
สําเนารายงาน 

การประชุมสภาเทศบาลตําบลปาปอง 

สมัยวสิามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป  2559  คร้ังท่ี  1 

วันท่ี   29   เดอืน  กันยายน  พ.ศ.2559  เวลา  14.00  น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปาปอง 

 

1. ผูมาประชุม 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจรูญ  ธาตุอนิจันทร รองประธานสภาเทศบาลตําบลปาปอง 

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
จรูญ  ธาตุอนิจันทร  

2 นายสมชาย  พากดวงใจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง สมชาย  พากดวงใจ  

3 นายอําพล   ภูธรใจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง อําพล  ภูธรใจ  

4 นายพชัิย   พวงโชต ิ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง พชัิย  พวงโชต ิ  

5 นางอุไรวรรณ พรหมรังษแีสง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง อุไรวรรณ  พรหมรังษีแสง  

6 นายพนิจิ      ธยิาม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง พนิจิ  ธยิาม  

7 นายจอมศักดิ์  โปธปิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง จอมศักดิ์  โปธปิน  

8 นายอุดม      หมอยาด ี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง อุดม  หมอยาด ี  

9 นายศุภกฤษ   พลิัยหลา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง ศุภกฤษ  พลิัยหลา  

10 นายศร ี        ใจแสง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง ศร ี ใจแสง  

11 นางกัลยา      มรัีกษ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปาปอง กัลยา   มรัีกษ  

 

2. ผูไมมาประชุม 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจักร ี     พาจรทศิ ประธานสภาเทศบาลตําบลปาปอง - ลา 

2 นายสมศักดิ์   พานวนเศษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง - ลา 
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3. ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

1 นายธัญญา  ภาวะเดช นายกเทศมนตรตํีาบลปาปอง ธัญญา  ภาวะเดช  

2 นายวันชัย  พรหมกันธา รองนายกเทศมนตรฯี วันชัย  พรหมกันธา  

3 น.ส.ภัควรนิทร  มงคลรัตนพันธ รองนายกเทศมนตรฯี ภัควรินทร  มงคลรัตนพันธ  

4 นายไมตร ี ทรัพยฉายแสง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ไมตร ี ทรัพยฉายแสง  

5 นายสมโชค  จันทโชต ิ ผูอํานวยการกองชาง สมโชค  จันทโชติ  

6 น.ส.ชนรัฏฐ พรสกุลรุงโรจน ผูอํานวยการกองการศกึษา ชนรัฏฐ พรสกุลรุงโรจน  

7 น.ส.พรทพิย  ขันตร ี นักวชิาการเงนิและบัญชี  

รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการกองคลัง 

พรทพิย  ขันตรี  

8 น.ส.เจนจิรา  ปูมณ ี เจาพนักงานธุรการปฏบิัตงิาน เจนจิรา  ปูมณี  

เริ่มประชุมเวลา  14.00  น. 

   นางกัลยา  มรัีกษ  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปาปอง  ไดเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  

ปาปอง  เขาสูหองประชุมโดยพรอมเพรยีงกัน   

เลขานุการสภาฯ   กราบสวัสดสีมาชิกสภาทองถิ่นทุกทาน   ทาน ผูบรหิารทองถิ่น    

หัวหนาสวนราชการ  และ ผูเขารวม ประชุม  วันนี้วันที่  29  กันยายน  

2559  ขณะนี้ที่ประชุมมสีมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง เขารวมประชุม 

10 ทาน   ไมสามารถเขารวมประชุมไดจํานวน  2  ทาน  คอื  นายจักร ี 

พาจรทศิ  ตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบลปาปอง  และนายสมศักดิ์  

พานวนเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง  เขต  1  ถอืวาครบองค

ประชุม   

   เพื่อปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.2547  แกไขเพิ่มเตมิถงึ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554   

ขอ  17  รองประธานสภาทองถิ่นมหีนาที่ชวยประธานสภาทองถิ่น

ในกจิการอันเปนอํานาจหนาที่ของประธานสภาทองถิ่น  หรอืปฏบิัตกิาร

ตามที่ประธานสภาทองถิ่นมอบหมาย 
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   กรณไีมมปีระธานสภาทองถิ่น  หรอืมแีตไมอยูหรอือยูแตไม

สามารถปฏบิัตหินาที่ได  หรอืไมยอมปฏบิัตหินาที่  ใหรองประธานสภา

ทองถิ่นเปนผูปฏบิัตหินาที่แทนประธานสภาทองถิ่น  โดยใหนําความในขอ  

29  วรรคสอง  มาใชบังคับโดยอนุโลม  

   จึงขอเชิญนายจรูญ  ธาตุอนิจันทร  ตําแหนงรองประธานสภา

เทศบาลตําบลปาปอง  ปฏบิัตหินาที่แทนประธานสภาเทศบาลตําบลปา

ปอง  ในการประชุมสมัยวสิามัญ  สมัยที่  2  ครัง้ที่  1  วันที่  29  

กันยายน  2559  และดําเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระประชุมตอไป 

 

ระเบยีบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ     

    1.1  แจงการลาประชุมของสมาชกิสภาเทศบาลตําบลปาปอง 

   –  กระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบวามผูีลาประชุมจํานวน  2  ทานไดแก 

(1)  นายจักร ี  พาจรทศิ   ตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบล

ปาปอง  ตดิภารกจิงานฌาปนกจิศพของอุยคํามูล  เพยีรชนะ  ราษฎร

ตําบลปาปอง  หมูที่  1  บานปาตงึนอย  มคีวามสัมพันธเปนยายของ

ภรรยาของประธานสภาเทศบาลตําบลปาปอง  ถอืวาเปนบุคคลใกลชิด  จึง

ขอลาประชุม  และไดมอบหมายใหกระผม  นายจรูญ  ธาตุอนิจันทร  

ตําแหนงรองประธานสภาตําบลปาปอง  ปฏบิัตหินาที่แทน ประธานสภา

เทศบาลตําบลปาปอง  ในการประชุมสมัยวสิามัญ  สมัยที่  2  ครัง้ที่  1  

วันที่  29  กันยายน  2559   

(2) นายสมศักดิ์  พานวนเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง  

เขต  1  เนื่องจากตดิภารกจิภรรยาเขารับการผาตัด  และในระยะนี้อยู

ในชวงพักฟนจึงตองคอยดูแลตลอดเวลา  จึงขอลาประชุมในครัง้นี้ 

 

