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   5.1 สำนักปลัดเทศบาล ขอโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ.2564 

  โอนลด 
 - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่ายเบี้ย  

    ยังชีพคนพิการ ตั้งไว้  2,844,000  บาท  คงเหลือ  544,600  บาท 
โอนลด  224,000  บาท 

 - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่ายเบี้ย  
   ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้  360,000 บาท คงเหลือ 174,500  บาท 

โอนลด  174,000  บาท 
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง                 

   ประเภทรายจ่ายอาคารต่างๆ  ค่าก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลบางเป้า  เพื ่อจ ่าย
   เป ็นค่าก่อสร ้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลบางเป้า ณ สำนักงานเทศบาลตำบล           
   บางเป้า  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้ 
    โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  398,000  บาท 

  ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
 ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่ าด ้ วยว ิ ธ ีก ารงบประมาณขององค ์กรปกคร อ ง                   

   ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
    ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ ่ม โอนลด              
   ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
   ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน   
มติที่ประชุม           
 

/5.2 กองช่าง... 
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 5.2 กองช่าง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 

  โอนลด งบบุคลากร กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
  การศึกษา หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน  
  ตั้งไว้ ๑0,000.-บาท คงเหลือ 10,000.-บาท  โอนลดจำนวน  10,000.- บาท  

  โอนลด  งบดำเนินงาน กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป  
  เกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าตอบแทน   ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
  นอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000.-บาท คงเหลือ 10,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  10,000.- บาท  
  โอนลด งบดำเนินงาน กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

  การศึกษา หมวดค่าตอบแทน  ประเภทรายจ่ายค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้ 120,000. -บาท  
  คงเหลือ 2,745.-บาท โอนลดจำนวน  2,745.- บาท  

  โอนลด  งบดำเนินงาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
  การศ ึกษา หมวดค ่าตอบแทน  ประเภทรายจ ่ายเง ินช ่วยเหล ือการศ ึกษาบ ุตร                  
  ตั้งไว้ 15,000. -บาท คงเหลือ 6,000. -บาท โอนลดจำนวน  6,000.- บาท  
   โอนลด  งบดำเนินงาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
   การศึกษา  หมวดค่าใช ้สอย ประเภทรายจ่ายค ่าบำร ุงร ักษาและซ่อมแซม                      
   ตั้งไว้ 15,000.-บาท คงเหลือ 4,062.-บาท   โอนลดจำนวน  4,000.- บาท  
   โอนลด  งบดำเนินงาน กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรยีน
   และประถมศึกษา  หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร     ตั้งไว้ 40,000.-บาท คงเหลือ 11,200. -บาท โอนลดจำนวน  11,200.- บาท
   โอนลด  งบดำเนินงาน กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียน   และประถมศึกษา  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทรายจ่ายค่าบริการไปรษณยี์  
   ตั้งไว้ 2,000.-บาท คงเหลือ 2,000.-บาท โอนลดจำนวน  2,000.- บาท 
   โอนลด  งบดำเนินงาน กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรยีน
   และประถมศึกษา  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทรายจ่ายค่าน้ำประปา                
   ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 10,000.-บาท คงเหลือ 4,502.34.-บาท   

  โอนลดจำนวน  4,500.- บาท  
  โอนลด   งบดำเน ินงาน กองการศ ึกษา  แผนงานการศาสนา ว ัฒนธรรมและ                

  นันทนาการ  งานก ีฬาและนันทนาการ  หมวดค่าว ัสด ุ  ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ                
  ตั้งไว้ 30,000.-บาท คงเหลือ 7,290.-บาท โอนลดจำนวน  7,000.- บาท   
  โอนลด  งบดำ เน ินงาน กองการศ ึ กษา  แผนงานการศาสนา ว ัฒนธรรมและ                  
  นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภท                   
  รายจ่ายค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้ 10,000.-บาท คงเหลือ 9,481.48.-บาท 

    โอนลดจำนวน  9,000.- บาท  
  โอนลด งบดำเนินงาน กองการศึกษา  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

  งานกีฬาและนันทนาการ  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทรายจ่ายค่าน้ำประปา ค่าน้ำ 
  บาดาล  ตั้งไว้ 10,000.-บาท คงเหลือ 10,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  10,000.- บาท  
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  โอนลด  งบดำ เน ินงาน กองการศ ึกษา  แผนงานการศาสนา ว ัฒนธรรมและ                
  นันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท ้องถิ ่น   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย            
  เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาครูสอนศาสนาอิสลาม  ตั้งไว้ 100,000.-บาท  
  คงเหลือ 38,000.-บาท โอนลดจำนวน  8,000.- บาท  

  โอนลด งบกลาง สำนักงานปลัด  แผนงานงบกลาง   งานงบกลาง หมวดงบกลาง  
  ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้ 310,000. -บาท                 
  คงเหลือ 51,694.-บาท โอนลดจำนวน  25,000.- บาท  

  โอนลด งบกลาง สำนักงานปลัด  แผนงานงบกลาง   งานงบกลาง หมวดงบกลาง  
  ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งไว้ 25,000.-บาท                      
  คงเหลือ 13,900.-บาท โอนลดจำนวน  13,900.- บาท  

  โอนลด  งบดำเน ินงาน สำน ักงานปล ัด  แผนงานการร ักษาความสงบภายใน                  
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  หมวดค่าตอบแทน  ประเภท 
  รายจ่ายค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้ 50,000.-บาท คงเหลือ 23,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  23,000.- บาท  
  โอนลด  งบดำเน ินงาน สำน ักงานปล ัด  แผนงานการร ักษาความสงบภายใน                 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท  
  รายจ ่ายเก ี ่ยวเน ื ่องก ับการปฏิบ ัต ิราชการท ี ่ ไม ่ เข ้าล ักษณะรายจ ่ายหมวดอ ื ่นๆ                
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ 15,000.-บาท คงเหลือ 12,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  12,000.- บาท  
  โอนลด  งบดำเน ินงาน สำน ักงานปล ัด  แผนงานการร ักษาความสงบภายใน                   

  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย 
  ค่าตอบแทนผู ้ปฏ ิบ ัต ิราชการอันเป็นปประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
  ตั้งไว้ 50,000.-บาท คงเหลือ 10,100. -บาท 

  โอนลดจำนวน  10,100.- บาท  
  โอนลด  งบดำเน ินงาน สำน ักงานปล ัด  แผนงานการร ักษาความสงบภายใน                    

  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย  
  เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการ             
  ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  ตั้งไว้ 20,000.-บาท  
  คงเหลือ 12,500.-บาท โอนลดจำนวน  12,500.- บาท  

  โอนลด งบดำเน ินงาน สำนักงานปล ัด  แผนงานสร ้างความเข ้มแข ็งของชุมชน              
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
  เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการ             
  ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในท้องถ่ิน ตั้งไว้ 30,000.-บาท คงเหลือ                    
  30,000.-บาท โอนลดจำนวน  30,000.- บาท 

 
 
 
 
 
 

/โอนลด... 
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  โอนลด งบดำเน ินงาน สำนักงานปล ัด  แผนงานสร ้างความเข ้มแข ็งของชุมชน               
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
  เก ี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบ ัติราชการที ่ ไม ่เข้าล ักษณะรายจ ่ายหมวดอื ่นๆ  โครงการ             
  รณรงค ์ป ้ อ งก ั นและแก ้ ไขป ัญหายา เสพต ิด  ต ั ้ ง ไ ว ้  15 ,000. -บาท  คง เหลือ                   
  15,000.-บาท โอนลดจำนวน  15,000.- บาท  

  โอนลด  งบดำเน ินงาน สำนักงานปล ัด  แผนงานสร ้างความเข ้มแข ็งของชุมชน               
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
  เก ี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบ ัติราชการที ่ ไม ่เข้าล ักษณะรายจ ่ายหมวดอื ่นๆ  โครงการ             
  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ                
  สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งไว้ 30,000.-บาท คงเหลือ 30,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  30,000.- บาท  
 โอนลด  งบดำเน ินงาน สำนักงานปล ัด  แผนงานสร ้างความเข ้มแข ็งของชุมชน              

  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
  เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการอบรม 
  และพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี  ตั้งไว้ 20,000.-บาท คงเหลือ 20,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  20,000.- บาท  
 โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร   

  หมวดค่าว ัสด ุ  ประเภทรายจ่ายว ัสด ุการเกษตร  ต ั ้ งไว ้  10 ,000. -บาท คงเหลือ                        
  7,150.-บาท โอนลดจำนวน  7,150.- บาท  

  โอนลด  งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทรายจ่ายค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้ 300,000.-บาท           
  คงเหลือ 37,254.67.-บาท โอนลดจำนวน  37,254.- บาท  

  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  ห มวดค ่ า ส า ธ า ร ณ ู ป โภค   ป ร ะ เ ภทร ายจ ่ า ยค ่ า น ้ ำ ป ร ะป า  ค ่ า น ้ ำ บ าดา ล                         
   ตั้งไว้ 55,000.-บาท คงเหลือ 21,366.25.-บาท 

 โอนลดจำนวน  21,366.- บาท  
 โอนลด งบดำเนนิงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบรหิารทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทรายจ่ายค่าบรกิารโทรศัพท์  ตั้งไว้ 15,000.-บาท  
  คงเหลือ 9,910.36.-บาท โอนลดจำนวน  9,910.- บาท  

  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุสำนักงาน  ตั้งไว้ 180,000.-บาท                    
  คงเหลือ 15,326.-บาท โอนลดจำนวน  15,326.- บาท  

  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้ 10,000.-บาท                
  คงเหลือ 2,507.-บาท โอนลดจำนวน  2,507.- บาท  

  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้ 30,000.-บาท   
  คงเหลือ 5,500.-บาท โอนลดจำนวน  5,500.- บาท 

 
 

/โอนลด... 
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  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000.-บาท                        
  คงเหลือ 7,355.-บาท โอนลดจำนวน  7,355.- บาท  

  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้ 60,000. -บาท  
  คงเหลือ 30,200.-บาท 

 โอนลดจำนวน  30,200.- บาท  
  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้ 10,000.-บาท  
  คงเหลือ 2,700.-บาท โอนลดจำนวน  2,700.- บาท  

  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 90,000.-บาท                    
  คงเหลือ 6,020.-บาท โอนลดจำนวน  6,020.- บาท  

  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป    
  หมวดค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุอื่น ตั้งไว้ 10,000.-บาท คงเหลือ 1,535.-บาท 

