
เร่ิมประชุม  เวลา  09.00 น.

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายยุทธศักด์ิ ศรีษะเทียน ประธานสภา ยุทธศักด์ิ
2 นายหงษ์ ถนอมสัตย์ รองประธานสภาฯ หงษ์
3 ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก เลขานุการสภาฯ ชาติชาย
4 นายวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิฑูรย์
5 นายบุญล้อม หม่ีนจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญล้อม
6 นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนัญญา
7 นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตุ่น
8 นางสิริจรรยา พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สิริจรรยา
9 นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ส าเรียง
10 นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายฝน
11 นายประยูร พันธ์ุกุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประยูร
12 นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมัย

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
 -  -  -  -  -  -

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี อุดร
2 นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี โซเวียต
3 นายละมูล จีนทอง รองนายกเทศมนตรี ละมูล
4 นางด า ภูมิสถาน เลขานุการนายกเทศมนตรี ด า
5 นายค าดี แสงบัลลังค์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ค าดี
6 นายวีรพล กุดชัยภูมิ รองปลัดเทสบาล วีรพล
7 ผอ.กองคลัง บุณณดา
8 นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทับทิมทอง
9 นางสาวนิอร ชาติชนะ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นิอร
10 นางสกุลชภัสร์ คงสกุล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สกุลชภัสร์
11 นางขวัญพนม สถิตย์ชัย ผอ.กองการศึกษา ขวัญพนม
12 นางไพลิน มะลิดา หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ไพลิน

13 นางสาวสังวาล ข้ันชัยภูมิ หังหน้าฝ้ายบริหารงานคลัง สังวาล

14 นายสมชาย ปัญญากล้า นักจัดการงานท่ัวไป สมชาย
15 นางสาวสุภาภรณ์ บุญมา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน สุภาภรณ์

นางบุณณดา  จรภักดี สุทธิวงษ์

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2563

วันท่ี 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

รายช่ือผู้เข้าประชุม

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม
ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภา
ช่ือ   -  สกุล

ช่ือ   -  สกุล



วาระท่ีส าคัญ

ก่อนการประชุม ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 -  เชิญประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาเทศบาล

กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม

เร่ืองประธานแจ้งให้  เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ มีดังน้ี

ท่ีประชุมทราบ 1.1) แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ มีข้าราชการย้ายมาบรรจุใหม่ จ านวน 1 ท่าน

คือ นางสาวนิอร ชาติชนะ โอนย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม

เทศบาลต าบลลุ่มล าชี

1.2) แจ้งให้ท่ีประชุม เสนอการก าหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2563

จะก าหนดก่ีวัน และวันไหนบ้าง

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 

 - เสนอให้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 จ านวน 3 วัน คือวันท่ี 17,19 และ 26

เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

ผู้รับรอง  1. นางอนัญญา   ค าทวี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 2. นายส าเรียง ดุงสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบการก าหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3

ประจ าปี 2563 ตามท่ีนายบุญล้อม  หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 

เสนอให้มีการประชุมจ านวน 3 วัน คือวันท่ี 17,19 และ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม การก าหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2563 ตามมติ

ท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ี นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 

เสนอให้มีการประชุมจ านวน 3 วัน คือวันท่ี 17,19 และ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ระเบียบวารท่ี 2 ประธาน  -  ให้เลขานุการสภา ฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 

เร่ืองรับรองรายงาน คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2563 เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 ให้ท่ีประชุมทราบ

การประชุมคร้ังท่ีแล้ว ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - ทบทวนรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 

2563 ให้ท่ีประชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมท่ีแจกให้สมาชิก ตามระเบียบวาระท่ี

1-5  จ านวน 11 หน้า
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เร่ิมประชุม  เวลา  09.00 น.

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายยุทธศักด์ิ ศรีษะเทียน ประธานสภา ยุทธศักด์ิ
2 นายหงษ์ ถนอมสัตย์ รองประธานสภาฯ หงษ์
3 ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก เลขานุการสภาฯ ชาติชาย
4 นายวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิฑูรย์
5 นายบุญล้อม หม่ีนจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญล้อม
6 นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนัญญา
7 นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตุ่น
8 นางสิริจรรยา พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สิริจรรยา
9 นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ส าเรียง
10 นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายฝน
11 นายประยูร พันธ์ุกุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประยูร
12 นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมัย

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
 -  -  -  -  -  -

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี อุดร
2 นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี โซเวียต
3 นายละมูล จีนทอง รองนายกเทศมนตรี ละมูล
4 นางด า ภูมิสถาน เลขานุการนายกเทศมนตรี ด า
5 นายค าดี แสงบัลลังค์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ค าดี
6 นายวีรพล กุดชัยภูมิ รองปลัดเทสบาล วีรพล
7 ผอ.กองคลัง บุณณดา
8 นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทับทิมทอง
9 นางสาวนิอร ชาติชนะ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นิอร
10 นางสกุลชภัสร์ คงสกุล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สกุลชภัสร์
11 นางขวัญพนม สถิตย์ชัย ผอ.กองการศึกษา ขวัญพนม
12 นางไพลิน มะลิดา หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ไพลิน

13 นางสาวสังวาล ข้ันชัยภูมิ หังหน้าฝ้ายบริหารงานคลัง สังวาล

14 นายสมชาย ปัญญากล้า นักจัดการงานท่ัวไป สมชาย
15 นางสาวสุภาภรณ์ บุญมา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน สุภาภรณ์