 1.2  การประกาศใชเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.2560 

ตามที่สภา เทศบาลตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม  ไดพจิารณารางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2560  โดยมมีตเิห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ

รองประธานสภาฯ 

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
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งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ในการประชุมสมัย

สามัญ  สมัยที่  3 ประจําป  2559  ครัง้ที่  2  เมื่อวันที่  30  สงิหาคม  

2559  และไดเสนอใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมพจิารณาใหความ

เห็นชอบตามมาตรา  62  แหงพระราชบัญญัตเิทศบาล  พ.ศ. 2496  และ

ที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13)  พ.ศ.2552 

บัดนี้  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ไดใหความเห็นชอบรางเทศ

บัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  และ

นายกเทศมนตรตํีาบลปาปองไดลงนามอนุมัตใิชบังคับเปนเทศบัญญัติ

เรยีบรอยแลว  อาศัยอํานาจตามความใน  มาตรา  48  เตรส  แหง

พระราชบัญญัตเิทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับที่ 13)  

พ.ศ.2552  และขอ  39  แหงระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีาร

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2541  แกไขเพิ่มเตมิ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  เทศบาลตําบลปาปอง  จึงขอประกาศใชเทศ

บัญญัตเิรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ตัง้แต

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2559  เปนตนไป 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี   2       รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา  

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาปอง  สมัยสามัญ  

สมัยที่  3  ครัง้ที่  2  ประจําป  2559  วันที่  30  สงิหาคม  2559 

   ตามที่คุณกัลยา  มรัีกษ  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปาปอง ได

จัดทําและสงสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาปอง  สมัย

สามัญ  สมัยที่  3  ครัง้ที่  2  ประจําป  2559  วันที่  30  สงิหาคม  

2559  แลวนัน้  มสีมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปองทานใด  มคีวาม

ประสงคจะแกไขหรอืเปลี่ยนแปลงขอความใดใด ขอรายงานการประชุมสมัย

สามัญ  สมัยที่  3  ครัง้ที่  2  ประจําป  2559  วันที่  30  สงิหาคม  

2559  ในที่ประชุมหรอืไม  

รองประธานสภาฯ 

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 



-5- 
 

หากไมมผูีใดมคีวามประสงคจะแกไขหรอืเปลี่ยนแปลง  กระผมขอ

ประกาศวาที่ประชุมมมีตรัิบรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล-   

ปาปอง  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครัง้ที่  2  ประจําป  2559  วันที่  30  

สงิหาคม  2559   

ที่ประชุม   มมีตรัิบรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาปอง  สมัย

สามัญ  สมัยที่  3  ครัง้ที่  2  ประจําป  2559  วันที่  30  สงิหาคม 

2559   

 

ระเบยีบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพจิารณา 

3.1  ญัตต ิ เรื่อง  ขอความเห็นชอบใหมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาช

มงคลลานนา  เชยีงใหม(ดอยสะเก็ด) ใชประโยชนในเขตปาสงวน

แหงชาต ิ 

รองประธานสภาฯ  ขอใหเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวของตอที่ประชุม  

 

เลขานุการสภาฯ   - นําเรยีนช้ีแจงระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวของ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัตปิาสงวนแหงชาต ิ พ.ศ.2507  และแกไขเพิ่มเตมิถงึ 

(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2528   

มาตรา  13  ทวิ   ในกรณทีี่สวนราชการและองคการของรัฐมคีวาม

ประสงคจะใชพื้นที่บางแหงภายในเขตปาสงวนแหงชาตเิปนสถานที่

ปฏบิัตงิาน  หรอืเพื่อประโยชนของรัฐอยางอื่น ใหอธบิดโีดยอนุมัตรัิฐมนตรี

มอีํานาจประกาศกําหนดบรเิวณดังกลาวเปนบรเิวณที่ทางราชการใช

ประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาตไิด   และในบรเิวณดังกลาวมใิหนํา

มาตรา 14 และ   มาตรา 16 มาใชบังคับแกการที่สวนราชการหรอื

องคการนัน้ ๆ จําเปนตองกระทําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการ

ปฏบิัตงิานเพื่อใชประโยชนในพื้นที่นัน้ 

การใชพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ถาที่ดนิในบรเิวณที่ทางราชการใช  

ประโยชนมแีนวเขตทับที่ดนิซึ่งบุคคลไดรับประโยชนตามมาตรา 14 อยู

แลว     ใหการรับประโยชนในที่ดนิสวนที่เปนบรเิวณที่ทางราชการใช

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
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ประโยชนนัน้ สิ้นสุดลงเมื่อพนกําหนดสามรอยหกสบิวัน นับแตวันที่

ประกาศกําหนดบรเิวณ  ดังกลาวเปนบรเิวณที่ทางราชการใชประโยชน 

การใชพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธิกีาร และ  

เงื่อนไขที่อธบิดกีําหนด โดยอนุมัตรัิฐมนตรี 

มาตรา  16  อธบิดโีดยอนุมัตรัิฐมนตรมีอีํานาจอนุญาตใหบุคคล

หนึ่งบุคคลใดเขาทําประโยชนหรอือยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาตไิด ใน

กรณดีังตอไปนี้ 

(1) การเขาทําประโยชนหรอือยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาตคิราว

ละไมนอยกวาหาปแตไมเกนิสามสบิป ในกรณทีี่ผูไดรับอนุญาตเปนสวน

ราชการหรอืรัฐวสิาหกจิ ตามกฎหมายวาดวยวธิกีารงบประมาณจะ

อนุญาต  โดยใหยกเวนคาธรรมเนยีมทัง้หมดหรอืบางสวนตามที่เห็นสมควร

ก็ได 

(2) การเขาทําประโยชนเกี่ยวกับการทําเหมอืงแรตามกฎหมายวา

ดวยแรคราวละไมเกนิสบิป โดยใหไดรับยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตเก็บ

