
- ๑ - 
 

 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี  ๒๕62 
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
........................................... 

 
ประธาน  ร ะ เบี ย บ ว า ร ะ ที่   1 เ รื่ อ ง  ที่ ป ร ะ ธ า น จ ะ แ จ้ ง ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม 

 - แจ้งที่ประชุมนายนิยม บัวเกตุ ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
ขอลากิจ เนื่ องจากติดงานฌาปนกิจนายสงค์  สมจันทร์  ซึ่ ง เป็น พ่อตาของ           
นายนิยม บัวเกต ุเสียชีวิต 

  - แจ้งที่ประชุมนายสุชาติ ชูสุทธิ์ ขอลาป่วย                                                                     
ประธาน  ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 
2562  รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ที ่แจกจ่าย ให้กับสมาชิกแล้วนั้น 
รายละเอียดขอมอบให้เลขานุการสภา 

เลขานุการสภา รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่  2 ประจ าปี  พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่             
27 พฤษภาคม 2562 มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้ 

    ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอมาตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ
แล้ว ไม่มีเรื่องพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
เรื่องท่ี 1 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประธาน    วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  เรื่องที่ 1 นายมีเกียรติ์ ชูเดชา สมาชิกสภาเทศบาล ขอความอนุเคราะห์ทาง

เทศบาลให้ช่วยเหลือน าน้ าฉีดถนนบริเวณซอยไทรห่อ 
ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมฯ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญ

ครับ 
 ประชุม    - ไม่มี - 
ประธาน เมื่อไม่มีผู้ใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมฯ เพ่ิมเติมอีก ต่อไปเป็นการขอมติ

ที่ประชุม 
     - สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ โปรดยกมือ  
ประชุม   - สมาชิก รับรองรายการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 

ป ระจ าปี  2 5 6 2  เ ม่ื อ วั น ที่  2 7  พ ฤษ ภ าค ม  2 5 6 2  ป ระก อบ ด้ ว ย                 
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น ายป ระภ าศ  ฉิ ม เรื อ ง , น ายฐิ ติ ก ร  เก กิ น ะ  , น าย มี เกี ย รติ  ชู เด ช า  ,                 
นายชัยชนะ ประพันธ์ ,นายวิจิตร ทวีพันธ์ , นางสุพรรษา สวนรักษา 

ประธาน สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 
ประจ าปี 2562 โปรดยกมือ 

ประชุม   - ไม่มี - 
ประธาน ประธานงดออกเสียง 
ประธาน สรุปเป็นอันว่า มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม

สา มัญ  ส มัยที่  2  ประจ าปี  25 6 2  เม่ื อ วันที่  2 7  พฤษภาคม  2 56 2             
ด้วยเสียงข้างมาก 

ประธาน    ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
ไม่ม ีสมาช ิกท ่านใดเสนอมาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับ การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 

ประธาน  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ
แล้ว 

 ที่ประชุม    - ไม่มี – 
ประธาน       ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธาน   ต่อไปเป็นเรื่องที่  1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 1 ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายกเทศมนตรี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ข้าพเจ้านายจเร ปานจีน 

นายกเทศมนตรี ก่อนที่จะเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กระผมขออนุญาตน าเรียนแนวทางการด าเนินงานของ
เทศบาลที่ส าคัญในรอบปีที่ผ่านมา โดยในปีที่ผ่านมาเทศบาลได้รับโอกาสจากส านัก
นายกฯ ให้เข้าร่วมประกวดรางวัลธรรมาภิบาล ประเภทดีเลิศ ตอนนี้ถึงขั้นตอน
สุดท้ายแล้ว และก าลังรอการประกาศผลการประเมิน ซึ่งทางเทศบาลเราได้ใช้     
นวัตกรรม 360 องศา ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน 
ตลอดระยะเวลาที่เข้าด ารงต าแหน่งมาตั้งแต่ปี 2553 เทศบาลต าบลปลายพระยาได้
พัฒนาไปอย่างมาก ได้รับค าชื่นชมจากประชาชนทั่วไป ได้รับความไว้วางใจจาก
หน่วยงานอ่ืนเข้ามาศึกษาดูงานตลอดทั้งปี  โดยเทศบาลเราได้ด าเนินงานโดยใช้
ยุทธศาสตร์ 20 ปีของเทศบาล มีนโยบายท าเมืองผ่านเป็นเมืองพัก มีการขุดสระน้ า
เพ่ือเป็นแก้มลิงเก็บน้ าไว้ใช้ในอนาคต พยายามท าถนนเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบเพ่ือ
แก้ปัญหาความแออัดในท้องถนนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีโครงการเมืองสุขภาพ    
ถนนสุขภาพ สปอร์ตซิตี้  มีแผนการจัดท าระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนสาย   
บางแก้วใต้ มีโครงการจัดท าสวนสาธารณะบริเวณหน้าสถานีต ารวจภูธรปลายพระยา 
มีโครงการก่อสร้างอาคาร   3 ชั้น หลังส านักงานเทศบาล โดยให้ชั้นบนเป็นห้อง
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ประชุมขนาดใหญ่สามารถรองรับผู้มาศึกษาดูงานได้ประมาณ 400 คน ชั้น 2 ท า
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนชั้นล่างท าเป็นศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่ทางเทศบาลได้วางแผนที่จะ
ด าเนินการต่อไปในอนาคตครับ  