นางบุณณดา  จรภักดี สุทธิวงษ์

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2563

วันท่ี 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

รายช่ือผู้เข้าประชุม

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม
ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภา
ช่ือ   -  สกุล

ช่ือ   -  สกุล



วาระท่ีส าคัญ

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม ตามท่ีบันทึกการประชุมในวาระท่ี 2 ในการรับรองรายงานการประชุม

คร้ังท่ีแล้ว กรณีท่ี ขาดตกและบกพร่องจะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและให้ถือว่า 

ท่ีประชุมได้มีมติให้การรับรองการประชุมท่ีผ่านมาแล้ว

ระเบียบวาระท่ี 3 3.1) รายงานสถานะการเงนิ รายงานรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563

เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ ประธาน  - มอบให้ผู้อ านวยการกองคลัง ช้ีแจ้ง

นางบุณณดา จรภักดี สุทธิวงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง

 - ตามรายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563

ซ่ึงม่ีรายละเอยีดดังน้ี

47,329,923.22    บาท

รายรับ(หมายเลข 1)

หมวดภาษีอากร 656.85 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต 1,213.50 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 67,791.42 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 12,674.11            บาท

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 4,666,137.00      บาท

4,748,472.88     บาท

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 83,250.00          บาท

4,831,722.88      บาท

เงินฝากกระทรวงการคลัง 1,645,600.00      บาท

ลูกหน้ีเงินยืม 6,320.00            บาท

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 0.00 บาท

ลูกหน้ีภาษีบ ารุงท้องท่ี 1,616.70             บาท

ลูกหน้ีอื่น ๆ 4,730.40             บาท

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 32,396.81           บาท

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 5% 114.45                บาท

เงินรับฝากประกันสัญญา 111,400.00          บาท

เงินรับฝากประกันสังคม 23,446.00           บาท

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น 441,653.40         บาท

เงินรับฝากอื่น ๆ 26,141.77            บาท

เจ้าหน้ีเงินสะสม 15,439.00           บาท

เงินสะสม 0.00 บาท
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ

จ านวนเงนิเดือนน้ีท่ีเกิดข้ึนจริงรายการ

ยอดยกมา

รวม

รวม



วาระท่ีส าคัญ

2,308,858.53     บาท

7,140,581.41      บาท

งบกลาง 1,718,285.00       บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 209,060.00         บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,471,865.00       บาท

ค่าตอบแทน 37,450.00           บาท

ค่าใช้สอย 77,630.00           บาท

ค่าวัสดุ 187,680.00         บาท

ค่าสาธารณูปโภค 80,621.62           บาท

ค่าครุภัณฑ์ 83,250.00          บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,798,000.00      บาท

เงินอุดหนุน 0.00 บาท

5,663,841.62      บาท

เงินฝากกระทรวงการคลัง 1,645,600.00      บาท

เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 0.00 บาท

ลูกหน้ีเงินยืม 22,484.00           บาท

ลูกหน้ีอื่นๆ 0.00 บาท

ลูกหน้ีเงินสะสม 15,439.00           บาท

รายจ่ายค้างจ่าย 0.00 บาท

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 1,682.16             บาท

เงินรับฝากประกันสัญญา 0.00 บาท

เงนิรับฝากประกันสังคม 22,946.00          บาท

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 441,653.40         บาท

เงินรับฝากอื่น ๆ 23,141.77            บาท

เงินสะสม 1,419,000.00       บาท

3,591,946.33      บาท

9,255,787.95     บาท

2,115,206.54-      บาท

45,214,716.68-    บาท

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

 -4-

สาระ/  มติท่ีส าคัญ

รายการ จ านวนเงนิเดือนน้ีท่ีเกิดข้ึนจริง

รวม

รวมรายรับ

รายจ่าย

รวม

รวม

รวมรายจ่าย

รายรับสูงกว่า (ต่ ากว่า) รายจ่าย

ยอดยกไป



วาระท่ีส าคัญ

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1 เร่ือง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย (โอนคร้ังท่ี 15) ประจ าปีงบประมาณ

เร่ืองเสนอเพ่ือ พ.ศ.2563

พิจารณา/อนุมัติ 4.1.1) การโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ จ านวน 36 รายการ 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 888,480 บาท

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ช้ีแจง

นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ

 - บัญชีการโอนเงินงบประมารรายจ่าย (โอนคร้ังท่ี 15) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ซ่ีงมีรายละเอยีด ดังน้ี

(1) จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (กองการศึกษาฯ) จ านวน 1 เคร่ือง

แผนงาน การศึกษา โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ  - 

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน การศึกษา โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับศึกษา

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 1 เคร่ือง 

สาระ/  มติท่ีส าคัญ

 -5-

-              

15,000.00     

15,000.00     

1,054,200.00 

374,760.00   

15,000.00     

359,760.00   

-              



วาระท่ีส าคัญ

คุณลักษณะเฉพาะ  - เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner

ภายในเคร่ืองเดียวกัน

 - มีความละเอยีดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า

18 หน้าต่อนาที(ppm)

 - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า

18 หน้าต่อนาที(ppm)

 - มีหน่วยการ์ดความจ า (Memory) ไม่น้อยกว่า 256 MB

 - สามารถสแกนเอกสารสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

 - มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

(2) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล (กองการศึกษา) 

จ านวน 1 เคร่ือง

แผนงาน การศึกษา โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ  - 

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน การศึกษา โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับศึกษา

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

1,054,200.00 

359,760.00   

 -6-

สาระ/  มติท่ีส าคัญ

22,000.00    

337,760.00   

-              

-              

22,000.00    

22,000.00     



วาระท่ีส าคัญ

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะเฉพาะ  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก  

(4 coer) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือดีกว่า ดังน้ี

1.) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ

(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz. และมีหน่วยประมวลผลด้าน

กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2.) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ

(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8GHz.

