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(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้

สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 2  ประจำปี 2563 
วันที่  21  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้

************************************************************ 
ผู้มาประชุม  12  คน 
ลำดับที่ 
 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายจำรัส            กันทะวัง ประธานสภาเทศบาล จำรัส           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        กิติวงค ์
6 นายประเสริฐ       นันทะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 - 
7 นางเพชรรัตน์       ชัชวาลย ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เพชรรัตน์      ชชัวาลย์ 
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 นายอำนวย          จันทร์มาทอง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 อำนวย         จันทร์มาทอง 
13 นางสาวสายสมร    ศิริษะ เลขานุการสภาฯ สายสมร        ศิริษะ 

ไม่มาประชุม  1 คน 
1. นายประเสริฐ์    นันทะ      สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2     ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม  8  คน 
ลำดับที่ 

 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสิงห์ทอง        ปะมะสอน นายกเทศมนตรีฯ สิงห์ทอง    ปะมะสอน 
2 นายชัยณรงค์      เลือดชัยพฤกษ์ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 ชัยณรงค์    เลือดชัยพฤกษ์ 
3 นายวัชรพงษ์        รินรา เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชรพงษ์    รินรา 
4 นางสาวภุมรี         จี้อินทร์         หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ภุมรี         จี้อินทร์ 
5 นายจงรักษ์          จายเขียว ผอ.กองช่าง จงรักษ์      จายเขียว 
6 นางสาวนิรดา       ชาญทนตานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นิรดา      ชาญทนตานนท์ 
7 ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์         ลองวิลัย นิติกรปฏิบัติการ อนุรักษ์    ลองวิลัย 
8 นางสาววารี          ชัยศรี นักจัดการงานทั่วไป วารี          ชัยศรี 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ นางสาวสายสมร ศิริษะ ได้ตรวจรายชื่อผู้มา
ประชุมพบว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1. แจ้ง นายประเสริฐ์   นันทะ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  ลาป่วย 
2. วันที่ 24  กันยายน 2563  ทางโรงเรียนผู้สูงอายุเชิญร่วมงานมอบใบประกาศฯ 
3. วันที่ 23  กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.  เชิญเข้าร่วมเพื่อรับฟัง    

คำชี้แจง และแสดงความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างระบบโครงการข่าย
ไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์  ลำพูน 3 – สบเมย 

4. แจ้งความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   บ้านป่าตองหลวง     
หมู่ที่ 13  ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำป ี
พ.ศ. 2563 (วันที่ 27  สิงหาคม  2563) 

นายจำรัส  กันทะวัง      ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2563  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563  ใน
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 มีข้อความตอนใดควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  อย่างไร 
หากไม่มี ขอมติรับรองจากทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม จำนวน  11  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส 
กันทะวัง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเพื่อพิจารณา 
4.1 เรื่องการอุทิศที่ดินให้กับทางราชการ หรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไป  

ดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน   จำนวน  5 ราย                  
จำรัส   กันทะวัง  ต่อไปเป็นญัตติขอความเห็นชอบ ข้อ 4.1 การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการ หรือยินยอม 
ประธานสภาฯ  ให้ทางราชการเข้าไป ดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน จำนวน 5 ราย กระผม 
   จะขอให้ท่านนายกเทศมนตรี  ได้ชี้แจงให้ครบทิ้ง 5 ราย แล้วจะขอที่ประชุมได้ซักถามที่ 

ละรายการ และขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  ขอเรียนเชิญท่าน
นายกเทศมนตรี  เป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน  ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน , ปลัดเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรี  เหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมได้รับหนังสือแสดงความประสงค์ที่จะ 

บริจาคท่ีดิน เพ่ือยกให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเหมืองจี้  โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ  
และไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายและค่าตอบแทนใดๆ จากเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทั้งสิ้น 
จำนวน 5 ราย  และจะให้ทางนิติกร เป็นผู้ชี้แจง  ต่อไป 
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ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์  ลองวิลัย เรียนประธานสภา ,สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วม 
นิติกร       ทุกท่าน  กระผม ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์    ลองวิลัย   นิติกรปฏิบัติการ  ได้รับมอบหมาย 

ให้ดูแลการอุทิศที่ดินให้กับเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ซึ่งในระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 
ถึงกันยายน 2563 ได้มีบุคคล จำนวน 5  ราย ได้แสดงเจตนายกกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ให้แก่เทศบาลตำบลเหมืองจี้   ดังต่อไปนี้  