หาของปาและไมตองเสยีคาภาคหลวงของปาตามพระราชบัญญัตนิี้สําหรับ

แร ดนิขาว หรอืหนิ แลวแตกรณ ี

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  วธิกีารและเงื่อนไขที่อธบิดกีําหนด โดยอนุมัตรัิฐมนตรี 

มาตรา  18   อธบิดมีอีํานาจออกระเบยีบการใชประโยชนในเขตปา

สงวนแหงชาต ิ โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา  ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(1) การเขาไป  การผานหรอืการใชทาง 

(2) การนําหรอืปลอยสัตวเลี้ยงเขาไป 

ระเบยีบตามวรรคหนึ่ง  จะใชบังคับในเขตปาสงวนแหงชาตแิหงใด ให

ประกาศ  ณ  ที่วาการอําเภอ  ที่ทําการกํานัน  และที่ทําการผูใหญบาน  ใน

ทองที่ที่ปาสงวนแหงชาตนิัน้ตัง้อยู 

มาตรา  20  ในกรณปีาสงวนแหงชาตแิหงใดมสีภาพเปนปาเสื่อม

โทรมตามมาตรา 16 ทว ิใหอธบิดโีดยอนุมัตรัิฐมนตรมีอีํานาจอนุญาตเปน

หนังสอืใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดทําการบํารุงปาหรอืปลูกสรางสวนปาหรอืไม
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ยนืตนในเขตปาเสื่อมโทรมไดภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กําหนดใน

หนังสอื  อนุญาต  แตในกรณทีี่จะอนุญาตใหเกนิ 2,000 ไร ตองไดรับ

อนุมัตจิาก  คณะรัฐมนตรี 

รัฐมนตรอีาจกําหนดใหผูรับอนุญาตเสยีคาตอบแทนใหแกรัฐบาลได  

ตามจํานวนที่เห็นสมควรโดยประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

2)  พระราชบัญญัตปิาไม พ.ศ.2484   

2.1 การขอเขาทําประโยชนเพื่อการทําเหมอืงแร  และกจิกรรมที่

เกี่ยวของในพื้นที่ปาตามพระราชบัญญัตปิาไม  พ.ศ.2484 

มาตรา  1   พระราชบัญญัตนิี้ใหเรยีกวา  “พระราชบัญญัตปิาไม  

พุทธศักราช  2484” 

2.2   การขออนุญาตเขาทําประโยชนเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ ใน

พื้นที่ปาตามพระราชบัญญัตปิาไม  พุทธศักราช  2484  (ยกเวนการทํา

เหมอืงแรและกจิกรรมที่เกี่ยวของ 

มาตรา  4 (1)  “ปา”  หมายความวา  ที่ดนิยังมไิดมบีุคคลไดมาตาม

กฎหมายที่ดนิ 

 

3) ระเบยีบกรมปาไมวาดวยการกําหนดหลักเกณฑวธิกีารและ

เงื่อนไขการใชพื้นที่เปนสถานที่ปฏบิัตงิานหรอืเพื่อประโยชนอยางอื่นของ

สวนราชการหรอืองคการของรัฐภายในเขตปาสงวนแหงชาต ิ พ.ศ.2548 

ขอ  7   การพจิารณาพื้นที่ภายในเขตปาสงวนแหงชาต ิ เพื่อใชเปน

สถานที่ปฏบิัตงิานหรอืเพื่อประโยชนของรัฐอยางอื่น  ใหสวนราชการหรอื

องคการของรัฐเขาไปใชพื้นที่นัน้  ใหพจิารณาจํานวนพื้นที่แตละคําขอความ

ตามจําเปนและเหมาะสมแกการใชพื้นที่  ตามวัตถุประสงคและโครงการที่

เสนอพรอมคําขอและมกีําหนดระยะเวลาตามความจําเปนที่ตองการใน

พื้นที่นัน้  เมื่อพจิารณาแลวเห็นวาไมมลีักษณะตองหามตามขอ  8  ก็ใหทํา

ประกาศกําหนดบรเิวณดังกลาวเปนบรเิวณที่ทางราชการใชประโยชนได

ตามที่กรมปาไม  เห็นสมควรแตไมเกนิสามสบิป 
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ขอ  8   การประกาศกําหนดบรเิวณพื้นที่ใหสวนราชการหรอื

องคการของรัฐที่เขาไปใชประโยชนตามขอ  7  จะกระทําไดเมื่อพื้นที่ที่ขอ

ใชตอง 

  ฯลฯ 

 8.3  ไมมปีญหา กับการราษฎรในพื้นที่และบรเิวณใกลเคยีง  

และตองไดรับความเห็นชอบจากสภาตําบลหรอืองคการบรหิารสวนตําบล

ทองที่ที่ปานัน้ตัง้อยู 

รองประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรตํีาบลปาปอง  ไดแจงรายละเอยีดเกี่ยวกับญัตติ

เรื่องขอความเห็นชอบให มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา  

เชียงใหม(ดอยสะเก็ด) ใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาต ิ

นายกเทศมนตรฯี  ขาพเจา  นายธัญญา  ภาวะเดช  นายกเทศมนตรตํีาบลปาปอง  ขอเสนอ

ญัตต ิ เรื่อง  ขอความเห็นชอบใหมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา  

เชียงใหม(ดอยสะเก็ด) ใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาต ิ ดวยหลักการ

และเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 

ดวย  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลาน เชียงใหม (ดอยสะเก็ด) 

ไดทําหนังสอืขอความเห็นชอบการใชประโยชนพื้นที่เขตปาสงวนเนื่องจากมี

นโยบายขยายการจัดการศึกษาในพื้นที่มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา เชียงใหม (ดอยสะเก็ด)  ซึ่งตัง้อยูเลขที่  98  หมู  8  ตําบลปาปอง  

อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  ซึ่งพื้นที่ดังกลาวอยูในเขตปาสงวน

แหงชาตปิาขุนแมกวง  จํานวนเนื้อที่ทัง้หมด  912  ไร  2  งาน  53.11  

ตารางวา  รายละเอยีดดังนี้ 

1. การขอใชพื้นที่ของสวนราชการหรอืองคการของรัฐภายในเขต

ปาสงวนแหงชาต ิ(ตามาตร  13  ทว)ิ 

2. การขออนุญาตเขาทําประโยชนหรอือยูอาศัยภายในเขตปาสงวน

แหงชาตเิพื่อการทําเหมอืงแรและกจิการที่เกี่ยวของ (ตามาตรา 16) 