(3.) จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน (กองการศึกษา) จ านวน 3 ตัว 

แผนงาน การศึกษา โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ  - 

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน การศึกษา โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับศึกษา

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน

1,054,200.00 

337,760.00   

11,000.00     

 -7-

สาระ/  มติท่ีส าคัญ

326,760.00   



วาระท่ีส าคัญ

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน

(ส าหรับผู้อ านวยการกอง) จ านวน 1 ตัวๆ ละ 5,000 บาท 

หัวหน้าฝ่ายฯ จ านวน 2 ตัวๆละ 3,000 บาท

(4.) จัดซ้ือตู้จัดเก็บเอกสารชนิดรางเล่ือน (กองคลัง) จ านวน 1 ตัว

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป โอนออก

งาน บริหารท่ัวไป

งบ ด าเนินงาน

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ

โครงการ/รายการ ประเภทการจัดการเลือกต้ังของ อปท.ตามท่ีกฎหมายก าหนด

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป โอนเข้า

งาน บริหารงานคลัง

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการ/รายการ จัดซ้ือตู้จัดเก็บเอกสาร ขนิดรางเล่ือน

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

69,463.00    

86,566.00     

ประเภทรายจ่าย

-              

-              

69,463.00    

69,463.00     

-              

-              

11,000.00     

11,000.00      

 -8-

สาระ/  มติท่ีส าคัญ

499,509.00   

156,029.00   



วาระท่ีส าคัญ

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือตู้จัดเก็บเอกสาร

ชนิดรางเล่ือน (ขนาด 6 ตู้) จ านวน 1 หลัง

(5.) จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน (กองคลัง) จ านวน 1 ตัว

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป โอนออก

งาน บริหารงานคลัง

งบ ด าเนินงาน

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ

โครงการ/รายการ จัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ด าเนินการโครงการ

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป โอนเข้า

งาน บริหารงานคลัง

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 

(ส าหรับผู้อ านวยการกอง) จ านวน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท

 -9-

สาระ/  มติท่ีส าคัญ

ประเภทรายจ่าย

5,000.00       

5,000.00       

5,000.00      

-              

9,000.00       

-              

5,000.00      

5,000.00       



วาระท่ีส าคัญ

(6.) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล (ส านักปลัด) จ านวน 2 เคร่ือง

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป โอนออก

งาน บริหารท่ัวไป

งบ ด าเนินงาน

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ

โครงการ/รายการ ประเภทการจัดการเลือกต้ังของ อปท. ตามท่ีกฎหมายก าหนด

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไป

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง

คุณลักษณะเฉพาะ  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก  

(4 coer) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือดีกว่า ดังน้ี

1.) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ

(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz. และมีหน่วยประมวลผลด้าน

กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

 -10-
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ประเภทรายจ่าย

499,509.00   

86,566.00     

44,000.00    

42,566.00     

-              

-              

44,000.00    

44,000.00     



วาระท่ีส าคัญ

2.) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ

(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8GHz.

(7.) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

(ส านักปลัด) จ านวน 1 เคร่ือง

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน โอนออก

งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบ ด าเนินงาน

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์

ของคนในชาติ

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไป

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายมาต้ังจ่าย

ในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 

แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ

ประเภทรายจ่าย

30,000.00     

-              

-              

30,000.00     

17,000.00     

13,000.00     

โครงการ/รายการ

17,000.00     

17,000.00     

โครงการ/รายการ



วาระท่ีส าคัญ

คุณลักษณะเฉพาะ  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก  

(6 coer) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 

GHz. และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้

ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย

 - มีหน่วยประมวลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 

Memoryรวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9MB

 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด

อย่างหน่ึงหรือดีกว่า

(8.) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน (กองคลัง) จ านวน 1 เคร่ือง

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป โอนออก

งาน บริหารท่ัวไป

งบ ด าเนินงาน

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ

โครงการ/รายการ ประเภทการจัดการเลือกต้ังของ อปท. ตามท่ีกฎหมายก าหนด

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป โอนเข้า

งาน บริหารงานคลัง

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท17,000.00     

499,509.00   

42,566.00     

ประเภทรายจ่าย

17,000.00     

25,566.00     

-              

-              

17,000.00     
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วาระท่ีส าคัญ

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์

All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง 

คุณลักษณะเฉพาะ  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก  

(2 coer) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 

GHz. ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย

 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 

มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย

 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก

(External) จ านวน 1 หน่วย

 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 

3 ช่อง

 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์

 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 น้ิว 

ความละเอยีดแบบ FHD (1920x1080)

 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth

(9.) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 1 เคร่ือง

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป โอนออก

งาน บริหารท่ัวไป

งบ ด าเนินงาน

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ

โครงการ/รายการ ประเภทการจัดการเลือกต้ังของ อปท. ตามท่ีกฎหมายก าหนด

ประเภทรายจ่าย

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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วาระท่ีส าคัญ