1. นายวิชาญ จี้รัตน์ ได้แสดงเจตนา ยกที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่
54006 ระวาง 4745 I 9636 เลขที่ดิน 253 หมู่ที่ 7 ตำบล เหมืองจี้ อำเภอ เมือง
ลำพูน จังหวัด ลำพูน ให้แก่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์ เป็นที่ตั้งของโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลเพ่ือการเกษตร เนื้อ
ที่ประมาณ 6.25 ตารางวา รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือแสดงความประสงค์ เรื่อง 
การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ราชการเข้าไปดำเนินการเพ่ือให้มีการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

2. นายณรงค์ ตั๋นวัน ได้แสดงเจตนายกที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่  
36922 ระวาง 4745 I 9642 – 8 เลขที่ดิน 95 หน้าสำรวจ 1629 หมู่ที่ 11 ตำบล 
เหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน ให้แก่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นที่ตั้งของโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบ
บาดาลเพ่ือการเกษตร เนื้อที่ประมาณ 6.73 ตารางวา รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือ
แสดงความประสงค์ เรื่อง การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ราชการเข้าไป
ดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

3. นายศรีวรรณ จี้ใจ ได้แสดงเจตนายกที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 
82945 ระวาง 4745 I 9444 เลขที่ดิน 80 หน้าสำรวจ 5132 หมู่ที่ 8 ตำบล 
เหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน ให้แก่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นที่ตั้งของโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบ
บาดาลเพ่ือการเกษตร เนื้อที่ประมาณ 6.25 ตารางวา รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือ
แสดงความประสงค์ เรื่อง การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ราชการเข้าไป
ดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

4. นายบรรจง จี้อาทิตย์ ได้แสดงเจตนา ยกที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 
115818 ระวาง 4745 I 9636 , 9638 เลขที่ดิน 46 หน้าสำรวจ 7314 หมู่ที่ 7 
ตำบล เหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน ให้แก่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เมื่อวันที่ 
10 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ สำหรับการดำเนินการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หรือกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเหมือง
จี้ เนื้อที่ประมาณ 100 ตารางวา รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือแสดงความประสงค์ 
เรื่อง การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

5. นายเดช ตาเจริญเมือง ได้แสดงเจตนา ยกที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 
60518 ระวาง4745 I 9438 เลขที่ดิน 651 หน้าสำรวจ 523 หมู่ที่5 ตำบลเหมืองจี้ 
อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ให้แก่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 
2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน มีขนาดกว้างประมาณ 6 เมตร 
ยาวประมาณ 11 เมตร เนื้อท่ีประมาณ 66 ตารางวา  
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รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือแสดงความประสงค์ เรื่อง การอุทิศที่ดินให้กับ
ทางราชการหรือยินยอมให้ราชการเข้าไปดำเนินการ  เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ตามแนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้ หรือกรณีเข้าไปดำเนินการ
ในที่ดินของเอกชนเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
ที่ นร 0505/ว 111 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ซึ่งในการยกที่ดินให้แก่เทศบาลตำบล
เหมืองจี้  ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ  

นายจำรัส  กันทะวัง ก่อนที่เราจะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ขอเชิญท่านปลัด 
ประธานสภาฯ เทศบาลตำบลเหมืองจี้  ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมได้รับทราบ      

ขอเชิญครับ 
นางสาวสายสมร  ศิริษะ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรี,คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3 - 5) พ.ศ. 
2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 8)  พ.ศ. 2547 (ฉบับ
ที่ 9) พ.ศ. 2553 หมวด 2 การจัดหา ส่วนที่ 1 บททั่วไป ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุ
ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ
หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้ รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น 

การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้กำหนดไว้  และไม่มี
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดย
อนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ 

นายจำรัส  กันทะวัง ต้องขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ที่ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
ประธานสภาฯ  ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้   ได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อ
   สงสัยอะไรจะสอบถามหรือไม ่  

หากไม่มี  กระผมจะขอมตคิวามเห็นชอบตามที่นิติกร  ได้ชี้แจง  ทั้ง 5 รายการ 
1. ขอความเห็นชอบรับบริจาคที่ดิน  ของนายวิชาญ    จี้รัตน์    ได้แสดงเจตนา 

ยกที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่54006 ระวาง 4745 I 9636 เลขที่ดิน 253  
หมู่ที่ 7 ตำบล เหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน ให้แก่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นที่ตั้งของโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาแบบบาดาลเพื่อการเกษตร เนื้อท่ีประมาณ 6.25 ตารางวา   
 

