาน 
สาธารณสุข งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบด าเนินงาน หมวด ค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ  
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เดิมตั้งไว้ 30,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 10,650.- บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 4,000.- บาท คงเหลือ 6,650.- บาท 

นางสาวภุมรี  จี้อินทร์   กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี, ท่านปลัดเทศบาลต าบล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ส าหรับส านักปลัดเทศบาลมีโครงการที่จะขออนุมัติโอนตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน 13  

  โครงการ ดังนี้ 
1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท

รายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนเหล็กทึบ 5 ฟุต ขนาด 
152 (ก) x 40 (ล) x 87 (ส) ซม. ติดระบบลูกล้อล่าง พ่นสีและเคลือบผิวสีเนียนเรียบไป
กับเนื้อเหล็ก  จ านวน  3  ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท งบประมาณ 12,000.- บาท  ราคา
ท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 
1  ส านักงบประมาณ ธันวาคม  2561  โอนมาจาก แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน 
บริหารงานทั่วไปงบบุคลากร หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
เดิมตั้งไว้ 3,537,900.- บาท งบประมาณก่อนโอน 178,744.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ านวน 12,000.- บาท คงเหลือ 166,744.- บาท 

 

2. แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป งบลงทุน   หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี  จ านวน 1 ชุด 
จ านวนเงิน 15,000.- บาท ขนาดโต๊ะ 140 (ก) x 68 (ล) x 76 (ส) ซม. มี 4 ลิ้นชัก  
ผลิตจากไม้เคลือบเงา ขนาดเก้าอ้ี 64 (ก) x 69 (ล) x 120 (ส) ซม. มีพนักพิง ทรงสูง 
ปรับระดับสูงต่ าด้วยระบบไฮดรอลิก  งบประมาณ 15,000.- บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน)  ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ ธันวาคม  2561  โอนมาจาก แผนงาน บริหารงาน
ทั่วไป งาน บริหารทั่วไป  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือน
พนักงาน  เดิมตั้งไว้ 3,537,900.- บาท งบประมาณก่อนโอน  166,744.- บาท โอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 15,000.- บาท คงเหลือ 151,744.- บาท 
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3. แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบลงทุน   หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ พร้อมเดิน
สายโทรศัพท์ จ านวนเงิน 97,960.- บาท ขนาด 4 สายนอก 24 สายใน ประกอบด้วย 
1. กันฟ้าสายนอก 1 ชุด, 2. เครื่องป้องกันไฟเกิน 1 เครื่อง, 3. ตู้พักสาย 1 ตู้, 4. งาน
เดินสายพร้อมโทรศัพท์ภายในพร้อมอุปกรณ์ 8 จุด, 5. เครื่องโทรศัพท์โอเปอร์เรเตอร์ 1 
เครื่อง, 6. เครื่องโทรศัพท์แบบธรรมดา 23 เครื่อง, 7. ชุดส ารองไฟ 1 ชุด ราคา
ท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 
1  ส านักงบประมาณ ธันวาคม  2561 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2565) 
หน้า 116 โอนมาจาก แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป  งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  เดิมตั้งไว้ 3,537,900.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน  151,744.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 97,960.- 
บาท คงเหลือ 53,784.- บาท 

4. แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป งบลงทุน   หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เพ่ือจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและล าโพง เพื่อใช้ในกิจการ
ของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ งบประมาณ 31,700.- บาท  รายละเอียดดังนี้   

1. เครื่องขยายเสียงพาวเวอร์มิกเซอร์ ขนาดก าลังขับ 170 x 2 วัตต์  จ านวน 1 
เครื่อง ราคา 6,200.- บาท รายละเอียดดังนี้  ช่องเสียบ 4 Input (Combo Jack), ก าลัง
ขับ 170 wx2@4  Ohm, มีบูลทูธในตัว, MP3, Effect แท้ DSP 32 Bit 16 รูปแบบ, 4 
Mic Input, 6 Line Input, บันทึกเสียงด้วยปุ่มค าสั่ง MP3 REC, 3 แบนด์ EQ แต่ละช่อง  

2. เครื่องขยายเสียงพาวเวอร์มิกเซอร์ ขนาดก าลังขับ 500 x 2 วัตต์ จ านวน 1 
เครื่อง ราคา  13,500.-  บาท  (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้  
ช่องเสียบ 12 Input (Combo Jack), ก าลังขับ 500 wx2 @ 4 Ohm, Bluetooth, 
MP3, USB, 2 Effect DSP, 8 Mic Input, 4 Line Input, บันทึกเสียงด้วยปุ่มค าสั่ง 
MP3 REC 

3. ตู้ล าโพง จ านวน 4 ตัว เป็นจ านวนเงิน 12,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาท
ถ้วน) รายละเอียดดังนี้  ระบบ : 2 ทาง (8” Ful Range), FREQ : 80 Hz – 20 KHZ, 
ความไวแสง (1 w/1 M) : 95 dB, MAX SPL (1m) : 120 dB, การจัดการพลังงาน  
200 Wrms, 400 Wpeak @ 8 OHM, X-OVER : 3,500 Hz, การเชื่อมต่อ : 2 
XSpeakon  ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ ธันวาคม  2561  โอนมาจาก แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป    งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน เดิมตั้งไว้ 3,537,900.- บาท งบประมาณก่อนโอน  53,784.- บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 31,700.- บาท คงเหลือ  22,084.- บาท 
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5. แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท 
รายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อโต๊ะประชุมส าหรับ 10 ที่นั่ง พร้อมเก้าอ้ี 
ห้องสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ จ านวน 1 ชุด จ านวนเงิน 29,000.- บาท ประกอบด้วย   

1. โต๊ะประชุมตัวแอล ยาว 1.50 เมตร กว้าง 1.50 เมตร หน้าโต๊ะลึก 
100 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว  

2. โต๊ะประชุมตัวยาว 1.10 เมตร หน้าโต๊ะลึก 100 เซนติเมตร จ านวน    
1 ตัว แผ่นหน้าโต๊ะผลิตจากไม้ Particle  Board ปิดด้วยแผ่น          
โฟมเมก้าทนการขีดข่วนและน้ า 
3. เก้าอ้ีส านักงานเบาะนวม ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 5 แฉก ปรับระดับสูง

ต่ าได้ ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ ธันวาคม  2561  โอนมาจาก แผนงาน บริหารงาน
ทั่วไป งาน บริหารทั่วไป  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือน
พนักงาน  เดิมตั้งไว้ 3,537,900.- บาท งบประมาณก่อนโอน  22,084.- บาท โอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 22,000.- บาท คงเหลือ 84.- บาท และโอนมาจาก 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน    
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เดิมตั้งไว้ 160,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน  57,800.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ านวน 7,000.- บาท คงเหลือ 50,800.- บาท  

6. แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน  100,000.- บาท   เพื่อจ่าย 
เป็นค่าจัดซื้อระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสภาฯ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชุดจ่ายไฟและควบคุมไมล์ จ านวน 1 เครื่อง,  มีสวิตซ์เปิด-ปิด และ
สัญญาณไฟแสดงการท างานของระบบ, ใช้กับไมโครโฟนชุดประชุมได้ถึง 50 ชุด และ
สามารถเพ่ิมได้ถึง 150 ชุด (โดยใช้อุปกรณ์เสริม Booster), มีวอลลุ่มควบคุมระดับ
เสียงพูดและเสียงเตือนแบบแยกอิสระ, มีสวิตซ์พิเศษส าหรับตัดการท างานของไมค์ 
(เฉพาะผู้ร่วมประชุม), มีเสียงเตือนพร้อมไฟกระพริบที่ไมค์ประธาน, มีช่องต่อ Mic 
ภายนอกและ AUX อย่างละ 2 ช่อง พร้อมปุ่มปรับเสียงความดังแยกอิสระ, มีล าโพง 
Monitor พร้อมวอลลุ่มปรับเสียง, มีสายพร้อมปลั๊กยาว 12 เมตร ส าหรับต่อไปยังชุด
ประชุม, มีช่องต่อ Pre Out และ Rec Out ส าหรับต่อสัญญาณออกภายนอก 