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
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3. การขออนุญาตเขาทําประโยชนหรอือยูอาศัยภายในเขตปาสงวน

แหงชาตเิพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ ตามมาตร  16  (ยกเวนการทําเหมอืงแร

และกจิการที่เกี่ยวของ) 

4. การขออนุญาตเขาทําการปลูกสรางสวนปาหรอืปลูกไมยนืตน

ภายในเขตปาสงวนแหงชาต ิ(ตามมาตรา 20) 

5. ขออนุญาตเขาทําประโยชนเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ ในพื้นที่ปา

ตามพระราชบัญญัตปิาไม  พุทธศักราช 2484 มาตรา 4(1)  (ยกเวนการ

ทําเหมอืงแรและกจิกรรมที่เกี่ยวของ) 

6. การขออนุญาตใชประโยชนเกี่ยวกับเรื่องการเขาไป การผาน 

หรอืการใชทางภายในเขตปาสงวนแหงชาต ิ(ตามาตรา 18) 

7. การขออนุญาตเขาทําประโยชนเพื่อการทําเหมอืงแร และ

กจิกรรมที่เกี่ยวของในพื้นที่ปาตามพระราชบัญญัตปิาไม พุทธศักราช 

2484 (มาตรา 1) 

เหตุผล 

เพื่อใหพื้นที่ที่เปนที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา 

เชียงใหม (ดอยสะเก็ด) เปนศูนยกลางการจัดการศกึษาและเพื่อยกระดับ

คุณภาพในการจัดการศกึษาใหเปนมาตรฐานเดยีวกันและเตรยีมความ

พรอมทางดานโครงสรางพื้นฐาน  รองรับการจัดการเรยีนการสอนในพื้นที่  

สงผลตอการเพิ่มจํานวนประชากร  และตอเศรษฐกจิและสังคมในพื้นที่

ตําบลปาปอง  เพื่อเปนไปตามระเบยีบกรมปาไมวาดวยการกําหนด

หลักเกณฑวธิกีารและเงื่อนไขในการใชพื้นที่เปนสถานที่ปฏบิัตงิานหรอืเพื่อ

ประโยชนอยางอื่นของสวนราชการหรอืองคการของรัฐ  ภายในเขตปา

สงวนแหงชาต ิ พ.ศ.2548  ขอ  8 

จึงขอเสนอญัตต ิ เรื่อง  ขอความเห็นชอบใหมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา  เชียงใหม(ดอยสะเก็ด) ใชประโยชนในเขตปาสงวน

แหงชาต ิ เพื่อโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลปาปองเพื่อ

พจิารณาตอไป 
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  รองประธานสภาฯ  ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรตีําบลปาปอง  ที่ไดช้ีแจงหลักการและ

เหตุผลตามญัตตดิังกลาว  มผูีใดสอบถามเพิ่มเตมิอกีหรอืไม  โปรดกรุณา

ยกมอืครับ   

หากไมมผูีใดสอบถามเพิ่มเตมิ  กระผมขอมมตทิี่ประชุมวาสมาชิกสภาฯ  

ทานใดเห็นชอบ ใหมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา  เชียงใหม

(ดอยสะเก็ด) ใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาต ิ  

มตทิี่ประชุม  มมีตเิห็นชอบ  จํานวน  9  เสยีง  งดออกเสยีง  1  เสยีง   

รองประธานสภาฯ  กระผมขอประกาศวาที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลปาปอง  มมีตเิห็นชอบ

เห็นชอบใหมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา  เชียงใหม(ดอย

สะเก็ด) ใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ ดวยจํานวน  9  เสยีง  งดออก

เสยีง 1 เสยีง คอืรองประธานสภาเทศบาลตําบลปาปองปฏบิัตหินาที่แทน

ประธานสภาเทศบาลตําบลปาปอง  ไมเห็นชอบไมมี 

 

3.2  ญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งเปน

รายการใหมคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 

รองประธานสภาฯ  ขอใหเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบยีบ  กฎหมายที่เกี่ยวของตอที่ประชุม  

 

เลขานุการสภาฯ   นําเรยีนช้ีแจงระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2541  และแกไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่  3)  พ.ศ.

2543  ขอ  27 

“ขอ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  

ที่ดนิและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ  ปรมิาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรอืโอน

ไปตัง้จายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัตขิองสภาทองถิ่น” 

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
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รองประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรตํีาบลปาปองไดแจงรายละเอยีดเกี่ยวกับ

ญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้เปนรายการใหมคา

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 

นายกเทศมนตร ี   ขาพเจา  นายธัญญา  ภาวะเดช  นายกเทศมนตรตีําบลปาปอง   

ขอเสนอญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมัตโิอนเงิน งบประมาณรายจาย ไปตัง้เปน

รายการใหม  คาจัดซอเครื่องสํารองไฟฟา  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดนิและ

สิ่งกอสราง  ดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

 หลักการ 

ตามที่  เทศบาลตําบลปาปอง  ไดประกาศใชเทศบัญญัตงิบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ.25 59  มผีลบังคับใชตัง้แตวันที่  1  

ตุลาคม  2558  เปนตนมานัน้  บัดนี้มคีวามจําเปนตองโอนเงิน

งบประมาณรายจายไปตัง้เปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดนิและ

สิ่งกอสราง  คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  เพื่อใชกับระบบกลองวงจรปด

แทนของเดมิที่ชํารุด  ไมสามารถบันทกึขอมูลไดหากเกดิกระแสไฟฟา

ขัดของ  ซึ่งหากมเีหตุรายเกดิขึ้นในพื้นที่หรอืคนรายใชเสนทางในการ

หลบหน ี ทําใหไมมขีอมูลสํารองไวเพื่อตรวจสอบและประกอบคดขีอง

เจาหนาที่ตํารวจ  จึงขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้เปน

รายการใหม  ดังนี้ 

โอนลดจาก    แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปองกันภัย

ฝายพลเรอืนและระงับอัคคภัีย  งบดําเนนิการ   หมวดคาใชสอย  ประเภท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น 

ๆ  โครงการใหความชวยเหลอืประชาชนผูประสบภัยพบิัตกิรณฉีุกเฉนิ   

งบประมาณ ตัง้ไว   50,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  

50,000 .- บาท   โอนลด   13,000 .- บาท  คงเหลอืหลังโอน  

37,000.-  บาท 

เพื่อโอนเพิ่ม    แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบรหิาร

ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  งบลงทุน  หมวด ครุภัณฑ    

ประเภทครุภัณฑคอมพวิเตอร  โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน

เงิน  13,000.- บาท  จํานวน  1  เครื่อง  ขนาด  2 kVA  ตามเกณฑ

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 



-12- 
 

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร  ประจําป  พ.ศ.