ต่อไปขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

    หลักการ 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ยอดรวม   68,608,000.-บาท 
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ยอดรวม   64,488,000.-บาท 

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
    ก. ด้านบริหารทั่วไป 
   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป     ยอดรวม    16,239,500.-บาท 
   2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม      1,739,200.-บาท 

    ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
   1. แผนงานการศึกษา   ยอดรวม   17,585,400.-บาท 
   2. แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม     5,052,900.-บาท 
   3. แผนงานสังคมสงเคราะห์  ยอดรวม    2,262,900.-บาท 

4. แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม     9,537,400.-บาท 
   5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม        640,000.-บาท 
   6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม 1,854,100.-บาท 

    ค. ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
   1. แผนงานงบกลาง   ยอดรวม      9,576,600.-บาท 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  ยอดรวม    4,120,000.-บาท 

แยกรายละเอียดได้ดังนี้ 
1. งบกลาง     ยอดรวม      1,524,000.-บาท 
2. งบบุคลากร    ยอดรวม       1,108,000.-บาท 
3. งบด าเนินงาน    ยอดรวม         843,000.-บาท 
4. งบลงทุน    ยอดรวม           50,000.-บาท 
5. งบรายจ่ายอื่น    ยอดรวม         595,000.-บาท 

เหตุผล 

เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้ก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาเทศบาลตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  รายละเอียดปรากฏตามร่าง
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ที่ได้เสนอมา
พร้อมนี้แล้ว 

จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2563  เพ่ือสมาชิก สภาเทศบาลต าบลปลายพระยาได้พิจารณาต่อไป  

ประธาน ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายบ้าง ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี - 
ประธาน เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุม ขณะนี้มี   

สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 6 ท่าน ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม 
ประธาน - สมาชิกท่านใดรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 1 โปรดยกมือ 
ที่ประชุม  สมาชิกรับหลักการ 5 คน ไดแ้ก่ นายประภาศ ฉิมเรือง,นายฐิติกร เกกินะ,           

นายมีเกียรติ ชูเดชา,นายชัยชนะ ประพันธ์, นางสาวสุพรรษา สวนรักษา 
ประธาน - สมาชิกท่านใดไม่รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 1 โปรดยกมือ 
ที่ประชุม    สมาชิกไม่รับหลักการ - ไม่มี - คน 
        - งดออกเสียง 1 คน ได้แก่  ประธานในที่ประชุม  
ประธาน สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 1 ด้วยมติเสียงข้างมาก 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล         
พ.ศ. 2547 ข้อ 49 ก าหนดไว้ว่า ญัตติร่างเทศบัญญัติที่สภาลงมติรับหลักการแล้ว 
ถ้าจะต้องเสนอส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
  ทั้งนี้ การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนับ
แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบ ข้อ 45 
วรรคสาม 
  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนด ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติให้เสนอค าแปรญัตติ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติจะต้องรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอด้วยว่าจะ
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติให้คณะกรรมการแปรญัตติเป็นระยะเวลาเท่าใด 
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  ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป เพ่ือจะได้ให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา จึงขอเชิญที่ประชุม ได้เสนอด้วยคับ 

มีเกียรติ์ ชูเดชา กระผมนายมีเกียรติ์ ชูเดชา เสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 3 วัน โดยก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ วันที่ 5,6,7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น. ถึง 
16.30 น. 