 โอนลดจำนวน  1,535.- บาท 
      โอนลด งบบุคลากร สำนักงานปล ัด แผนงานบร ิหารท ั ่วไป งานบร ิหารท ั ่วไป                                                                                     

  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินอื่นๆ ตั้งไว้ 5,000.-บาท               
  คงเหลือ 5,000.-บาท โอนลดจำนวน  5,000.- บาท  

  โอนลด  งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป   
  หมวดค ่าใช ้สอย ประเภทรายจ ่ายเพ ื ่ อ ให ้ ได ้มาซ ึ ่ งบร ิการ  ค ่ าใช ้จ ่ ายในการ                         
  ทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง ตั้งไว้ 20,000.-บาท คงเหลือ 3,917.๐5.-บาท 

 โอนลดจำนวน  3,917.- บาท  
  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป   

   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
   รายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน  ตั้งไว้ 10,000.-บาท 
   คงเหลือ 10,000.-บาท โอนลดจำนวน  10,000.- บาท  

  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ ่ายหมวดอ ื ่นๆ ค ่าใช ้จ ่ายในการเด ินทางไปราชการ ต ั ้ งไว ้  27 ,000. -บาท              
  คงเหลือ 26,433.-บาท โอนลดจำนวน  23,733.- บาท  

  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ตั้งไว้ 350,000.-บาท                        
  คงเหลือ 3,266.-บาท โอนลดจำนวน  3,266.- บาท  

  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ   ตั้งไว้ 40,000.-บาท  
  คงเหลือ 27,361. -บาท  โอนลดจำนวน  27,361.- บาท 

 
 

/โอนลด... 
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  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม  
  จริยธรรม  ตั้งไว้ 10,000.-บาท คงเหลือ 10,000.-บาท 

  โอนลดจำนวน  10,000.- บาท  
  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  ร า ย จ ่ า ยห มว ดอ ื ่ น ๆ  โ ค ร ง ก า ร ศ ี ล ธ ร ร ม นำ ส ู ่ ค ว า มส ำ เ ร ็ จ ใน ก า ร ท ำ ง าน                                
   ตั้งไว้ 11,000.-บาท คงเหลือ 11,000.-บาท โอนลดจำนวน  11,000.- บาท 

  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ่ายหมวดอื่นๆ อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษา 
  ความปลอดภัย ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้าและ  
  นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า ตั้งไว้ 40,000.-บาท คงเหลือ 7,523.-บาท 

 โอนลดจำนวน  7,523.- บาท  
  โอนลด งบบุคลากร กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง                   

  ห ม ว ด เ ง ิ น เ ด ื อ น ( ฝ ่ า ย ป ร ะ จ ำ )  ป ร ะ เ ภ ท ร า ย จ ่ า ย เ ง ิ น เ ด ื อ น พ น ั ก ง า น                              
   ตั้งไว้ 1,985,920.-บาท คงเหลือ 524,680.-บาท  

  โอนลดจำนวน  410,000.- บาท 
  โอนลด  งบบ ุคลากร  กองคล ั ง  แผนงานบร ิหารท ั ่ ว ไป  ง านบร ิห าร งานคลั ง                    

  หมวดเ ง ิ น เด ื อน (ฝ ่ ายประจำ )  ประ เภทรายจ ่ ายค ่ าตอบแทนพน ัก ง านจ ้ า ง                     
  ตั้งไว้ 663,120.-บาท คงเหลือ 90,597.-บาท โอนลดจำนวน  35,000.- บาท 
  โอนลด  งบดำเน ินงาน กองคล ั ง แผนงานบร ิหารท ั ่ วไป  งานบร ิหารงานคลัง                 
  หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
  ตั้งไว้ 30,000.-บาท คงเหลือ 30,000.-บาท โอนลดจำนวน  30,000.- บาท 

  โอนลด  งบดำเน ินงาน กองคล ั ง แผนงานบร ิหารท ั ่ วไป  งานบร ิหารงานคลัง                 
  หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 20,000.-บาท  
  คงเหลือ 20,000.-บาท โอนลดจำนวน  20,000.- บาท 

  โอนลด  งบดำเน ินงาน กองคล ั ง แผนงานบร ิหารท ั ่ วไป  งานบร ิหารงานคลัง                
   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
   รายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 200,000.-บาท 
   คงเหลือ 119,142.-บาท โอนลดจำนวน  119,142.- บาท 

  โอนลด  งบดำเน ินงาน กองคล ั ง แผนงานบร ิหารท ั ่ วไป  งานบร ิหารงานคลัง                 
  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้  20,000.-บาท                 
  คงเหลือ 20,000.-บาท โอนลดจำนวน  20,000.- บาท 

  โอนลด งบดำเนินงาน กองคลัง แผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด             
  ค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่ายค่าบริการไปรษณีย์  ตั้งไว้ 40,000.-บาท              
  คงเหลือ 35,395.-บาท โอนลดจำนวน  30,000.- บาท 

 
 

/โอนลด... 
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  โอนลด  งบบ ุคลากร กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                  

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภท              
  รายจ่ายเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 1,260,000.-บาท คงเหลือ 119,800.-บาท 

 โอนลดจำนวน  16,640.- บาท 
  โอนลด  งบบ ุคลากร กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                  

  งานบร ิหารทั ่วไปเก ี ่ยวก ับสาธารณสุข   หมวดเง ินเด ือน(ฝ ่ายประจำ) ประเภท               
  รายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตั้งไว้ 50,000.-บาท คงเหลือ 37,475.-บาท 

 โอนลดจำนวน  36,660.- บาท 
  โอนลด  งบบ ุคลากร กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                   

  งานบร ิหารทั ่วไปเก ี ่ยวก ับสาธารณสุข   หมวดเง ินเด ือน(ฝ ่ายประจำ) ประเภท              
  รายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 960,000.-บาท คงเหลือ 73,800.-บาท 

 โอนลดจำนวน  5,660.- บาท 
  โอนลด  งบบ ุคลากร กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                  

  งานบริหารทั่วไปเกี ่ยวกับสาธารณสุข   หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย             
  เง ินเพิ ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั ้งไว้ 100 ,000.-บาท คงเหลือ   22,000.-บาท             
  โอนลดจำนวน  15,000.- บาท 

  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน               
  ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตั้งไว้ 50,000.-บาท  
  คงเหลือ 32,250.-บาท โอนลดจำนวน  32,250.- บาท 

  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข               
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน               
  การปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการ ต ั ้ งไว ้  40 ,000. -บาท คงเหลือ 14 ,400.-บาท           
  โอนลดจำนวน  13,000.- บาท 

  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข               
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือ
  การศึกษาบุตร ตั้งไว้ 6,000.-บาท คงเหลือ 1,200.-บาท  

          โอนลดจำนวน  1,200.- บาท 
  โอนลด งบดำเนินงาน 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
  สาธารณสุข หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมา 
  บริการปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ ตั้งไว้ 120,000.-บาท คงเหลือ 7,050.-บาท 

 โอนลดจำนวน  7,050.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                  

  งานบริหารท ั ่วไปเก ี ่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าใช ้สอย ประเภทรายจ่ายเพื ่อให้              
  ไ ด ้ ม าซ ึ ่ ง บ ร ิ ก า ร  ค ่ า จ ้ า ง เ ห ม าบ ร ิ ก า ร ปฏ ิ บ ั ต ิ ง าน ค นง า นปร ะจ ำ ร ถ ข ย ะ                                       
  ตั้งไว้  20,000.-บาท คงเหลือ 5,600.-บาท 

 โอนลดจำนวน  5,600.- บาท 
 
 

/โอนลด... 
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  โอนลด  งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม แผนงานสาธารณสุข                 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง             
  บริการ ตั้งไว้ 50,000.-บาท คงเหลือ 3,959.09.-บาท 

 โอนลดจำนวน  3,959.- บาท 
  โอนลด  งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                 

  งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี ่ยวเนื่อง                  
  กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการป้องกันและควบคุม       
  โรคติดต่อ  ตั้งไว้ 40,000.-บาท คงเหลือ 18,321.50.-บาท 

 โอนลดจำนวน  18,321.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข              

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง 
  กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการบริหารจัดการ 
  ขยะโดยใช้หลัก 3R ตามนโยบาย “จังหวัดตรังสะอาด” ตั้งไว้ 800,000.-บาท  
  คงเหลือ 36,210.50.-บาท โอนลดจำนวน  36,210.- บาท 

  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายค่า             
  บำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 150,000.-บาท คงเหลือ 4,800.50.-บาท 

 โอนลดจำนวน  3,689.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข               

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับ 
  การรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 25,000.-บาท คงเหลือ 4,425.-บาท 

 โอนลดจำนวน  4,425.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข              

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ 
  การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  ตั้งไว้ 100,000.-บาท คงเหลือ 4,337.-บาท 

 โอนลดจำนวน  4,337.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข               

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายวัสดุ  
  ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 50,000.-บาท คงเหลือ 25,630.-บาท 

 โอนลดจำนวน  25,630.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุเช้ือเพลิง 
  และหล่อลื่น ตั้งไว้ 200,000.-บาท คงเหลือ 3,575.51.-บาท 

 โอนลดจำนวน  3,575.- บาท 
 
 
 

/โอนลด... 
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  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข              
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุ  
  วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 20,000.-บาท คงเหลือ 2,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  2,000.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่าย 
  ค่าบริการไปรษณีย์  ตั้งไว้ 1,500.-บาท คงเหลือ 1,500.-บาท 

 โอนลดจำนวน  1,500.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข               

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุการเกษตร 
  ตั้งไว้ 10,000.-บาท คงเหลือ 9,230.-บาท 

 โอนลดจำนวน  9,230.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข             

   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื ่น  หมวดค่าตอบแทน ประเภท
รายจ่าย   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   ตั้งไว้ 204,000.-บาท คงเหลือ 7,2.00.-บาท 

   โอนลดจำนวน  1,200.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข              

  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื ่น  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย                   
  เกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม ่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื ่นๆ โครงการสัตว์                  
  ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตร์ พลเอกหญิง                 
  พลเร ือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ ้าฟ้าจ ุฬาภรณ์วลัย                   
  ล ั ก ษ ณ ์ อ ั ค ร ร า ช ก ุ ม า ร ี  ก ร ม พ ร ะ ศ ร ี ส ว า ง ค ว ั ฒ น า  ว ร ข ั ต ต ิ ย ร า ช น า รี                                                     
  ตั้งไว้ 55,000.-บาท คงเหลือ 1,557.-บาท 

