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(สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้
สมัยวิสามัญคร้ังที่ 2 ประจำปี 2564 

วันจันทร์ ที่27  เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเหมืองจี ้

************************************************************ 
ผู้มาประชุม13คน 
ลำดับที่ 
 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายจำรัส        กันทะวัง ประธานสภาเทศบาล จำรัส    กันทะวัง 
2 นายนิรันดร    จิตรา รองประธานสภาเทศบาล นิรันดร   จิตรา 
3 นางจิตตสุณัฐชา   พงธนัชภาคินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 จิตตสุณัฐชา   พงธนัชภาคินทร์ 
4 นายปริญญา      ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปริญญา      ศรีวิชัย 
5 นายรุ่งอรุณ       อุ่นนันกาศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 รุ่งอรุณ       อุ่นนันกาศ 
6 นางศรีเรือน      มาละแซม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ศรีเรือน      มาละแซม 
7 นายเจตน์         จันทร์ดวง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เจตน์         จันทร์ดวง 
8 นายทองเหรียญ   ธุรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ทองเหรียญ   ธุรี 
9 นายธวัตร          บุญมาทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ธวัตร          บุญมาทอง 

10 นายยศ            ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ยศ            ศรีวิชัย 
11 นายวัชรพงษ์     รินรา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วัชรพงษ์     รินรา 
12 นางอุตสาห์        ยุปาระมี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 อุตสาห์     ยุปาระมี 
13 นางสาวสายสมร   ศิริษะ เลขานุการสภาฯ สายสมร      ศิริษะ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม7คน 
ลำดับที่ 

 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 พันตรีชนินทร    พุฒิเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ชนินทร    พุฒิเศรษฐ์ 
2 นายไชยพร       ฟูวงศ์สิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 ไชยพร       ฟูวงศ์สิทธิ์ 
3 นายวรกาญจน์   ธรรมตา รองนายกเทศมนตรี  คนที่ 2 วรกาญจน์   ธรรมตา 
4 ดร.นริศ        มหาพรมวัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นริศ         มหาพรหมวัน 
5 นางรัตติกาล   แจ้ใจ เลขานายกเทศมนตรี รัตติกาล   แจ้ใจ 
6 นางสาวภุมรี     จี้อินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด ภุมรี     จี้อินทร์ 
7 นายเฉลิมพล     เตชะพี ผู้อำนวยการกองคลัง เฉลิมพล     เตชะพี 
8 นายณัฐวุฒิ        หล่อธาน ผู้อำนวยการกองช่าง ณัฐวุฒิ        หล่อธาน 
8 นางสาวพันธญาณี    ไชยแก้ว รก. ผอ. กองสาธารณะสุขฯ พันธญาณี    ไชยแก้ว 
9 นางสาวภาสินี    เจริญศักดิ์ รก. ผอ. กองสวัสดิ์ฯ ภาสินี    เจริญศักดิ์ 

10 นายณัฐฆฤณอัคร  พงธนัชวัฒนสร รก. ผอ. กองการศึกษาฯ ณัฐฆฤณอัคร  พงธนัชวัฒนสร 
11 นางสาวรจนา     กันทะวัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รจนา     กันทะวัง 
12 นางสาววารี       ชัยศรี นักจัดการงานทั่วไป วารี     ชัยศรี 
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เริ่มประชุมเวลา09.00 น. 
เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ นางสาวสายสมร ศิริษะได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม
พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ขอแจ้งให้ทราบว่า เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ที่จะทำการโอนย้าย ไปเทศบาลตำบล 
ทากาศเหนือ   จำนวน 3  ท่าน คือ  

1. นางสาวสายสมร  ศิริษะ   ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
2. นางสาวภาสินี     เจริญศักดิ์  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
3. นางสาวแสงจันทร์  ทนะเงิน  คร ูคศ. 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝั่งหมิ่น 

 และ ไปเทศบาลตำบลแม่แรง  จำนวน 1 ราย  คือ 
1. นายณัฐฆฤณอัคร  พงธนันชวัฒนสร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

ในวันจันทร์ที่ 4  ตุลาคม 2564และ อบต. แม่สบข่า 1 ราย  
คือ ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์  ลองวิลัยหากสมาชิกสภาท่านใดจะไปส่ง ขอเชิญด้วย นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาสมัยสามัญ สมัยที่2 (ครั้งที่ 4) ประจำปี 
พ.ศ. 2564(วันที่ 30สิงหาคม2564) 

นายจำรัส  กันทะวังต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ 
ประธานสภาฯ 2 (ครั้งที่ 4)ประจำปี พ.ศ. 2564ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ สมัยสามัญสมัยที่ 2 (ครั้งที่ 4)ประจำปี 2564 ในวันที่ 30สิงหาคม
2564มีข้อความตอนใดควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร หากไม่มี ขอมติรับรองจากที่
ประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม จำนวน  11  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส กันทะวัง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องญัตติเพื่อพิจารณา 
   4.1  พิจารณาเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจำปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2564  จำนวน 24  โครงการ 
นายจำรัส   กันทะวัง ต่อไประเบียบวาระที่ 4  เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณา ข้อ 4.1 พิจารณาเห็นชอบอนุมัติโอน 
ประธานสภาฯ งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จำนวน 24  

โครงการผมขอให้ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียด ที่ละรายการ เริ่มจากรายการ 
 ที่ 1 – 6  
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์ เรียน ท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ด้วยทางคณะผู้บริหาร ได้ให้ทางกองคลังได้ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 เพื่อจะได้นำเงินคงเหลือ ดังกล่าว มาดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชน
ตำบลเหมืองจี้ ผมขอชี้แจงรายการงบแสดงฐานะการเงินของกองคลัง ณ วันที่ 16 กันยายน 
2564 รายรับ ณ 16  กันยายน  2564เป็นจำนวนเงิน  61,024,248.11 และรายจ่าย ณ 
16  กันยายน  2564  เป็นจำนวนเงิน  49,983,424.65ซึ่งคาดว่าจะมีเงินรายได้เข้ามา
เพ่ิมอีก ภายในกลางเดือนกันยายน  ทางผู้บริหาร จึงไดเ้สนอญัตติ ให้กับทางสภาเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนตั้งเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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จำนวน 24  โครงการ  ทุกโครงการที่ทางคณะผู้บริหารเสนอ ล้วนเป็นประโยชน์และเป็นความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เบื้องต้น ผมจะขอเสนอให้สภาฯ ได้พิจารณาตามลำดับ
โครงการที่ 1 – 6  ดังนี้ 

1. โอนตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบงบลงทุน ประเภทรายจ่าย 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากซอย 6 ถึง
ระยะทาง 150 เมตร บ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
กองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ งบประมาณ 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
โอนลด  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบบุคลากร
ประเภทรายจ่าย เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 60,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
60,000 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 60,000.00 บาท  งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 
0.00 บาท 

  โอนลด  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบดำเนินงาน 
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น งบประมาณ

คงเหลือก่อนโอน 144,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 140,000.00 บาท 
งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 4,000.00 บาท 

 
 2.โอนตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ค่า

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากบ้านเหมืองจี้หลวง 
เชื่อมบ้านป่าตัน ถึงระยะทาง 130 เมตร หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
กองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ งบประมาณ 149,000.00 บาท 

  (หนึ่งแสนสี่หม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
  โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ประเภทรายจ่ายเงินค่าตอบ 
  แทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,555,200.00 บาท งบประมาณคงเหลือ

ก่อนโอน 187,907.03 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 149,000.00 บาท งบประมาณหลัง
โอนคงเหลือ 38,907.03 บาท 

 
 3.โอนตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน ประเภทรายจ่าย 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากถนนซอย 1 ถึง
ระยะทาง 90 เมตร บ้านกู่เส้า หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง
เทศบาลตำบลเหมืองจี้งบประมาณ 103,000.00 บาท 

  (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน) 
  โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  ประเภทรายจ่าย 
  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 3,463,080.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 274,238 