2559  โดยมคีุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้   

- มกีําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา  2kVA  (1,200  Watts) 

- มชีวงแรงดันไฟฟา  Input  (VAC)  ไมนอยกวา  200+/-20% 

- มชีวงแรงดันไฟฟา  Output  (VAC)  ไมมากกวา  200+/-10% 

- สามารถสํารองไฟฟาที่  Full  Load  ไดไมนอยกวา  5  นาที 

     ตัง้จายจากเงินรายได  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-

2561  หนา  133  ขอ  5 

เหตุผล 

เพื่อใหระบบกลองวงจรปดสามารถใชงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ

และเปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2541  และเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่  3)  

พ.ศ.2543  ขอ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคา

ครุภัณฑ  ที่ดนิและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ  ปรมิาณ  คุณภาพเปลี่ยน  

หรอืโอนไปตัง้จายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัตขิองสภาทองถิ่น    

รองประธานสภาฯ   ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรตีําบลปาปอง  ที่ไดช้ีแจงหลักการ

และเหตุผลตามญัตตดิังกลาว  มผูีใดสอบถามเพิ่มเตมิอกีหรอืไม  โปรด

กรุณายกมอืครับ   

นายสมชาย  พากดวงใจ กราบเรยีนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปาปอง  สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลปาปอง  คณะผูบรหิาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนาย

สมชาย  พากดวงใจ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง  เขต 1  ขอ

สอบถามทานนายกเทศมนตรตํีาบลปาปองวา  บรเิวณกลองวงจรปด 

(CCTV)  ในชวงเวลากลางคนืนัน้ไมมแีสงสวางเพยีงพอ  ทําใหภาพที่บันทกึ

นัน้ไมชัดเจน  ไมสามารถมองเห็นรายละเอยีดที่ตองการได  กระผมอยาก

ใหทางเทศบาลตําบลปาปองไดแกไขปญหานี้ดวยครับ 

นายกเทศมนตรฯี เบื้องตนกระผมจะมอบหมายใหกองชางเทศบาลตําบลปาปองไดสํารวจ

จํานวนไฟฟาที่สองสวางบรเิวณกลองวงจรปดวาเพยีงพอหรอืไม  หากไม

เพยีงพอจะเรงดําเนนิการโดยดวน 

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
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รองประธานสภาฯ มผูีใดสอบถามเพิ่มเตมิอกีหรอืไม  โปรดกรุณายกมอืครับ   

 

นายศุภกฤษ  พลิัยหลา กราบเรยีนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปาปอง  สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลปาปอง  คณะผูบรหิาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนาย

ศุภกฤษ  พลิัยหลา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง  เขต 2  ขอ

สอบถามทานนายกเทศมนตรตํีาบลปาปองวา  กรณโีอนเงิน งบประมาณ

รายจายไปตัง้เปนรายการใหมนัน้  มรีายการโอนลดจากงบประมาณที่ตัง้ไว

ในเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.2559  ที่ไมไดดําเนนิ  

และโอนขามหมวดเพื่อโอนเพิ่มไปตัง้เปนรายการใหมนัน้  มวีธิกีาร

ดําเนนิการตามระเบยีบและกฎหมายอยางไร    

นายกเทศมนตรฯี การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดนิและสิ่งกอสราง

ที่ทําใหลักษณะ  ปรมิาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรอืโอนไปตัง้จายเปนรายการ

ใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัตขิองสภาทองถิ่น  ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  พ.ศ.2541  และเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2543  ขอ  27  

และขอเชิญปลัดเทศบาลตําบลปาปองในฐานะเจาหนาที่งบประมาณได

ช้ีแจงรายละเอยีดตอไป    

เลขานุการสภาฯ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2541  และเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่  3)  พ.ศ.

2543  การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   

 ขอ  26   การโอนเงินงบประมาณรายจายตาง ๆ ใหเปนอํานาจอนุมัตขิอง

คณะผูบรหิารทองถิ่น 

 ขอ  27   การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดนิและ

สิ่งกอสราง  ที่ทําใหลักษณะ  ปรมิาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรอืโอนไปตัง้จาย

เปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัตขิองสภาทองถิ่น 

   กรณทีี่ไดตัง้รายการ/โครงการตามเทศบัญญัตงิบประมาณ

รายจายประจําป  พ.ศ.2559  แลวไมไดดําเนนิการนัน้  ขอนําเรยีนวาใน

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
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การจัดทําเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.2559  นัน้เปน

การวางแผนใชจายงบประมาณทัง้ปงบประมาณ  แตเนื่องจากเงินอุดหนุน

และเงินรายไดที่รัฐตองจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้  ใน

ปงบประมาณ  2559  เทศบาลตําบลปาปอง  ไดจัดรับการจัดสรรเงิน

งบประมาณในชวงสิ้นปงบประมาณทําใหดําเนนิการจัดทําโครงการตาง ๆ 

ไมทันในปงบประมาณนี้  และเทศบาลตําบลปาปองมคีวามจําเปนตองโอน

เงินงบประมาณรายจาย ไปตัง้เปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดนิ

และสิ่งกอสราง  จึงตองขออนุมัตติอสภาตามระเบยีบขางตน  และขอนํา

เรยีนวาโครงการประเภทคาที่ดนิและสิ่งกอสรางที่ไดบรรจุไวในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.2559  เทศบาลตําบลปาปองได