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไป

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะเฉพาะ  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz 

และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความ

สามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย

 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 

ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย

 - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอยีดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว

 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 

3 ช่อง

499,509.00   

25,566.00     

16,000.00     

9,566.00      
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-              

-              

16,000.00     

16,000.00     



วาระท่ีส าคัญ

 - มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 

และ Bluetooth

(10.) จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 2 ตัว

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป โอนออก

งาน บริหารท่ัวไป

งบ ด าเนินงาน

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ

โครงการ/รายการ ประเภทการจัดการเลือกต้ังของ อปท. ตามท่ีกฎหมายก าหนด

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไป

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน

(ประธานสภาฯ) จ านวน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท,เก้าอี้ส านักงาน

(เจ้าหน้าท่ี) จ านวน 1 ตัวๆละ 3,000 บาท

5,000.00       

8,000.00      

13,000.00     
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ประเภทรายจ่าย

499,509.00   

9,566.00      

-              

8,000.00      

1,566.00       
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(11.) จัดซ้ือเก้าอี้จัดเล้ียง (งานกิจการสภา ส านักปลัด) จ านวน 20 ตัว

แผนงาน ส้รางความเข้มแข็งของชุมชน โอนออก

งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบ ด าเนินงาน

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์

ของคนในชาติ

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ด าเนินการโครงการ

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไป

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเก้าอี้จัดเล้ียง

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือเก้าอี้จัดเล้ียงประจ า

ห้องประชุมสภา จ านวน 20 ตัวๆละ 500 บาท

(12.) จัดซ้ือชุดโซฟารับแขก (ส านักปลัด) จ านวน 1 ชุด

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน โอนออก

งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบ ด าเนินงาน

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

2,000.00       
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ประเภทรายจ่าย

30,000.00     

13,000.00     

11,000.00     

โครงการ/รายการ

-              

-              

11,000.00     

11,000.00      
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รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ

โครงการ/รายการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ด าเนินการโครงการ

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไป

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการ/รายการ จัดซ้ือชุดโซฟารับแขก

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือชุดโซฟารับแขก 

จ านวน 1 ชุด

(13.) จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก (ส านักปลัด) จ านวน 1 หลัง

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน โอนออก

งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบ ด าเนินงาน

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน

แบบบูรณาการ

25,000.00    

25,000.00     

5,000.00       
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-              

-              

ประเภทรายจ่าย

30,000.00     

30,000.00     

25,000.00    

ประเภทรายจ่าย

โครงการ/รายการ
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งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ด าเนินการโครงการ

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน โอนเข้า

งาน บริหารเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการ/รายการ จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร

บานเล่ือนกระจก จ านวน 1 หลัง

(14.) จัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี (กองคลัง)

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป โอนออก

งาน บริหารงานคลัง

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ -

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

-              

4,500.00      

4,500.00       

258,617.00   

294,903.00   

2,003,880.00   

553,520.00   

7,500.00       

4,500.00      

3,000.00       

30,000.00     
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-              



วาระท่ีส าคัญ

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป โอนเข้า

งาน บริหารงานคลัง

งบ ด าเนินงาน

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ

โครงการ/รายการ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องโอน

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม / เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

(15.) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (กองสาธารณสุขฯ) จ านวน 1 เคร่ือง

แผนงาน สาธารณสุข โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ -

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน สาธารณสุข โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน

749,760.00   

157,730.00    

17,000.00     

140,730.00    

258,617.00   

358,617.00   
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ประเภทรายจ่าย

100,000.00    

100,000.00    
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งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

มาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะเฉพาะ  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า 

จ านวน 1 หน่วย

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 

มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย

 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์

 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จานวน 1 หน่วย

(16.) จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (กองสาธารณสุขฯ) จ านวน 1 เคร่ือง

แผนงาน สาธารณสุข โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ -

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

-              

-              

17,000.00     

17,000.00     
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749,760.00   

140,730.00    

4,300.00      

136,430.00    
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เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน สาธารณสุข โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

มาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 

ขาวด า

คุณลักษณะเฉพาะ  -  มีความละเอยีดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

 - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า

ต่อนาที (ppm)

 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

(17.) จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน (กองสาธารณสุข) จ านวน 2 ตัว

แผนงาน สาธารณสุข โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ -

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)
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-              

-              

4,300.00      

4,300.00       

749,760.00   

136,430.00    

8,000.00      
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งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน สาธารณสุข โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

มาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน

(ผู้อ านวยการกอง) จ านวน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท,ส าหรับเจ้าหน้าท่ีฯ

จ านวน 1 ตัวๆละ 3,000 บาท

(18.) จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบโล่ง ขนาด 4 ฟุต (กองสาธารณสุขฯ) จ านวน 2  หลัง

แผนงาน สาธารณสุข โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ -

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน สาธารณสุข โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์

8,000.00       

128,430.00    
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-              

-              

8,000.00      

749,760.00   

128,430.00    

8,000.00      

120,430.00    
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ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการ/รายการ จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบโล่ง ขนาด 4 ฟุต

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

มาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบโล่ง 3 ช้ัน 

ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตัวๆละ 4,000 บาท

(19.) จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนทึบสูง ขนาด 4 ฟุต (กองสาธารณสุขฯ) จ านวน 2 หลัง

แผนงาน สาธารณสุข โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ -

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน สาธารณสุข โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการ/รายการ จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนทึบสูง ขนาด 4 ฟุต