 โอนลดจำนวน  1,557.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข              

  งานศูนย์บริการสาธารณสุข หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื ่อให้ได้มาซึ ่งบริการ                
  ค่าจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข   ตั้งไว้ 144,400.-บาท  
  คงเหลือ 31,660.-บาท โอนลดจำนวน  31,660.- บาท 

  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                  
  งานศูนย์บริการสาธารณสุข หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื ่อให้ได้มาซึ ่งบริการ                
  ค่าจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ ตั้งไว้ 215,000.-บาท                       
  คงเหลือ 10,500.-บาท โอนลดจำนวน  10,500.- บาท 

  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข              
  งานศูนย ์บร ิการสาธารณส ุข หมวดค่าว ัสด ุ  ประเภทรายจ ่ายว ัสด ุว ิทยาศาสตร์                         
  การแพทย์ ตั้งไว้ 100,000.-บาท คงเหลือ 12,334.59.-บาท 

 โอนลดจำนวน  12,334.- บาท 
 
 

/โอนลด... 
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  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                      
  งานศูนย ์บร ิการสาธารณส ุข หมวดค่าว ัสด ุ  ประเภทรายจ ่ายว ัสด ุคอมพิวเตอร์               
  ตั้งไว้ 20,000.-บาท คงเหลือ 3,400.-บาท 

 โอนลดจำนวน  3,400.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน  กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                        

  งานศูนย ์บร ิการสาธารณส ุข หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ ่ายค ่าไฟฟ้า                
  ตั้งไว้ 40,000.-บาท คงเหลือ 9,514.18.-บาท โอนลดจำนวน  4,514.- บาท 

  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                
  งานศูนย์บริการสาธารณสุข หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่ายค่าน้ำประปา                 
  ค่าน้ำบาดาล  ตั้งไว้ 6,000.-บาท คงเหลือ 3,136.68.-บาท 

 โอนลดจำนวน  2,136.- บาท 
  โอนลด งบบุคลากร กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั ่วไป               

  เกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย                   
  เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,110,000.-บาท คงเหลือ 84,870.-บาท 

 โอนลดจำนวน  1,800.- บาท 
  โอนลด งบบุคลากร กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั ่วไป                 

  เกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย                
  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตั้งไว้ 25,000.-บาท คงเหลือ 18,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  18,000.- บาท 
  โอนลด งบบุคลากร กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั ่วไป                

  เกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย                 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 582,000.-บาท คงเหลือ 50,120.-บาท 

 โอนลดจำนวน  1,160.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร                   

  ทั ่วไปเก ี ่ยวก ับอ ุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย                    
  ค ่ า ต อ บ แ ท น ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น น อ ก เ ว ล า ร า ช ก า ร  ต ั ้ ง ไ ว ้  1 0 ,000. - บ า ท                           
   คงเหลือ 10,000.-บาท โอนลดจำนวน  10,000.- บาท 

  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร                     
  ทั ่วไปเกี ่ยวกับอ ุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าตอบแทน  ประเภทรายจ่าย               
  ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 150,000.-บาท คงเหลือ 4,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  4,000.- บาท 
  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั ่วไป               

  เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าตอบแทน  ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือ 
  การศึกษาบุตร ตั้งไว้ 35,000.-บาท คงเหลือ 12,495.-บาท 

 โอนลดจำนวน  12,495.- บาท 
 
 
 
 

/โอนลด... 
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  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร                    
  ทั่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื ่อให้                 
  ได ้มาซ ึ ่ งบร ิการ ค ่ าจ ้ าง เหมาบร ิการต ิดต ั ้ งซ ่อมแซมบำร ุ งร ักษาระบบประปา                  
  ตั้งไว้ 150,000.-บาท คงเหลือ 25,150.-บาท 

 โอนลดจำนวน  25,150.- บาท 
  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร                    

  ทั่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื ่อให้            
  ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 200,000.-บาท คงเหลือ 52,505.58.-บาท 

 โอนลดจำนวน  52,000.- บาท 
  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร              

  ทั่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื ่อให้                  
  ไ ด ้ ม า ซ ึ ่ ง บ ร ิ ก า ร  ค ่ า จ ้ า ง เ ห ม า บ ร ิ ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ข ั บ ร ถ บ ร ร ท ุ กห กล้ อ                                         
  ตั้งไว้ 105,000.-บาท คงเหลือ 15,700.-บาท 

 โอนลดจำนวน  5,000.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร                    

  ท ั ่ วไปเก ี ่ยวก ับอ ุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค ่าใช ้สอย ประเภทรายจ ่าย                          
  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้ 300,000.-บาท คงเหลือ 8,530.50.-บาท 

 โอนลดจำนวน  8,530.- บาท 
  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร                    

  ทั ่วไปเก ี ่ยวกับอ ุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าว ัสด ุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุ                         
  ก่อสร้าง  ตั้งไว้ 170,000.-บาท คงเหลือ 41,345.-บาท   

  โอนลดจำนวน  41,345.- บาท 
  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร                     

  ทั ่วไปเก ี ่ยวกับอ ุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าว ัสด ุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุ                            
  ยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้ 50,000.-บาท คงเหลือ 50,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  50,000.- บาท 
  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร                     

  ทั ่วไปเก ี ่ยวกับอ ุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าว ัสด ุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุ                            
  เช้ือเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 120,000.-บาท คงเหลือ 20,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  20,000.- บาท 
  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร                   

  ทั่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุอื ่นๆ                   
  ตั้งไว้ 10,000.-บาท คงเหลือ 10,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  10,000.- บาท 
  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร                    

  ทั่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่าย                 
  ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 220,000.-บาท คงเหลือ 1,138.31-บาท 

 โอนลดจำนวน  1,138.- บาท 
 
 

/โอนลด... 
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  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร                   
  ทั่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทรายจ่าย                 
  ค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 3,000.-บาท คงเหลือ 3,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  3,000.- บาท 
  โอนลด  งบลงท ุน กองช่าง  แผนงานอ ุตสาหกรรมและการโยธา งานก ่อสร ้าง                

  โครงสร ้างพื ้นฐาน หมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก ่อสร ้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร ้างสิ่ง            
  สาธารณูปโภค ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ  
  บุคคลภายนอก ตั้งไว้ 100,000.-บาท คงเหลือ 100,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  100,000.- บาท 
  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวด            

  ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายการจ้างเหมาระบบไฟฟ้า  
  ตั้งไว้ 330,000.-บาท คงเหลือ 97,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  97,000.- บาท 
  โอนลด งบบุคลากร กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

  เคหะและชุมชน หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน              
  พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 333,400.-บาท คงเหลือ 37,340.-บาท 

 โอนลดจำนวน  9,435.- บาท 
  โอนลด งบบุคลากร กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

  เคหะและชุมชน หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของ 
  พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 10,000.-บาท คงเหลือ 8,435.-บาท 

 โอนลดจำนวน  8,000.- บาท 
  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวด           

  ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้ 20,000.-บาท              
  คงเหลือ 20,000.-บาท โอนลดจำนวน  20,000.- บาท 

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับ

 อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายจ่ายค่า
 จัดซื ้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน  (ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า)  
 จำนวน 1 คัน ราคา 2,000,000 บาท จัดซื ้อตามราคาท้องตลาด เนื ่องจากเป็น
 รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนา ท ้ อ ง ถ่ิ น 
 (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  หน้า 4 มีคุณลักษณะดังนี้ 

  1. เป็นรถขุดไฮดรอลิคขนาดเล็ก 
  2. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 
  3. ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ 
 
 
 
 
 

/ข้อกฎหมาย... 
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 ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
 ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน              

   ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด  ที่ทำให้ 
   ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
   ของสภาท้องถ่ิน  
มติที่ประชุม           
 5.3 กองช่าง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  โอนลด งบกลาง สำนักงานปลัด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  หมวดงบกลาง  
  ประเภทรายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้  ๑2,007,220.-บาท                       
  คงเหลือ 403,820.๐๐.-บาท โอนลดจำนวน  403,820.- บาท  

  โอนลด งบกลาง สำนักงานปลัด  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวดงบกลาง   
  ประเภทรายจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ  ตั้งไว้ 2,844,000.-บาท                           
  คงเหลือ 333,800.-บาท โอนลดจำนวน  333,800.- บาท 

  โอนลด งบกลาง สำนักงานปลัด  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวดงบกลาง   
  ประเภทรายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตั้งไว้ 360,000.-บาท                          
  คงเหลือ 174,500.-บาท โอนลดจำนวน  174,500.- บาท  

  โอนลด งบบุคลากร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
  การศึกษา หมวดเง ินเด ือน (ฝ ่ายประจำ) ประเภทรายจ ่ายเง ินเด ือนพนั กงาน                 
  ตั้งไว้ 787,650.-บาท คงเหลือ 43,991.-บาท 

 โอนลดจำนวน  37,380.- บาท  
  โอนลด งบดำเนินงาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ 

  ประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบ ัติราชการที่              
  ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
  ตั้งไว้ 1,185,000.-บาท คงเหลือ 198,540.-บาท 

 โอนลดจำนวน  198,500.- บาท  
 โอนลด งบดำเนนิงาน กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน 

  และประถมศึกษา  หมวดค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้   
  880,000.-บาท คงเหลือ 52,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  52,000.- บาท  
 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

งบลงทุน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและ สิ ่งก่อสร้าง 
 ประเภทรายจ่ายค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค  โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
 สายแหลมม่วง – ควนทองสีห์  เป็นเงิน 1,200,000.- บาท  

โอนเพ่ิมจำนวน  1,๒00,๐๐๐.00.- บาท 
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 ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
 ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน              

   ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ 
   ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
   ของสภาท้องถ่ิน 
มติที่ประชุม           
 
  5.4 กองการศึกษา ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 

  โอนลด 
 - แผนงานการศึกษา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่า            

   ใช ้สอย  ประเภทรายจ ่าย เก ี ่ ยวเน ื ่ องก ับการปฏ ิบ ัต ิ ราชการท ี ่ ไม ่ เข ้ าล ักษณะ                  
   รายจ ่ายหมวดอ ื ่นๆ ค ่ าใช ้จ ่ ายในการเด ินทาง ไปราชการ งบประมาณต ั ้ ง ไ ว้                    
   200,000 บาท คงเหลือ 20,134.60 บาท โอนลด  20,134 บาท 

 - แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวด                
   เง ินอ ุดหนุน ประเภทเง ินอ ุดหนุนส่วนราชการ อ ุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน                  
   งบประมาณตั้งไว้ 1,200,000.- บาท คงเหลือ 43,440.- บาท  

 โอนลด 43,440 บาท 
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและ               

   ส ิ ่ งปลูกสร ้าง ประเภทรายจ่ายค ่าก่อสร ้างส ิ ่งปลูกสร ้างต่างๆ โครงการก่อสร ้าง               
   เสาธงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนทองสีห์ หมู่ที่ 6 งบประมาณตั้งไว้ 60,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนทองสีห์ หมู่ที่ 6 

  ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
 ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน              

   ท้องถ ิ ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก ้ไขเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ                   
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที ่ทำให้               
   ล ั กษณะ  ปร ิ ม าณ  ค ุณภาพเปล ี ่ ยน   หร ื อ โอนไปต ั ้ งจ ่ าย เป ็นรายการใหม่                                
   ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

  
มติที่ประชุม           
 
  
 
 
 

 
 

/5.5 กองการศึกษา... 
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   5.5  กองการศึกษา ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 
   โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน ห ม ว ด ค่ า             
   ใ ช ้ ส อย  ป ร ะ เ ภทรายจ ่ า ย เพ ื ่ อ ให ้ ไ ด ้ ม าซ ึ ่ ง บร ิ ก า ร  ร ายจ ่ า ย เ พ ื ่ อ ให ้ ได ้ ม า                                    
   ซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ 40,000.- บาท คงเหลือ 39,568.- บาท  
   ขอโอนลด 39,568.-บาท 
                              โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา            
   งบลงท ุน หมวดค ่าคร ุภ ัณฑ์   ประเภทคร ุภ ัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ ค ่ าต ิดตั้ง                 
   กล้องวงจรปิด จำนวน 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณที่ตั้งไว้ 39,568.-บาท   
   เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด จำนวน 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก 
   เล็กบ้านบ้านป่าเตียว โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 39,568.- บาท 

  ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
 ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน              

   ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
   ข้อ 27 การโอนเง ินงบประมาณรายจ่ายในงบลงท ุน  โดยการโอนเพ ิ ่ม โอนลด                       
   ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
   ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
มติที่ประชุม  .................................................................................................... 
   5.6 ญัตติการมอบเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จากนายณรงค์ ชูเกิด จำนวน 1 เครื่อง 
   ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-T810W มูลค่า 7,500.-บาท 
   ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 
      หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่ กค(กวจ)0405.2/020147 ลงวันที ่ 18 พฤษภาคม             
   2561  เรื ่องข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจ ัดจ้างและการ            
   บริหารพัสดุภาครัฐ(พ.ศ.2560) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ                    
   จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 
     1. กรณีข้อหารือ 1 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ               
   พ.ศ.2560 มาตรา 3 บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
   การบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนด               
   ใดๆ ของ หน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้”ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ  
   มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุสำหรับกรณีอื่นที่มิได้เกี่ยวกับการ
   จัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  
   เมื ่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีที ่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ ์แก่องค์กรปกครองส่วน                
   ท้องถิ ่น(อปท.) หรือให้สิทธิอันเกี ่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู ้ดุแลพัสดุนั ้น ถ้าการ                    
   กระทำดังกล่าวมีเงื ่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน            
   จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั ้นๆ ได้ต่อเมื ่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหาร              
   ราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่ได้รับ
   พัสดุมาแล้ว จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
   การบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” ต่อไป 
มติที่ประชุม  .................................................................................................... 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
มติที่ประชุม  .................................................................................................... 

/บันทึก... 
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บันทึกการประชุม 
 

เริ่มประชมุ เวลา 10.00 น. 

  นายวรัศกรณ์  สุดสาคร เลขานุการสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลบางเป้า               
ผู ้มาประชุมที ่ได้ลงลายมือชื ่อซึ ่งไว้มีสมาชิก  เข้าร่วมประชุมทั ้งหมด 12 คน มีผู ้มาประชุมครบองค์ประชุม                          
ให้เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม 
  เรียนเชิญ นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ขึ ้นทำหน้าที ่ประธานในที่ประชุมและตรวจดูว่าสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ เพื่อ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมในลำดับต่อไป 
  นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาล เรียนนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า รองนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเปา้ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 สมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบางเป้า เพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ครับ 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
(ประธานสภาเทศบาล) -ไม่มี- 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล) 2.1 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  
   เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯท่านใด ประสงค์จะแก้ไข หรือ 
   เพิ่มเติมข้อความใดบ้างครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ ผู้ใดรับรองโปรดยกมือ
   ด้วยครับ 
มติท่ีประชุม  รับรอง 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม(ไม่ม)ี 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องทีเ่สนอใหม่(ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล)  
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเพื่อพจิารณา การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 
(ประธานสภาเทศบาล) 5.1 สำนักปลัดเทศบาล ขอโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ.2564 
   โอนลด - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่ายเบี้ยยังชีพ
   คนพิการ ตั้งไว้ 2,844,000 บาท คงเหลอื 544,600 บาท โอนลด  224,000  บาท 

 - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่ายเบี้ยยังชีพ 
   ผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้  360,000 บาท คงเหลือ 174,500  บาท 

โอนลด  174,000  บาท 
 
 
 
 
 

/โอนตั้งจ่าย... 
 
 



-18- 
 

 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง                 

   ประเภทรายจ่ายค่าอาคารต่างๆ  ค่าก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลบางเป้า เพื่อจ่าย
   เป็นค่าก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลบางเป้า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเป้า   
   รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้ 
    โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  398,000  บาท 

  ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
 ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่ าด ้ วยว ิ ธ ีก ารงบประมาณขององค ์กรปกคร อ ง                   

   ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
    ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ ่ม โอนลด              
   ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
   ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน   
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครับ  
น.ส.สุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน ตลอดจนหัวหน้าส่วน
(นักวิเคราะห์ฯ)  ราชการ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุพิชชา ล ีลาเมธวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน               
   ชำนาญการ ขอชี้แจงการโอนงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   จำนวนเงิน 398,000 บาท เพื ่อเป็นค่าก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลบางเป้า               
   เป็นไปตามนโยบายท่านนายกเทศมนตรี บริเวณด้านหน้า ณ สำนักงานเทศบาลตำบล              
   บางเป้า          
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่       ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ       - เสียง 
  งดออกเสียง   2    คน(ประธานสภาเทศบาล,นายสุพัฒน์ฯ) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่       มติท่ีประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 398,000 บาท  
(ประธานสภาเทศบาล) ค่าก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลบางเป้า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเป้า   
   
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่       5.2 กองช่าง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 
(ประธานสภาเทศบาล) โอนลด งบบุคลากร กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

  การศึกษา หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน  
  ตั้งไว้ ๑0,000.-บาท คงเหลือ 10,000.-บาท  โอนลดจำนวน  10,000.- บาท  

  โอนลด  งบดำเนินงาน กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป  
  เกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าตอบแทน   ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
  นอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000.-บาท คงเหลือ 10,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  10,000.- บาท  
  โอนลด งบดำเนินงาน กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

  การศึกษา หมวดค่าตอบแทน  ประเภทรายจ่ายค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้ 120,000. -บาท  
  คงเหลือ 2,745.-บาท โอนลดจำนวน  2,745.- บาท  

  โอนลด  งบดำเนินงาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
  การศ ึกษา หมวดค ่าตอบแทน  ประเภทรายจ ่ายเง ินช ่วยเหล ือการศ ึกษาบ ุตร                  
  ตั้งไว้ 15,000. -บาท คงเหลือ 6,000. -บาท โอนลดจำนวน  6,000.- บาท   

/โอนลด... 
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  โอนลด  งบดำเนินงาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

  การศึกษา  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                       
  ตั้งไว้ 15,000.-บาท คงเหลือ 4,062.-บาท   โอนลดจำนวน  4,000.- บาท   
  โอนลด  งบดำเนินงาน กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน 
  และประถมศึกษา  หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   
  ตั้งไว้ 40,000.-บาท คงเหลือ 11,200. -บาท โอนลดจำนวน  11,200.- บาท 
  โอนลด  งบดำเนินงาน กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน 
  และประถมศึกษา  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทรายจ่ายค่าบริการไปรษณีย์   
  ตั้งไว้ 2,000.-บาท คงเหลือ 2,000.-บาท โอนลดจำนวน  2,000.- บาท  
  โอนลด  งบดำเนินงาน กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน 
  และประถมศึกษา  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทรายจ่ายค่าน้ำประปา                 
  ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 10,000.-บาท คงเหลือ 4,502.34.-บาท   

  โอนลดจำนวน  4,500.- บาท  
  โอนลด   งบดำเน ินงาน กองการศ ึกษา  แผนงานการศาสนา ว ัฒนธรรมและ                

  นันทนาการ  งานก ีฬาและนันทนาการ  หมวดค่าว ัสด ุ  ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ                
  ตั้งไว้ 30,000.-บาท คงเหลือ 7,290.-บาท โอนลดจำนวน  7,000.- บาท   
  โอนลด  งบดำ เน ินงาน กองการศ ึ กษา  แผนงานการศาสนา ว ัฒนธรรมและ                  
  นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภท                   
  รายจ่ายค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้ 10,000.-บาท คงเหลือ 9,481.48.-บาท 

    โอนลดจำนวน  9,000.- บาท  
  โอนลด งบดำเนินงาน กองการศึกษา  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

  งานกีฬาและนันทนาการ  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทรายจ่ายค่าน้ำประปา ค่าน้ำ 
  บาดาล  ตั้งไว้ 10,000.-บาท คงเหลือ 10,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  10,000.- บาท  
  โอนลด  งบดำ เน ินงาน กองการศ ึกษา  แผนงานการศาสนา ว ัฒนธรรมและ                

  นันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท ้องถิ ่น   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย            
  เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาครูสอนศาสนาอิสลาม  ตั้งไว้ 100,000.-บาท  
  คงเหลือ 38,000.-บาท โอนลดจำนวน  8,000.- บาท  