ดําเนนิการกอสรางไดครบทุกโครงการ  ยกเวนโครงการที่มปีญหาการขอ

อนุญาตใชพื้นที่เทานัน้ 

รองประธานสภาฯ มผูีใดสอบถามเพิ่มเตมิอกีหรอืไม  โปรดกรุณายกมอืครับ   

 

นายศร ี ใจแสง กราบเรยีนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปาปอง  สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลปาปอง  คณะผูบรหิาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายศร ี 

ใจแสง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง  เขต 2  กระผมขอสอบถามวา

ปจจุบันมกีลองวงจรปดที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลปาปองกี่

จุด  และสามารถใชงานไดกี่จุด 

นายกเทศมนตรฯี ปจจุบันกลองวงจรปดในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลปาปองนัน้มี

จํานวน  5  จุด  และไดซอมแซมใหใชงานไดทัง้หมด  5  จุด  ไดแก 

1. สามแยกทางเขาวัดปาตงึนอย 

2. บรเิวณหนาวัดไพรสณฑสวาง 

3. บรเิวณหนาสํานักงานเทศบาลตําบลปาปอง 

4. บรเิวณสามแยกทางเขาบานดวงด ี

5. บรเิวณทางสามแยกทางเขาวัดชยาลังการ 

 และไดดําเนนิการยายกลองบรเิวณทางสามแยกทางเขาวัดชยา

ลังการ  ซึ่งเดมิสามารถบันทกึภาพไดเปนบรเิวณแคบ  เปนยายออกไปให

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
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สามารถบันทกึภาพไดกวางและมุมมองที่ชัดเจนครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  ทาน

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปองสามารถตรวจสอบภาพไดที่หองของ

ผูอํานวยการกองการศกึษา  ซึ่งเปนสถานที่ตัง้ของระบบกลองวงจรปด

ดังกลาว 

รองประธานสภาฯ  มผูีใดสอบถามเพิ่มเตมิอกีหรอืไม  โปรดกรุณายกมอืครับ 

หากไมมผูีใดสอบถามเพิ่มเตมิ  กระผมขอมมตทิี่ประชุมวาสมาชิกสภาฯ  

ทานใดเห็นชอบให โอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้เปนรายการใหมคา

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  โปรดกรุณายกมอืครับ 

มตทิี่ประชุม  มมีตเิห็นชอบ  จํานวน  9  เสยีง  งดออกเสยีง  1  เสยีง   

รองประธานสภาฯ  กระผมขอประกาศวาที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลปาปอง  มมีตเิห็นชอบ ให

โอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้เปนรายการใหมคาจัดซื้อเครื่องสํารอง

ไฟฟา  ดวยจํานวน  9  เสยีง  งดออกเสยีง 1 เสยีง  คอืรองประธานสภา

เทศบาลตําบลปาปองปฏบิัตหินาที่แทนประธานสภาเทศบาลตําบลปาปอง  

ไมเห็นชอบไมม ี

 

 3.3  ญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งเปน

รายการใหมคาปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาไมแดง  

รองประธานสภาฯ ขอใหเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบยีบ  กฎหมายที่เกี่ยวของตอที่ประชุม  

 

เลขานุการสภาฯ   นําเรยีนช้ีแจงระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2541  และแกไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่  3)  พ.ศ.

2543  ขอ  27 

“ขอ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  

ที่ดนิและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ  ปรมิาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรอืโอน

ไปตัง้จายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัตขิองสภาทองถิ่น” 

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
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รองประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรตํีาบลปาปองไดแจงรายละเอยีดเกี่ยวกับ

ญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้เปนรายการใหมคา

ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาไมแดง  

นายกเทศมนตร ี   ขาพเจา  นายธัญญา  ภาวะเดช  นายกเทศมนตรตีําบลปาปอง   

ขอเสนอญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมัตโิอนเงิน งบประมาณรายจาย ไปตัง้เปน

รายการใหมคาปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาไมแดง  หมวดคา

ครุภัณฑ  ที่ดนิและสิ่งกอสราง  ดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 

ตามที่  เทศบาลตําบลปาปอง  ไดประกาศใชเทศบัญญัตงิบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ.25 59  มผีลบังคับใชตัง้แตวันที่  1  

ตุลาคม  2558  เปนตนมานัน้  บัดนี้มคีวามจําเปนตองโอนเงิน

งบประมาณรายจายไปตัง้เปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดนิและ

สิ่งกอสราง  คาปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาไมแดง   ซึ่งชํารุด  

หลังคาร่ัวหลายแหง  ไมสามารถจะซอมแซมได  เนื่องจากอาคารดังกลาว

กอสรางมานาน  ทําใหกระเบื้องมุงหลังคาหมดอายุการใชงาน  จึงมคีวาม

จําเปนตองปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาไมแดง  จึงขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้เปนรายการใหม  ดังนี้ 

โอนลดจาก    แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป  

งบดําเนนิการ  หมวดคาตอบแทน  ประเภทคาเชาบาน  งบประมาณ ตัง้ไว  

168,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  70,500.- บาท   โอน

ลด   52,400.- บาท  คงเหลอืหลังโอน  18,100.-  บาท 

เพื่อโอนเพิ่ม    แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดคาท่ีดนิและสิ่งกอสราง   ประเภทคา

กอสรางสิ่งสาธารณูปการ  โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

ปาไมแดง  จํานวนเงิน  52,400.-  บาท  โดยเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาทัง้หลัง  

ตามแบบเทศบาลตําบลปาปอง   ตัง้จายจากเงินรายได  ปรากฏตาม

แผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-2561  หนา  125  ขอ  115  (กอง

ชาง) 

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
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เหตุผล 

เพื่อใหสามารถใชอาคารในการจัดกจิกรรมสงเสรมิการเรยีนรูและ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย  ปองกันการเกดิอันตรายตอเด็กเล็กและไมเกดิ

ความเสยีหายตอทรัพยสนิของราชการ  จึงมคีวามจําเปนตองดําเนนิการ

ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาไมแดง  และเพื่อเปนไปตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  พ.ศ.2541  และเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2543  ขอ  

27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดนิและ

สิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ  ปรมิาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรอืโอนไปตัง้จาย

เปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัตขิองสภาทองถิ่น  จึงขอนําเสนอตอที่