ประธาน  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ที่ประชุม มีผู้รับรอง 2 คน คือ นายฐิติกร เกกินะและนางสาวสุพรรษา สวนรักษา 
ประธาน มีสมาชิกรับรองถกูต้อง สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี – 
ประธาน  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก เป็นอันว่าที่ประชุมก าหนด

ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติมีก าหนด 3 วัน ยื่นค าแปรญัตติ 5,6,7 สิงหาคม 
2562 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในการนี้ จึงจะมีการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระ
ยา ดังนั้น สมาชิกท่านใดต้องการแปรญัตติให้เสนอค าแปรญัตติได้ โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น           
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49 วรรคสอง กล่าวคือ   
ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ทั้งนี้เพ่ือจะได้พิจารณาในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติต่อไป 

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 23 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ขอนัดประชุมสภาเทศบาลเพ่ือ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระ
ที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ขอให้สมาชิกสภาและผู้บริหารทุกคนได้รับทราบ
ตามนี้ และมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ส าหรับคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ประกอบด้วย 
1. นายฐิติกร เกกินะ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
2. นายชัยชนะ ประพันธ์ กรรมการแปรญัตติ 
3. นางสาวสุพรรษา สวนรักษา กรรมการ/เลขานุการแปรญัตติ 
ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดที่สภาเทศบาลได้มีมติแต่งตั้งไว้แล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2561 หรือท่ีประชุมจะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
ที่ประชุม  - ไม่มี – 
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ประธาน  เมื่อเทศบาลไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่า คณะกรรมการแปรญัตติ
เป็นคณะกรรมการชุดเดิม ในการท าหน้าที่แปรญัตติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 

ประธาน  ต่อไปเรื่องที่ 2 ญัตติ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี
หลักการและเหตุผล  ดังนี้  
1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน  33 รายการ ดังนี้  
  1.1 กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีที ยูขอโอนเพ่ิม  
28,000.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 28,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู  จ านวน         
1 เครื่อง(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2561) 

   1.2 กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดติดผนั ง มี ระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 บีที ยู  ขอโอนเพ่ิม    
55,400.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 55,400.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000  
บีทียู  จ านวน 1 เครื่อง (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2561) 

 1.3 กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนังขนาด 
2 4 ,0 0 0  บี ที ยู  ขอ โอน เพ่ิ ม   1 4 0 ,0 0 0 .- บ าท  คงเห ลื อหลั ง โอน เพ่ิ ม     
140,000.- บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู  จ านวน 5เครื่อง  ราคาเครื่องละ 28,000.- บาท (ตั้งตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2561) 

   1.4 กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)ขอโอน
เพ่ิม  22,000.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 22,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า    
19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
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คอมพิวเตอร์ ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ณ วันที่        
15  มีนาคม 2562) 

   1.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทั่ วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ขอโอนเพ่ิม  22,000.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม       
22,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง (ตั้งตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามประกาศกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ณ วันที่  15  มีนาคม 2562) 

   1.6 กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) ขอโอนเพ่ิม  22,000.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 22,000.- บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1 เครื่อง (ตั้ งตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม  ณ วันที่  15  มีนาคม 2562) 

   1.7 กองการศึกษา  แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ  โต๊ะ
ปฏิบัติงานพร้อมเก้าอ้ี  ขอโอนเพ่ิม  34,800.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 
34,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอ้ี  จ านวน 6  ชุด 
ราคาชุดละ 5,800.- บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

   1.8 กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอ้ี  ขอโอนเพ่ิม  5,800.- บาท คงเหลือหลังโอน
เพ่ิม 5,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอ้ี  จ านวน 1  ชุด 
(ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

   1.9 ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ โต๊ะปฏิบัติงานขอโอน
เพ่ิม  11,700.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม  11,700.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โต๊ะปฏิบัติงาน จ านวน 3 ตัว ราคาตัวละ 3,900.- บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
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   1.10 ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไปงบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ เก้าอ้ีปฏิบัติงานขอโอน
เพ่ิม  7,600.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม  7,600.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เก้าอ้ีปฏิบัติงาน จ านวน 4 ตัว ราคาตัวละ 1,900.- บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

   1.11 ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการ โต๊ะปฏิบัติงานขอโอนเพ่ิม  3,900.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม  
3,900.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว (ตั้งตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

   1.12 ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวการรักษาความสงบภายใน ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ เก้าอ้ี
ปฏิบัติงานขอโอนเพ่ิม  1,900.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 1,900.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