2. ชุดไมโครโฟนประธาน จ านวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ ไมโครโฟนแบบ 
คอห่านพร้อมไฟวงแหวนสีแดง แสดงการท างาน, ล าโพงฟังเสียงการประชุมในตัวพร้อม
ปุ่มปรับความดังเสียง, สวิตซ์เปิด-ปิดไมโครโฟนขณะพูดและจะตัดล าโพงตนเองเมื่อเปิด
ไมโครโฟนเพื่อป้องกันเสียงหอน, สวิตซ์พิเศษส าหรับกดตัดการท างานของไมโครโฟนตัว
อ่ืนโดยไม่ตัดไมโครโฟนตนเองและมีเสียงสัญญาณเตือนพร้อมไฟแสดงการท างาน,  แจ็
คเสียบหูฟังและบันทึกเสียงได้ 1 ช่อง แบบ TRS ขนาด 6.5 มิลลิเมตร, แจ็คต่อพ่วง
สายสัญญาณแบบ 2 ช่อง แบบ DB-9 พร้อมสายปลั๊กสัญญาณยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร 1 
เส้น 
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3. ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 21 ชุด รายละเอียดดังนี้  
ไมโครโฟนแบบคอห่านพร้อมไฟวงแหวนสีแดงแสดงการท างาน, ล าโพงฟังเสียงการ
ประชุมในตัวพร้อมปุ่มปรับความดังเสียง, สวิตช์เปิดปิดไมโครโฟนขณะพูดและจะตัด
ล าโพงตนเองเมื่อเปิดไมโครโฟนเพื่อป้องกันเสียงหอน ,- แจ็คเสียบหูฟังและบันทึกเสียง
ได้ 1 ช่อง แบบ TRS ขนาด 6.5 มิลลิเมตร,- แจ็คต่อพ่วงสายสัญญาณแบบ 2 ช่อง 
แบบ DB-9 พร้อมสายสัญญาณยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร 1 เส้น 

 4.  เครื่องขยายเสียง จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 
    ใช้ไฟฟ้า 220-240 โวลท์, มีก าลังขยายไม่น้อยกว่า 120 วัตต์, ช่อง 
    ไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

4. ตู้ล าโพง ระบบสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว จ านวน 4 ตัว 
รายละเอียดดังนี้ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ 
- ค่าอิมพีแดนซ์ของล าโพง ไม่น้อยกว่า 8 โอห์ม 
- มีย่านความถี่ 80 Hz – 20 KHz 
- พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (สายสัญญาณและสายล าโพง) 
ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง

มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) หน้า 121  โอนมาจาก แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหาร
ทั่วไป  งบบุด าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้เดิมตั้งไว้ 100,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน  100,000.- 
บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 100,000.- บาท คงเหลือ 0.00 บาท 

7.   แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบลงทุน   หมวด ค่าครุภัณฑ์  
      ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  งบประมาณ  22,000.- บาท  เพ่ือ 
      จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ  

      ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน  
      มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า 6 ข้อ 13  ตาม     
      เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน  
      มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า 6 ข้อ 13  โอนมา 
      จาก แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
      (ฝ่ายประจ า)  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เดิมตั้งไว้ 727,200.- บาท   
      งบประมาณก่อนโอน  25,200.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  

 22,000.- บาท คงเหลือ 3,200.- บาท 
8. แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบลงทุน   หมวด ค่าครุภัณฑ์  

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  งบประมาณ  17,000.- บาท เพื่อจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
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จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 17,000.- บาท  ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ 
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า 3 ข้อ 7  โอนมาจาก แผนงาน บริหารงาน
ทั่วไป งาน บริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  ประเภท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เดิมตั้งไว้ 160,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน  50,800.- บาท โอนตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ จ านวน  17,000.- บาท คงเหลือ 33,800.- บาท 

      9.  แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบลงทุน   หมวด ค่าครุภัณฑ์   
    ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  งบประมาณ 4,300.- บาท เพื่อจัดซื้อ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จ านวน 1 
เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้าที่ 16 ข้อ 42 
 โอนมาจาก แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวด
ค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เดิมตั้งไว้ 160,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน  
33,800.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  4,300.- บาท คงเหลือ 
29,500.- บาท 

10. แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบลงทุน   หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  งบประมาณ 27,500.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 129 โอนมาจาก แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เดิมตั้งไว้ 160,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน  29,500.- บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  27,500.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท 

 

11.  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ 
  สงบภายใน งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์เครื่อง 
  ดับเพลิง  งบประมาณ 21,000.- บาท เพื่อจัดซื้อจัดซื้อเครื่องเป่าลมดับ    
  ไฟป่า ราคาเครื่องละ 4,200.- บาท  จ านวน 5 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ ก าลัง 
  เครื่องไม่น้อยกว่า 3 HP/2.13 KW, รอบเครื่องไม่น้อยกว่า 7,500 rpm,  
  แรงดัน/แรงอัดไม่น้อยกว่า 15-25 BAR, ความจุถังเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 1.3  
  ลิตร ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
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กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 95  โอนมาจาก แผนงาน การรักษาความสงบ
ภายใน  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบบุคลากร  หมวด 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่าย  เงินเดือนพนักงาน  เดิมตั้งไว้ 
528,840.- บาท งบประมาณก่อนโอน  5,160.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  จ านวน  5,160.- บาท คงเหลือ  0.00  บาท  และ โอนมาจาก แผนงาน 
การรักษาความสงบภายใน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบบุคลากร  หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่าย  เงินเดือนพนักงาน  
เดิมตั้งไว้ 18,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน  18,000.- บาท โอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ จ านวน  15,840.- บาท คงเหลือ  2,160.00  บาท 

12. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ 
สงบภายใน งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ  งบประมาณ 84,000.- บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ ราคาเครื่องละ 12,000 บาท จ านวน 7 เครื่อง ตามบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 
2561 หน้า 12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 129 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 83  โอนมาจาก แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน 
บริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน
ต าบลเหมืองจี้  เดิมตั้งไว้ 100,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน  90,100.- 
บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  84,000.- บาท คงเหลือ 6,100.- 
บาท  

13. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ 
สงบภายใน งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์อ่ืน   
งบประมาณ 9,500.- บาท เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใช้
ส าหรับการปฏิบัติงานช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ มีรายละเอียด
คุณลักษณะ ดังนี้ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว, - ประสิทธิภาพ 
เครื่องยนต์ ขนาดไม่กิน 1 แรงม้า, ใช้โซ่ขนาดไม่เกิน 12 นิ้ว พร้อมแผ่นบังคับโซ่ 
ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) หน้า 95  โอนมาจาก แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบด าเนินงาน  หมวด 
ค่าตอบแทน  ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เดิมตั้งไว้ 10,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน  
10,000.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  9,500.- บาท คงเหลือ 
500.- บาท  
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นายจงรักษ์  จายเขียว      กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี, ท่านปลัดเทศบาลต าบล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผอ. กองช่าง     ส าหรับกองช่าง  มีโครงการที่จะขออนุมัติโอนตั้งเป็นรายการใหม่  จ านวน 20 โครงการ  
      ดังนี้  

1. แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       
   งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
   เป็นจ านวนเงิน 40,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 
   ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 
   1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 –  
   2565) หน้า 136   โอนมาจาก แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไป 
   เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท 
   รายจ่าย เงินเดือนพนักงาน  เดิมตั้งไว้ 2,078,820.- บาท งบประมาณก่อนโอน  
   442,741.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 40,800.- บาท คงเหลือ  
   401,941.- บาท 
2. แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                  

งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เป็นจ านวน
เงิน 17,000.- บาท จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะ ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ 

    ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (ข้อ 7)  136   โอนมาจาก แผนงาน เคหะและ
ชุมชน งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวด 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน  เดิมตั้งไว้ 
2,078,820.- บาท งบประมาณก่อนโอน 401,941.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ านวน 17,000.- บาท คงเหลือ 384,941.- บาท 

3.  แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         
      งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   เป็น 
      จ านวนเงิน 7,500.- บาท  เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
      เครื่องละ 2,500 บาท จ านวน 3 เครื่อง คุณลักษณะ ตามเกณฑ์ราคากลาง 
      และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562  
     ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า22 โอนมาจาก แผนงาน เคหะและ

ชุมชน งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวด 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน  เดิมตั้งไว้ 
2,078,820.- บาท งบประมาณก่อนโอน 384,941.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ านวน 7,500.- บาท คงเหลือ 377,441.- บาท 

  4. แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         
      งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส ารวจ  เป็น 

                จ านวนเงิน 110,000.- บาท  จัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอีเล็คทรอนิกส์ ชนิดอ่าน 
      ค่ามุมได้ละเอียด 5  พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
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      กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561  หน้า 23    
      แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 137 โอนมาจาก แผนงาน เคหะและ 
      ชุมชน งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวด  
       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน  เดิมตั้งไว้  
       2,078,820.- บาท งบประมาณก่อนโอน 377,441.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็น 
       รายการใหม่ จ านวน 110,000.- บาท คงเหลือ  267,441.- บาท 
  5.  แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและ 
       สิง่สาธารณูปโภค  จ านวนเงิน 123,000.- บาท  โครงการวางท่อระบายน้ า 
       คอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 127 เมตร  พร้อมบ่อพัก 
       คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6 เขต 7 จ านวนเงิน 123,000 บาท  
       รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง เทศบาลต าบลเหมืองจี้ แผนพัฒนา 
       ท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 51  โอนมาจาก แผนงาน เคหะและ 
      ชุมชน งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวด  
       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน  เดิมตั้งไว้  
       2,078,820.- บาท งบประมาณก่อนโอน 267,441.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็น 
       รายการใหม่ จ านวน 123,000.- บาท คงเหลือ  144,441.- บาท 
  6.  แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและ 
       สิง่สาธารณูปโภค  จ านวนเงิน 144,441.- บาท  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์      
       ติกคอนกรีต สายทางบ้านป่าตึง หมู่ที่ 6 เขต 7 เชื่อม บ้านเซตวัน หมู่ 12  
       เขต 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว  170  เมตร  หนา  0.05  เมตร จ านวนเงิน  
       237,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง เทศบาลต าบล 
       เหมืองจี้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 51 รายละเอียดตามแบบ 
       แปลนของกองช่าง เทศบาลต าบลเหมืองจี้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
       หน้า 51  โอนมาจาก แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ 
       เคหะและชุมชน งบบคุลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่าย  
       เงินเดือนพนกังาน  เดมิตั้งไว้ 2,078,820.- บาท งบประมาณก่อนโอน        
       144,441.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 144,441.- บาท  
       คงเหลือ  0.00 บาท และโอนมาจาก แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน 
       งบด าเนนิงาน หมวดรายจา่ย ค่าวัสด ุประเภท รายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 
       เดิมตั้งไว้ 150,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 70,450.- บาท โอนตั้งจ่าย 
       เป็นรายการใหม่ จ านวน 70,450.- บาท คงเหลือ  0.00 บาท และโอนมา 
       จากแผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
       งบด าเนนิงาน หมวดรายจา่ย ตอบแทน ประเภทรายจ่าย เงนิช่วยเหลือ 
       การศึกษาบุตร เดิมตั้งไว้ 30,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 14,460.-    
       บาท โอนตัง้จ่ายเปน็รายการใหม่ จ านวน 14,460.- บาท  คงเหลือ  0.00  
       บาท และโอนมาจากแผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าและถนน งบลงทุน       
       หมวดรายจา่ย ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ง 
       สาธารณูปโภค โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ ่3 บ้านปงชัย  
       เดิมตั้งไว้ 350,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 8,000.-  บาท โอนตั้งจ่าย 
       เป็นรายการใหม่ จ านวน 7,649.- บาท  คงเหลือ  351.-  บาท  
 
 



16 
 

 

  7.  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  
       หมวด ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
       จ านวนเงิน 52,400.- บาท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
       บริเวณฌาปนสถาน บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 32 เมตร  
       หนา 0.15 เมตร จ านวนเงิน 52,400 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
       กองช่าง เทศบาลต าบลเหมืองจี้  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 54 
       โอนมาจาก แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ 
       ชุมชน งบด าเนนิงาน หมวดรายจา่ย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจา่ย 
       เก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จา่ย 
       ในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร  เดิมตั้งไว้ 
       10,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 19,070.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ 
       ใหม่จ านวน 19,070.- บาท  คงเหลือ  0.00 บาท และโอนมาจาก แผนงาน  
       เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบด าเนนิงาน  
       หมวดรายจา่ย ค่าวัสด ุประเภทรายจ่าย  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เดิมตั้งไว้ 
      10,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 10,000.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ 
       ใหม่จ านวน 10,000.- บาท  คงเหลือ  0.00 บาท และโอนมาจาก แผนงาน 
       เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าและถนน งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย  
       ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารงุรักษาและซอ่มแซม  เดิมตั้งไว้ 150,000.- บาท  
       49,850.- บาท งบประมาณก่อนโอน 23,330.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ 
       ใหม่จ านวน 23,330.- บาท  คงเหลือ  26,520.- บาท 

  8.  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  
       หมวด ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
       โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน บ้านฝั่งหมิ่น  
       หมู่ที่ 7 ต าบลเหมืองจี้ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ขนาดกว้าง 4.50 เมตร  
       ยาว 15 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง 
       เทศบาลต าบลเหมืองจี้ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) หน้า 54  
       จ านวนเงิน 23,600.-  บาท โอนมาจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า 
       ถนน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 
       150,000.- บาทคงเหลือ 26,520.- บาท โอนลด 23,600.- คงเหลือ  
       หลังโอน 2,920.- บาท  

  9.  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  
       หมวด ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

                 โครงการก่อสร้างรั้วบล็อกคอนกรีตด้านหน้าสถานที่ฌาปนสถาน บ้านฝั่งหมิ่น 
            หมู่ที่ 7 ต าบลเหมืองจี้ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน และประตูทางเข้า 2 

       จุด ยาว 73 เมตร จ านวนเงิน 274,000.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลน 
       ของกองช่างเทศบาลต าบลเหมืองจี้ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565)  
       หนา้ 54 โอนมาจาก แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 
       ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง 
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       สิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 49,200.- บาท คงเหลือ 113,200.- บาท โอนลด 
       64,000.- คงเหลือหลังโอน 49,200.- บาท  และโอนมาจาก แผนงาน 
       บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
       ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 300,000.- บาท คงเหลือ 221,580.- บาท  
       โอนลด 210,000.- คงเหลือหลังโอน 11,580.- บาท  

10.  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  
       หมวด ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
       โครงการก่อสร้างโรงหมักปุ๋ย บ้านเหมืองจี้ใหม่ หมู่ที่ 8 ต าบลเหมืองจี้ อ าเภอ 

เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร จ านวนเงิน 
260 ,000.-   บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบล
เหมืองจี้ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) หน้า 100  โอนมาจาก  
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบด าเนินงาน   
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว คงเหลือ 270,000.- บาท โอนลด 
260,000.- คงเหลือหลังโอน 10,000.- บาท 