บาท จำนวน เงินที่ ขอโอนลด 103 ,000 .00  บาท งบประมาณ หลั งโอนคงเหลือ 
171,238.00 บาท 
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 4.โอนตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ประเภทรายจ่าย   

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนนซอย 9 
ถนนเลียบฝายน้ำล้น ถึงระยะทาง 230 เมตร บ้านกู่เส้า หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 
230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้งบประมาณ 350,000.00 บาท 

  (สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
  โอนลด  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

ภายใน งบบุคลากร  ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 6,58,080.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 402,182.58 บาท จำนวนเงินที่ขอโอน 350,000.00 บาท 
งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 52,182.58 บาท 

 
 5.โอนตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ประเภทรายจ่าย 

     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากซอย 1 ถึง ระยะทาง 
150 เมตร บ้านฝายแป้น หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง 

  เทศบาลตำบลเหมืองจี้ งบประมาณ 227,000.00 บาท(สองแสนสองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
  โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบบุคลากร  ประเภทรายจ่าย 

เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 3,463,080.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 171,238 บาท 
จำนวนเงินที่ขอโอนลด 170,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 1,238.00 บาท 

  โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบบุคลากร ประเภทรายจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,555,200.00 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 38,907.03 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 37,000.00 บาท งบประมาณ
หลังโอนคงเหลือ 1,907.03 บาท 

  โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบบุคลากร ประเภทรายจ่าย เงินเดือน
นายก/รองนายก ตั้งไว้ 725,760.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 47,867.87 บาท 
จำนวนเงินที่ขอโอนลด 20,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 27,867.87 บาท 

   
 6.โอนตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน ประเภทรายจ่าย 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม สายบ้านบวกมะกังถึงถนนทางหลวงแผ่นดินสายเลี่ยงเมืองลำพูน - ป่าซาง 
(116)บ้านฝายแป้น หมู่ที่ 4 ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมือง
จี้ งบประมาณ 98,000.00 บาท(เก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

  โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบงบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 500,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 86,313.70 บาท  
จำนวนเงินที่ขอโอนลด 86,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 313.70 บาท 

  โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบบุคลากร ประเภทรายจ่าย เงินเดือน 
นายก / รองนายก ตั้งไว้ 725,760.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 27,867.87 บาท 
จำนวนเงินที่ขอโอนลด 12,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 15,867.87  บาท 
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นายจำรัส   กันทะวัง  มีท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อสงสัย หรือไม่  หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ     พิจารณาอนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการที่ 1 – 6 

โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง ไม่เห็นชอบ  ไม่มีงดออกเสียง 1 เสียง  
  คือ นายจำรัส  กันทะวัง   
นายจำรัส  กันทะวัง  ต่อไปขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ได้เสนอรายการขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาฯ  รายการที่ 7 – 13 ลำดับต่อไป 
 
พันตรีชนินทร พุฒิเศรษฐ์ 7. โอนตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน ประเภทรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เริ่มจากเขต 6 ซอยข้าง

โรงแรม 89 ถึงระยะทาง 232 เมตร บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
232.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 928 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ งบประมาณ 350,000.00บาท(สามแสน- ห้า
หม่ืนบาทถ้วน) 

 โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดงานวันลอยกระทง ตั้งไว้ 60,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 60,000.00บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 60,000.00 บาท  งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 
0.00 บาท 

 โอนลดแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดำเนินงาน ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการหมู่บ้านน่า
อยู่  ชุมชนน่ามอง ตั้งไว้ 50,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 50,000.00 บาท 
จำนวนเงินที่ขอโอนลด 50,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 0.00 บาท 

  โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นงบ
ดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตั้งไว้ 350,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 345,000.00 บาท  จำนวนเงินที่ขอโอนลด 240,000.00 บาท งบประมาณหลังโอน
คงเหลือ 105,000.00 บาท 

 
 8.โอนตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบงบลงทุน ประเภทรายจ่าย 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากซอย 2 บ้าน      
ฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 5 รวมระยะทาง 231.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 231 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 693 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ งบประมาณ 350,000.00 บาท(สามแสน
ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

  โอนลด แผนงานเคหะและชุม  งานไฟฟ้า  งบดำเนินงาน  ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม ตั้งไว้ 300,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 256,300.00 บาท  
จำนวนเงินที่ขอโอนลด 256,000.00 บาทงบประมาณหลังโอนคงเหลือ 300.00 บาท 

  โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ ตั้งไว้ 150,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 62,686.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอน
ลด 60,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 2,686.00 บาท 
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  โอนลด  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบ
ดำเนินงาน งบประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
ๆ โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนา แผนชุมชนสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการในกิจกรรมของเทศบาลในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับ
อำเภอ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,000.00 บาท จำนวนเงินที่
ขอโอนลด 20,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 0.00 บาท 

  โอนลด  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลเหมืองจี้  ตั้งไว้ 15,000.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 15,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 14,000.00 บาท 
งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 1,000.00 บาท 

 
 9.โอนตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบงบลงทุน ประเภทรายจ่าย 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากซอย 3 รื่นจิต 
มาลาจร ถึงระยะทาง 270 เมตร บ้านเหมืองจี้ใหม่ หมู่ 8 ผิวจราจรกว้าง 3.25 เมตรยาว 270 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 877.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ งบประมาณ 335,000.00 บาท 

  (สามแสนสามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
  โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร 

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 617,655.22 บาท จำนวน
เงินที่ขอโอนลด 335,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 282,655.22 บาท 

 
 10. โอนตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบงบลงทุน ประเภท

รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากซอย 6 
ทางไปป่าช้าบ้านหมูเปิ้ง หมู่ 9 ตำบลเหมืองจี้ จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ช่วงที่ 2        
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 632 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้  

  งบประมาณ 700,000.00 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 
  โอนลด  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร 

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 335,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
796,190.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 700,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 
96,190.00 บาท 

 
 11.โอนตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบงบลงทุน ประเภท

รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบ้านป่าตัน หมู่ที่ 10 ไปบ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ที่ 1 ถึงระยะทาง 175 
เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 700 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้  

  งบประมาณ 350,000.00 บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
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  โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 110,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
70,140.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 65,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 
5,140.00 บาท 

  โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 100,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 76,242.05 บาท  จำนวนเงินที่ขอโอนลด 75,000.00 บาท งบประมาณหลังโอน
คงเหลือ 1,242.05 บาท 

  โอนลดแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบดำเนินงาน  ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28  
กรกฎาคม ตั้งไว้ 40,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 40,000.00 บาท  จำนวน
เงินที่ขอโอนลด 40,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 0.00 บาท 

  โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการวันแม่
แห่งชาติ 12 สิงหาคมตั้งไว้ 40,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 40,000.00 
บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด40,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 0.00 บาท 

     โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบดำเนินงาน   ประเภทรายจ่าย  
     ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้ งไว้ 200,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 

97,205.26 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 80,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 
17,205.26 บาท 

 โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการค่าใช้จ่าย 
 ในการเดินทางไปราชการอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  ตั้งไว้ 100,000.00 บาท 

 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 92,940.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 50,000.00บาท
งบประมาณหลังโอนคงเหลือ  42,940.00 บาท 

 
                     12. โอนตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ประเภทรายจ่าย   

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิมบ้านป่าตอง-หนองจาง หมู่ 11 ไปบ้านฝายแป้น หมู่ 4 ตำบลเหมืองจี้  ถึง
ระยะทาง 310 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
งบประมาณ 623,000.00 บาท(หกแสนสองหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

 โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งบบริหารงานคลัง  งบดำเนินงาน  ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 100,000.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 42,940.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 42,00.00 บาท 
งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 940.00 บาท 
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 โอนลด  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  งบดำเนินงาน 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเหมืองจี้ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ตั้งไว้ 300,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  300,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด  300,000.00 
บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 0.00 บาท 

 โอนลด  แผนงานสังคมสงเคราะห์งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน  
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ ได้มาซึ่ งบริการ  โครงการรายจ่ายเพ่ือให้ ได้มาซึ่ งบริการ ตั้ งไว้ 
300,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 182,295.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 
180,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 2,295.00 บาท 