2. นายณรงค์ ตั๋นวัน ได้แสดงเจตนายกท่ีดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขท่ี 
36922 ระวาง 4745 I 9642 – 8 เลขที่ดิน 95 หน้าสำรวจ 1629 หมู่ที่ 11 ตำบล 
เหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน ให้แก่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นที่ตั้งของโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบ
บาดาลเพ่ือการเกษตร เนื้อที่ประมาณ 6.73 ตารางวา รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือ
แสดงความประสงค์ เรื่อง การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ราชการเข้าไป
ดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
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3. นายศรีวรรณ    จี้ใจ ได้แสดงเจตนายกที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 
82945 ระวาง 4745 I 9444 เลขที่ดิน 80 หน้าสำรวจ 5132 หมู่ที่ 8 ตำบล 
เหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน ให้แก่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นที่ตั้งของโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบ
บาดาลเพ่ือการเกษตร เนื้อที่ประมาณ 6.25 ตารางวา รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือ
แสดงความประสงค์ เรื่อง การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ราชการเข้าไป
ดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 
4. นายบรรจง    จี้อาทิตย์ ได้แสดงเจตนา ยกที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 

115818 ระวาง 4745 I 9636 , 9638 เลขที่ดิน 46 หน้าสำรวจ 7314 หมู่ที่ 7 
ตำบล เหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน ให้แก่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เมื่อวันที่ 
10 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ สำหรับการดำเนินการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หรือกิจการที่อยูในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเหมือง
จี้ เนื้อที่ประมาณ 100 ตารางวา รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือแสดงความประสงค์ 
เรื่อง การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 
5. นายเดช    ตาเจริญเมือง ได้แสดงเจตนา ยกที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดิน

เลขที่ 60518 ระวาง4745 I 9438 เลขที่ดิน 651 หน้าสำรวจ 523 หมู่ที่ 5 ตำบล 
เหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ให้แก่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน มีขนาดกว้างประมาณ 
6 เมตร ยาวประมาณ 11 เมตร เนื้อที่ประมาณ 66 ตารางวา รายละเอียดปรากฏตาม 
หนังสือแสดงความประสงค์ เรื่อง การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ราชการ
เข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ท่านใดเห็นชอบรับบริจาคที่ดิน จำนวน 5 ราย เพ่ือยกเป็นทรัพย์สินของเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ ขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะด้วย ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้รับบริจาคที่ดินของ ยกเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเหมืองจี้          
ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส กันทะวัง 

 
   4.2 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 14 รายการ 
นายจำรัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติเพ่ือพิจารณา  ข้อ 4.2  ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็น 
ประธานสภาฯ รายการใหม ่จำนวน  14  รายการ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ได้เสนอ 

ญัตติครับ 
นายสิงห์ทอง ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจ ี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ทุกท่าน   ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น เทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีความจำเป็นต้อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   จำนวน 14
รายการ เนื่องจากเป็นงบประมาณที่ไม่ได้ตั้งไว้    และทางพนักงานเทศบาลแต่ละกอง    
มีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   เพ่ือใช้การในปฏิบัติของแต่ละกอง     
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาได้รับทราบ 
ขอเชิญครับ 
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นางสาวสายสมร  ศิริษะ ตามท่ีเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
เลขานุการสภาฯ  งบประมาณ  2563  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยว่าด้วยวิธี 
   งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2    
    และท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด  

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอน     
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายจำรัส  กันทะวัง ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องให้สมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ ได้รับทราบ ต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น

ที่จะโอนตั้งเป็นรายการใหม่ ขอเชิญครับ 
นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ เหมืองจี้ ทุกท่าน, และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ตามท่ีเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น 
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีความจำเป็นที่ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  เนื่องจากเป็นงบประมาณท่ีไม่ได้ตั้งไว้ จำนวน 14 รายการ และผมจะ
ขอให้แต่ละกองชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ 

นางสาวภุมรี  จี้อินทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ ,สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี, ท่านปลัดเทศบาลตำบล 
 หน. สำนักปลัด  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

สำหรับสำนักปลัด มีโครงการที่จะขออนุมัติโอนตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน  2 รายการ 
ดังนี้ 
1. ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน    หมวด 
รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 30,๐๐๐.00 บาท  
เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) 
จำนวน ๑ เครื่อง  รายละเอียดดังนี้  เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน     
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 
    2 GB หรือ 2)  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 3)  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
– มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย 
 - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
– มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 ประกาศ ณ วันที่ ๑2 พฤษภาคม ๒๕๖3 หน้า 4 ข้อ 8 
โอนลด ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร 
หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน ตั้ งไว้  
3,352,800.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 348,444.67 บาท  ขออนุมัติ โอนลด 
30,๐๐๐.00 บาท งบประมาณหลังโอน 318,444.67 บาท  
2 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 

   ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน  เพ่ือจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 3 เครื่อง 
ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2562 รายละเอียดและคุณลักษณะ ดังนี้   
- รองรับระบบ 4G 
- รองรับซิมการ์ดไม่น้อยกว่า 2  
- ระบบปฏิบัติการ Android ไม่ต่ำกว่า 10 
- หน่วยประมวลผล Exynos 850 Octa Core ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 GHz. 
- หน่วยความจำภายในเครื่อง (ROM) ไม่ต่ำกว่า 64 GB 
- หน่วยความจำหลัก (RAM) ไม่ต่ำกว่า 6 GB 
- ระบบ WiFi 
- มี Bluetooth 
- จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 720X1,600 พิกเซล 
- กล้องหลัง ไม่ต่ำกว่า 4 เลนส์ 48 ล้านพิกเซล 
- กล้องหน้า ไม่ต่ำกว่า 13 ล้านพิกเซล 
- แบตเตอรี่ ไม่ต่ำกว่า 5000 mAh 
โอนลด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการอบรมจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติงบประมาณ
งบประมาณก่อนโอน  97,925.00 บาท ขออนุมัติโอดลด 21,000.00 บาท คงเหลือ 
76,925.00 บาท 

จำรัส   กันทะวัง  ได้สอบถามสมาชิกฯ  ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอ 
ประธานสภาฯ  มติที่ประชุมสภาฯ   ท่านใดเห็นชอบพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือโอนตั้งเป็นรายการใหม่  จำนวน 2 รายการ ตามที่หัวหน้า
สำนักปลัด ได้เสนอ   ขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือโอน 
   ตั้งเป็นรายการใหม่  จำนวน 2 รายการ    ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 

 1 เสียง  คือ นายจำรัส   กันทะวัง 
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นายจงรักษ์  จายเขียว     เรียนท่านประธานสภาฯ , สมาชิกสภาฯ , ท่าน นายกเทศมนตรี, และผู้เข้าร่วมประชุม 
ผอ. กองช่าง   ทุกท่าน 
    สำหรับกองช่าง  มีโครงการที่จะขออนุมัติโอนตั้งเป็นรายการใหม่  จำนวน 14  โครงการ  
    ดังนี้ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด 
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน  