   1.13 กองการศึกษา แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษางบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ พัดลม
ติดฝาผนัง ขอโอนเพ่ิม  4,000.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 4,000.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,000.- บาท (ตั้งตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

   1.14 กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ พัดลมติดฝ้าเพดาน       
แบบโคจร ขอโอนเพิ่ม  4,000.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 4,000.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดฝ้าเพดาน แบบโคจร จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,000.- บาท
(ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

   1.15 กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ  พัดลมติดฝาผนัง  ขอโอนเพ่ิม  7,800.- บาท คงเหลือ
หลังโอนเพ่ิม  7,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง จ านวน 3 ตัว 
ราคาตัวละ 2,600.- บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

   1.16 กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทั่ วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  รายการ เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ขอโอนเพ่ิม 
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4,300.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 4,300.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์จ านวน 1 เครื่อง (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ณ วันที่  15  มีนาคม 2562) 

   1.17 กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ  
เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ขอโอนเพ่ิม  4,300.- บาท คงเหลือ
หลังโอนเพิ่ม 4,300.- บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์จ านวน 1 เครื่อง (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ณ       
วันที่  15  มีนาคม 2562) 

   1.18 กองสวัสดิการสังคมแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สีขอโอนเพิ่ม 15,000.- บาท 
คงเหลือหลั งโอน เพ่ิ ม  15 ,000 .- บ าท เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าจั ดซื้ อ เครื่ องพิม พ์ 
Multifunction เลเซอร์หรือ LED สีจ านวน 1 เครื่อง (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) 

   1.19 ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ โทรศัพท์  ขอโอนเพ่ิม  
4,000.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม  4,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์  
จ านวน 1 เครื่อง (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

   1.20 ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการ โทรศัพท์ ขอโอนเพ่ิม  4,000.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม  
4,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์  จ านวน 1 เครื่อง (ตั้งตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

   1.21 กองการศึกษา  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร รายการ  
เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขอโอนเพ่ิม  23,000.- บาท คงเหลือ
หลังโอนเพ่ิม 23,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 
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  1.22 กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการ  เครื่องเสียง ขอโอนเพ่ิม 23,800.- บาท 
คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 23,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียง จ านวน     
1 ชุด (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

   1.23 กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ป ระเภท  ครุภั ณ ฑ์ ไฟ ฟ้ าและวิท ยุ  รายการ  กล้ อ งวงจรปิ ด   ขอ โอน เพ่ิ ม        
38,000.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 38,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้อง
วงจรปิดระบบอนาล็อค พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จ านวน 1 ชุด (ตั้งตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

   1.24 กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ  จอรับภาพ  ขอโอนเพ่ิม  15,300.- บาท 
คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 15,300.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า จ านวน 1 จอ (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2561) 

   1.25 กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์       
ขอโอนเพ่ิม  62,500.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 62,500.- บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจ าปี 2561) 

   1.26 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส  ขอโอนเพ่ิม  10,400.- บาท คงเหลือหลังโอน
เพ่ิม 10,400.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส จ านวน 2 ใบ 
ราคาใบละ 5,200.- บาท (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2561) 

   1.27 กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ  รายการ ล าโพงฮอร์น ขอโอนเพ่ิม  11,600.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม  
11,600.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล าโพงฮอร์นจ านวน 2 ตัว  ราคาตัวละ 
5,800.- บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

   1.28 กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา 
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รายการ รถจักรยาน ขอโอนเพ่ิม  35 ,200 .- บาท คงเหลือหลั งโอนเพ่ิม    
35,200.- บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยาน  ขนาดล้อ 20 นิ้ว  จ านวน 8 คัน 
ขนาดล้อ 24 นิ้ว จ านวน 8  คัน  รวมทั้งสิ้น 16 คัน คันละ  2,200.- บาท (ตั้งตาม
ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

   1.29 ส านักปลัดเทศบาลแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป     
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ โทรทัศน์ 
แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้วขอโอนเพ่ิม 32,900.- บาท 
คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 32,900.- บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED 
TV)  แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว จ านวน 1เครื่อง (ตั้งตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

   1.30 ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โรงงาน  รายการ เลื่อยโซ่ยนต์  โอนเพ่ิม  30,000.- บาท คงเหลือหลังโอน
เพ่ิม  30,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์จ านวน 1 เครื่อง (ตั้งตาม
ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