 โอนลด  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเหมืองจี้ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 50,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 50,000.00 บาท งบประมาณหลังโอน
คงเหลือ 0.00 บาท 

 โอนลด  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  งบดำเนินงาน ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเหมืองจี้ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
30,000.00 บาท  จำนวนเงินที่ขอโอนลด 30,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 
0.00 บาท 

 โอนลด  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบ
ดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตั้งไว้ 350,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 105,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 21,000.00 บาท  งบประมาณหลังโอน
คงเหลือ 84,000.00 บาท 

   
 13.โอนตั้งเป็นรายการใหม่   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ประเภทรายจ่าย 

  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากถนนข้างสำนักงาน
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ถึงระยะทาง 475 เมตร บ้านเชตวัน หมู่ 12 ตำบลเหมืองจี้  ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 475 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,375 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ งบประมาณ 1,200,000.00 
บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 
โอนลด  แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร  ประเภท
รายจ่ายเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,113,664.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
1,61,829.85 บาท จำนวนเงินขอโอนลด 1,000,000.00 บาท  งบประมาณคงเหลือ     
หลังโอน 61,829.85 บาท 
โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน 
ประเภทรายจ่าย เพ่ือให้ได้มาซึ่ งบริการ โครงการรายจ่ายเพ่ือให้ ได้มาซึ่ งบริการ ตั้ งไว้
400,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 209,155.00 บาท  จำนวนเงินที่ขอโอนลด  
200,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 9,155.00 บาท 
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นายจำรัส  กันทะวัง  ตามท่ีท่านนายเทศมนตรี  ได้เสนอโครงการ ลำดับที่ 7 – 13 ไปแล้วนั้น  ท่านใดมีข้อสงสัย 
ประธานสภาฯ  ที่จะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ ขอทุกท่านได้ดูเอกสารประกอบตามไปด้วย หากสงสัยหรือ 
  ไม่เห็นด้วยโครงการใด โปรดยกมือชี้แจงเหตุผล ให้ทางผู้บริหารทราบด้วยครับ 
  หากท่านใดไม่มีข้อสงสัย หรือจะสอบถาม เพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นชอบ 
  พิจารณาอนุมัติโอนตั้งเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รายการที่ 7 – 13 
  โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ 

มติที่ประชุม    มติที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง  
    คือ นายจำรัส  กันทะวัง  
  
นายจำรัส   กันทะวัง    ต่อไปจะเป็นการพิจารณาโอนตั้งเป็นรายการใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564  รายการที่ 14 – 
ประธานสภาฯ    20  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ต่อไปจะขอเสนอโครงการที่ 14 - 24 

 14.โอนตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ประเภทรายจ่าย 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากถนนทาง
หลวงแผ่นดินสายเลี่ยงเมือง ลำพูน - ป่าซาง (116) ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เหมืองจี้ บ้านป่าห้า ถึงระยะทาง 232 เมตร หมู่ที่ 14 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 232 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 928 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่างงบประมาณ 350,000.00 บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้าง 
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล เพ่ือการเกษตร บ้านเหมืองจี้
หลวง หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 350,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 350,000.00 บาท 
จำนวนเงินที่ขอโอนลด 350,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 0.00 บาท 
 

 15. โอนตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน ประเภทรายจ่าย 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านเชตวัน หมู่ที่ 

12 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้  งบประมาณ 
350,000.00 บาท(สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านฝายแป้น หมู่ที่ 4 โอนตั้งไว้ 
20,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 307,000.00 บาท  จำนวนเงินที่ขอโอน
ลด 307,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 0.00 บาท 
โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบ
ดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
ๆ โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งไว้ 15,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 20,000.00 บาท 
งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 0.00 บาท 
โอนลดแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบ
ดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 10,000.00 บาท  จำนวนเงินที่ขอโอนลด 8,000.00 บาท 
งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 2,000.00 บาท 
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โอนลด  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น        
งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ม่ีเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการจัดงานส่งเสริมสนับสนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเหมืองจี้ โอนตั้งไว้ 10,000.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 15,000.00 บาท  จำนวนเงินที่ขอโอนลด15,000.00 บาท 
งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 2,000.00 บาท 

   
16.โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน ประเภท 
 รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

  (โซล่าเซลล์) เพ่ือใช้กับระบบประปาหมู่บ้านป่าตองหลวง หมู่ที่ 13 ตามแบบแปลนของกองช่าง 
   เทศบาลตำบลเหมืองจี้ งบประมาณ 350,000.00 บาท(สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
  โอนลด   แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไป  งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย  
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 30,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
       30,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 30,000.00 บาท งบประมาณหลังโอน 
  คงเหลือ 0.00 บาท 
  โอนลด  แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบดำเนินงาน ประเภท 

      รายจ่ายวัสดุบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 48,429.
 00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 45,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 
 3,429.00 บาท 

  โอนลด  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบดำเนินงาน ประเภท 
                             รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการสนับสนุน 
   ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 632,550.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
   175,980.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 175,000.00 บาท งบประมาณหลังโอน  
    คงเหลือ 980.00 บาท 

 โอนลด  แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย    
 เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดงานวันเด็ก
 แห่งชาติ ตั้งไว้ 100,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  100,000.00 บาท  
 จำนวนที่ขอโอนลด  100,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 0.00 บาท 
 

 17.โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน ประเภท 
  รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายของหมู่บ้านภายใน 

ตำบลเหมืองจี้ รายละเอียดคุณลักษณะตามท่ีกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้กำหนด  
งบประมาณ 63,400.00 บาท(หกหม่ืนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
โอนลด  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น           
งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  ตั้งไว้ 100,000.00 บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 100,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด  63,400.00 บาท 
งบประมาณหลังโอนคงเหลือ  36,600.00 บาท 
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 18.โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน ประเภท 
   รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝั่งหมิ่น 

หมู่ที่ 7 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
งบประมาณ 300,000.00 บาท   (สามแสนบาทถ้วน) 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  ประเภทรายจ่าย 
เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 658,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 183,590.00 
บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 180,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 3,590.00 
บาท 
โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร 
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 50,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
282,655.22 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 120,000.00 บาท งบประมาณหลังโอน
คงเหลือ 162,655.22 บาท 
 

19. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน ประเภท 
  รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อาคากว้าง 6 เมตร ยาว 

  15 เมตร พร้อมเทคอนกรีตจอดรถกว้าง 8.50 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
  มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 136 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบล 
  เหมืองจี้งบประมาณ 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
 โอนลด   แผนงานการรักษาสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

 งบบุคลากร ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้ 658,000.00 บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 52,182.58 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด52,000.00 บาท งบประมาณ
หลังโอนคงเหลือ 182.58  บาท 

 โอนลด แผนงานการรักษาสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
 งบบุคลากร ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืน ๆ  ตั้งไว้ 50,000.00 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 14,350.00 บาท จำนวนเงิน
ที่ขอโอนลด 14,000.00 บาท  งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 350.00  บาท 

 โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร ประเภท 
 รายจ่ายเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้ 50,000.00 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
 61,829.85 บาท จำนวนเงนิที่ขอโอนลด 61,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 
 829.85 บาท 
 โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร ประเภท 
  รายจ่ายเงินประจำตำแหน่ง  ตั้งไว้  2,113,665.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
 60,000.00 บาท จำนวนเงนิที่ขอโอนลด 60,000.00 บาท  งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 
 0.00 บาท 
 โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินการ ประเภท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ โครงการรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 60,000.00 บาท 
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 80,000.00 บาท จำนวนเงนิที่ขอโอนลด 80,000.00 บาท 
 งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 0.00  บาท 
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 โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบดำเนินงาน ประเภท 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการค่าใช้จ่ายใน 
    การเดินทางไปราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  ตั้งไว้ 40,000.00 บาท งบประมาณ
    คงเหลือก่อนโอน 40,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 33,000.00 บาท  งบประมาณ
    หลังโอนคงเหลือ 7,000.00 บาท 

20. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน ประเภท 
รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างถังกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในกิจการของ
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ขนาดฐานกว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร ถังเก็บน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.5 เมตรสูง 4 เมตร จำนวน 2 ถังพร้อมอุปกรณ์ส่งน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนของกอง
ช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวนเงิน 446,000.00 บาท (สีแ่สนสี่หม่ืนหกร้อยบาทถ้วน) 

โอนลด   แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 15,000.00 บาท
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 15,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 10,000.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 5,000.00 บาท 

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 78,000.00 บาท งบประมาณก่อน
โอนคงเหลือ 50 ,338.71 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 40 ,000.00 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 10,338.71 บาท 

โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการฝึก ศึกษา และอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การแกะสลัก
เทียน) ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 10 ,000.00 บาท 
จำนวนเงินที่ขอโอนลด 10,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00 บาท 

โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 60,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 
24,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 20 ,000.00บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
4,000.00 บาท 

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบดำเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000.00 บาท งบประมาณ
ก่อนโอนคงเหลือ 10,760.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 10,000.00 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 760.00 บาท 

โอนลดแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 
10,000.00 บาท  งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 20,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 
20,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00 บาท 
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โอนลดแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000.00 บาท งบประมาณก่อน
โอนคงเหลือ 10 ,400.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 10 ,000.00 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 400.00 บาท 

โอนลด  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท   
ค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 20,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 20,000.00 บาท 
จำนวนเงินที่ขอโอนลด 20,000.00 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00 บาท 

โอนลด แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข ป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 
20,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 20,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 
20,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00 บาท 

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดงาน          
วันเทศบาล ตั้งไว้ 10,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 10 ,000.00 บาท 
จำนวนเงินที่ขอโอนลด 10,000.-.บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00 บาท 

โอนลด  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมือง
ลำพูน ศป.ปส.อ.เมืองลำพูน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตั้ งไว้  
14,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 14,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 
14,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

โอนลด  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบรายจ่ายอ่ืน หมวดรายจ่ายอ่ืน ประเภท
รายจ่ายอ่ืน  ตั้งไว้ 25,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 25 ,000.00 บาท 
จำนวนเงินที่ขอโอนลด 25,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

โอนลด แผนงานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 24,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 
24,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 24,000.00 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
0.00 บาท 

โอนลด แผนงานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000.00 บาท  งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 
5,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 4 ,000.00 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
1,000.00  บาท 

โอนลด แผนงานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร ตั้งไว้ 30,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 11,160.00 บาท 
จำนวนเงินที่ขอโอนลด 10,000.00 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 1,160.00 บาท 
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โอนลด  แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 
10,800.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 10 ,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
800.00 บาท 

โอนลด  แผนงานบริหารงานคลัง  งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย ค่า
บำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 30,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 20,260.00 
บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 20,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 260.00 บาท 

โอนลด  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองจี้ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 10,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 10,000.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00  บาท 

โอนลด  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ โครงการสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองจี้  ตั้งไว้ 
10,000.00 บาท  งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 10,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 
9,000.00 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 1,000.00 บาท   

โอนลด  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้ สู งอายุ  ตั้ งไว้  
100,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 36,600.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 
36,600.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00 บาท 

โอนลด  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตั้งไว้ 350,000.00 บาท 
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 84,000.00 บาท  จำนวนเงินที่ขอโอนลด 84,000.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00 บาท 

โอนลด  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น         
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการฝึก ศึกษา และอบรมการแสดงพ้ืนบ้านให้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชน ตั้งไว้ 350,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 10,000.00 บาท 
จำนวนเงินที่ขอโอนลด 10,000.00 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00 บาท 

โอนลด  แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
กำจัดผักตบชวาภายในตำบลเหมืองจี้ ตั้งไว้ 150,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 
15,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 15 ,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
0.00 บาท 
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โอนลด  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวและเฝ้าระวังการกระทำรุนแรง
และค้ามนุษย์ ตั้งไว้ 5,000.- บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 5,000.00 บาท จำนวนเงิน
ที่ขอโอนลด 4,400.00 บาท  จำนวนเงินคงเหลือหลังโอน 600.00 บาท  

 
21. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน ประเภท 

   รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการโครงการก่อสร้างเวทีมาตรฐาน สำหรับใช้ในกิจการ 
 ของเทศบาลตำบลเหมองจี้ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยา 19 เมตร สูง 1 เมตร  รายละเอียดตาม 
 แบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ งบประมาณ 264,000.00 บาท 
 (สองแสนหกหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

   โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย 
    เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ม่ีเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการฝึกอบรมและศึกษา 

 ดูงานของผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชนตำบลเหมืองจี้ งบประมาณ 
ก่อนโอนคงเหลือ 160,700.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอน 160,000.00 บาท งบประมาณ
หลังโอนคงเหลือ 700.00 บาท 

   โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย 
  เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการพัฒนาศักยภาพ 
  ผู้นำชุมชนตำบลเหมืองจี้งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 100,000.00บาท จำนวนเงินที่ 
  ขอโอน  100,000.- บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 0.00 บาท 

   โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย 
  เงินเดือนนายก/รองนายก   งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 15,867.87 บาท จำนวนเงนิที่ 
  ขอโอน 4,000.- บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 11,867.87  บาท 
 

 22.โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน 
  ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล 

  เหมืองจี้  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 3.5 เมตร จำนวน 2 ห้อง รายละเอียดตามแบบแปลน 
  ของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ งบประมาณ 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

   โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร 
ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,995,840.00 บาท งบประมาณคงเหลือ     
ก่อนโอน 162,655.22 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 160,000.00 บาท  งบประมาณหลัง
โอนคงเหลือ 2,655.22 บาท 
โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง 
ตั้งไว้ 150,000.00 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 149,350.00 บาท จำนวนเงิน   
ที่ขอโอนลด 140,000.00 บาท  งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 9,350.00 บาท 
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23. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน ประเภท 

 รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 
ล้อขนาด 40 แรงม้า ราคา 521,000 บาท (ห้าแสนสองหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

1) เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 
2) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า  
ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,700 รอบต่อนาที 
3) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 2 เกียร์ 
4) ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิก หรือไฮโดรสแตติค 
5) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ในน้ำมัน 
6) แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด                                                                

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือนธันวาคม 2563) 
7) ชุดใบมีดดันหน้า 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือน ธันวาคม 2563) ราคา 79,000 บาท         
8) ชุดตัดหญ้าไหล่ทาง 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือน ธันวาคม 2563) ราคา 250,000.00 บาท 
   (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
   งบประมาณรวมทั้งสิ้น 850,000.00 (แปดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวด ค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าของขวัญ ของ
รางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ตั้งไว้ 10,000.00 บาทงบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 9,500.00 บาท จำนวนที่ขอโอน 9,500.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ  
0.00 บาท 

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการรัฐพิธีวัน
พ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม  ตั้งไว้ 20,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 20,000.00 
บาท จำนวนเงินที่ขอโอน 20,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 0.00 บาท 

โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ตั้งไว้ 20,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอน
คงเหลือ 20,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 20,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน  0.00 บาท 

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการฝึกอบรม
การมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตั้งไว้ 20,000.00 
บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 20,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 20,000.00 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 
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โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่  ตั้งไว้ 5,000.00 บาท  งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 46,500.00 บาท จำนวน
เงินที่ขอโอนลด 41,000.00 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 5,500.00 บาท 

โอนลด  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทค่ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้ 5,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 
5,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 5,000.00 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
00.0 บาท 

โอนลด  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย 
ประเภทค่าวัสดุววิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 5,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอน
คงเหลือ 5,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 5,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือ   
หลังโอน  0.00 บาท 

โอนลด  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 
544,146.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 5,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอน 
5,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 00.0 บาท 

โอนลด  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย      
งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้ งไว้ 20,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
3,200.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอน 3,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 
200.00 บาท 