11.  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  
       หมวด ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามพร้อมประตูทางเข้า บริเวณอาคารโรงหมักปุ๋ย          
บ้านเหมืองจี้ใหม่ หมู่ที่ 8 ความยาว 110 เมตร จ านวนเงิน 54 ,000.- บาท 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลเหมืองจี้ และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561 – 2565) หน้า 100 โอนมาจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน ต าบลเหมืองจี้ คงเหลือ 17 ,900.- 
บาท โอนลด 17 ,900.-บาท คงเหลือหลังโอน – บาท   และโอนมาจาก  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่า
สาธารณูปโภค ประเภทรายจ่ายค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 
20,000.- บาท คงเหลือ 18 ,550.- บาท โอนลด 18 ,550.- บาท คงเหลือ
หลังโอน – บาท และโอนมาจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
งบบุคลากร หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า ) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 
2,243 ,340.- บาท คงเหลือ 18 ,822.58 บาท โอนลด 17 ,550.- บาท 
คงเหลือหลังโอน 1,272.58 บาท 

12.  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  
       หมวด ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตส าหรับตากปุ๋ยหมัก บริเวณโรงหมักปุ๋ย บ้าน
เหมืองจี้ใหม่ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.10 เมตร 
จ านวนเงิน 36 ,000.- บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาล
ต าบลเหมืองจี้ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) หน้า 100 โอนมา
จาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง       
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งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 30 ,000.- บาท คงเหลือ 
28 ,730.60 บาท โอนลด 20 ,000.- บาท คงเหลือหลังโอน 8 ,730.60 
บาท   และโอนมาจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง           
งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10 ,000.- 
บาท คงเหลือ 10 ,000.- โอนลด 10 ,000.- คงเหลือ   หลังโอน – บาท  และ
โอนมาจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวด     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 187 ,200.- 
บาท คงเหลือ 7 ,200.- บาท โอนลด 6 ,000.- บาท คงเหลือหลังโอน 
1,200.- บาท 

13.  แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   จ านวนเงิน 
25,000.- บาท  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายป่าช้า บ้าน 
เหมืองจี้ใหม่ หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านปงชัย หมู่ที่ 3 ต าบลเหมืองจี้ อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร   จ านวนเงิน 25 ,000.-บาท 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง  เทศบาลต าบลเหมืองจี้ แบบเลขท่ี   
กถ-7-201 , ทถ-3-110 , ทถ-7-601  โอนมาจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการปรับปรุงแผน
ที่ภาษี ตั้งไว้ 250 ,000.- บาท คงเหลือ 51 ,034.-บาท โอนลด 25 ,000.- 
บาท คงเหลือหลังโอน 26,034.- บาท 

14. แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและ 
     สิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวนเงิน 24,000.- 

บาท โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านปงชัย หมู่ที่ 3 กว้าง 4 
เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.05 เมตร จ านวนเงิน 24 ,000.- บาท รายละเอียด
ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลเหมืองจี้และแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-7-601 มจ.พ-16/2562   
โอนมาจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ตั้งไว้ 250 ,000.- บาท 
คงเหลือ 26 ,034.- บาท โอนลด 24 ,000.-บาท คงเหลือหลังโอน 2 ,034.- 
บาท 

15. แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จ านวนเงิน 
124,000.- บาท  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านห้วยส้ม  
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หมู่ที่ 5 กว้าง 6 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.05 เมตร จ านวนเงิน 124 ,000.- 
บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลเหมืองจี้และแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-7-601 
มจ.พ-15/2562  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) หน้า 50  โอนมา
จาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบรายจ่ายอื่น หมวดรายจ่ายอื่น 
ประเภทรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 25 ,000.- บาท คงเหลือ 25 ,000.- บาท โอนลด 
25,000.- บาท คงเหลือหลังโอน – บาท  และแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่า  ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 2562 ตั้งไว้ 20 ,000.- บาท คงเหลือ 20 ,000.- บาท โอนลด 
20,000.- บาท คงเหลือหลังโอน – บาท  และโอนมาจาก  แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 200 ,000.- บาท คงเหลือ 
80,795.- บาท โอนลด 79,000.- บาท คงเหลือหลังโอน 1,795.- บาท 
 

16. แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและ 
      สิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวนเงิน   

                200,000.- บาท  โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ท่อกรุบ่อ 
      ขนาด ศก. 4 นิ้ว ลึก 120 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าบาดาล 
      และเดินท่อเชื่อมต่อกับท่อเมนของระบบประปาหมู่บ้าน จ านวนเงิน 200,000.- 
      บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลเหมืองจี้ และ 
      แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) หน้า 54 โอนมาจาก แผนงานเคหะ 
      และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน 
      ส่วนราชการ ตั้งไว้ 250,000.- บาท คงเหลือ 250,000.- บาท โอนลด  
      200,000.- คงเหลือหลังโอน 50,000.- บาท   

17. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  
      หมวด ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  

               จ านวนเงิน   31,800.- บาท โครงการปรับปรุงเวทีห้องประชุมสภาเทศบาล 
      ต าบลเหมืองจี้ ให้เป็นโครงสร้างเหล็กและแผ่นส าเร็จรูป ขนาดกว้าง 2.00 เมตร  
      ยาว 7.00 เมตร จ านวนเงิน 31,800.- บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
      กองช่างเทศบาลต าบลเหมืองจี้ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565)  
      หนา้ 121 โอนมาจาก แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
      กับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ 
      การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ 
      ชุมชนน่ามอง ตั้งไว้ 50,000.- บาท คงเหลือ 50,000.- บาท โอนลด  
      31,800.- บาท คงเหลือหลังโอน 18,200.- บาท 
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18. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  
      หมวด ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
      โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ บ้านหมูเปิ้ง หมู่ที่ 9  
      ต าบลเหมืองจี้อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน จ านวนเงิน 65,000.- บาท  
      โดยมีรายการปรับปรุงและซ่อมแซม ดังนี้  ติดตั้งหลังคาเชื่อมอาคาร ขนาดพ้ืนที่  

6.80 ตารางเมตร, ติดตั้งผนังกั้นห้องภายในอาคาร ขนาดกว้าง 5.30 เมตร  
 สูง 2.50 เมตร และปรับปรุงและซ่อมแซมประตู – อุปกรณ์ภายในห้องน้ า  
 จ านวน 2 ห้อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) หน้า 73 โอนมาจาก 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
 ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการศึกษาอบรมการแสดงพ้ืนเมืองให้แก่ 
 เด็ก เยาวชน ประชาชน ตั้งไว้ 30,000.- บาท คงเหลือ 30,000.- บาท  
 โอนลด  30,000.- บาท คงเหลือหลังโอน – บาท  และโอนมาจาก  แผนงาน 
 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  
 ตั้งไว้ 10,000.- บาท คงเหลือ 10,000.- บาท โอนลด 10,000.- บาท 
 คงเหลือหลังโอน – บาท และโอนมาจาก  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า 
 ถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง 
 สาธารณูปโภค คงเหลือ 78,000.- บาท โอนลด 25,000.- คงเหลือหลังโอน 
 53,000.- บาท  

19. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  
      หมวด ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านป่าตองหลวง หมู่ที่ 13 ต าบลเหมืองจี้ 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร 
จ านวนเงิน 350,000.- บาทรายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาล 
ต าบลเหมืองจี้ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) หน้า 66  โอนมาจาก  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ คงเหลือ 326 ,280.64 บาท โอนลด 
326,000.- คงเหลือหลังโอน 280.64 บาท  และโอนมาจาก  แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า   
ที่ดินและสิ่งสาธารณูปโภค คงเหลือ 53 ,000.- บาท โอนลด 24 ,000.- 
คงเหลือหลังโอน 29,000.- บาท 

20. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  
     หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
     โครงการก่อสร้างเสาอากาศวิทยุชนิดคอนกรีตอัดแรง ความสูง 10.00 เมตร 
     พร้อมติดตั้งเสารับ-ส่งสัญญาณวิทยุ จ านวนเงิน 23,600.- บาท รายละเอียด 
     ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลเหมืองจี้  โอนมาจาก  แผนงาน 
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     อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
(บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 โอนครั้งที่ 17 

     อนุมัติวันที่ 22 กรกฎาคม 2562) เดิมตั้งไว้ 48,150.- บาท งบประมาณก่อน
โอน 48,150.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ จ านวน 23,600.- บาท 
คงเหลือ  24,550.- บาท 

นายณัฐฆฤณอัคร พงธนัชวัฒนสร กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี, ท่านปลัดเทศบาลต าบล  และผู้เข้าร่วมประชุม 
นักวิชาการศึกษาฯ  ทุกท่านส าหรับกองการศึกษา  มีโครงการที่จะขออนุมัติโอนตั้งเป็นรายการใหม่  
                               จ านวน 1 โครงการ  ดังนี้ 

1. แผนงาน การศึกษา งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด   
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นจ านวนเงิน 17,000.- บาท เพื่อ   
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว   
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน  
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 7 โอนมาจาก แผนงาน การ 
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน  หมวด 
รายจ่าย ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เดิมตั้งไว้  30,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 30,000.- 

บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 17,000.- บาท คงเหลือ 13,000.- บาท 
  รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ครั้งที่  20/2562 ซึ่งได้จัดส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ทุกท่านแล้ว 
 

นายจ ารัส  กันทะวัง ได้สอบถามสมาชิกสภาฯ  ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอ 
ประธานสภาฯ  มติจากท่ีประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ ได้เสนอซึ่งมีของส านักปลัด  
จ านวน 13 รายการ, กองคลังจ านวน 2 รายการ, กองสวัสดิการสังคม จ านวน 3 รายการ,   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 รายการ, กองช่าง จ านวน 20 รายการ และกอง 
การศึกษา จ านวน 1 รายการ รวมทั้งสิ้น 41 รายการ  ขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โอนตั้งเป็น  
   รายการใหม่ จ านวน  41  รายการ  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ 

นายจ ารัส  กันทะวัง 

   6.2  ญัตติพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 23 โครงการ 
นายจ ารัส  กันทะวัง       ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 ข้อ 6.2  ญัตติพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน   
ประธานสภาฯ             23 โครงการ  ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายเฉลิมพล  เตซะพี     กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองคลัง     ประชุมทุกท่าน ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ได้เสนอให้สภาเทศบาลฯ อนุมัติให้

โอนตั้งเป็นรายการใหม่ ซึ่งมีหลายโครงการซึ่งในปัจจุบันนี้ใกล้หมดปีงบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการเบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณ 30 กันยายน 2562 ที่จะถึงนี้ ตามระเบียบ 
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 “กรณีท่ีมี
รายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้  
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” นั้น ทางหน่วยงานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง เทศบาลต าบล
เหมืองจี้  ได้แจ้งว่ายังมีรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2562 และท่ีโอนตั้งงบประมาณเป็นรายการใหม่ ดังนั้น กระผมจึงขออนุมัติ
จากที่ประชุมสภาฯ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน  23  โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)  จ านวน 7 เครื่อง ๆ ละ 700.- บาท งบประมาณ 4,900.- บาท 

2. โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล งบประมาณ  27,500.- 
บาท 

3. โครงการก่อสร้างรั้วฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 บ้านฝายแป้น ก าแพงก่อซีเมนต์บล็อก 
ความสูง 1.70 เมตร ยาว 175.60 เมตร และประตูรั้วทางเข้า 1 จุด 
งบประมาณ 350,000.-  บาท  

4. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 2 
หลัง งบประมาณ 242,000.- บาท ดังนี้ 
- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ กว้าง 5.50 เมตร ยาว 7 เมตร งบประมาณ 

110,000.-  บาท  
- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร งบประมาณ 

132,000.- บาท  
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าและวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 12 บ้านเชตวัน 

งบประมาณ 135,000.- บาท บาท รายละเอียดดังนี้ 
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.20 เมตร 

ยาว 20 เมตร งบประมาณ 20,000.- บาท 
- โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อม

บ่อพัก ความยาว 84 เมตร งบประมาณ 115,000.- บาท  
6. โครงการก่อสร้างเสาอากาศวิทยุชนิดคอนกรีตอัดแรง ความสูง 10 เมตร พร้อม

ติดตั้งเสารับ – ส่งสัญญาณวิทยุ ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบล 
เหมืองจี้ จ านวน 23,600.- บาท 

7. โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โดยการก่อผนังพร้อมติดตั้งและหน้าต่าง 
ห้องเก็บพัสดุ 1 ภายในที่ท าการเทศบาลต าบลเหมืองจี้ งบประมาณ 34,450.- 
บาท  

8. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านป่าตองหลวง หมู่ที่ 13 ต าบลเหมืองจี้ 
อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน  งบประมาณ 350,000.- บาท  

9. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30  เมตร ยาว 
127 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึง  หมู่ที่ 6 เขต 7 เหมือง
สาธารณประโยชน์  ต าบลเหมืองจี้ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน งบประมาณ 
123,000.- บาท  
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10.  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านป่าตึง เขต 7 เชื่อมบ้าน 

 เชตวัน เขต 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.05 เมตร ทาง  
 สาธารณประโยชน์ งบประมาณ 237,000.- บาท 

11.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ต าบลเหมืองจี้  
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 
เมตร  งบประมาณ  52,400.- บาท 

12.  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ต าบลเหมืองจี้ 
อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน  ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 
0.10 เมตร  งบประมาณ 23,600.- บาท 

13.  โครงการก่อสร้างรั้วบล็อกคอนกรีตด้านหน้าสถานที่ฌาปนสถาน  บ้านฝั่งหมิ่น    
หมู่ที่ 7 ต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน และประตูทางเข้า     
2 จุด ยาว 73 เมตร  งบประมาณ  274,000.- บาท  

14. โครงการก่อสร้างโรงหมักปุ๋ย บ้านเหมืองจี้ใหม่ หมู่ที่ 8 ต าบลเหมืองจี้ อ าเภอ 
เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร จ านวนเงิน 
260,000.-  บาท  

15. โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามพร้อมประตูทางเข้า บริเวณอาคารโรงหมักปุ๋ย 
บ้านเหมืองจี้ใหม่ หมู่ที่ 8 ความยาว 110 เมตร จ านวนเงิน 54,000.- บาท  

16. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตส าหรับตากปุ๋ยหมัก บริเวณโรงหมักปุ๋ย บ้าน 
เหมืองจี้ใหม่ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.10 เมตร 
จ านวนเงิน 36,000.- บาท  

17.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ (ห้องน้ าและหลังคา) บ้านหมูเปิ้ง   
 หมู่ที่ 9 ต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน  จ านวน 65,000.-   
 บาท  

18.  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายป่าช้า บ้านเหมืองจี้ใหม่ หมู่ที่ 8 
เชื่อมบ้านปงชัย หมู่ที่ 3 ต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน  
งบประมาณ  25,000.- บาท 

19.  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านปงชัย  หมู่ที่ 3  ต าบลเหมืองจี้ 
 อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา  
 0.05 เมตร งบประมาณ  24,000.- บาท 

20.  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 5  ต าบลเหมืองจี้ 
 อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน  ขนาดกว้าง 6  เมตร ยาว  68  เมตร หนา  
 0.05 เมตร งบประมาณ  124,000.- บาท 

21.  โครงการปรับปรุงเวทีห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ต าบลเหมืองจี้ 
 อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน  งบประมาณ  31,800.- บาท  

22.  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ท่อกรุบ่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ลึก 120 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า
บาดาล และเดินท่อเชื่อมต่อกับท่อเมนของระบบประปาหมู่บ้าน งบประมาณ 
200,000.- บาท  