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท
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-              

-              

8,000.00      

8,000.00       

15,000.00     

15,000.00     

749,760.00   

120,430.00    

15,000.00     

105,430.00    

-              

-              



วาระท่ีส าคัญ

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

มาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือตู้หล็กจัดเก็บเอกสาร

บานเล่ือนทึบสูง ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 หลังๆละ 7,500 บาท

(20.) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (กองสวัสดิการสังคม)

จ านวน 1 เคร่ือง

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ -

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

มาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง
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213,237.74    

-              

17,000.00     

1,360,680.00 

230,237.74   

17,000.00     

-              

17,000.00     
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คุณลักษณะเฉพาะ  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า

จ านวน 1 หน่วย

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 

มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย

 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์

 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย

(21.) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล (กองสวัสดิการสังคม)

จ านวน 1 เคร่ือง

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ -

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

191,237.74    
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1,360,680.00 

213,237.74    

22,000.00    
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โครงการ/รายการ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

มาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 

ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะเฉพาะ  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 

จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี

1.) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ

(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล

ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2.) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 

ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย

 - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอยีดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว

 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

 -  มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 

และ Bluetooth

-              

-              

22,000.00    

22,000.00     

 -26-

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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(22.) จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifuncti on เลเซอร์ หรือ LED สี (กองสวัสดิการสังคมฯ)

จ านวน 1 เคร่ือง

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบ ด าเนินงาน

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพ่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

โครงการ/รายการ ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifuncti on เลเซอร์ หรือ LED สี

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

มาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifuncti on 

เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะเฉพาะ  - เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner

 ภายในเคร่ืองเดียวกัน

 - มีความละเอยีดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 

18 หน้าต่อนาที (ppm)

 - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 

18 หน้าต่อนาที (ppm)
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15,000.00     

15,000.00     

15,000.00     

-              

-              

-              

15,000.00     

15,000.00     
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 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB

 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้

 - มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

 - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า

 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา

 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน

ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้

 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

(23.) จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง (ราคารวมค่าติดต้ัง) ขนาด 24,000 บีทียู

(กองสวัสดิการสังคมฯ) จ านวน 1 เคร่ือง

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ -

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน
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1,360,680.00 

191,237.74    

28,000.00    

163,237.74    
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จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง (ราคารวมค่าติดต้ัง) 

ขนาด 24,000 บีทียู

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

มาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง 

(ราคารวมค่าติดต้ัง) ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

(24.) จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จ านวน 1 ตัว

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ -

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท14,000.00     

1,360,680.00 

163,237.74    

5,000.00      

158,237.74    
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โครงการ/รายการ

-              

9,000.00       

5,000.00      

-              

-              

28,000.00    

28,000.00     
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เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

มาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน

(ส าหรับผู้อ านวยการกอง) จ านวน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท

(25.) จัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคมฯ) จ านวน 1 ตัว

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ -

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการ/รายการ จัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

มาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์

จ านวน 1 ตัว
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1,360,680.00 

158,237.74    

3,500.00      

-              

-              

3,500.00      

3,500.00       

154,737.74    
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(26.) จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก (กองสวัสดิการสังคมฯ) จ านวน 1 ตัว

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ -

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการ/รายการ จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

มาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต

จ านวน 1 ตัว

(27.) จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ ขนาด 4 ฟุต (กองสวัสดิการสังคมฯ) จ านวน 1 หลัง

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ -

154,737.74    
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-              
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งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการ/รายการ จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ ขนาด 4 ฟุต

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

มาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ

ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 หลัง

(28.) จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟุต (กองสวัสดิการสังคมฯ)

จ านวน 1 หลัง

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ -

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

142,337.74    
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-              

-              

4,400.00      

4,400.00       

1,360,680.00 

142,337.74    

1,360,680.00 

146,737.74    

4,400.00      

4,500.00      

137,837.74    
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แผนงาน สังคมสงเคราะห์ โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการ/รายการ จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟุต

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

มาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือน

ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 หลัง

(29.) จัดซ้ือตู้เอกสาร 2 ช้ัน บนกระจก-ล่างทึบ ขนาด 3 ฟุต (กองสวัสดิการสังคม)

จ านวน 1 หลัง

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ -

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน
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-              

-              

4,500.00      

4,500.00       

1,360,680.00 

137,837.74    

8,500.00      

129,337.74    
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โครงการ/รายการ จัดซ้ือตู้เอกสาร 2 ช้ัน บนกระจก-ล่างทึบ ขนาด 3 ฟุต

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

มาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือตู้เอกสาร 2 ช้ัน 

บนกระจก-ล่างทึบ ขนาด 3 ฟุต จ านวน 1 หลัง

(30.) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (กองช่าง) จ านวน 1 เคร่ือง

แผนงาน เคหะและชุมชน โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ -

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน เคหะและชุมชน โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

-              

-              

8,500.00      

8,500.00       
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1,370,580.00 

617,460.00    

22,000.00    

595,460.00   

-              

-              

22,000.00    

22,000.00     
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เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

มาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะเฉพาะ  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz 

และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้

ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย

 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache

 Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี

หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวล

ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ า

หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้

หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 

มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย

 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์

 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย

(31.) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (กองช่าง) จ านวน 1 เคร่ือง