  โอนลด งบกลาง สำนักงานปลัด  แผนงานงบกลาง   งานงบกลาง หมวดงบกลาง  
  ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้ 310,000. -บาท                 
  คงเหลือ 51,694.-บาท โอนลดจำนวน  25,000.- บาท  

  โอนลด งบกลาง สำนักงานปลัด  แผนงานงบกลาง   งานงบกลาง หมวดงบกลาง  
  ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งไว้ 25,000.-บาท                      
  คงเหลือ 13,900.-บาท โอนลดจำนวน  13,900.- บาท  

  โอนลด  งบดำเน ินงาน สำน ักงานปล ัด  แผนงานการร ักษาความสงบภายใน                  
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  หมวดค่าตอบแทน  ประเภท 
  รายจ่ายค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้ 50,000.-บาท คงเหลือ 23,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  23,000.- บาท  
 

/โอนลด... 
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  โอนลด  งบดำเน ินงาน สำน ักงานปล ัด  แผนงานการร ักษาความสงบภายใน                 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท  
  รายจ ่ายเก ี ่ยวเน ื ่องก ับการปฏิบ ัต ิราชการท ี ่ ไม ่ เข ้าล ักษณะรายจ ่ายหมวดอ ื ่นๆ                
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ 15,000.-บาท คงเหลือ 12,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  12,000.- บาท  
  โอนลด  งบดำเน ินงาน สำน ักงานปล ัด  แผนงานการร ักษาความสงบภายใน                   

  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย 
  ค่าตอบแทนผู ้ปฏ ิบ ัต ิราชการอันเป็นปประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
  ตั้งไว้ 50,000.-บาท คงเหลือ 10,100. -บาท 

  โอนลดจำนวน  10,100.- บาท  
  โอนลด  งบดำเน ินงาน สำน ักงานปล ัด  แผนงานการร ักษาความสงบภายใน                    

  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย  
  เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการ             
  ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  ตั้งไว้ 20,000.-บาท  
  คงเหลือ 12,500.-บาท โอนลดจำนวน  12,500.- บาท  

  โอนลด งบดำเน ินงาน สำนักงานปล ัด  แผนงานสร ้างความเข ้มแข ็งของชุมชน              
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
  เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการ             
  ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในท้องถ่ิน ตั้งไว้ 30,000.-บาท คงเหลือ                    
  30,000.-บาท โอนลดจำนวน  30,000.- บาท 

  โอนลด งบดำเน ินงาน สำนักงานปล ัด  แผนงานสร ้างความเข ้มแข ็งของชุมชน               
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
  เก ี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบ ัติราชการที ่ ไม ่เข้าล ักษณะรายจ ่ายหมวดอื ่นๆ  โครงการ             
  รณรงค ์ป ้ อ งก ั นและแก ้ ไขป ัญหายา เสพต ิ ด  ตั้ ง ไ ว ้  15 ,000. -บาท  คง เหลือ                   
  15,000.-บาท โอนลดจำนวน  15,000.- บาท  

  โอนลด  งบดำเน ินงาน สำนักงานปล ัด  แผนงานสร ้างความเข ้มแข ็งของชุมชน               
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
  เก ี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบ ัติราชการที ่ ไม ่เข้าล ักษณะรายจ ่ายหมวดอื ่นๆ  โครงการ             
  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ                
  สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งไว้ 30,000.-บาท คงเหลือ 30,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  30,000.- บาท  
 โอนลด  งบดำเน ินงาน สำนักงานปล ัด  แผนงานสร ้างความเข ้มแข ็งของชุมชน              

  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
  เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการอบรม 
  และพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี  ตั้งไว้ 20,000.-บาท คงเหลือ 20,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  20,000.- บาท  
 
 
 

/โอนลด... 
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 โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร   

  หมวดค่าว ัสด ุ  ประเภทรายจ่ายว ัสด ุการเกษตร  ต ั ้ งไว ้  10 ,000. -บาท คงเหลือ                        
  7,150.-บาท โอนลดจำนวน  7,150.- บาท  

  โอนลด  งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทรายจ่ายค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้ 300,000.-บาท           
  คงเหลือ 37,254.67.-บาท โอนลดจำนวน  37,254.- บาท  

  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  ห มวดค ่ า ส า ธ า ร ณ ู ป โภค   ป ร ะ เ ภทร ายจ ่ า ยค ่ า น ้ ำ ป ร ะป า  ค ่ า น ้ ำ บ าดา ล                         
   ตั้งไว้ 55,000.-บาท คงเหลือ 21,366.25.-บาท 

 โอนลดจำนวน  21,366.- บาท  
 โอนลด งบดำเนนิงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบรหิารทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทรายจ่ายค่าบรกิารโทรศัพท์  ตั้งไว้ 15,000.-บาท  
  คงเหลือ 9,910.36.-บาท โอนลดจำนวน  9,910.- บาท  

  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุสำนักงาน  ตั้งไว้ 180,000.-บาท                    
  คงเหลือ 15,326.-บาท โอนลดจำนวน  15,326.- บาท  

  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้ 10,000.-บาท                
  คงเหลือ 2,507.-บาท โอนลดจำนวน  2,507.- บาท  

  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้ 30,000.-บาท   
  คงเหลือ 5,500.-บาท โอนลดจำนวน  5,500.- บาท  

  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000.-บาท                        
  คงเหลือ 7,355.-บาท โอนลดจำนวน  7,355.- บาท  

  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้ 60,000. -บาท  
  คงเหลือ 30,200.-บาท 

 โอนลดจำนวน  30,200.- บาท  
  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้ 10,000.-บาท  
  คงเหลือ 2,700.-บาท โอนลดจำนวน  2,700.- บาท  

  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 90,000.-บาท                    
  คงเหลือ 6,020.-บาท โอนลดจำนวน  6,020.- บาท  

  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป    
  หมวดค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุอื่น ตั้งไว้ 10,000.-บาท คงเหลือ 1,535.-บาท 

 โอนลดจำนวน  1,535.- บาท 
 

/โอนลด... 
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      โอนลด งบบุคลากร สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั ่วไป  งานบร ิหารทั ่วไป                                                                                     

  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินอื่นๆ ตั้งไว้ 5,000.-บาท               
  คงเหลือ 5,000.-บาท โอนลดจำนวน  5,000.- บาท  

  โอนลด  งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  หมวดค ่าใช ้สอย ประเภทรายจ ่ายเพ ื ่ อ ให ้ ได ้มาซ ึ ่ งบร ิการ   ค ่ าใช ้จ ่ ายในการ                         
  ทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง ตั้งไว้ 20,000.-บาท คงเหลือ 3,917.๐5.-บาท 

 โอนลดจำนวน  3,917.- บาท  
  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน  ตั้งไว้ 10,000.-บาท  
  คงเหลือ 10,000.-บาท โอนลดจำนวน  10,000.- บาท  

  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ ่ายหมวดอ ื ่นๆ ค ่าใช ้จ ่ายในการเด ินทางไปราชการ ต ั ้ งไว ้  27 ,000. -บาท              
  คงเหลือ 26,433.-บาท โอนลดจำนวน  23,733.- บาท  

  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ตั้งไว้ 350,000.-บาท                        
  คงเหลือ 3,266.-บาท โอนลดจำนวน  3,266.- บาท  

  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ   ตั้งไว้ 40,000.-บาท  
  คงเหลือ 27,361. -บาท  โอนลดจำนวน  27,361.- บาท 

  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม  
  จริยธรรม  ตั้งไว้ 10,000.-บาท คงเหลือ 10,000.-บาท 

  โอนลดจำนวน  10,000.- บาท  
  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  ร า ย จ ่ า ยห มว ดอ ื ่ น ๆ  โ ค ร ง ก า ร ศ ี ล ธ ร ร ม นำ ส ู ่ ค ว า มส ำ เ ร ็ จ ใน ก า ร ท ำ ง าน                                
   ตั้งไว้ 11,000.-บาท คงเหลือ 11,000.-บาท โอนลดจำนวน  11,000.- บาท 

  โอนลด งบดำเนินงาน สำนักงานปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ่ายหมวดอื่นๆ อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษา 
  ความปลอดภัย ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้าและ  
  นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า ตั้งไว้ 40,000.-บาท คงเหลือ 7,523.-บาท 

 โอนลดจำนวน  7,523.- บาท  
 

/นาย... 
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   โอนลด งบบุคลากร กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
   หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,985,920.-บาท 

  คงเหลือ 524,680.-บาท  
  โอนลดจำนวน  410,000.- บาท 

นายวรัศกรณ์ สุดสาคร  โอนลด งบบุคลากร กองคลัง แผนงานบริหารทั ่วไป  งานบริหารงานคลัง                    
(เลขานุการสภาเทศบาล) หมวดเ ง ิ น เด ื อน (ฝ ่ ายประจำ )  ประ เภทรายจ ่ ายค ่ าตอบแทนพน ัก ง านจ ้ า ง                     
   ตั้งไว้ 663,120.-บาท คงเหลือ 90,597.-บาท โอนลดจำนวน  35,000.- บาท 
   โอนลด  งบดำเน ินงาน กองคล ั ง แผนงานบร ิหารท ั ่ วไป  งานบร ิหารงานคลัง                 
   หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
   ตั้งไว้ 30,000.-บาท คงเหลือ 30,000.-บาท โอนลดจำนวน  30,000.- บาท 

  โอนลด  งบดำเน ินงาน กองคล ั ง แผนงานบร ิหารท ั ่ วไป  งานบร ิหารงานคลัง                 
  หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 20,000.-บาท  
  คงเหลือ 20,000.-บาท โอนลดจำนวน  20,000.- บาท 

  โอนลด  งบดำเน ินงาน กองคล ั ง แผนงานบร ิหารท ั ่ วไป  งานบร ิหารงานคลัง                
   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
   รายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 200,000.-บาท 
   คงเหลือ 119,142.-บาท โอนลดจำนวน  119,142.- บาท 

  โอนลด  งบดำเน ินงาน กองคล ั ง แผนงานบร ิหารท ั ่ วไป  งานบร ิหารงานคลัง                 
  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 20 ,000.-บาท                 
  คงเหลือ 20,000.-บาท โอนลดจำนวน  20,000.- บาท 

  โอนลด งบดำเนินงาน กองคลัง แผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด             
  ค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่ายค่าบริการไปรษณีย์  ตั้งไว้ 40,000.-บาท              
  คงเหลือ 35,395.-บาท โอนลดจำนวน  30,000.- บาท 