23. โครงการขุดลอกล าเหมืองดอยแต  ระยะความยาว 1,800 เมตร งบประมาณ 
70,000.- บาท 
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  ตาม ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2553 โครงการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในวันที่ 
30 กันยายน 2562  แต่ยังมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อไปดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ 
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2548 หมวด 5  การกันเงิน ข้อ 59 จึงเห็นสมควรขออนุมัติขยายเวลา 

 เบิกตัดปี ในปีถัดไปต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
 

นายจ ารัส กันทะวัง     ต้องขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองคลัง ขณะนี้อยู่ในระเบียบวาระท่ี 6 ข้อ 6.2 ญัตติขอ 
ประธานสภาฯ           อนมัุติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) จ านวน  23  โครงการ  งบประมาณ  
                             2,767,250.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามท่ีท่าน

ผู้อ านวยการกองคลังได้เสนอไปแล้ว ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่ 
หากไม่มีผมจะขอมติในท่ีประชุมสภาฯ หากสมาชิกท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกตัดปี  
(กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) จ านวน 23 โครงการ ขอให้สมาชิกยกมือขึ้นเหนือศีรษะ และถ้าหาก
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกตัดปี ก็ไม่ต้องยกมือขึ้น ผมขอมติในท่ีประชุมครับ 

มติที่ประชุม             อนุมัติขยายเวลาเบิกตัดปี (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) จ านวน 23 โครงการ งบประมาณ
2,767,250.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

        ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  คือ นายจ ารัส  กันทะวัง 
6.3  ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบกู้เงินจากส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในเขตภูมิภาค 
(ธนาคารออมสิน) จ านวน 3 รายการ 
1. โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ขนาดกว้าง       
    8 เมตร  ยาว 24 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร  งบประมาณ    
    5,260,000.- บาท  (ห้าล้านสองแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 

นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ ข้อ 6.3 ญัตติพิจารณา  
ประธานสภาฯ  ขอความเห็นชอบกู้เงินจากส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในเขตภูมิภาค (ธนาคารออมสิน)  

จ านวน 2 รายการ   งบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน 7,760,000.- บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสน 
หกหมื่นบาทถ้วน) ขอเรียนเชิญ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ครับ 

1. โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลเหมืองจี้  
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  384  ตารางเมตร งบประมาณ 

   5,260,000.00 บาท (ห้าล้านสองแสนหกหม่ืนบาทถ้วน)  
นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ด้วยเทศบาลต าบลเหมืองจี้  มีความประสงค์จะด าเนินการก่อสร้างอาคารป้องกันบรรเทา  
   สาธารณภัยเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
   384 ตารางเมตร  งบประมาณ  5,260,000.- บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  

เพ่ือใช้เป็นสถานที่ท างานของพนักงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ เนื่องจากปัจจุบันสถานที่ 
ท างานของพนักงานคับแคบและไม่เป็นสัดส่วน และโครงการดังกล่าว เราได้ขออนุมัติ 
ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
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(ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา  และตอนนี้ 
เราจะสร้างอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตรงหน้าส านักงานของเรา ข้างศูนย์ อปพร. จึงม ี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลต าบลเหมืองจี้จะขอกู้เงินจากส านักงานกองทุนพัฒนาเมือง         
ในเขตภูมิภาค (ธนาคารออมสิน)  งบประมาณ 5,260,000.- บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่น 
บาทถ้วน)  เพ่ือก่อสร้างอาคารดังกล่าว ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา 
เทศบาลต าบลเหมืองจี้ ตามที่เสนอด้วยครับ  

นายจ ารัส  กันทะวัง      ก่อนที่เราจะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ขอเชิญท่านปลัด 
ประธานสภาฯ          เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ ชี้แจงหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสรมิกิจการเทศบาล ขอเชิญครับ 

นางสาวสายสมร  ศิริษะ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลฯ             ต าบลเหมืองจี้ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบ  

คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 หมวดที่ 1 การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 6 การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องกระท าโดยความรอบคอบและค านึงถึง 
ความคุ้มค่า ความยั่งยืนทางการคลัง ทั้งนี้ ให้มีการติดตามประเมินผลการรายงาน การใช้จ่าย 
เงินกู้ และการเปิดเผยต่อประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ข้อ 7, ข้อ 11, ข้อ 12 , ข้อ 13,  
ข้อ 14, ข้อ 15  พร้อมระบุสถานที่ท่ีจะด าเนินการให้ชัดเจน, หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือ 
เอกสารหลักฐานการได้รับการอนุญาตให้ใช้สถานที่ในการก่อสร้าง และเอกสารอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้องในการขอกู้เงิน รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านทราบแล้วนั้น 

 
นายจ ารัส  กันทะวัง ครับต้องขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ที่ได้ชี้แจงระเบียบคณะกรรมการนโยบาย 
ประธานสภาฯ  และก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น พ.ศ. 2561  ท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยอะไรจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี
กระผมจะขอความเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเหมืองจี้กู้เงินจากส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองใน
ภูมิภาค ธนาคารออมสิน  งบประมาณ 5,260,000.- บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่นบาท
ถ้วน)  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ได้ชี้แจง ขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะด้วย
ครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กู้เงินจากส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน   
งบประมาณ 5,260,000.- บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือก่อสร้างอาคาร 
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลเหมืองจี้) ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร  
มีพ้ืนที่ใช้สอย 384 ตารางเมตร งบประมาณ 5,260,000.- บาท (ห้าล้านสองแสน 
หกหมื่นบาทถ้วน)  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจ ารัส  กันทะวัง 
 

2. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน ขนาด 6  ตัน  
6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170  
กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ าราคา 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามแบบ 
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
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นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6  ข้อ 6.3 ข้อ 2) ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบกู้เงินจาก 
ประธานสภาฯ ส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในเขตภูมิภาค (ธนาคารออมสิน)  เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 

แบบบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ครับ 

นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ท่านปลัดเทศบาลฯ ด้วยเทศบาลต าบลเหมืองจี้มีรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า จ านวน  
   1 คัน ซึ่งได้ช ารุดและซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง  เนื่องจากอายุการใช้งานนานแล้ว และปัจจุบัน 
   รถน้ ามีความจ าเป็นอย่างมาก ซึ่งต้องให้บริการประชาชนในเขตบริการ ซึ่งอยู่ในพื้นท่ี  
   34.60 ตารางกิโลเมตร ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ 
   บรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี  
   หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ า ราคา 2,500,000.- บาท  
   (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากที่  
   ประชุมเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ตามที่เสนอด้วยครับ   
นายจ ารัส  กันทะวัง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอความ  
ประธานสภาฯ เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเหมืองจี้กู้เงินจากส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในเขตภูมิภาค 

(ธนาคารออมสิน)   เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน งบประมาณ 
2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ได้เสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะด้วยครับ  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กู้เงินจากส านักงาน กองทุนพัฒนาเมืองในเขตภูมิภาค (ธนาคารออมสิน)       
เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ าจ านวน 1 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ
บรรทุกน้ า ราคา 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจ ารัส  กันทะวัง 

 

    3.  โครงการก่อสร้างเวทีแสดงกิจกรรม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12.40 เมตร 
   ภายในที่ท าการเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12.40 เมตร งบประมาณ  
   500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 โครงการที่ 2 ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบกู้เงินจากส านักงาน  
ประธานสภาฯ  กสท. เพ่ือก่อสร้างเวทีแสดงกิจกรรม ภายในที่ท าการเทศบาลต าบลเหมืองจี้ งบประมาณ  
   500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ครับ 

นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ด้วยเทศบาลต าบลเหมืองจี้  มีความประสงค์จะด าเนินการก่อสร้างเวทีแสดงกิจกรรม  