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจำ  (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom ตามเกณฑ์ราคากลาง  และ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบ
ดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุไฟฟ้า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ไฟฟ้าไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุด
เสียหาย เช่น ไมโครโฟน เครื่องประจุไฟฟ้าฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป   แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส์  เทปพันสายไฟ ฯลฯ ตั้ งไว้  
150,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 36,206.05 บาท ขออนุมัติโอนลด 
2,600.00 บาท คงเหลือหลังโอน 33,606.05 บาท 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน  หมวด 
รายจ่ายค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ  โครงการ
ปรับปรุงเวทีห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เป็นเงิน 45,000.00 (สี่หมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)  โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน   หมวดค่า
ใช้สอย   ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
และกรณีอ่ืนๆ) ตั้งไว้ 500,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 240,000.00 บาท 
ขออนุมัติโอนลด 45,000.00 บาท งบประมาณหลังโอน 195,000.00 บาท 
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3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน  
หมวดรายจ่ายค่าท่ี ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายหมวดรายจ่ายค่าก่อสร้าง
สาธารณูปการ  โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล
เหมืองจี้ ห้องน้ำอาคารประชุม อาคารห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำอาคารศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นเงินโอนตั้งรายการใหม่ 45,000.00 (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด  ค่าใช้สอย   
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
โครงการใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้ ง สั่งให้มีการเลือกตั้ งใหม่และกรณี อ่ืนๆ )  ตั้ งไว้ 500 ,000.00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 195,000.00  บาท ขออนุมัติ โอนลด 45,000 .00 บาท 
งบประมาณหลังโอน  150,000.00 บาท 
4. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์   
ติกคอนกรีต  ซอย 4 บ้าน ฝายแป้น  หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 235.00 
เมตร  หนา 0.05 เมตร     มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 940.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ งบประมาณ 307,000.00 บาท  โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบบุคลากร 
เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ)  เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  2,123,100.00 บาท งบประมาณ
ก่อนโอน 81,900.00 บาท ขออนุมัติโอนลด 81,900.00 บาท งบประมาณหลังโอน 
0.29 สตางค์   โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินประจำตำแหน่ง  
ตั้งไว้ 78,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 30,732.26 บาท ขออนุมัติโอนลด 
30,732.00 บาท คงเหลือหลังโอน 0.26 สตางค ์ โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งาน งานบริหารทั่วไป งบ งบบุคคล หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท
รายจ่าย เงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายไว้ 3,352,800.00บาท งบประมาณก่อน โอน 
297,774.67 บาท ขออนุมัติ โอนลด 194,368.00 บาท คงเหลือหลังโอน 
103,406.67 บาท 
5. แผนงานเคหะและชุมชน งานงานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทางไปวัดต้นโชค บ้านฝายแป้น หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 40.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
กองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ งบประมาณ 42,000 บาท  โอนลด แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท
รายจ่าย เงินเดือนพนักงาน  ตั้งจ่ายไว้ 3,352,800 บาท งบประมาณก่อนโอน 
103 ,406.67 บาท ขออนุมัติ โอนลด 42 ,000.00 บาท คงเหลือหลังโอน 
61,406.67 บาท 
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6. แผนงานเคหะและชุมชน งานงานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์      
ติกคอนกรีต ซอย 1 บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
กองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ งบประมาณ 117,000 บาท   โอนลด แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งาน งานบริหารทั่วไป งบงบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายไว้ 3,352,800 บาท งบประมาณ
ก่อนโอน 61,406.67 บาท ขออนุมัติโอนลด 61,400.00บาท คงเหลือหลังโอน6.67 
บาท   โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานงานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด
รายจ่ายค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 160,000.00 บาท  งบประมาณก่อนโอน 
147 ,375 .00บาท  ขออนุมัติ โอนลด 55 ,600.00  บาท คงเหลือหลังโอน 
91,775.00 บาท 
7. แผนงานเคหะและชุมชน งานงานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 2 บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 10.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ งบประมาณ 9,000 บาท  โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานงานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 
160,000.00 บาท  งบประมาณก่อนโอน 91,775.00บาท  ขออนุมัติโอนลด 
9,000.00 บาท  งบประมาณหลังโอน 82,775.00 บาท 
8. แผนงานเคหะและชุมชน งานงานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 429.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
กองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ งบประมาณ 224,00 บาท โอนลด  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานงานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้  
160,000.00 บาท  งบประมาณก่อนโอน 82,775.00บาท ขออนุมัติโอนลด 
82,775.00 บาท งบประมาณหลังโอน 0.00 บาท   โอนลด  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไปงานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา   ตั้งไว้ 10,000.00 บาท  งบประมาณก่อนโอน 82,775.00
บาท  ขออนุมัติโอนลด 10,000.00 บาท งบประมาณหลังโอน 92,775.00 บาท 
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โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้ งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอ่ืนๆ)  ตั้งไว้ 500,000.00 
บาท  งบประมาณก่อนโอน 150,000.00บาท  ขออนุมัติโอนลด 131,225.00 บาท 
งบประมาณหลังโอน 18,775.00 บาท 
9. แผนงานเคหะและชุมชน งานงานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต สายทางเลียบลำเหมืองดอยครั่ง เขต 1 บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 
3.00-4.00 เมตร ยาว 255.00 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 960.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ งบประมาณ 
350,000.00 บาท    โอนลด   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด  (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน 
ตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอ่ืนๆ)  
ตั้งไว้ 500,000.00 บาท  งบประมาณก่อนโอน 150,000.00บาท  ขออนุมัติโอนลด 
18,775.00 บาทงบประมาณหลังโอน 0.00 บาท  โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป   งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดงานวันเทศบาลตั้งไว้
10,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 10,000.00 บาท ขออนุมัติ โอนลด 
10,000.00 บาท งบประมาณหลังโอน 0.00 บาท โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนฯ  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10  เนื่องในโอกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28   กรกฏาคม 

   ตั้งไว้ 40,000.00 บาท  งบประมาณก่อนโอน 40,000.00 บาท  ขออนุมัติโอนลด  
   40,000.00 บาท  งบประมาณหลังโอน 0.00 บาท โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ 