แผนงาน เคหะและชุมชน โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

 -35-
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ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ -

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน เคหะและชุมชน โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

มาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะเฉพาะ  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก(6 core)

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 

และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความ

สามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย

 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด

อย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี

หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวล

ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ า

หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

1,370,580.00 

595,460.00   

30,000.00    

565,460.00   
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-              

-              

30,000.00    

30,000.00     
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3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้

หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด

ไม่น้อยกว่า 8 GB

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย

 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์

 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จานวน 1 หน่วย

(32.) จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA (กองช่าง) จ านวน 1 เคร่ือง 

แผนงาน เคหะและชุมชน โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ -

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน เคหะและชุมชน โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA

สาระ/  มติท่ีส าคัญ

1,370,580.00 

565,460.00   

12,000.00     

553,460.00   
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งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

มาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะเฉพาะ  - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)

 - มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20%

 - มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10%

 - สามารถส ารองไฟฟ้าท่ี Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

(33.) จัดซ้ือเคร่ืองอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตร/นาที (กองช่าง) จ านวน 1 เคร่ือง

แผนงาน เคหะและชุมชน โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ -

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน เคหะและชุมชน โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเคร่ืองอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตร/นาที

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

12,000.00     

12,000.00     

-              

-              
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487,460.00   

-              

-              
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จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

มาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองงอัดอากาศ 

ขนาด 300 ลิตร/นาที จ านวน 1 เคร่ือง

(34.) จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต (กองช่าง) จ านวน 1 หลัง

แผนงาน เคหะและชุมชน โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ -

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน เคหะและชุมชน โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย งานบ้านงานครัว

โครงการ/รายการ จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

มาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 

จ านวน 1 หลัง 

66,000.00    

66,000.00     
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1,370,580.00 

487,460.00   

14,700.00     

472,760.00   

-              

-              

14,700.00     

14,700.00      
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(35.) จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู (กองช่าง) จ านวน 1 เคร่ือง

แผนงาน เคหะและชุมชน โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ -

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน เคหะและชุมชน โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

มาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง

ราคารวมค่าติดต้ัง ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

(36.) จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู (กองการศึกษาฯ) 

จ านวน 1 เคร่ือง

แผนงาน การศึกษา โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน
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1,370,580.00 

472,760.00   

28,000.00    

444,760.00    

-              

-              
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28,000.00     
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โครงการ/รายการ -

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน การศึกษา โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

มาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง

ราคารวมค่าติดต้ัง ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.1) เร่ือง การพิจารณาการโอน

งบประมาณรายจ่าย (โอนคร้ังท่ี 15) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ข้อ 4.1.1) การโอน

งบประมาณมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ จ านวน 36 ราการ งบประมาณรวมท้ังส้ิน

927,180 บาท

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีไม่มติเห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

1,054,200.00 

326,760.00   

24,000.00    

302,760.00   
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24,000.00    

24,000.00     
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4.2) เร่ือง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.2.1 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ

ประธาน  - ให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจง

ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย  ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - ช้ีแจง ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะได้มีการประชุมสภาเพ่ือจัดท าร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 โดยจะมีการประชุม ในเดือนสิงหาคม ของทุกปี 

ในการประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติจะมีการพิจารณา 3 วาระ คือ วาระท่ี 1  

ข้ันรับหลักการ,วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ข้ันลงมติเห็นชอบให้ตราเป็น 

เทศบัญญัติ ซ่ึงจะพิจารณา 3 วาระรวดไม่ได้ ดังน้ัน ในการประชุมสภาฯ คณะผู้บริหาร

จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ เพ่ือให้สภาฯพิจารณาตามข้ันตอนของกฎหมาย

ประธาน  - ให้นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี  เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรี

 - มอบให้รองนายกเทศมนตรี ช้ีแจง

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี

 - บัดน้ีถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี จะเสนอร่างเทศบัญญัติงบ

ประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีอกีคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี 

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลลลุ่มล าชีจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน

ได้รับทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ส่วนท่ี  1

ค าแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน มีสถานะการเงินดังน้ี  

     1.1.1  เงินฝากธนาคาร จ านวน 45,323,490.27 บาท

     1.1.2  เงินสะสม จ านวน 18,804,564.44 บาท

      1.1.3  เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 14,529,788.03 บาท

     1.1.4  รายการท่ีได้กันเงินไว้ แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย

จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

     1.1.5  รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน 

จ านวน 1 โครงการ รวม 90,500.00 บาท

1.2  เงินกู้คงค้าง จ านวน                                               -  บาท

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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2. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2563

(1)  รายรับจริง จ านวน 58,574,567.18    บาท

หมวดภาษีอากร จ านวน 15,269.10 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                   103,190.50จ านวน 70,082.25 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 125,815.76 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์                                            -จ านวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 45,500.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 19,068,923.02 บาท

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 39,248,977.05 บาท

(2) เงนิอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์           จ านวน 258,984.00 บาท

(3)  รายจ่ายจริง  จ านวน 45,307,239.55 บาท

งบกลาง จ านวน 18,079,661.53 บาท

งบบุคลากร จ านวน 16,229,459.93 บาท

งบด าเนินงาน จ านวน 6,333,758.09 บาท

งบลงทุน จ านวน 2,229,100.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,435,260.00 บาท

(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   274,423.00 บาท

(5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงนิสะสม   จ านวน 6,246,100.00 บาท