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12.40 เมตร งบประมาณ 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ เพื่อใช้เป็นสถานที่แสดงกิจกรรมของ
เทศบาล ซึ่งที่ผ่านมาทุกปีที่มีการจัดกิจกรรม เราจะจ้างเหมาจัดท าเวทีการแสดงทุกครั้ง ซึ่งต้อง
เสียงบประมาณตรงจุดนี้ ต่อไปถ้าเราสร้างเวทีการแสดงเสร็จ เราก็จะตกแต่งเวทีเท่านั้น ซึ่งครั้ง
ต่อๆ ไป เราจะประหยัดงบประมาณอีกเยอะ ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมเทศบาล 
ต าบลเหมืองจี้  ตามที่เสนอด้วยครับ   
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นายจงรักษ์   จายเขียว   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 
ผอ.กองช่าง ทุกท่าน แบบของเวทีแสดงกิจกรรม จะเป็นลักษณะของเวทีแยกออกจากโดมทางทิศใต้ เวที  
 ยกสูง บันไดขึ้นด้านซ้ายขวา มีห้องควบคุมเสียง มีหลังคากันฝน เวทีอยู่นอกจากโดม 
 แยกชิ้นส่วนออกจากกัน  
นายจ ารัส  กันทะวัง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเหมืองจี้กู้เงินจาก 
ประธานสภาฯ ส านักงาน กสท.  งบประมาณ 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  ตามท่ีท่าน

นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ได้ชี้แจง ขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะด้วยครับ  

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กู้เงินจากส านักงาน กสท. เพ่ือก่อสร้างเวทีแสดงกิจกรรม  ภายใน 
   ที่ท าการเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ซึ่งมีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12.40 เมตร งบประมาณ  
   500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

คือ นายจ ารัส  กันทะวัง 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายจ ารัส  กันทะวัง      ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญท่านอ านวย จันทร์มาทอง สมาชิกสภาฯ เขต 1 
ประธานสภาฯ ขอเชิญครับ  

นายอ านวย  จันทร์มาทอง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาฯ เขต 1      ท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอสอบถามถนนลาดยางที่เหลือออกไป 

ส ารวจหรือยัง  และเรื่องที่สอง  การว่างท่อบ้านบวกมะกัง  เห็นว่ากองช่างไปส ารวจนานแล้ว  
จะท าเมื่อไหร่ เงินที่เหลือจากเสียงตามสายจะได้ท าเม่ือไหร่  ผมขอค าอธิบายในส่วนนี้ก่อนครับ  

นายสิงห์ทอง ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ทุกท่าน  
นายกเทศมนตรีฯ ส าหรับงบเหลือจ่าย หมู่ที่ 4 คือเส้นตั้งแต่ส านักงาน อปพร. ถึงฝายแป้น ตอนนี้มีผู้รับเหมามา 

เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว  ส าหรับท่อประปา หมู่ที่ 4 เงินคงเหลือจากเสียงตามสายก็คงต้องท า 
ภายในปีงบประมาณนี้ 

นางเพชรรัตน์  ชัชวาล   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาฯ เขต 2      ท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันมีเรื่องจะน าเรียนในที่ประชุมเรื่องของถนน 

สายบ้านป่าตองหนองจาง – บ้านกู่เส้า  เป็นหลุมเป็นบ่อ ในขณะนี้ถนนเสียหายมาก ขอให้ทาง 
เทศบาลต าบลเหมืองจี้ซ่อมแซมก่อนเกิดอุบัติเหตุ 

นายรุ่งอรุณ อุ่นนันกาศ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1      ท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอสอบถามเรื่องการปรับปรุงแก้ไขกระจก 

โค้ง  มีการถอดที่ช ารุดออกมาแก้ไขเกือบทุกหมู่บ้าน  และหากมีการแก้ไขเสร็จแล้ว ท าไมไม่  
น าไปติดตั้งท่ีเดิม  หากท่ีไหนช ารุดใช้การไม่ได้แล้วให้เก็บเอามาไว้ที่เทศบาลเลย   

นางสาวภุมรี  จี้อินทร์    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีฯ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระจกโค้งเป็นครุภัณฑ์ อันไหนที่ซ่อมได้ 
                               ก็จะเอาไปซ่อมแซมและเอาไปติดตั้งไว้ทีจุ่ดเดิม  และในตอนนี้ไดท้ า MOU เรื่อง ความ 

ปลอดภัยทางถนน ซึ่งช่วงนี้อยู่ในระหว่างส ารวจว่าจะซื้อเพ่ิมเท่าไหร่ และจะซ่อมได้แค่ไหน  
อย่างไร 

ที่ประชุม  รับทราบ  
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นายเฉลิมพล เตซะพี     เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีฯ 
ผู้อ านวยการกองคลัง     ท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่เทศบาลต าบลเหมืองจี้ ได้รับหนังสือจาก  
   ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดล าพูน ที่ ตผ 0058.2 ลพ/180 ลงวันที่ 2 เมษายน  2562  
   เรื่อง  การติดตามผลการตรวจสอบงบการเงิน ของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่  

30 กันยายน 2559  จากการตรวจสอบกรณีเงินขาดบัญชีของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ของ
ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดล าพูน  ได้ปรากฏว่ายังมียอดเงินที่เป็นผลต่างท าให้จ านวนเงินใน
บัญชีธนาคารมีจ านวนน้อยกว่าเงินในสมุดบัญชีของเทศบาลต าบลเหมืองจี้อีกจ านวน 
31,666.64 บาท จึงได้แจ้งให้กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ท าการตรวจสอบ เพื่อหาที่มา
ที่ไปของจ านวนเงินดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง  และจากงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ธกส. ของ
เทศบาลต าบลเหมืองจี้  ยังได้ปรากฏยอดเงินเช็คค้างจ่ายซึ่งรอการตรวจสอบของกรรมการอีก
จ านวน 14 ฉบับ เป็นเงินจ านวน 31,475.25  บาท เช็คจ านวนดังกล่าวนี้เกิดจากการทุจริต
ของนางเกสร  วงศ์มูล  ทางกรรมการฯ  ได้ท าการตรวจสอบกับทางธนาคาร ธกส. เป็นที่
เรียบร้อยว่าเช็คท้ัง 14 ฉบับนั้นมีจ านวนเงินใกล้เคียงกับผลต่างจากการตรวจสอบบัญชีของ
ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดล าพูน  และหากน ามาหักล้างกันจะคงเหลือยอดปรับลดเงิน 
สะสมลงเพียงจ านวน 193.39 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561 “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” ทางกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้สอบถามไปยังผู้มีสิทธิรับ
เงินตามเช็คจ านวน 14 ฉบับ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผู้มีสิทธิรับเงินทุกรายยืนยันว่าได้รับเงินตาม
เช็คไปแล้วนั้นทั้งจ านวน  ทางกองคลังเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ซึ่งได้ประสานงานด าเนินการ
จากกรรมการฯ  และส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดล าพูนแล้ว  จึงขออนุมัติจากผู้บริหาร
เทศบาลต าบลเหมืองจี้ และสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ปรับปรุงเงินผลต่างจากาการ
ตรวจสอบบัญชี  จ านวน 31,666.64  บาท และผลต่างจากเช็คค้างจ่ายธนาคาร ธกส. เลขที่ 
01-047-2-39582-8 จ านวน 14 ฉบับ เป็นเงิน 31,475.25 บาท เข้าบัญชีเงินสะสมซึ่ง
จะเป็นผลท าให้เงินสะสมของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ลดลงไปจ านวน 193.39 บาท  จาก
รายงานการเงินประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 มียอดเงินสะสมจ านวน 13,594,231.11 
บาท หากปรับปรุงบัญชีทั้งสองรายการแล้วจะคงเหลือเงินสะสมจ านวน 13,594,037.72 
บาท เพื่อให้สถานะการเงินการคลังของทางเทศบาลต าบลเหมืองจี้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่ยึดถือปฏิบัติ และเพ่ือให้การจัดท ารายงานสถานะการเงินประจ าเดือน
ของเทศบาลต าบลเหมืองจี้เป็นปัจจุบัน ทางกองคลังจึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองจี้อนุมัติปรับปรุงรายการดังกล่าวข้างต้น 