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการพัฒนาเทศบาลเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตั้งไว้ 100,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 84,700.00 
บาท ขออนุมัติโอนลด 84,700.00 บาท งบประมาณหลังโอน 0.00 บาท 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลเหมืองจี้  ตั้งไว้ 100,000.00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 100,000.00 บาท ขออนุมัติโอนลด 100,000.00 บาท 
งบประมาณหลังโอน 0.00 บาท  
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 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปงบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้
สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ โครงการรัฐพิธีวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคมตั้ งจ่ายไว้20,000.00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 20,000.00 บาท ขออนุมัติ โอนลด20,000.00 บาท 
งบประมาณหลังโอน 0.00 บาท  โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป
 งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม  
ตั้งจ่ายไว้ 40,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 40,000.00 บาท ขออนุมัติโอนลด 
40,000.00 บาท งบประมาณหลังโอน 0.00 บาท  โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภท    ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม  ตั้งไว้ 200,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอน80,403.76 บาท ขออนุมัติ
โอนลด 36,525.00 บาท  งบประมาณหลังโอน 43,878.76 บาท  
10. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทางกอลุง  บ้านฝั่งหมิ่น  หมู่ที่ 7 จำนวน 3 ช่วง  งบประมาณ 137,000 บาท      
ช่วงที่ 1 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 35.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 122.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
กองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้     
ช่วงที่ 2 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร  หนา 
0.05 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกอง
ช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้       
ช่วงที่ 3 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร  หนา 
0.05 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกอง
ช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้    
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   งบดำเนินงาน ห ม ว ด ร า ย จ่ า ย   
ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 200,000.00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 43,878.76 บาท ขออนุมัติ โอนลด 43,800.00 บาท 
งบประมาณหลังโอน 78.76 บาท  โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งจ่ายไว้
500,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 206,422.16 บาท ขออนุมัติโอนลด 
93,200.00 บาท งบประมาณหลังโอน 113,222.16 บาท  
11.  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์      
ติกคอนกรีต สายทางไปวัดดอยแต บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
80.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ งบประมาณ 122,000 บาท  
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่า
วัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งจ่ายไว้ 500,000.00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน113,222.16 บาท ขออนุมัติโอนลด 113,200.00 บาท  
งบประมาณหลังโอน 22.16 บาท 
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12. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์     
ติกคอนกรีต สายทางไปวัดดอยแต บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
80.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ งบประมาณ 122,000 บาท        
โอนลด   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน ห ม ว ด ร า ย จ่ า ย   
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งจ่าย
ไว้  250,000.00บาท งบประมาณก่อนโอน 47,326.00 บาท ขออนุมัติโอนลด
8,800.00 บาท งบประมาณหลังโอน  38,526.00 บาท  โอนลด แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ ป ระ เภ ท ราย จ่ า ย วั ส ดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งจ่ายไว้ 50,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 45,750.00 
บาท ขออนุมัติโอนลด 45,000.00 บาท  งบประมาณหลังโอน 750.00 บาท   
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปงบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ 

   ประเภทรายจ่ายวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งจ่ายไว้ 40,000.00 บาท งบประมาณ 
 ก่อนโอน  25,100.00 บาท ขออนุมัติโอนลด 25,000.00 บาท งบประมาณหลังโอน

100.00 บาท   โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  งบรายจ่ายอื่น 
หมวดรายจ่ายอื่น  25,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 25,000.00 บาท ขออนุมัติ
โอนลด 21,000.00 บาท งบประมาณหลังโอน 4,000.00 บาท 
โอนลด  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน  งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย
เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 642,960.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 250,270.00 บาท   
ขออนุมัติโอนลด 160,000.00 บาท  งบประมาณหลังโอน 90,270.00 บาท  

 13. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน หมวด
รายจ่ายค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าห้า หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 15.00 เมตร  ยาว 8.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ งบประมาณ 400,000 
บาท    

 โอนลด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ 642,960.00 บาท งบประมาณก่อนโอน  90,270.00 บาท ขออนุมัติโอนลด
90,000.00 บาท งบประมาณหลังโอน 270.00 บาท  โอนลด แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบดำเนินงาน หมวด
รายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการอบรมทบทวนเพ่ือเพ่ิมทักษะ ขีดความสามารถของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเหมืองจี้  ตั้งจ่ายไว้ 50,000.00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 50,000.00 บาท ขออนุมัติ โอนลด 50,000.00 บาท 
งบประมาณหลังโอน 0.00 บาท  โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ 2,014,956.00 บาท   งบประมาณก่อนโอน 221,834.00 บาท ขออนุมัติ   
โอนลด 221,800.00 บาท  งบประมาณหลังโอน 34.00 บาท 
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  โอนลด แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร หมวด
รายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้  60,000.00 
บาท งบประมาณก่อนโอน  60,000.00 บาท ขออนุมัติโอนลด 38,200.00 บาท 
งบประมาณหลังโอน 21,800.00 บาท 

 14. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ผนังก่อซีเมนต์บล็อก บ้านกู่เส้า หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 17.00 เมตร และ
วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ศก. 0.30 เมตร ยาว 46.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 
จำนวน 4 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ งบประมาณ 
75,000 บาท    

 โอนลด   แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร   
หมวดรายจ่ าย  เงิน เดื อน  (ฝ่ ายป ระจำ) ป ระ เภท เงิน เดื อนพนั ก งาน   ตั้ ง ไว้
1,385,040.00 บาท  งบประมาณก่อนโอน 104,000.00 บาท ขออนุมัติโอนลด
75,000.00 บาท  งบประมาณหลังโอน 29,000.00 บาท     

นายจำรัส  กันทะวัง ได้สอบถามสมาชิกสภาฯ  ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ได้เสนอ 
รวมทั้งสิ้น  16 รายการ  ขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  โอน   
ตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน  14 รายการ  ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 
เสียง คือ นายจำรัส  กันทะวัง 