   1.31 ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ อ่ืน รายการ สัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแค็ปซูล แบบ LED ขอโอนเพ่ิม 
52,500.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 52,500.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
สัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแค็ปซูล แบบ LED จ านวน 3ชุด ราคาชุดละ 17,500.- บาท
(ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

   1.32 ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหาร
ทั่ ว ไป เกี่ ย วกั บ การรั กษ าความสงบ ภ าย ใน  งบ ลงทุ น  ห มวดค่ าครุภั ณ ฑ์          
ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง  รายการ หัวฉีดน้ าดับเพลิงชนิดปรับฝอย ขอโอนเพ่ิม  
30,000.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 30,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีด
น้ าดับเพลิงชนิดปรับฝอย จ านวน 1  เครื่อง  (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

   1.33 กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรับปรุงพ้ืนที่
บริเวณสนามฟุตซอล-หน้าสวนน้ าเทศบาลต าบลปลายพระยา  โดยการการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 เมตร ความยาว 68 เมตร พร้อมบ่อพักและถมดิน
หลั งท่อ (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ เทศบาลก าหนด) ขอโอนเพ่ิม  
200,000.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 200,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
พ้ืนที่บริเวณสนามฟุตซอล-หน้าสวนน้ าเทศบาลต าบลปลายพระยา 
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รายการ ดังนี้  
2.1 กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน

ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ ชั้นวางจ าหน่ายสินค้าสองด้าน ตั้งไว้ 35,000.-บาท 
คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 1,000.-บาท ขอโอนเพ่ิม 34,000.-บาท คงเหลือหลังโอน
เพ่ิม 35,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางจ าหน่ายสินค้าสองด้านจ านวน   
10 ตัว ราคาตัวละ 3,500.-บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

   2.2 กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์   ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว รายการ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งตั้งไว้ 19,000.- บาท คงเหลือก่อนโอนเพ่ิม 
600.- บาท ขอโอนเพ่ิม  37,400.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 38,000.- บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 4 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 
9,500.- บาท (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2561) 

       รวมโอนเพิ่ม จ านวน 1,040,100.- บาท 

        3. โอนลดจ านวน 4รายการ   ดังนี้  
3.1 กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร 

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) รายการเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,613,000.- บาท 
คงเหลือก่อนโอนลด 571,220.- บาท ขอโอนลด 77,400.- บาท คงเหลือหลังโอน
ลด 493,820.- บาท 

3.2 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) รายการ เงินเดือนพนักงาน 
ตั้งไว้ 3,055,000.- บาท คงเหลือก่อนโอนลด 823,220.- บาท ขอโอนลด  
300,000.- บาท คงเหลือหลังโอนลด 523,220.- บาท 

3.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  รายการ เงินเดือน
พนักงาน ตั้งไว้ 1,176,800.- บาท คงเหลือก่อนโอนลด 385,100.- บาท ขอโอน
ลด 262,700.- บาทคงเหลือหลังโอนลด 122,400.- บาท 

3.4 กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  รายการ 
เงิ น เดื อ น พ นั ก งาน  ตั้ ง ไว้  1 ,1 0 9 ,6 0 0 .- บ าท  ค ง เห ลื อ ก่ อ น โอน ล ด        
548 ,6 00 .- บ าท  ขอโอนลด  400 ,0 00 .- บ าท  คงเหลื อหลั งโอนลด     
148,600.- บาท 
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      รวมโอนลด จ านวน 1,040,100.- บาท 

รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2562 

เหตุผล 
   โอนเพ่ิม ข้อ 1.1-1.2 รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ติดผนัง 

เพ่ือทดแทนเครื่องเครื่องเดิมที่ใช้งานมานานเกิน 10 ปี 
   โอนเพ่ิม ข้อ 1.3 รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ติดผนัง เพ่ือ

ทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้งานมานานของอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งใช้เป็น
สถานที่รับคณะศึกษาดูงานและเป็นสถานที่ศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสุขภาวะวิทยา 

   โอนเพ่ิม ข้อ 1.4- 1.6 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือทดแทนเครื่องเดิม
ที่ใช้งานมานาน 

   โอนเพ่ิม ข้อ 1.7- 1.14 รายการ โต๊ะท างานและเก้าอ้ี  พัดลมติดฝาผนัง 
พัดลมติดฝ้าเพดาน แบบโคจร เพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุดเนื่องจากใช้งานมาเป็น
เวลานาน ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลปลายพระยา และเพ่ือสร้างความ
พร้อมในปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านหน้าอ าเภอ 
และบ้านหาดถั่ว 