นายจ ารัส  กันทะวัง ได้สอบถามสมาชิกสภาฯ  ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอ 
ประธานสภาฯ  มติจากท่ีประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบพิจารณาอนุมัติให้ปรับปรุงรายการ ตามที่ผู้อ านวยการ  

กองคลัง เทศบาลต าบลเหมืองจี้เสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ปรับปรุงเงินผลต่างจากการตรวจสอบบัญชีและเช็คค้างจ่ายรอการ  
   ตรวจสอบเข้าบัญชีเงินสะสมของเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง  งดออก 

เสียง 1 เสียง คือ นายจ ารัส  กันทะวัง 
 
 
 
 



li-.0''
.tl

ted.i"

t

d

urur.I:vtvrB fi6nra

dil1findn1"1 Lflsl o

sdd
u'r8Q{tnu alut?lu?
Vo
,.to'tu?8n15no{$1{g

fril:vc,u
I

uludlYd fi'uvrvi.:

rJ:soruanrr

G a uvi r url : v Dr u a n 1 "1 vi r u a l r fr a a a r r riu :r rfi a : fi y n vi ru vi ruur u n pr fl rlurri'1g9

virur-l#orurtr.Lrauav#r{ri'rrLrJ:vt:ruflyiru zu}.rr0a0u6l'rru6ornr:qio}.J6ruurfion:r?
!99

i, t tdu4 qv 
' 

X o { ,< 4 e
L:vrr:.r?lr.nl-i:.Jrautor.Jrtrifru1hi16'dor zurt0aou6l'ulflo{lJr'i?rFroufl r,irhjf,rtvr"urdr

odrql::irrnYr

rSuuvirurj:vD1uaflr'1 yirualrfrnanrr rivr:rufiu:frynviru viruuruarypll.rufilB"lU9

virurldnnirrurarunvrir{rirrl:vruyinyiru zurt6*,i'rlr1riirn,lrrtrjrirrfrunr:cioilrurJ}.r
!!r!

nuurBuriou*fr'l uqjpi'iru.n:Lrrirtilbirdtrrrirrf,unl: rau1i1"Lfi'l:"i16'Yrnr:dolruqll.r:^r'r
u,4U4U

aufl{LJouFr:u

:uvtT'l1l

virudufiovt:qvtauodnuiolil fr'rtriflnrrotlonr:l:vtranrryfiLr'lasir!auafior6'
I

-;arTuar:iry arirfr m (nYrfr io) rJ:vdrfl bdble rl:l?o?0111\:vnruunyiru roeJonr:

il:vrrnYl

a{to tJa0Lrlrvtfl

(uxar.laruar: frircv)

tatll-Jfl'l:anr'1

tloril:stlutrar os'l.oo u.

L



:-
6no

fl-. !'

vv
rlruvfl::].lrll:n:?a:1u.i1uflr:il:vq].rfirlrtilfl!rar{ruair,rfio.:6 tpin:':oaol:rurrunr:ilrruu.;ufi,iulioarr#.:

c

!-;d^'e
t}.J0?l.J1,i lD0, tfto:.J dturnt il.fl. tedk ts

a,fio ur,rNlg'"{ il :voru n:::t nr : Ft:?a :r u.irunr :! :vt:.l
(uxurr:Ynri rirnra)

a{?J0

a{tj0

a{lJ0

^ d ^^ d.(uru!:vfivru ftn?{n)

fl ::3.r fl 1:AT'lA :1 U.i11] n',i:rl :ylJ:t

n ::il n1:n :? a :1 u{rL fl 't :ti :vtl

il:voruan r/rim :':q :r u.iru nr:l:yt:r
Uq

@d
(ur i0Frfi'114 u!1:y3.t)

il:voruanrrurrrrnpiruaryfiori t6'n:ro:ru.:runr:!:sr:.,r,YofluEi,!ioEJlt#r
4'-!o'l3J0?1]?1...............tf101-J.... .n.fl. iedble)

(uraq;rYa flur,tv't-l)

\--

I€



v

riufi n n r:rJrur,lJ dn1 rvr nura a,irua rrnfi a tdI
uvqdul

6trJud1tJ6.u drJuvr en (nritfi u) rj:vd1tj fl.F|. bdbbv
uvtA4a
?UOUVI;VI bb IOOU 61.1141n1J Ul.fl. bdbb

ru vlard:st rJ 6tn1 tvlrtura r;irua tufi ot6
I

r'lurrJ:vtl1'r nu

14!J1Ut149lI911rt14U.t

i\

a1urJ0tJ0alquvl ga - dna
I

rJ:voruanrrg) uluat:a flu1]U',t{

:o{l:uo''ruanr'llo
AUu'tuu:uo: am:1

6n

I

urarl:vfruB frfirsri a}.i1fl nanltvtflll'rfi t?0r o

ulu:{o:il ol]Lunlfl fi}Jlfi nan'rtvrflu'rfi t1fil o
I
1 )l{huarrfrnanrrvflulfi rtfl ou'r{fl:t:ou tJ'ravtLcj}.i

ailr8nanlrvrrlulo tfl Fr ou1u0'tu1u 0uvt:1.1'rvr0.1

a:tlflnan1tvrfllra tflgt le0, fl}.J40'tuluQ:Lfi1'

arrfinanrrvfl!1a ttrt tere
d

uluvlo{Lv:ufu 65

aill{nafl1rvrflu1a ttn Ied uluil:uLaBg #uuv

arLrfrnanrrvflura t?n Io ff'{,/oo uxrrnru:Ysrri ilrlro/
4ylJlUfl:oU fi'l{tLn? aillfi nanlrvrrlula tfl n leoo

arrfrnanrrufl!1n tta Leob uxonarv{ ur]r:vfiq9

)LAt',tufl15afl1'1o6n ur{a11a1ua1]: 6:19u
f

g

d

-F=z--



-l.e-
ri'r{riur.l:vslU1 Fru

e,

ob

a'tFrlJvt lJo - ana n1[uu{ 4J
41u1.101,0

A"l
ililrutypr

o urafrlr.iyror lvlvaou ulunryfl}Jurl3"1 '{,ii i4&

Ie
I

ulBUA{A?1.i lqnarcon :o{u1unLilfltJunB-r ,P,i"( [.-'o^
6n

vduluturu:{n 4vd
ra0fltu1\6lnu :0.1u1untilfltJuai-1

l tl/

(L uruit:nlti 3u:r ta?1unl:ul untytfiiluni
I
(q uluraaxJila rntyfi Yo

[.J 011.J',] U n1: n 0{ n n.1
U

(-+,
v6

l.J',tUQ'l:fl19 0'rtJtljU?
yo

......... {rirurunr:no.ldrc W
uirarti'uoryrefi ttuurir :n. ti0. n0{arfi 1:rua? -t w,,

w
Ad

u't{41?n1au
d

t0:ilflna Tn. r.ro. n0{a? aq n1:a{ n}.1 U*u--
G( *oru ail-n uqffir 

^rnfl'rfr-o*,rrns
rfl ryrn-

ffs fO

a,lqar'lrnsf,4rq fi
oo 1 "51 d*^r#H;ff";& l7-
oo ,+-r,lrn"\oR 'rqt!)\f..Cr" oi'crt$l- NoI?\R .\

\ !
olo 'ffiOdlQ6q.,vo o+\q,a!4 0

I
d\vt finilrr a ''$ 7

o6n

od

(9)(L

oe'll

od

oc(

[oo

bo

l.ete

ben

bd

bd

teb

te6',

t

,T[s"bf

(