นายจำรัส   กันทะวัง ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่ 4.2 กระผมจะขอพักการประชุมสภาฯ ขณะนี้ 
ประธานสภาฯ เวลา 12.00 น.   เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน  

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
   4.2  ญัตติพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน   28   โครงการ 
นายจำรัส  กันทะวัง       ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 ข้อ 6.2  ญัตติพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
ประธานสภา   จำนวน  28  โครงการ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  เป็นผู้ชี้แจงครับ 

นางสาวสายสมร  ศิริษะ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา, ท่านนายกเทศมนตรี ผู้บริหาร ทุกท่าน   และ 
เลขานุการสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้   ได้เสนอญัตติขอ

อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้สภาเทศบาลฯ อนุมัติให้โอนตั้งเป็นรายการใหม่ ซึ่งมี
หลายโครงการซึ่งในปัจจุบันนี้ใกล้หมดปีงบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายไม่
ทันปีงบประมาณ 30 กันยายน 2563  ที่จะถึงนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 “กรณีที่มีรายจ่าย
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” นั้น ทางหน่วยงานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง 
เทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้แจ้งว่ายังมีรายจ่ายหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 และที่โอนตั้งงบประมาณเป็นรายการใหม่ ดังนั้น  
จึงขออนุมัติจากท่ีประชุมสภาฯ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน  28 โครงการ ดังนี้ 
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1. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม   จำนวน 10  โครงการ 
1.1 โครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลาฌาปนสถานบ้านป่าตัน หมู่ที่ 10 

รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง เทศบาลตำบลเหมืองจี้  ขนาดพื้นที่ 148 
ตารางเมตร  จำนวนเงิน 350,000.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

1.2 โครงการเสริมผิวถนน ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านป่าเป้า  
หมู่ที่ 11 ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร     
ยาว 180.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง เทศบาลตำบลเหมืองจี้  
จำนวนเงิน 237,600.00 บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

1.3 โครงการเสริมผิวถนน ผิวจารจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางไปวัดหนองจาง 
หมู่ที่ 11 ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
85.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง เทศบาลตำบลเหมืองจี้  จำนวน 
112,400.00 บาท 

1.4 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซ่ล่าเซลล์) เพื่อใช้ระบบ 
ประปาหมู่บ้านหมูเปิ้ง  หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน
เงิน 350,000.00 บาท 

1.5 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซ่ล่าเซลล์) เพ่ือใช้ระบบ 
ประปาหมู่บ้านเชตวัน  หมู่ที่ 12 ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
จำนวนเงิน 350,000.00 บาท 

1.6 โครงการก่อสร้างสนมกีฬาฟุลซอล 7 คน และสนามวอลเล่ย์บอล พร้อม 
อุปกรณ์ประกอบลักษณะของสนามเป็นสนามพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 22.00 
บาท ยาว 36.00 เมตร พร้อมรั้วตาข่ายเหล็กรอบสนามภายในสนามเส้นแข่งขันกีฬา ฟุต
ซอล 7 คน และวอเล่ย์บอลติดตั้งระบบส่องสว่าง บ้านเชตะวัน หมู่ที่ 12  ตำบลเหมืองจี้  
อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำยล
เหมืองจี้  จำนวนเงิน 700.000.00 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 

1.7 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐาน 11 คน พร้อมอุปกรณ์ประกอบและ 
ลู่วิ่งรอบสนาม บ้านเชตวัน หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง เทศบาลตำบลเหมืองจี้จำนวนเงิน 
800,000.00 บาท 

1.8 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษกและอาคารเรียนรู้ประจำตำบล ลักษณะโครงการประกอบด้วยงานถมดิน
ปรับระดับพ้ืนที่ ,งานปลูกต้นไม้ยืนต้น ปลูกหญ้า ปลูกพืชพันธุ์ไม้ดอก พร้อมระบบส่อง
สว่าง , งานก่อสร้างพ้ืนที่ออกกำลังกาย , งานก่อสร้างอาคารเรียนรู้ประจำตำบล , งานรั้ว
รอบบริเวณ และป้ายชื่อโครงการ บ้านเชตวัน หมู่ที่ 12 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูนจำนวนเงิน 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 

      1.9. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ  ติดตั้งกระบะบรรทุกแบบเสริมกรงเหล็ก 
กระบอกไฮดรอลิกส์เทท้าย เพ่ือใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
ลักษณะทั่วไป เป็นรถยนต์บรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ เครื่องยนต์  ดีเซล กำลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4 ,000 ซีซี  ตอนท้าย
ติดตั้งกระบะบรรทุกแบบกระบะเหล็กพร้อมติดตั้ง กรงเหล็กกันตกบริเวณ  กระบะทั้ง 2 
ด้าน น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (GvW)    ไม่น้อยกว่า 7,400  กิโลกรัม ระบบเกียร์ 
เป็นเกยีร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า  5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์  ระบบเบรกตาม
มาตรฐานผู้ผลิต ระบบคลัทช์ตามมาตรฐานผู้ผลิต ฯลฯ จำนวนเงิน 1 ,850,000.00 
บาท(หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 