โอนลด  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 1,484,880.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 854,320.00 บาท  จำนวนเงินที่ขอโอนลด 95,000.00 บาท 
งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 59,320.00 บาท 

โอนลด  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่า
วัสดุ  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 15,000.00 บาท  งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 
9,660.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอน 6,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 
3,660.00 บาท 

โอนลด  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการพัฒนาเด็กเล็กสู่โลกกว้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ตั้งไว้ 
100,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 10,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอน 
100,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 00.0 บาท 

โอนลด  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 350,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอน
คงเหลือ 56,150.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 56,000.00 บาท  งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน 150.00 บาท 
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โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,995,840.00 บาท 
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 204 ,325.22 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 122,000.00 
บาท งบประมาณคงเหลือ หลังโอน 82,325.22 บาท 

โอนลด แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้ 108,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอน
คงเหลือ 20,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 12,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน 8,000.00 บาท 
โอนลด  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ตั้งไว้ 5,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 
5,000.00 บาท จำนนเงินที่ขอโอนลด 5,000.00 บาท คงเหลือหลังโอน 0.00 บาท 

โอนลด  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลเหมืองจี้ ตั้งไว้ 5,000.00 บาท 
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 5 ,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 5 ,000.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00 บาท 

โอนลด แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการส่งเสริมและฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น (ชราภิบาล สืบสานวิถีล้านนนา ภูมิผญ๋าเหมืองจี้)  
ตั้งไว้ 25,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 25,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอ
โอนลด 25,000.00 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

โอนลด  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการส่งเสริมอาชีพพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตำบลเหมืองจี้ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 20,000.00 บาท  จำนวนเงินที่ขอโอนลด 20,000.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

โอนลด แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 15,000.00 บาท
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 15 ,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 6,500.00 บาท 
คงเหลือหลังโอน 8,500.00 บาท 

โอนลด  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 10,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 
10,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 10,000.00 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
0.00 บาท 

โอนลด  งานบริหารงานคลัง  งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา   
ซึ่งบริการ ตั้งไว้ 100,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 30,920.00 บาท จำนวน
เงินที่ขอโอนลด 30,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 920.00 บาท 
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โอนลด  สำนักปลัด แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเหมืองจี้     
ตั้งไว้ 10,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 10 ,000.00 บาท จำนวนเงินที่      
ขอโอนลด 10,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

โอนลด แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 24,000.00 บาท
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 12,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 12,000.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00 บาท 

โอนลด แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ตั้งไว้ 
20,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 20,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 
20,000.00บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทเงิน
ช่วยเหลือบุตร ตั้งไว้ 35,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 35 ,000.00 บาท 
จำนวนที่ขอโอนลด 35,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00 บาท 
โอนลด  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย       
งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 
25,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 25,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 
25,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00 บาท 

โอนลด  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย        
งบดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอยประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมดอ่ืนๆโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น 
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 
15,920.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 15,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
920.00 บาท 
โอนลด  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมดอ่ืนๆโครงการจัดกิจกรรมงานเทศกาลลำไย ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
งบประมาณก่อนโอน คงเหลือ 20,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 20,000.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00 บาท 
โอนลด  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุก่อสร้าง งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 10,000.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 
10,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00  บาท 
โอนลด  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้ 36,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 36,000.00 
บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 29,000.00 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 7,000.00 
บาท 
 
 
 



20 
 

 โอนลด  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้ งไว้  
160,000.00 บาท  งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 39,859.00 บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด 
30,000.-.บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 9,859.00 บาท  

 
24. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน ประเภท 

รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา  150,000.00 บาท  
(หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

1. อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดี่ยว)   จำนวน  1  เครื่อง 
2. อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยืดหลัง    จำนวน  1  เครื่อง 
3. อุปกรณ์ซิทอัพลดหน้าท้อง/บริหารขา-เข่า (แบบยกตุ้มน้ำหนัก) จำนวน  1  เครื่อง 
4. อุปกรณ์ยืดตัวบริหารแขน (แบบบาร์เดี่ยว-บาร์คู่)   จำนวน  1  เครื่อง 
5. อุปกรณ์บริหารเข่า-ขา (แบบยกลูกน้ำหนักเท้าคู่)   จำนวน  1  เครื่อง 
6. อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก เดินสลับเท้า)  จำนวน  1  เครื่อง 
7. อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง)  จำนวน  1  เครื่อง 
8. อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง)  จำนวน  1  เครื่อง 
9. อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า)   จำนวน  2  เครื่อง 
10. อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่)     จำนวน  1  เครื่อง 
11. อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก เดินสลับเท้าเพลาคู่)   
      จำนวน 1  เครื่อง 
12. อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบดึงยกตัว)  จำนวน  1  เครื่อง 

โอนลด  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ            
งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว้ 150,000.00 บาท โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนตำบล
เหมืองจี้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนตำบล
เหมืองจี้ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  
ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าอุปกรณ์  ค่าเงินหรือของรางวัล และค่าใช่จ่ายอ่ืน ๆ ที่
จำเป็น  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 150,000.00 บาท  จำนวนเงินที่ขอโอนลด 
150,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00 บาท 

 
นายจำรัส  กันทะวัง มีท่านใดจะสอบถาม หรือไม่ หากจะขอสอบถาม โปรดยกมือ ด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
นายยศ   ศรีวิชัย  เรียน ท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , ท่านนายกเทศมนตรี , คณะ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2   ผู้บริหาร และ ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ  ผมนายยศ  ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติ  เพ่ือพิจารณาโอนตั้งเป็นรายการใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน 24 โครงการ ไปแล้วนั้น ในส่วนตัวผม ก็เห็นว่าเป็น
ประโยชน์ และตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ผมไม่เห็นด้วยในรายการที่ 23 

   โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ  ขนาด 40 แรงม้า พร้อมชุดตัดหญ้า
ไหล่ทาง 1 ชุด   งบประมาณ 850,000.00 บาท (แปดแสนห้าห้าหมื่นบาทถ้วน) 

  ผมเห็นว่าโครงการดังกล่าวยังไม่เห็นด้วย เนื่องจากงบประมาณควรจะนำมาพัฒนาให้กับ
ประชาชนมากกว่า จึงไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว ครับ 
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นายจำรัส  กันทะวัง ก่อนที่ท่านนายกเทศมนตรี จะชี้แจงเพิ่มเติมขอให้ทางสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีจะสอบถาม 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายกเทศมนตรี ขอเชิญครับ 
นางอุตสาห์  ยุปาระมี เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , ท่านนายกเทศมนตรี และ 
สมาชิกสภาเขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ดิฉันก็เห็นด้วยนะคะที่จะจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ แต่ดิฉันอยาก 
 จะได้รถแบคโฮ มากกว่าคะ 
นายเจตน์   จันทร์ดวง เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , ท่านนายกเทศมนตรี และ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ผมได้สอบถามราคาของรถฟาร์มแทรกเตอร์ ซึ่งราคาดังกล่าว 
 ราคาต่างกันมากกับท่ีทางผู้บริหารเสนอ จึงเห็นว่าราคาที่เสนองบประมาณแพงเกินไป 
นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ เรียน ท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , ท่านนายกเทศมนตรี และ 

   สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ผมขอสอบถามรายการที่ 23 โครงการจัดซื้อ 
   รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ  ขนาด 40 แรงม้า พร้อมชุดตัดหญ้าไหล่ทาง 1 ชุด 

  งบประมาณ 850,000.00 บาท (แปดแสนห้าห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี
ได้เสนอ เพราะรถฟาร์มแทรกเตอร์ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะตัดหญ้าเฉพาะข้างทางถนนสายหลัก 
แต่พ้ืนที่ตำบลเหมืองจี้ ต้องตัดตามซอกซอย จึงไม่เห็นด้วย แต่หากเป็นรถแบคโฮ ยังสามารถ
นำมาแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได ้