  โอนลด  งบบ ุคลากร กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                  
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภท              
  รายจ่ายเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 1,260,000.-บาท คงเหลือ 119,800.-บาท 

 โอนลดจำนวน  16,640.- บาท 
  โอนลด  งบบ ุคลากร กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                  

  งานบร ิหารทั ่วไปเก ี ่ยวก ับสาธารณสุข   หมวดเง ินเด ือน(ฝ ่ายประจำ) ประเภท               
  รายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตั้งไว้ 50,000.-บาท คงเหลือ 37,475.-บาท 

 โอนลดจำนวน  36,660.- บาท 
  โอนลด  งบบ ุคลากร กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                   

  งานบร ิหารทั ่วไปเก ี ่ยวก ับสาธารณสุข   หมวดเง ินเด ือน(ฝ ่ายประจำ) ประเภท              
  รายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 960,000.-บาท คงเหลือ 73,800.-บาท 

 โอนลดจำนวน  5,660.- บาท 
  โอนลด  งบบ ุคลากร กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                  

  งานบริหารทั่วไปเกี ่ยวกับสาธารณสุข   หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย             
  เง ินเพิ ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั ้งไว้ 100 ,000.-บาท คงเหลือ   22 ,000.-บาท             
  โอนลดจำนวน  15,000.- บาท 

 
/โอนลด... 
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  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน               
  ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตั้งไว้ 50,000.-บาท  
  คงเหลือ 32,250.-บาท โอนลดจำนวน  32,250.- บาท 

  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข               
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน               
  การปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการ ต ั ้ งไว ้  40 ,000. -บาท คงเหลือ 14 ,400.-บาท           
  โอนลดจำนวน  13,000.- บาท 

  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข               
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือ
  การศึกษาบุตร ตั้งไว้ 6,000.-บาท คงเหลือ 1,200.-บาท  

          โอนลดจำนวน  1,200.- บาท 
  โอนลด งบดำเนินงาน 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
  สาธารณสุข หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมา 
  บริการปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ ตั้งไว้ 120,000.-บาท คงเหลือ 7,050.-บาท 

 โอนลดจำนวน  7,050.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                  

  งานบริหารท ั ่วไปเก ี ่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าใช ้สอย ประเภทรายจ่ายเพื ่อให้              
  ไ ด ้ ม าซ ึ ่ ง บ ร ิ ก า ร  ค ่ า จ ้ า ง เ ห ม าบ ร ิ ก า ร ปฏ ิ บ ั ต ิ ง าน ค นง า นปร ะจ ำ ร ถ ข ย ะ                                       
  ตั้งไว้  20,000.-บาท คงเหลือ 5,600.-บาท 

 โอนลดจำนวน  5,600.- บาท 
  โอนลด  งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม แผนงานสาธารณสุข                 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง             
  บริการ ตั้งไว้ 50,000.-บาท คงเหลือ 3,959.09.-บาท 

 โอนลดจำนวน  3,959.- บาท 
  โอนลด  งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                 

  งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี ่ยวเนื่อง                  
  กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการป้องกันและควบคุม       
  โรคตดิต่อ  ตั้งไว้ 40,000.-บาท คงเหลือ 18,321.50.-บาท 

 โอนลดจำนวน  18,321.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข              

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง 
  กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการบริหารจัดการ 
  ขยะโดยใช้หลัก 3R ตามนโยบาย “จังหวัดตรังสะอาด” ตั้งไว้ 800,000.-บาท  
  คงเหลือ 36,210.50.-บาท โอนลดจำนวน  36,210.- บาท 

  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายค่า             
  บำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 150,000.-บาท คงเหลือ 4,800.50.-บาท 

 โอนลดจำนวน  3,689.- บาท 
 

/โอนลด... 



-25- 
 

  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข               
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับ 
  การรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 25,000.-บาท คงเหลือ 4,425.-บาท 

 โอนลดจำนวน  4,425.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข              

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ 
  การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  ตั้งไว้ 100,000.-บาท คงเหลือ 4,337.-บาท 

 โอนลดจำนวน  4,337.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข               

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายวัสดุ  
  ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 50,000.-บาท คงเหลือ 25,630.-บาท 

 โอนลดจำนวน  25,630.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุเช้ือเพลิง 
  และหล่อลื่น ตั้งไว้ 200,000.-บาท คงเหลือ 3,575.51.-บาท 

 โอนลดจำนวน  3,575.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข              

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุ  
  วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 20,000.-บาท คงเหลือ 2,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  2,000.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่าย 
  ค่าบริการไปรษณีย์  ตั้งไว้ 1,500.-บาท คงเหลือ 1,500.-บาท 

 โอนลดจำนวน  1,500.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข               

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวดค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุการเกษตร 
  ตั้งไว้ 10,000.-บาท คงเหลือ 9,230.-บาท 

 โอนลดจำนวน  9,230.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข             

   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื ่น  หมวดค่าตอบแทน ประเภท
รายจ่าย   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   ตั้งไว้ 204,000.-บาท คงเหลือ 7,200.-บาท 

   โอนลดจำนวน  1,200.- บาท 
 
 
 
 
 
 

/โอนลด... 
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  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข              

  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื ่น  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย                   
  เกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม ่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื ่นๆ โครงการสัตว์                 
  ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตร์ พลเอกหญิง                
  พลเร ือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ ้าฟ้าจ ุฬาภรณ์วลัย                   
  ล ั ก ษ ณ ์ อ ั ค ร ร า ช ก ุ ม า ร ี  ก ร ม พ ร ะ ศ ร ี ส ว า ง ค ว ั ฒ น า  ว ร ข ั ต ต ิ ย ร า ช น า รี                                                     
  ตั้งไว้ 55,000.-บาท คงเหลือ 1,557.-บาท 

 โอนลดจำนวน  1,557.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข              

  งานศูนย์บริการสาธารณสุข หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื ่อให้ได้มาซึ ่งบริการ                
  ค่าจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข   ตั้งไว้ 144,400.-บาท  
  คงเหลือ 31,660.-บาท โอนลดจำนวน  31,660.- บาท 

  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                  
  งานศูนย์บริการสาธารณสุข หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื ่อให้ได้มาซึ ่งบริการ                
  ค่าจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ ตั้งไว้ 215,000.-บาท                       
  คงเหลือ 10,500.-บาท โอนลดจำนวน  10,500.- บาท 

  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข              
  งานศูนย ์บร ิการสาธารณส ุข หมวดค่าว ัสด ุ  ประเภทรายจ ่ายว ัสด ุว ิทยาศาสตร์                        
  การแพทย์ ตั้งไว้ 100,000.-บาท คงเหลือ 12,334.59.-บาท 

 โอนลดจำนวน  12,334.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                      

  งานศูนย ์บร ิการสาธารณส ุข หมวดค่าว ัสด ุ  ประเภทรายจ ่ายว ัสด ุคอมพิวเตอร์               
  ตั้งไว้ 20,000.-บาท คงเหลือ 3,400.-บาท 

 โอนลดจำนวน  3,400.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน  กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                        

  งานศูนย ์บร ิการสาธารณส ุข หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ ่ายค ่าไฟฟ้า                
  ตั้งไว้ 40,000.-บาท คงเหลือ 9,514.18.-บาท โอนลดจำนวน  4,514.- บาท 

  โอนลด งบดำเน ินงาน กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้อม  แผนงานสาธารณสุข                
  งานศูนย์บริการสาธารณสุข หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่ายค่าน้ำประปา                 
  ค่าน้ำบาดาล  ตั้งไว้ 6,000.-บาท คงเหลือ 3,136.68.-บาท 

 โอนลดจำนวน  2,136.- บาท 
  โอนลด งบบุคลากร กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั ่วไป               

  เกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย                  
  เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,110,000.-บาท คงเหลือ 84,870.-บาท 

 โอนลดจำนวน  1,800.- บาท 
  โอนลด งบบุคลากร กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั ่วไป                 

  เกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย                
  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตั้งไว้ 25,000.-บาท คงเหลือ 18,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  18,000.- บาท 
 

/โอนลด... 
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  โอนลด งบบุคลากร กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั ่วไป                
  เกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย                
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 582,000.-บาท คงเหลือ 50,120.-บาท 

 โอนลดจำนวน  1,160.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร                   

  ทั ่วไปเก ี ่ยวก ับอ ุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย                    
  ค ่ า ต อ บ แ ท น ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น น อ ก เ ว ล า ร า ช ก า ร  ต ั ้ ง ไ ว ้  1 0 ,000. - บ า ท                           
   คงเหลือ 10,000.-บาท โอนลดจำนวน  10,000.- บาท 

  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร                     
  ทั ่วไปเกี ่ยวกับอ ุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าตอบแทน  ประเภทรายจ่าย               
  ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 150,000.-บาท คงเหลือ 4,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  4,000.- บาท 
  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั ่วไป               

  เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าตอบแทน  ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือ 
  การศึกษาบุตร ตั้งไว้ 35,000.-บาท คงเหลือ 12,495.-บาท 

 โอนลดจำนวน  12,495.- บาท 
  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร                    

  ทั่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื ่อให้                
  ได ้มาซ ึ ่ งบร ิการ ค ่ าจ ้ าง เหมาบร ิการต ิดต ั ้ งซ ่อมแซมบำร ุ งร ักษาระบบประปา                  
  ตั้งไว้ 150,000.-บาท คงเหลือ 25,150.-บาท 

 โอนลดจำนวน  25,150.- บาท 
  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร                    

  ทั่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื ่อให้           
  ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 200,000.-บาท คงเหลือ 52,505.58.-บาท 

 โอนลดจำนวน  52,000.- บาท 
  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร              

  ทั่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื ่อให้                 
  ไ ด ้ ม า ซ ึ ่ ง บ ร ิ ก า ร  ค ่ า จ ้ า ง เ ห ม า บ ร ิ ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ข ั บ ร ถ บ ร ร ท ุ กห กล้ อ                                         
  ตั้งไว้ 105,000.-บาท คงเหลือ 15,700.-บาท 

 โอนลดจำนวน  5,000.- บาท 
  โอนลด งบดำเน ินงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร                    