16 
 

1.10. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 
2,500,000.00 บาท   (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

 
2. โครงการเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวน 1 โครงการ 
2.1 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านปงชัย หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 10.00 

    เมตร ยาว 15.00 เมตร จำนวนเงิน 360,000.00บาท (สามแสนหกหมื่น-บาทถ้วน) 
 

3. โครงการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จำนวน 17  โครงการ 
3.1 โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ 7  เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 

2563  จำนวน 3  โครงการ 
1. วางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ระยะความยาว 1,080.00 เมตร บ้านฝายแป้น 

หมู่ที่ 4 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวนเงิน 129,000.00 บาท  
(หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

2. ก่อสร้างระบบส่งน้ำสำหรับรถดับเพลิงในกรณีฉุกเฉินภายในเขตตำบล 

เหมืองจี้ จำนวน 9 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
เลขที่ มจ-พ6/2563 จำนวนเงิน 66,400.00 บาท  (หกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

3. โครงการงานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำพญาราช บ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ที่ 1 
ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 4.20 เมตร ยาว 23.80 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้  จำนวนเงิน 
153,000.00 บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

4. โครงการปรับปรุงเวทีห้องประชุมขนาด พื้นที่ 16.75 ตารางเมตร และ 

ทาสีผนังภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  รายละเอียดตามแบบแปลนของกอง
ช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้  จำนวน 45,000.00 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

5. ภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ รายละเอียดตามแบบแปลน 
ของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวนเงิน 45,000.00 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

6. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล 
เหมืองจี้ ห้องน้ำอาคารประชุม อาคารห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำอาคารศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 12 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวนเงิน 
45,000.00 บาท  (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

7. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 บ้านฝายแป้น หมู่ที่ 4 ตำบล 
เหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 940.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวนเงิน 307,000.00 บาท (สามแสนเจ็ดพัน
บาทถ้วน) 

8. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายทางไปวัดต้นโชค  บ้านฝายแป้น 
หมู่ที่ 4 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 

40.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวนเงิน 42 ,000.00 บาท       
(สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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15. โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางกอลุง บ้านฝั่งหมิ่น 
หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 0.72 -3.00 เมตร 
ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 429.00 ตารางเมตร และ
ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กปิดรางส่งน้ำ ความยาว 2.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวนเงิน 91,000.00 บาท (เก้าหมื่น-หนึ่งพัน
บาทถ้วน) 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านเหมืองจี้ใหม่ หมู่ที่ 8  
ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 105.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวนเงิน 160,000.00 บาท (หนึ่งแสนหก
หมื่นบาทถ้วน) 

17. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าห้า หมู่ที่ 14 ตำบลเหมืองจี้ 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 15.00 เมตร  ยาว 8.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่ าง เทศบาลตำบลเหมืองจี้  จำนวน เงิน 
400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำผนังก่อซีเมนต์บล็อก บ้านกู่เส้า   หมู่ที่ 2 
ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  ยาว 17.00 
เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ศก. 0.30 เมตร ยาว 46.00 เมตร พร้อม
บ่อพัก จำนวน 4 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนของ กองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
จำนวนเงิน 75,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาท-ถ้วน) 

  ตามท่ีมิติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง 
ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่ 19  พฤศจิกายน 2561  ได้อนุมัติโครงการกัน
เงินเบิกเหลื่อมปี ประจำปี 2562  กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 19 โครงการ และได้
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในปีงบประมาณ 2563  จำนวน  15 โครงการ และคงเหลือ
โครงการที่ต้องดำเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561  ต่อในปีงบประมาณ 2564 อีกจำนวน 3 
โครงการ  จึงขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  ดังนี้ 

1. วางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ระยะความยาว 1,080.00 เมตร บ้านฝายแป้น 
หมู่ที่ 4   ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมืองลำพูน   จังหวัดลำพูน จำนวนเงิน 129,000.00   
บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

2. ก่อสร้างระบบส่งน้ำสำหรับรถดับเพลิงในกรณีฉุกเฉินภายในเขตตำบล 
เหมืองจี้ จำนวน 9 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
เลขที่ มจ-พ6/2563 จำนวนเงิน 66,400.00 บาท (หกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

3. โครงการงานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำพญาราช บ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ที่ 1  
ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 4.20 เมตร ยาว 23.80 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้  จำนวนเงิน 
153,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 