(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงนิทุนส ารองเงนิสะสม               จ านวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงนิกู้            จ านวน 0.00 บาท

ส่วนท่ี 2 

หลักการและเหตุผล

ด้านบริหารท่ัวไป

   -  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ยอดรวม 12,806,412.00 บาท

   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 520,000.00 บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม

  - แผนงานการศึกษา ยอดรวม 14,020,888.00 บาท

  - แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 2,153,240.00 บาท

  - แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 1,878,424.00 บาท

  - แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 5,470,604.00 บาท

  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                    ยอดรวม 60,000.00 บาท

ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564
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  - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   ยอดรวม 345,000.00 บาท

ด้านเศรษฐกิจ

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 5,483,000.00 บาท

 - แผนงานการเกษตร ยอดรวม 10,000.00 บาท

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

  -  แผนงานงบกลาง ยอดรวม 25,252,432.00 บาท

68,000,000.00 บาท

โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อาศัยอ านาจตามความใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ

ข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด

ชัยภูมิ

ข้อ 1.) เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2.) เทศบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน

68,000,000 บาท

ข้อ 4.) งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 68,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยีด

ตามแผนงาน ได้ดังน้ี

ด้านบริหารท่ัวไป

   -  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ยอดรวม 12,806,412.00 บาท

   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 520,000.00 บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม

  - แผนงานการศึกษา ยอดรวม 14,020,888.00 บาท

  - แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 2,153,240.00 บาท

  - แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 1,878,424.00 บาท

  - แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 5,470,604.00 บาท

  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                    ยอดรวม 60,000.00 บาท

  - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   ยอดรวม 345,000.00 บาท

ด้านเศรษฐกิจ

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 5,483,000.00 บาท

 - แผนงานการเกษตร ยอดรวม 10,000.00 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลลุ่มล าชี  อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน            ยอดรวม
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ด้านการด าเนินงานอ่ืน

  -  แผนงานงบกลาง ยอดรวม 25,252,432.00 บาท

68,000,000.00 บาท

ข้อ 5.) งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 0 บาท ดังน้ี

- ยอดรวม 0 บาท

ข้อ 6.) ให้นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชีปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็น

ไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ข้อ 7.) ให้นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน บาท  แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 95,500              บาท

 - ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 80,000               บาท

 - ภาษีป้าย จ านวน 13,000               บาท

 - อากรการฆ่าสัตว์ จ านวน 2,500                 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต          รวม 56,500              บาท

 - ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้                             จ านวน 3,000                 บาท

จ าหน่ายเน้ือสัตว์ 

 - ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาต                                    จ านวน 3,000                 บาท

การขายสุรา

 - ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 2,000                 บาท

 - ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือ จ านวน 500                   บาท

ส่ิงปฏิกูล

 - ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ จ านวน 500                   บาท

รับรองการแจ้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร

 - ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ัง จ านวน 500                   บาท

แผ่นป้ายประกาศ แผ่นปลิว  

 - ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับจดทะเบียนพาณิชย์                               จ านวน 600                   บาท

 - ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                             จ านวน 1,000                 บาท

 - ค่าปรับผู้กระท าความผิดหฎหมาย จ านวน 100                    บาท

จราจรทางบก

 - ค่าปรับการผิดสัญญา                                                         จ านวน 40,000               บาท

 - ค่าปรับอื่น ๆ จ านวน 500                   บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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 - ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ จ านวน 3,000                 บาท

กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

 - ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ี จ านวน 500                   บาท

หรือทางสาธารณะ 

 - ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร                         จ านวน 1,000                 บาท

 - ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดย จ านวน 200                   บาท

ใช้เคร่ืองขยายเสียง

 - ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จ านวน 100                    บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,600             บาท

 - ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี จ านวน 500                   บาท

 - ดอกเบ้ีย จ านวน 150,000             บาท

 - รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จ านวน 100                    บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 31,300              บาท

 - ค่าจ าหน่ายเศษของ จ านวน 1,000                 บาท

 - เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ จ านวน 100                    บาท

 - ค่าขายแบบแปลน จ านวน 100                    บาท

 - ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน 100                    บาท

 - รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จ านวน 30,000               บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000                บาท

 - ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 1,000                 บาท

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,933,660        บาท

 - ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน             จ านวน 350,000             บาท

 - ภาษีมูลค่าเพ่ิม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ                           จ านวน 7,800,000          บาท

 - ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                 จ านวน 3,500,000          บาท

 - ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                 จ านวน 153,560             บาท

 - ภาษีสรรพสามิต                                                  จ านวน 6,720,000          บาท

 - ค่าภาคหลวงแร่                                           จ านวน 40,000               บาท

 - ค่าภาคหลวงปิโตเลียม                                      จ านวน 70,000               บาท

 - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนลิขสิทธ์ินิติกรรม จ านวน 1,300,000           บาท

ตามประมวลกฏหมายท่ีดิน

 - ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จ านวน 100 บาท
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รวมรายได้หมวดภาษีอากรและภาษีจัดสรร        จ านวน 20,268,560        บาท

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงนิอุดหนุนท่ัวไป รวม 47,731,440        บาท

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการ                                       จ านวน 47,731,440          บาท

ตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

รวมท้ังส้ิน 68,000,000        บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 68,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี

จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป รวม 10,083,832         บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 2,722,580          บาท