   โอนเพ่ิม ข้อ 1.15รายการ พัดลมติดผนัง  เพ่ือใช้เป็นสถานที่รับคณะศึกษา
ดูงาน 

   โอนเพ่ิม ข้อ 1.16 – 1.18 รายการ เครื่องพิมพ์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โอนเพิ่ม ข้อ 1.19 –1.20 รายการ โทรศัพท์ เพื่อไว้ใช้บริการประชาชน ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โอนเพ่ิม ข้อ 1.21 – 1.22 รายการ เครื่องเสียง เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โอนเพิ่ม ข้อ 1.23 รายการ กล้องวงจรปิด เพื่อใช้ติดตั้งอาคารศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สินค้าเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งจะเปิดท าการในเดือนพฤศจิกายน 2562 

โอนเพ่ิม ข้อ 1 .24 - 1 .25 รายการ จอรับภาพ เครื่องมัลติมี เดีย
โปรเจคเตอร์ เพ่ือใช้รองรับคณะศึกษาดูงาน  และเพ่ือรองรับจัดประชุม 
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โอนเพ่ิม ข้อ 1.26 รายการ ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส  เพ่ือไว้บริการ
ประชาชน 

  โอนเพ่ิม ข้อ 1.27 รายการ ล าโพงฮอร์น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

    โอนเพิ่ม ข้อ 1.28 รายการ รถจักรยาน เพื่อไว้บริการประชาชน 

 โอนเพ่ิม ข้อ 1.29 รายการ โทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV)  เพ่ือใช้รองรับ
คณะศึกษาดูงาน  และเพ่ือรองรับการจัดประชุม 

โอนเพ่ิม ข้อ 1.30 -1.32 รายการ เลื่อยโซ่ยนต์ สัญญาณไฟฉุกเฉินชนิด
แค็ปซูล แบบ LED หัวฉีดน้ าดับเพลิงชนิดปรับฝอย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

   โอนเพ่ิม ข้อ 1.33 รายการ ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณสนามฟุตซอล-หน้าสวน
น้ าเทศบาลต าบลปลายพระยา เพ่ือความสวยงาม และรองรับผู้มาใช้บริการสวนน้ า
และสนามฟุตซอล 

 โอนเพ่ิม ข้อ 2.1 รายการชั้นวางจ าหน่ายสินค้าสองด้าน เพ่ือใช้จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สินค้าเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะเปิดท าการในเดือนพฤศจิกายน 2562 

โอนเพ่ิม ข้อ 2.2 รายการ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

    ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

  จึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยาพิจารณาต่อไป 
ประธาน สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี – 
ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุม ขณะนี้มี   

สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 6 ท่าน ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม 
ประธาน - สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 โปรดยกมือ 
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ที่ประชุม  สมาชิกอนุมัติ 5 คน ได้แก่ นายประภาศ ฉิมเรือง, นายฐิติกร เกกินะ,           
นายมีเกียรติ ชูเดชา, นายชัยชนะ ประพันธ์, นางสาวสุพรรษา สวนรักษา 

ประธาน - สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม    สมาชิกไม่รับหลักการ - ไม่มี - คน 
        - งดออกเสียง 1 คน ได้แก่ ประธานในที่ประชุม  
ประธาน สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยมติเสียงข้างมาก 
ประธาน   ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญครับ 
นายกเทศมนตรี   แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รายละเอียด 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่าน 
ประธาน สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะ ขอเชิญคับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี -   
ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเสนอต่อท่ีประชุมอีกเป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาล

ในวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 
ปิดการประชุมเวลา 11.45 น. 

 

 

 

   ลงชื่อ  
(นายประภาศ  ฉิมเรือง) 

                                                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 

                ผู้จดรายงานการประชุม 
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ลงชื่อ             

                (นายฐิติกร เกกินะ) 

     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

     

ลงชื่อ        
              (นายชัยชนะ ประพันธ์)     
      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                                      

 

 

ลงชื่อ             
                                                                       (นางสาวสุพรรษา สวนรักษา) 
        กรรมการตรวจรายงานการประชุม   

   

  สภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาล                        
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 

 

 

ลงชื่อ ..................................................         
     (นายนิยม  บัวเกตุ) 

     ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
 