ประชุมสภาเทศบาลตําบลปาปองเพื่อพจิารณา    

รองประธานสภาฯ  ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรตีําบลปาปอง  ที่ไดช้ีแจงหลักการและ

เหตุผลตามญัตตดิังกลาว  มผูีใดสอบถามเพิ่มเตมิหรอืไม  โปรดกรุณายก

มอืครับ   

หากไมมผูีใดสอบถามเพิ่มเตมิ  กระผมขอมมตทิี่ประชุมวาสมาชิก

สภาฯ  ทานใดเห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้เปนรายการใหม

คาปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาไมแดง   

มตทิี่ประชุม  มมีตเิห็นชอบ  จํานวน  9  เสยีง  งดออกเสยีง  1  เสยีง 

รองประธานสภาฯ  กระผมขอประกาศวาที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลปาปอง  มมีตเิห็นชอบ ให

โอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้เปนรายการใหมคาปรับปรุงอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานปาไมแดง ดวยจํานวน  9  เสยีง  งดออกเสยีง 1 เสยีง  

คอืรองประธานสภาเทศบาลตําบลปาปองปฏบิัตหินาที่แทนประธานสภา

เทศบาลตําบลปาปอง    ไมเห็นชอบไมม ี

 

 

 

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
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 3.4  ญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งเปน

รายการใหมคาจัดซื้อรถสวนกลาง 

รองประธานสภาฯ  ขอใหเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบยีบ  กฎหมายที่เกี่ยวของตอที่ประชุม 

 

เลขานุการสภาฯ   นําเรยีนช้ีแจงระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2541  และแกไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่  3)  พ.ศ.

2543  ขอ  27 

“ขอ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  

ที่ดนิและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ  ปรมิาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรอืโอน

ไปตัง้จายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัตขิองสภาทองถิ่น” 

รองประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรตํีาบลปาปองไดแจงรายละเอยีดเกี่ยวกับญัตต ิ 

เรื่อง  ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้เปนรายการใหมคาจัดซื้อ

รถสวนกลาง 

นายกเทศมนตร ี ขาพเจา  นายธัญญา  ภาวะเดช  นายกเทศมนตรตีําบลปาปอง   ขอเสนอ

ญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมัตโิอนเงิน งบประมาณรายจาย ไปตัง้เปนรายการใหม

จายเปนคาจัดซื้อรถสวนกลาง  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดนิและสิ่งกอสราง  

ดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 

  ตามที่  เทศบาลตําบลปาปอง  ไดประกาศใชเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ.25 59  มผีลบังคับใช

ตัง้แตวันที่  1  ตุลาคม  2558  เปนตนมานัน้  บัดนี้มคีวามจําเปนตอง

โอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้เปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ  

ที่ดนิและสิ่งกอสราง  คา จัดซื้อรถสวนกลาง  เพื่อใชในราชการและ

ใหบรกิารประชาชน  โดยโอนงบประมาณจากรายจายที่ไมจําเปนตองใช  

จึงขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้เปนรายการใหม  ดังนี้ 

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
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1. โอนลด  จํานวน  787,000  บาท  ไดแก 

1.1 โอนลดจาก  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป  งบ

บุคลากร  หมวด เงินเดอืน (ฝายประจํา)   เงินเดอืนพนักงาน  

งบประมาณ ตัง้ไว   2,638,320.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  

725,225.- บาท   โอนลด   725,225.- บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  

บาท 

1.2 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารงานคลัง  

งบ บุคลากร  หมวด เงินเดอืน (ฝายประจํา)   เงินเดอืนพนักงาน  

งบประมาณ ตัง้ไว   1,110,600.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  

229,121. - บาท   โอนลด   61,775 .- บาท  คงเหลอืหลังโอน  

167,346.-  บาท 

2.  เพื่อโอนเพิ่ม  จํานวน  787,000  บาท  ไดแก 

2.1 โอนเพิ่ม   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป  งบ

ลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ   ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  คา

จัดซื้อรถสวนกลาง  รถบรรทุก(ดเีซล)  จํานวน  1  คัน  ตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ  ป  2559  โดยมคีุณสมบัต ิ ดังนี้  

ขนาด  1  ตัน  ปรมิาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา  2,400  ซซี ี ขับเคลื่อน  2  

ลอ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  งบประมาณ  787,000  บาท  ตัง้ จายจากเงิน

รายได  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-2561  หนา  134  

ขอ  10  (สํานักปลัดเทศบาล) 

เหตุผล 

เพื่ออํานวยความสะดวกและบรกิารประชาชน  และเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการบรหิารงานของเทศบาลตําบลปาปอง  และเปนไปตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  พ.ศ.2541  และเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2543  ขอ  

27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดนิและ

สิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ  ปรมิาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรอืโอนไปตัง้จาย

เปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัตขิองสภาทองถิ่น    
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รองประธานสภาฯ  ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรตีําบลปาปอง  ที่ไดช้ีแจงหลักการและ

เหตุผลตามญัตตดิังกลาว  มผูีใดสอบถามเพิ่มเตมิหรอืไม  โปรดกรุณายก

มอืครับ   

หากไมมผูีใดสอบถามเพิ่มเตมิ  กระผมขอมมตทิี่ประชุมวาสมาชิก

สภาฯ  ทานใดเห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้เปนรายการใหม

คาจัดซื้อรถสวนกลาง 

มตทิี่ประชุม  มมีต ิ เห็นชอบ  1  เสยีง  ไมเห็นชอบ  6  เสยีง  และงดออกเสยีง  3  

เสยีง 

รองประธานสภาฯ   กระผมขอประกาศวาที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลปาปอง  มมีตไิม

เห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้เปนรายการใหมคา จัดซื้อรถ

สวนกลาง  ดวยจํานวนเห็นชอบ  1  เสยีง  ไมเห็นชอบ  6  เสยีง  และงด

ออกเสยีง  3 เสยีง  คอืรองประธานสภาเทศบาลตําบลปาปองปฏบิัตหินาที่

แทนประธานสภาเทศบาลตําบลปาปอง  , คุณอุไรวรรณ  พรหมรังสแีสง  

และคุณศุภกฤษ  พลิัยหลา 

 