  ท ั ่ วไปเก ี ่ยวก ับอ ุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค ่าใช ้สอย ประเภทรายจ ่าย                          
  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้ 300,000.-บาท คงเหลือ 8,530.50.-บาท 

 โอนลดจำนวน  8,530.- บาท 
  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร                    

  ทั ่วไปเก ี ่ยวกับอ ุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าว ัสด ุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุ                        
  ก่อสร้าง  ตั้งไว้ 170,000.-บาท คงเหลือ 41,345.-บาท   

  โอนลดจำนวน  41,345.- บาท 
 
 
 

/โอนลด... 
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  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร                     

  ทั ่วไปเก ี ่ยวกับอ ุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าว ัสด ุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุ                           
  ยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้ 50,000.-บาท คงเหลือ 50,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  50,000.- บาท 
  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร                     

  ทั ่วไปเก ี ่ยวกับอ ุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าว ัสด ุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุ                           
  เช้ือเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 120,000.-บาท คงเหลือ 20,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  20,000.- บาท 
  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร                   

  ทั่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุอื ่นๆ                  
  ตั้งไว้ 10,000.-บาท คงเหลือ 10,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  10,000.- บาท 
  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร                    

  ทั่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่าย                 
  ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 220,000.-บาท คงเหลือ 1,138.31-บาท 

 โอนลดจำนวน  1,138.- บาท  
  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร                   

  ทั่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทรายจ่าย                 
  ค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 3,000.-บาท คงเหลือ 3,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  3,000.- บาท 
  โอนลด  งบลงท ุน กองช่าง  แผนงานอ ุตสาหกรรมและการโยธา งานก ่อสร ้าง                

  โครงสร ้างพื ้นฐาน หมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก ่อสร ้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร ้างสิ่ง            
  สาธารณูปโภค ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ  
  บุคคลภายนอก ตั้งไว้ 100,000.-บาท คงเหลือ 100,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  100,000.- บาท 
  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวด            

  ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายการจ้างเหมาระบบไฟฟ้า  
  ตั้งไว้ 330,000.-บาท คงเหลือ 97,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  97,000.- บาท 
  โอนลด งบบุคลากร กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

  เคหะและชุมชน หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน              
  พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 333,400.-บาท คงเหลือ 37,340.-บาท 

 โอนลดจำนวน  9,435.- บาท 
  โอนลด งบบุคลากร กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

  เคหะและชุมชน หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของ 
  พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 10,000.-บาท คงเหลือ 8,435.-บาท 

 โอนลดจำนวน  8,000.- บาท 
  โอนลด งบดำเนินงาน กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวด           

  ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้ 20,000.-บาท              
  คงเหลือ 20,000.-บาท โอนลดจำนวน  20,000.- บาท 

 
/โอนตั้งจ่าย... 
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 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

งบลงทุน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับ
 อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายจ่ายค่า
 จัดซื ้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน  (ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า)  
 จำนวน 1 คัน ราคา 2,000,000 บาท จัดซื ้อตามราคาท้องตลาด เนื่ องจากเป็น
 รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  หน้า 4 มีคุณลักษณะดังนี้ 

  1. เป็นรถขุดไฮดรอลิคขนาดเล็ก 
  2. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 
  3. ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ 

 ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
 ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน              

   ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด  ที่ทำให้         
   ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
   ของสภาท้องถ่ิน  
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครับ  
นายโชคชัย  รอดรักษา เร ียนประธานสภาเทศบาลที ่เคารพ คณะผู ้บร ิหาร ทุกท่าน ตลอดจนหัวหน้าส ่วน
(ผู้อำนวยการกองช่าง) ราชการ ทุกท่าน โอนตั ้งจ่ายรายการใหม่ตามนโยบายท่านนายกเทศมนตรี เพื ่อเป็น                  
   ค่าจ ัดซื ้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน (ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า)                  
   จำนวนเงิน 2,000,000 บาท เพื ่อใช้ในการทำงานของเทศบาล ซ่อมแซม ขุดลอก               
   ตามที่สมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอแนะว่าควรจะมีรถขุดตีนตะขาบ ไว้ปฏิบัติงาน  
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่       ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    11 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง     1    คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่       มติท่ีประชุมถือว่าสภาฯอนุมัต ิโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 2,000,000 บาท  
(ประธานสภาเทศบาล) เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน 
 
นายวรัศกรณ์ สุดสาคร   5.3 กองช่าง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(เลขานุการสภาเทศบาล) โอนลด งบกลาง สำนักงานปลัด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  หมวดงบกลาง  

  ประเภทรายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้  ๑2,007,220.-บาท                       
  คงเหลือ 403,820.-บาท โอนลดจำนวน  403,820.- บาท  

  โอนลด งบกลาง สำนักงานปลัด  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวดงบกลาง   
  ประเภทรายจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ  ตั้งไว้ 2,844,000.-บาท                           
  คงเหลือ 333,800.-บาท โอนลดจำนวน  333,800.- บาท 

  โอนลด งบกลาง สำนักงานปลัด  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวดงบกลาง   
  ประเภทรายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตั้งไว้ 360,000.-บาท                          
  คงเหลือ 174,500.-บาท โอนลดจำนวน  174,500.- บาท  

/โอนลด... 
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  โอนลด งบบุคลากร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

  การศึกษา หมวดเง ินเด ือน (ฝ ่ายประจำ) ประเภทรายจ ่ายเง ินเด ือนพนั กงาน                 
  ตั้งไว้ 787,650.-บาท คงเหลือ 43,991.-บาท 

 โอนลดจำนวน  37,380.- บาท  
  โอนลด งบดำเนินงาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ 

  ประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบ ัติราชการที่              
  ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
  ตั้งไว้ 1,185,000.-บาท คงเหลือ 198,540.-บาท 

 โอนลดจำนวน  198,500.- บาท  
 โอนลด งบดำเนินงาน กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียน 

  และประถมศึกษา  หมวดค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้   
  880,000.-บาท คงเหลือ 52,000.-บาท 

 โอนลดจำนวน  52,000.- บาท  
 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

งบลงทุน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและ สิ ่งก่อสร้าง 
 ประเภทรายจ่ายค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค  โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
 สายแหลมม่วง – ควนทองสีห์  เป็นเงิน 1,200,000.- บาท  

โอนเพิ่มจำนวน  1,๒00,๐๐๐.- บาท 
 ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 

 ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน              
   ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ 
   ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
   ของสภาท้องถ่ิน 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครับ  
นายโชคชัย  รอดรักษา เร ียนประธานสภาเทศบาลที ่เคารพ คณะผู ้บร ิหาร ทุกท่าน ตลอดจนหัวหน้าส ่วน
(ผู้อำนวยการกองช่าง) ราชการ ทุกท่าน โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สายแหลมม่วง–ควนทองสีห์  
     เป็นเงิน 1,200,000.- บาท เป็นงานต่อเติมจากเดิมที่ได้งบประมาณมาจากจังหวัด  
   ประมาณ 8 ล้านกว่าบาท ซึ่งยังขาดอยู่ประมาณ 800 กว่าเมตร เพื่อให้ตลอดเส้นทาง 
   ประมาณ 20 กว่าต้น งบประมาณ 1,200,000 บาท   
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่       ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงต่อสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว ท่านใดประสงค์จะสอบถาม

หรือไม่  
(ประธานสภาเทศบาล) ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ     
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    11 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง     1    คน(ประธานสภาเทศบาล,นายสุพัฒน์ฯ) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่       มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสง
สว่าง(ประธานสภาเทศบาล) จำนวน 1,200,000.- บาท  
  
 
 



/นายสุทัศน์... 
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นายสุทัศน์  ซ่วนซี่   5.4 กองการศึกษา ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 
(ประธานสภาเทศบาล)  โอนลด 

 - แผนงานการศึกษา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่า            
   ใช ้สอย  ประเภทรายจ ่าย เก ี ่ ยวเน ื ่ องก ับการปฏ ิบ ัต ิ ราชการท ี ่ ไม ่ เข ้ าล ักษณะ                  
   รายจ ่ายหมวดอ ื ่นๆ ค ่ าใช ้จ ่ ายในการเด ินทาง ไปราชการ งบประมาณต ั ้ ง ไ ว้                    
   200,000 บาท คงเหลือ 20,134.60 บาท โอนลด  20,134 บาท 

 - แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวด                
   เง ินอ ุดหนุน ประเภทเง ินอ ุดหนุนส่วนราชการ อ ุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน                  
   งบประมาณตั้งไว้ 1,200,000.- บาท คงเหลือ 43,440.- บาท  

 โอนลด 43,440 บาท 
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและ               

   ส ิ ่ งปลูกสร ้าง ประเภทรายจ่ายค ่าก่อสร ้างส ิ ่งปลูกสร ้างต่างๆ โครงการก่อสร ้าง               
   เสาธงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนทองสีห์ หมู่ที่ 6 งบประมาณตั้งไว้  60,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนทองสีห์ หมู่ที่ 6 

  ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
 ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน              

   ท้องถ ิ ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก ้ไขเปล ี ่ยนแปลงงบประมาณ                   
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที ่ทำให้               
   ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติ 
   ของสภาท้องถ่ิน 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครับ  
นางสาวสุดจิต นาคพน  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน ตลอดจนหัวหน้า
(ผู้อำนวยการกองการศึกษา) ส่วนราชการทุกท่าน ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนทองสีห์ ยังไม่มีเสาธงชาติ ซึ่งต้องมี
   เพราะเป็นกิจกรรมที่เด็กต้องเคารพธงชาติก่อนเข้าเรียน จึงขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่
   เพื่อเป็นค่าก่อสร้างเสาธงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนทองสีห์ หมู่ที่ 6  
   เป็นเงิน 63,574.- บาท    
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่       ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือข้ึนครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นายตรีจักร  รักราวี เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า กระผมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เขตที่ 1 
(สมาชิกสภาเทศบาล)  จากญัตติการโอนงบประมาณรายข่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ในญัตติที่ผ่านมา เช่น 
   การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ตั้งแต่หน้าที่ 2-13 จำนวนเงินที่โอนมา 
   2,000,000 บาท  ก็จะพอดีกับราคารถขุดตีนตะขาบ ที่จะจัดซื้อ และโครงการติดตั้งเสา
   ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สายแหลมม่วง–ควนทองสีห์ เป็นเงิน 1,200,000.- บาท  
   ยอดเงินที่โอนมาก็จะพอดีกับโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สายแหลมม่วง–
   ควนทองสีห์ เป็นเงิน 1,200,000.- บาท แต่ในส่วนของกองการศึกษา ขอโอนมาในยอด 
   20,134 บาท และ 43,440.-บาท รวมแล้วเป็นเงิน 63,574.-บาท แต่ขอโอนเพื่อไป 
   สร้างเสาธง ในงบประมาณ 60,000 บาท ผมคิดว่าแปลกๆ ขอโอนไปมากกว่าการตั้ง            
   งบประมาณไว้ ผมขอทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยครับ  