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา             รวม 60,000               บาท

ความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวม 460,000             บาท

และระงับอัคคีภัย

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา            รวม 1,471,348            บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา       รวม 12,549,540         บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข          รวม 1,078,240           บาท

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่นๆ  รวม 1,075,000           บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์     รวม 1,788,424           บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์     รวม 90,000               บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน       รวม 3,821,000           บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,649,604           บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน รวม 60,000               บาท

ความเข้มแข็งของชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวมประมาณการรายรับ
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 160,000             บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 185,000             บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 5,483,000          บาท

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000               บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 25,252,432         บาท

รวมท้ังส้ิน 68,000,000        บาท

ร่างเทศบัญญัติท่ีคณะผู้บริหารได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ตามเอกสารท่ีแจกให้

สมาชิก น้ัน ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณา เพ่ือท่ีจะรับหลักการแห่งร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564 จึงขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณา

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - เสนอขอเล่ือนการประชุม ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.2 เร่ืองการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ข้อ 4.2.1 เร่ืองการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  

วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ ไปเป็นวันท่ี 19 สิงหาคม 2563

ผู้รับรอง 1. นายตุ่น ทุ่มพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

2. นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 2

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น หรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบตามท่ีนายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

ลุ่มล าชี เขต 1 ขอเล่ือนการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.2 เร่ือง การพิจารณาร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ข้อ 4.2.1 เร่ืองการพิจารณาร่าง

เทศบัญญัติ วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ ไปเป็นวันท่ี 19 สิงหาคม 2563

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ  จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 5 ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่น ๆ หรือไม่

เร่ืองอ่ืน ๆ นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - สอบถามเก่ียวกับตรวจรับงานจ้างตามโครงการต่าง ๆ ท่ีทางเทศบาลได้แต่งต้ังผู้น าชุมชน

ร่วมเป็นคณะกรรมตรวจรับงานจ้างน้ัน และในปัจจุบันยังใช้หนังสือหรือกฎระเบียบตัวเดิม

หรือไม่อย่างไร เพราะทางผู้น าได้สอบถามมา

งบประมาณรายจ่าย
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นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มชี เขต 2

 - สอบถามท่ีประชุม เก่ียวกับบึงโลโพ ณ สถานการณ์มวลน้ าตอนน้ีก็เร่ิมมีมากข้ึนพอสมควร

อยากฝากให้ทางผู้บริหาร ช่วยพิจารณาการแก้ไขและเร่งให้ความส าคัญกับน้ า 

อยากให้ปล่อยเข้าบึงโลโพ เพ่ือกักเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง อกีท้ังยังเป็นน้ าใช้ในการผลิต

น้ าประปา ถ้าผ่านส้ินเดือนกันยายนไปแล้วน้ าอาจจะมีไม่มาก ไม่พอเหมาะท่ีจะท านา 

ท าการเกษตรได้ จึงอยากให้ผู้บริหารหาแนวทางเพ่ือท่ีจะปล่อยน้ าเข้าบึงโลโพและกักเก็บน้ า

ไว้ใช้ในยามหน้าแล้งได้

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - สอบถามท่ีประชุม โครงการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการขยายคลองส่งน้ าข้ามล าห้วยหวาย

ก็ได้ด าเนินการใกล้จะแล้วเสร็จคงอกีไม่ก่ีวัน และฝากผู้บริหารประสานผู้น าหมู่บ้าน

ท่ีรางคลองส่งน้ าผ่านให้ช่วยกันท าความสะอาดรางน้ าเพ่ือท่ีจะได้ท าการทดสอบรางน้ าให้มี

ความสมบูรณ์และพร้อมท่ีจะใช้งานได้

ว่าท่ีร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - ขอช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ ว่าเม่ือก่อนเราจะให้ผู้น าเป็นกรรมการร่วมตรวจงานจ้างตาม

โครงการต่างๆด้วย และในปัจจุบันมีหนังสือหรือข้อระเบียบส่ังการให้ยกเลิกค าส่ังตัวน้ัน

ไปแล้ว

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี

 - ขอช้ีแจง ตามท่ีท่านสมาชิกสอบถามมาน้ัน จะได้น าเรียนท่านนายกเทศมนตรีทราบและ

เพ่ือท่ีจะได้หาแนวทางและวิธีแก้ไขให้ถูกต้อง เพ่ือปากท้องของพ่ีน้องประชาชนในต าบล

ลุ่มล าชี ให้อยู่ดี กินดี มีสุข

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่น ๆ หรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุม เวลา 12.45 น.

ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

(ชาติชาย    ใครกระโทก)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมว่าท่ี ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ



คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมคร้ังน้ีแล้ว เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2563

จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับน้ี สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้ให้รับรองแล้ว 

ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563

เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2563

ต าแหน่ง   ประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  

(นายยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน)

(นายสมัย  ป้อจัตุรัส

สายฝน  โสวิชัย กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสายฝน  โสวิชัย)

ประยูร  พันธ์ุกุ่ม กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายบุญล้อม  หม่ืนจิตร)

ตุ่น  ทุมพันธ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายตุ่น  ทุมพันธ์)

สมัย  ป้อจัตุรัส กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายประยูร พันธ์ุกุ่ม)

ยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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บุญล้อม  หม่ืนจิตร กรรมการตรวจรายงานการประชุม









7,140,581.41 



888480

888480















































































ได้ดังน้ี