นายจำรัส   กันทะวัง มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม อีกหรือไม่  หากไม่มี ผมจะขอให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง 
ประธานสภาฯ  และเหตุผลของการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ฯ ต่อไป 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  เรียนท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาเทศบาล , ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ก่อนที่ท่านจะ
นายกเทศมนตรี  ตัดสินใจ ผมอยากจะให้ทุกท่าน ได้ดูวีดีโอก่อนนะครับ……. 
   จะเห็นได้ว่ารถฟาร์มแทรกเตอร์สามารถทำได้ ผมอยากเห็นข้างถนนมีความสะอาดหญ้า 

ไม่รกรุกรัง ทำให้พื้นที่ตำบลเหมืองจี้ สะอาด งามตา จึงอยากเสนอโครงการฯ เพ่ือให้ทุกท่าน 
ได้พิจารณา ด้วยครับ 

 
นายจำรัส  กันทะวัง ขณะนี้ใกล้เวลา 12.00 น. ผมจะขอพักรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนนะครับ  จะเริ่มการ 
ประธานสภาฯ  ประชุมต่อ เวลา 13.00 น.   
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
นายจำรัส   กันทะวัง เรายังอยู่ในช่วงของการพิจารณาโอนตั้งเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ  โครงการที่ 14– 24  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ก็ขอเรียนเชิญครับ 
นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ เรียน ท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล, ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม 
  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่านครับ ผม นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ สมาชิกเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เขต 1 ผมอยาก 
   ถามนายกเทศมนตรี ว่าตามรายการที่ 20 โครงการก่อสร้างถังกักน้ำสำหรับใช้ในกิจการของ 
   เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ขนาดฐานกว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร ถังเก็บน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

1.5 เมตร สูง 4 เมตร จำนวน 2 ถัง พร้อมอุปกรณ์ส่งน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลน 
ของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ท่านจะดำเนินการสถานที่บริเวณไหนของเทศบาลตำบล
เหมืองจี้ เพราะทุกวันนี้ เทศบาลยังต้องใช้น้ำจากบ้านป่าห้า หมู่ที่ 14  เมื่อก่อนก็ใช้น้ำของ
หมู่บ้านเชตวัน ท่านคิดว่าบริเวณสำนักงานเทศบาล จะมีน้ำหรือไม่ เกรงว่าจะสิ้นเปลือง
งบประมาณเปล่าๆ หากเจาะขุดเจาะน้ำแล้วไม่มีน้ำ จึงไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ 
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พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  ผมขออธิบายว่า โครงการถังกักน้ำ ดังกล่าว เราจะทำการเก็บน้ำไว้ใช้ในสำนักงานและบริเวณ 
นายกเทศมนตรี  สนามกีฬา เพ่ือจะใช้รถน้ำสนามกีฬาด้วย สำหรับรายละเอียด ผมขออนุญาตท่านประธานสภา 
   ได้อนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงต่อไป 
นายณัฐวุฒิ  หล่อธาน เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้, ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วม 
ผู้อำนวยการกองช่าง ทุกท่าน ครับ  ผมขอชี้แจงว่า การขุดเจาะจะเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาท่ีจะต้องดำเนินขุดเจาะ 
   หาน้ำ ในบริเวณสำนักงานเทศบาล ซึ่งทุกวันนี้เทศบาลของเราน้ำใช้ไม่เพียงพอ เมื่อเรามีถัง 

เก็บน้ำ ก็จะได้นำน้ำไปรดสนามกีฬาได้ ซึ่งต้องใช้น้ำปริมาณมาก 
นายนิรันดร  จิตรา เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้า 
สมาชิกสภาฯ เขต1  ร่วมประชุม ทุกท่าน  ผมมีข้อสงสัยในการขุดเจาะบ่อ  จากการสำรวจบริเวณสำนักงาน

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ไม่มีน้ำ นะครับ ในหมู่บ้านเชตวัน บริเวณที่มีน้ำจะอยู่บนดอย หรือที่สูง 
เท่านั้น  หากท่านก่อสร้างไปแล้ว ขุดเจาะน้ำไม่มีน้ำ ก็จะสิ้นเปลืองงบประมาณไปเปล่า
ประโยชน์ จึงอยากจะให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้พิจารณาด้วยครับ 

นายยศ  ศรีวิชัย  เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้า 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ประชุม ทุกท่าน ผมขออธิบายเพิ่มเติม ว่าหากจะดำเนินการ ขอให้ตรวจสอบก่อนว่า จุดที่ 
   จะเจาะบ่อนั้น มีน้ำหรือเปล่า  แล้วค่อยดำเนินการก่อสร้างถังกักน้ำ ก็ได้ แล้วค่อยมาเสนอ 

เข้าสภาใหม่ จึงไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างถังกักน้ำ ดังกล่าว 
นายเจตน์  จันทร์ดวง เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้า 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ร่วมประชุม ทุกท่าน  เรื่องการเจาะน้ำ ตามท่ีกองช่างได้ชี้แจง หากจะให้ผู้รับเหมามาดำเนิน 
   การขุดเจาะ แล้วขุดไม่มีน้ำ ก็ย้ายไปเลื่อย ๆ เกรงว่าจะดำเนินการไม่ได้ จึงอยากจะขอทาง 
   ผู้บริหารได้พิจารณาถึงความเป็นจริงด้วย 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  หากเราจะทำการสำรวจ เกรงว่าจะดำเนินการไม่ทัน จึงอยากจะขอให้ทางสภาได้พิจารณา 
นายเทศมนตรี  อนุมัติโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ไปก่อน หากสถานที่ไม่สามารถดำเนินการได้เราก็ค่อยมา 
   ทำการเปลี่ยนแปลงกันต่อไป 
นายรุ่งอรุณ   อุ่นนันกาศ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน ได้ร่วมกันพิจารณาด้วย 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายยศ   ศรีวิชัย  เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้า 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ทุกท่าน ผมขอสอบถามท่านเลขาสภาฯ ว่าหากวันนี้ ทางสภาไม่เห็นชอบอนุมัติโอนตั้งจ่าย 
   เป็นรายการใหม่  ประจำปี พ.ศ. 2564  รายการใด งบประมาณก็จะตกเป็นเงินสะสม 

ใช่หรือไม่ 
นางสาวสาวสมร  ศิริษะ เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้า 
เลขาสภาฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน คะ  การพิจารณางบประมาณเหลือจ่าย ที่ทางผู้บริหารเสนอญัตติโอน 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สภาพิจารณาอนุมัติ 
   บางโครงการสภาไม่เห็นชอบ ก็จะตกเป็นเงินสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
นายจำรัส  กันทะวัง มีท่านใดจะสอบถาม หรือซักถามรายการที่ 14 – 24  ใดบ้าง ก่อนจะมีการลงมติ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญสอบถาม และอภิปราย ได้เลย ครับ 
นายยศ   ศรีวิชัย  เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้า 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ร่วมประชุม ทุกท่าน ผมขอสอบถามโครงการที่ 24 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 12  
   รายการ งบประมาณ 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) อยากทราบว่าท่านจะ 
   จัดเก็บไว้ที่สถานที่ไหน ครับ 
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พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้า 
นายกเทศมนตรี  ทุกท่าน เครื่องออกกำลังกาย ทั้ง 12 รายการ สามารถเคลื่อนย้ายได้ ผมว่าจะเก็บไว้บริเวณ 
   สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ หรือไม่อาจจะให้ทางหมู่บ้านได้ยืมไปออกกำลังกายในหมู่บ้าน 
นางศรีเรือน มาละแซม เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้า 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ร่วมประชุม ทุกท่าน คะ  ดิฉันคิดว่าก่อนที่จะซ้ือเราควรมีสถานที่จัดเก็บก่อน หากเก็บไว้ที่ 
   สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้  มันก็ตากแดด ตากฝน อุปกรณ์ก็อาจชำรุดเสียหายได้  
   จึงไม่เห็นด้วยกับการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้า 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ร่วมประชุม ทุกท่าน ผมไม่เห็นด้วยกับทางนายกเทศมนตรี ที่จะให้ครุภัณฑ์กีฬา ไปให้ทาง 
   หมู่บ้านไปใช้ เพราะท่ีผ่านมาก็เคยให้ยืมใช้แล้ว แต่ไม่ได้กลับคืนมา  จึงอยากให้ทางผู้บริหาร 
   ได้จัดหาสถานที่เก็บอุปกรณ์ก่อน จึงไม่เห็นด้วยกับการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
นางอุตสาห์   ยุปาระมี เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้า 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ร่วมประชุม  ทุกท่าน  ดิฉันเห็นด้วยที่จะให้ทางผู้บริหาร ได้จัดหาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์กีฬา 
   ก่อน คะ 
นายจำรัส   กันทะวัง มีท่านใดจะอภิปราย เพ่ิมเติม หรือมีข้อสงสัยจะสอบถามทางนายกเทศมนตรี อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกมีความคิดเห็นที่แตกต่างกับผู้บริหาร ผมจะสอบถามสมาชิกสภา ทุกท่าน ทีละ 
   รายการ จะเริ่มจาก รายการที่ 14  ก่อนนะครับ 
   ท่านใดเห็นชอบพิจารณาอนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการที่ 14  
  รายการที่ 14 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากถนนทางหลวงแผ่นดินสาย
  เลี่ยงเมืองลำพูน – ป่าซาง (116) หมู่ที่ 14 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 231 เมตร หนา 
 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 928 ตารางเมตร จำนวนเงิน 350,000.00 บาท   
 รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง   ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดอออกเสียง 1 เสียง 
  คือ นายจำรัส   กันทะวัง 
 