/นายสุทัศน์ฯ... 
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นายสุทัศน์  ซ่วนซี่        ขอเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษา ครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 
นางสาวสุดจิต นาคพน   เรียนประธานสภาเทศบาล ตามที่ท่านตรีจักร รักราวี ได้กล่าวนั้นการที่โอนเงินมา 
(ผู้อำนวยการกองการศึกษา)  มากกว่าจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ 60,000 บาท นั้น ถ้าหากว่าการโอนนี้เป็นการ

โอนมาเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ เงินที่เกินก็จะตกเป็นเงินสะสม เพราะจำนวนเงิน 60,000 
บาท เป็นการประมาณการจากกองช่าง เช่น ถ้าโอนงบประมาณไว้ 70,000-80,000 บาท  
เมื่อมีการก่อสรา้งเสาธง ในจำนวนเงิน 60,000 บาท จะเงินคงเหลอื เงินน้ันก็จะตกเป็นเงนิ
สะสมไปค่ะ 

นายสุทัศน์  ซ่วนซี่         ขอเชิญท่านตรีจักร รักราวี ครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นายตรีจักร  รักราวี   เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ถ้าเป็นแบบนี้จะได้ไหมในความรู้สึกเพื่อให้ดูดี                
(สมาชิกสภาเทศบาล)    เพราะว่าไม่เหมือนกับรายการที่แล้วมา ถ้าประมาณการมา 60,000 บาท ก็ให้ขอโอน                

ในจำนวน 60,000 บาท จะได้หรือไม่ครับ ส่วนเงินที่ก็จะอยู่กองการศึกษา ก็ค่อยคนืกอง
คลังต่อไป 

นางสาวสุดจิต นาคพน   เรียนประธานสภาเทศบาล ก็ได้เช่นกันคะ แต่ว่าในขณะที่ทำบันทึกขออนุมัติโอน                                          
(ผู้อำนวยการกองการศึกษา) เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพื่อขอตั้งจ่ายรายการใหม่นั้น ตอนนั้นมี

ยอดเงินที่เหลือเศษ ก็เลยโอนมาทั้งหมด คะ แต่จริงๆแล้วเราต้องการโอนเงินงบประมาณมา
ในจำนวนเงินที่เท่ากับการประมาณการค่าก่อสร้าง บางอย่างเมื่อเราก่อสร้างหรือจัดซื้อจริง 
ถ้าไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้เราก็สามารถทำได้ และส่วนที่เหลือก็จะตกเป็นเงินสะสมไป 

นายสุทัศน์  ซ่วนซี่         ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือข้ึนครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    11 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง     1    คน(ประธานสภาเทศบาล,นายสุพัฒน์ฯ) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่       มติท่ีประชุมถือว่าสภาฯอนุมัต ิโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างเสาธง                
(ประธานสภาเทศบาล) หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนทองสีห์ หมู่ท่ี 6 จำนวนเงิน 63,574.- บาท 
  
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่        5.5  กองการศึกษา ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 
(ประธานสภาเทศบาล) โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวด                                                         
   ค ่ า ใช ้ สอย  ประ เภทรายจ ่าย เพ ื ่ อ ให ้ ได ้ มาซ ึ ่ ง บร ิก าร  ร ายจ ่ าย เพ ื ่ อ ให ้ ได ้มา                                    
   ซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ 40,000.- บาท คงเหลือ 39,568.- บาท  
   ขอโอนลด 39,568.-บาท 
                               โอนตั ้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา            
   งบลงท ุน หมวดค ่าคร ุภ ัณฑ์   ประเภทคร ุภ ัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ ค ่ าต ิดตั้ง                 
   กล้องวงจรปิด จำนวน 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณที่ตั้งไว้ 39,568.-บาท   
   เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด จำนวน 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก 
   เล็กบ้านบ้านป่าเตียว โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 39,568.- บาท 
 
 



/ข้อกฎหมาย... 
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  ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
 ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน              

   ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
   ข้อ 27 การโอนเง ินงบประมาณรายจ่ายในงบลงท ุน  โดยการโอนเพ ิ ่ม โอนลด                       
   ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
   ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครับ  
นางสาวสุดจิต นาคพน  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน ตลอดจนหัวหน้า
(ผู้อำนวยการกองการศึกษา) ส่วนราชการทุกท่าน โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก
   เล็กบ้านบ้านป่าเตียว จำนวน 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 39,568.- บาท เนื่องจากว่า
   มีโจรปีนเข้าไปให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าไปทำลายประตูและของอื่นๆ จำนวน 2 ครั้งแล้ว
   และทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็มีความต้องการให้ติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยมีรายละเอียดติดตั้ง
   กล้อง จำนวน 4 ชุด และอุปกรณ์ภาพผ่านเคร ือข่าย สายแลนด์ เคร ื ่องสำรองไฟ                 
   จอแสดงภาพ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมค่าแรงงาน ตามที่ประมาณการตั้งไว้ จำนวนเงิน  
   39,568 บาท และจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะอีกครั้งหนึ่ง ต้องดู 
   ตามใบเสนอราคามา ถ้าหากมีการใช้งบประมาณไม่ถึง ตามที่ขอโอนไว้ เงินส่วนที่เหลือก็จะ
   ตกเป็นเงินสะสมไปคะ 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่         ผู้อำนวยการกองศึกษา ได้ช้ีแจงไปแล้วเรื่องค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด ณ ศูนย์พัฒนา 
(ประธานสภาเทศบาล) เด็กเล็กบ้านบ้านป่าเตียว ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรด              

ยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    11 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง     1    คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่        มติท่ีประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด 
 (ประธานสภาเทศบาล) จำนวน 4 ชุด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเตียว หมู่ท่ี 5  
   จำนวนเงิน 39,568.- บาท 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่        5.6 ญัตติการมอบเครื่องพมิพ์คอมพิวเตอร ์จากนายณรงค์ ชูเกิด จำนวน 1 เครื่อง 
(ประธานสภาเทศบาล)  ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-T810W มูลค่า 7,500.-บาท 
   ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 
      หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่ กค(กวจ)0405.2/020147 ลงวันที ่ 18 พฤษภาคม             
   2561  เรื ่องข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจ ัดจ้างและการ            
   บริหารพัสดุภาครัฐ(พ.ศ.2560) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ                     
   จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 
     1. กรณีข้อหารือ 1 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ               
   พ.ศ.2560 มาตรา 3 บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
   การบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนด               
   ใดๆ ของ หน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้”ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ  
   มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุสำหรับกรณีอื่นที่มิได้เกี่ยวกับการ
   จัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 



/เมื่อข้อเท็จ.... 
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    เมื ่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีที ่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ ์แก่องค์กรปกครองส่วน                
   ท้องถิ ่น(อปท.) หรือให้สิทธิอันเกี ่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู ้ดุแลพัสดุนั ้น ถ้าการ                    
   กระทำดังกล่าวมีเงื ่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน            
   จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั ้นๆ ได้ต่อเมื ่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหาร              
   ราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่ได้รับ
   พัสดุมาแล้ว จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
   การบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” ต่อไป 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครับ 
นางมะลิวัลย์  บุญจำเนียร  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉันนางมะลิวัลย์ บุญจำเนียร เมื ่อวันที่  
(ผู้อำนวยการกองคลัง)    20 กันยายน 2564 ร้านเน็ต-2000 โดยนายณรงค์ ชูเกิด มีความประสงค์ที่จะมอบ             
    เคร ื ่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ย ี ่ห ้อ Brother ร ุ ่น MFC-T810W ม ูลค ่า 7,500.-บาท                 
   จำนวน 1 เครื่อง ให้กองคลัง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานคะ 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่        ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
(ประธานสภาเทศบาล) ประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ ท่านใดเห็นชอบโปรด 
   ยกมือด้วยครับ 
มติท่ีประชุม         เห็นชอบ    11 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ        - เสียง 
  งดออกเสียง     1    คน(ประธานสภาเทศบาล) 

นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ในวาระนี้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์จะสอบ 
(ประธานสภาเทศบาล) ถามบ้างหรือไม ่

นางมะลิวัลย์ บุญจำเนียร  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขอแก้ไขญัตติเพื่อพิจารณา การโอน
(ผู้อำนวยการกองคลัง) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 หน้า 7  
   โอนลด งบดำเนินงาน กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง                 

  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 200,000.-บาท  
  คงเหลือ 115,372.-บาท โอนลดจำนวน  115,372.- บาท    

นายสุทัศน์  ซ่วนซี่  ผู้อำนวยการคลัง ช้ีแจงแล้วมีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามหรือไม่ ครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) ถ้าไม่มีถือว่า มติที่ประชุมรับทราบตามที่ผู้อำนวยการกองคลัง ครับ 
มติท่ีประชุม         รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  11.15 น. 
 
 

 ((ลงช่ือ)       วรัศกรณ์  สุดสาคร 

        (นายวรัศกรณ์  สุดสาคร) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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    -ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วฉบับนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบฯ 

 

 

(ลงช่ือ)  ตรีจักร  รักราวี        ประธานกรรมการ  (ลงช่ือ)   ชัยวัฒน์  เขาพรง    กรรมการ 
        (นายตรีจักร  รักราวี)               (นายชัยวัฒน์  เขาพรง) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
 

 
 
 

               (ลงช่ือ)    ชลิน  อ่อนเกลี้ยง      กรรมการ/เลขานุการ 
(นายชลิน  อ่อนเกลี้ยง) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
 
 
  

 สภาเทศบาลตำบลบางเป้า ได ้ร ับรองรายงานการประชุมน ี ้  ในการประชุมสม ัย สาม ัญ สม ัยที่  4                     
ครั้งที่...-..../......-.......... เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 
2 พ.ศ.2554 
 

 
                                        (ลงช่ือ)            สุทัศน์  ซ่วนซี่ 
       (นายสุทัศน์  ซ่วนซี่) 
                                                  ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า   
 