นายจำรัส   กันทะวัง ต่อไปผมจะขอมติพิจารณาเห็นชอบโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ รายการที่ 15  โครงการเปลี่ยนท่อเมนน้ำระบบประปาหมู่บ้านเชตวัน หมู่ที่ 12  
 จำนวนเงิน 350,000.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบ 
 แปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
         ท่านสมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบพิจารณาอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ไม่มี  เสียง   ไม่เห็นชอบ 11 เสียง  งดอออกเสียง 1 เสียง 
  คือ นายจำรัส   กันทะวัง 
 
นายจำรัส   กันทะวัง ต่อไปผมจะขอมติพิจารณาเห็นชอบโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ รายการที่ 16  โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)  
 เพ่ือใช้กับระบบประปาหมู่บ้านป่าตองหลวง หมู่ที่ 13  จำนวนเงิน 350,000.00 บาท 
 (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
         ท่านสมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบพิจารณาอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง   ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดอออกเสียง 1 เสียง 
  คือ นายจำรัส   กันทะวัง 
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นายจำรัส   กันทะวัง ต่อไปผมจะขอมติพิจารณาเห็นชอบโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ รายการที่ 17  โครงการปรับปรุงเสียงตามสายของหมู่บ้านภายในตำบลเหมืองจี้  
 จำนวนเงิน 63,400.00 บาท (หกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบ 
 แปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
         ท่านสมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบพิจารณาอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง   ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดอออกเสียง 1 เสียง 
  คือ นายจำรัส   กันทะวัง 
 
นายจำรัส   กันทะวัง ต่อไปผมจะขอมติพิจารณาเห็นชอบโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ รายการที่ 18  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 
 งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลน 
 ของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
         ท่านสมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบพิจารณาอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง   ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดอออกเสียง 1 เสียง 
  คือ นายจำรัส   กันทะวัง 
 
นายจำรัส   กันทะวัง ต่อไปผมจะขอมติพิจารณาเห็นชอบโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ รายการที่ 19  โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อาคารกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร 
 พร้อมเทคอนกรีตลานจอดรถ กว้าง 8.50 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
 มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 136 ตารางเมตร จำนวนเงิน 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
         ท่านสมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบพิจารณาอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง   ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดอออกเสียง 1 เสียง 
  คือ นายจำรัส   กันทะวัง 
 
นายจำรัส   กันทะวัง ต่อไปผมจะขอมติพิจารณาเห็นชอบโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ รายการที่ 20  โครงการก่อสร้างถังกักเก็บน้ำ สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
 ขนาดฐานกว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร ถังเก็บน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร สูง 4 เมตร 
 จำนวน 2 ถัง พร้อมอุปกรณ์ส่งน้ำรายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
         จำนวนเงิน 446,000.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)  
         ท่านสมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบพิจารณาอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ไม่มี  เสียง   ไม่เห็นชอบ 11 เสียง  งดอออกเสียง 1 เสียง 
  คือ นายจำรัส   กันทะวัง 
 
นายจำรัส   กันทะวัง ผมจะขอมติพิจารณาเห็นชอบโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ รายการที่ 21 โครงการก่อสร้างเวทีมาตรฐาน สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
 ขนาดฐานกว้าง 4 เมตร ยาว 19 เมตา สูง 1 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง 
 เทศบาลตำบลเหมืองจี้  จำนวนเงิน 264,000.00 บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
         ท่านสมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบพิจารณาอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง   ไม่เห็นชอบ ไม่มี    งดอออกเสียง 1 เสียง 
  คือ นายจำรัส   กันทะวัง 
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นายจำรัส   กันทะวัง ผมจะขอมติพิจารณาเห็นชอบโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ           รายการที่ 22 โครงการก่อสร้างเวทีมาตรฐานสำหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
                           ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 19 เมตร สูง 1 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง 
                           เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวนเงิน 264,000.00 บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
         ท่านสมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบพิจารณาอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง   ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง  งดอออกเสียง 1 เสียง 
  คือ นายจำรัส   กันทะวัง 
 
นายจำรัส   กันทะวัง ผมจะขอมติพิจารณาเห็นชอบโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ          รายการที่ 23 โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 40 แรงม้า จำนวนเงิน 
                         521,000.00 บาท และ ชุดตัดหญ้าไหล่ทาง 1 ชุด  รวมเป็นจำนวนเงิน 850,000.00 บาท 
                         (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ท่านสมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบ  พิจารณาอนุมัติ โปรดยกมือขึ้น 
                         เหนือศีรษะ ด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม    เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ไม่มี เสียง   ไม่เห็นชอบ 11  เสียง  งดอออกเสียง 1 เสียง 
    คือ นายจำรัส   กันทะวัง 
 
นายจำรัส   กันทะวัง ผมจะขอมติพิจารณาเห็นชอบโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ          รายการที่ 24  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 12  รายการ 

       จำนวนเงิน 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
         ท่านสมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบพิจารณาอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ไม่มี  เสียง   ไม่เห็นชอบ 11 เสียง  งดอออกเสียง 1 เสียง 
  คือ นายจำรัส   กันทะวัง 
 
นายจำรัส    กันทะวัง ขอให้ทางเลขานุสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาฯ  ให้กับทางสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบด้วยครับ 
นางสาวสายสมร    ศิริษะ  ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เลขาสภาฯ   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  

    2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน 
   งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
   คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น 

   2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

นายจำรัส   กันทะวัง ต่อไประเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ  ข้อ 4.2 พิจารณากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  (กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  จำนวน 27 โครงการ 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ไดเ้สนอญัตติ ครับ 
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พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  เรียนท่านประธานสภาฯ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี สืบเนื่องจาก ทางผู้บริหาร ได้เสนอญัตติ ในวาระการประชุมที่ 4.1 เรื่อง เพ่ือพิจารณาโอนตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีพ.ศ. 2564  จำนวน 24  รายการ ไปแล้วนั้น และทางสภาฯ 
 ได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติ ให้ผ่าน จำนวน  21 โครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงินและกาตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หมวด 5 
การกันเงิน ข้อ 59  “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ
จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าว และโครงการดังกล่าวต้องมี
วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้  

  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้ เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
เมื่อสิ้นสุด ระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว 
หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตก
เป็นเงินสะสม 

  ทางกองคลัง ได้แจ้งว่ายังมีรายรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 และจากการโอนตั้งงบประมาณรายการ
ใหม่ครั้งที่ 15 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 จำนวน 1 รายการที่ต้องดำเนินการจัดหาตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
แต่คาดว่าจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน 22 โครงการ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. โครงการจัดซื้อโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2 x 36 วัตต์ ตามแบบมาตรฐานของการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค จำนวน 20 ชุด ราคาชุดละ 2,500.00 บาท  
งบประมาณ 50,000.00 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

2. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากถนน ซอย 6 ถึงระยะทาง 150.00 
เมตร บ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวนเงิน 200,000.- บาท 

3. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากบ้านเหมืองจี้หลวง เชื่อม บ้านป่าตัน 
ถึงระยะทาง 130.00 เมตร บ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
130.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
จำนวนเงิน 149,000.- บาท 

4. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากถนนซอย 1 ถึงระยะทาง 90.00 เมตร 
บ้านกู่เส้า หมู่ที่ 2  ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ จำนวนเงิน 103,000.- บาท 
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5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากซอย 9 ถนนเลียบฝายน้ำล้น ถึง
ระยะทาง 230.00 เมตร บ้านกู่เส้า หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 230.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 690 .00 ตารางเมตรรายละเอียดตาม
แบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวนเงิน  350,000.- บาท 

6. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากซอย 1 ถึงระยะทาง 150.00 เมตร 
บ้านฝายแป้น หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง 
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวนเงิน 227,000.- บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสาย 
บ้านบวกมะกัง ถึงถนนทางหลวงแผ่นดินสายเลี่ยงเมืองลำพูน-ป่าซาง (116) บ้านฝายแป้น 
หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง เทศบาลตำบล
เหมืองจี้ จำนวนเงิน 98,000.- บาท 

8. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากเขต 6 ซอยข้างโรงแรม 89 ถึงระยะทาง  
232 เมตร บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 928.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
กองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวนเงิน  350,000.- บาท 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากซอย 2 บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 เชื่อม  
บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 5 รวมระยะทาง 231.00 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 231.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 693 .00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวนเงิน 350,000.- บาท 

10. เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากซอย 3 รื่นจิต มาลาจร ถึงระยะทาง 270.00 
เมตร บ้านเหมืองจี้ใหม่ หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 3.25 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 877.50 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนของ
กองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวนเงิน  335,000.- บาท 

11. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เริ่มจากถนน  ซอย 6 ไปทางป่าช้า 
  บ้านหมูเปิ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ จำนวน 2 ช่วง 

 ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ 
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร  
 ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ    
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 632.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ จำนวนเงิน 700,000.- บาท 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เริ่มจากถนนคสล.เดิม บ้านป่าตัน ไป บ้าน
เหมืองจี้หลวง ถึงระยะทาง 175.00 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 700 .00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวนเงิน 350,000.- บาท 
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13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนนคสล. เดิม บ้านป่าตอง -หนองจาง 
หมู่ 11 ไปบ้านฝายแป้น หมู่ 4 ตำบลเหมืองจี้ ถึงระยะทาง 310.00 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,240.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
จำนวนเงิน 623,000.- บาท 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เริ่มจากถนนข้างสำนักงานเทศบาลตำบล 

เหมืองจี้ ถึงระยะทาง 475.00 เมตร บ้านเชตวัน หมู่ที่ 12 ตำบลเหมืองจี้ ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2 ,375.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ กองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
จำนวนเงิน 1,200,000.- บาท  

15. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากถนนทางหลวงแผ่นดินสายเลี่ยงเมือง 
ลำพูน – ป่าซาง (116) ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองจี้ บ้านป่าห้า ถึง
ระยะทาง 232.00 เมตร หมู่ที่ 14 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 928 .00 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบ
แปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้จำนวนเงิน 350,000.- บาท 

16. โครงการเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านเชตวัน หมู่ที่ 12 รายละเอียดตาม 
แบบแปลนของกองช่าง เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวนเงิน 350,000.- บาท 

17. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) เพ่ือใช้กับระบบประปา 
หมู่บ้าน ป่าตองหลวง หมู่ที่ 13 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบล
เหมืองจี้ จำนวนเงิน 350,000.- บาท 

18. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายของหมู่บ้านภายในตำบลเหมืองจี้ รายละเอียด 
คุณลักษณะตามท่ีกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้กำหนด จำนวนเงิน 63,400.- บาท 

19. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7  
 - ก่อสร้างรั้ว ขนาด 64 เมตร  
 - ห้องน้ำสำหรับครู ขนาด 3 x 5 เมตร  
 - เสาธง สูงขนาด 9 เมตร 
 - งานสนามหญ้า 550 ตารางเมตร 
 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้   
 งบประมาณ 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

20. โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อาคารกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร พร้อมเท
คอนกรีตลานจอดรถ ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 136.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ จำนวนเงิน 300,000.- บาท(สามแสนบาทถ้วน) 

21. โครงการก่อสร้างเวทีมาตรฐานสำหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ขนาด 
มาตรฐานกว้าง 4 เมตร ยาว 19 เมตร สูง 1 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
กองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ งบประมาณ 264,000.- บาท 
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22. โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว3.50 เมตรจำนวน 2 ห้องรายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาล 
ตำบลเหมืองจี้ จำนวนเงิน  300,000.- บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 7,362,400.00 บาท 
(เจ็ดล้านสามแสนหกหม่ืนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 
นายจำรัส   กันทะวัง ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นชอบพิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อม 
ประธานสภาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน 22 โครงการ  
 หากเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 11  เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง 
        คือ นายจำรัส  กันทะวัง 
 
นายจำรัส กันทะวัง     ต่อไปจะเป็นการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันขอขยาย 
ประธานสภาฯ      เวลากันเงินปี 2563)  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงครับ 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
นายกเทศมนตรี การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 4  พ.ศ. 
 2561 หมวด 5 การกันเงิน “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และ 
 สิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี 
 ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยน 
 แปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และ 
 โครงการดังกล่าว ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ 
  กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสอง 
 แล้ว หากไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้น 
 ตกเป็นเงินสะสม” 
  ข้อ 59/2  การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหมวดนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดำเนินการก่อนสิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน” นั้น 
  ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้ทำการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำ 
 ปี 2563  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 โดยได้อนุมัติโครงการกันเงินเบิกเหลื่อมปี ประจำ 
 ปี 2563 กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 21 โครงการ และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
 ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 19  โครงการ คงเหลือโครงกาท่ีต้องดำเนินการจัดหา 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 พ.ศ.  2560 ต่อในปีงบประมาณ 2565 อีกจำนวน 2 โครงการ จึงขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อม
 ปีต่อสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
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 1. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายทางเลียบลำเหมืองดอนครั่ง เขต 1 
    บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพ้ืนที่ 
    ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาล 
    ตำบลเหมืองจี้  จำนวนเงิน 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าห้า หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 15 เมตร  
    ยาว 8 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
    จำนวนเงิน 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
นายจำรัส   กันทะวัง มีท่านใดจะสอบถาม  หรือไม่  หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นชอบอนุมัติ 
ประธานสภาฯ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันขอขยายเวลากันเงินปี 2563)  จำนวน 2 
 โครงการ โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ 
มติทีประชุม      เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง   ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดอออกเสียง 1 เสียง 
         คือ นายจำรัส   กันทะวัง 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายจำรัส  กันทะวัง  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดจะสอบถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับ 
ประธานสภาฯ  การทำงานของเทศบาลตำบลเหมืองจี้  หรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ 
 เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถามผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สมัยวิสามัญ 
 ครั้งที่ 2  ประจำปี ๒๕64  ผมขอขอบพระคุณทุกท่าน ขอปิดการประชุม ครบั 
 
 
ปิดประชุมเวลา  16.00น.  

      ลงชื่อ       ผู้จดบันทึก 
     (นางสาวสายสมร   ศิริษะ) 
                   เลขานุการสภาฯ 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่  ............  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
    

 
ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่...............เดือน ...................พ.ศ. ................. 

 
 
              ลงชื่อ    ประธานสภา/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     (นายจำรัส  กันทะวัง) 
 

 