 3.5  ญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งเปน

รายการใหมคาจัดซื้อรถจักรยานยนต 

รองประธานสภาฯ  ขอใหเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบยีบ  กฎหมายที่เกี่ยวของตอที่ประชุม  

 

เลขานุการสภาฯ   นําเรยีนช้ีแจงระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2541  และแกไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่  

3)  พ.ศ.2543  ขอ  27 

“ขอ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  

ที่ดนิและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ  ปรมิาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรอืโอน

ไปตัง้จายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัตขิองสภาทองถิ่น” 

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
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รองประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรตํีาบลปาปองไดแจงรายละเอยีดเกี่ยวกับญัตต ิ 

เรื่อง  ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้เปนรายการใหมคาจัดซื้อ

รถจักรยานยนต 

นายกเทศมนตร ี  ขาพเจา  นายธัญญา  ภาวะเดช  นายกเทศมนตรตํีาบลปาปอง   ขอเสนอ

ญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมัตโิอนเงิน งบประมาณรายจาย ไปตัง้เปนรายการใหม

จายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดนิและสิ่งกอสราง  

ดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

 

หลักการ 

ตามที่  เทศบาลตําบลปาปอง  ไดประกาศใชเทศบัญญัตงิบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ.25 59  มผีลบังคับใชตัง้แตวันที่  1  

ตุลาคม  2558  เปนตนมานัน้  บัดนี้มคีวามจําเปนตองโอนเงิน

งบประมาณรายจายไปตัง้เปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดนิและ

สิ่งกอสราง  คาจัดซื้อรถจักรยานยนต  เพื่อใชในราชการและใหบรกิาร

ประชาชน  โดยโอนงบประมาณจากรายจายที่ไมจําเปนตองใช  จึงขอ

อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้เปนรายการใหม  ดังนี้ 

1. โอนลด  จํานวน  51,000  บาท  ไดแก 

1.1 โอนลดจาก   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน

ปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคภัีย   งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ   

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส  งบประมาณ ตัง้ไว  

52,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  52,000.- บาท   โอนลด   

51,000.- บาท  คงเหลอืหลังโอน  1,000.-  บาท 

2.  เพื่อโอนเพิ่ม  จํานวน  51,000  บาท  ไดแก 

2.1 โอนเพิ่ม   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป  งบ

ลงทุน  หมวด คาครุภัณฑ  ท่ีดนิและสิ่งกอสราง   ประเภทครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง  โครงการจัดซื้อครุภัณฑรถจักรยานยนต  งบประมาณ  

51,000  บาท  จํานวน  1  คัน  ขนาด  120  ซซี ี ตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ  ป  2559  ตัง้ จายจากเงินรายได  

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
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ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-2561  หนา  134  ขอ  9  

(สํานักปลัดเทศบาล) 

เหตุผล 

เพื่ออํานวยความสะดวกและบรกิารประชาชน  และเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการบรหิารงานของเทศบาล  และเปนไปตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  พ.ศ.2541  และเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2543  ขอ  27  

การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดนิและสิ่งกอสราง

ที่ทําใหลักษณะ  ปรมิาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรอืโอนไปตัง้จายเปนรายการ

ใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัตขิองสภาทองถิ่น   

รองประธานสภาฯ  ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรตีําบลปาปอง  ที่ไดช้ีแจงหลักการและ

เหตุผลตามญัตตดิังกลาว  มผูีใดสอบถามเพิ่มเตมิหรอืไม  โปรดกรุณายก

มอืครับ   

หากไมมผูีใดสอบถามเพิ่มเตมิ  กระผมขอมมตทิี่ประชุมวาสมาชิก

สภาฯ  ทานใดเห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้เปนรายการใหม

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต  โปรดกรุณายกมอืครับ   

มตทิี่ประชุม  มมีตเิห็นชอบ  จํานวน  9  เสยีง  งดออกเสยีง  1  เสยีง   

รองประธานสภาฯ  กระผมขอประกาศวาที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลปาปอง  มมีตเิห็นชอบ ให

โอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้เปนรายการใหมคาจัดซื้อรถจักรยานยนต   

จํานวน  9  เสยีง  งดออกเสยีง 1 เสยีง  คอืรองประธานสภาเทศบาล

ตําบลปาปองปฏบิัตหินาที่แทนประธานสภาเทศบาลตําบลปาปอง  ไม

เห็นชอบไมม ี

 

 

 

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
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 3.6  ญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งเปน

รายการใหมคาจัดซื้อท่ีดนิและขุดสระ  บอบาดาลเพื่อการเกษตรและ

นํ้าอุปโภคบรโิภค 

รองประธานสภาฯ  ขอใหเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบยีบ  กฎหมายที่เกี่ยวของตอที่ประชุม  

 

เลขานุการสภาฯ   นําเรยีนช้ีแจงระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2541  และแกไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่  3)  พ.ศ.

2543  ขอ  27 

“ขอ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  

ที่ดนิและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ  ปรมิาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรอืโอน

ไปตัง้จายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัตขิองสภาทองถิ่น” 

รองประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรตํีาบลปาปองไดแจงรายละเอยีดเกี่ยวกับญัตต ิ 

เรื่อง  ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้เปนรายการใหมคาจัดซื้อ

ที่ดนิและขุดสระ  บอบาดาลเพื่อการเกษตรและน้ําอุปโภคบรโิภค 

นายกเทศมนตร ี ขาพเจา  นายธัญญา  ภาวะเดช  นายกเทศมนตรตีําบลปาปอง   ขอเสนอ

ญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมัตโิอนเงิน งบประมาณรายจาย ไปตัง้เปนรายการใหม

จายเปนคาจัดซื้อที่ดนิและขุดสระ  บอบาดาลเพื่อการเกษตรและน้ําอุปโภค

บรโิภค  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดนิและสิ่งกอสราง  ดวยหลักการและเหตุผล  

ดังนี้ 

หลักการ 

ตามที่  เทศบาลตําบลปาปอง  ไดประกาศใชเทศบัญญัตงิบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ.25 59  มผีลบังคับใชตัง้แตวันที่  1  

ตุลาคม  2558  เปนตนมานัน้  บัดนี้มคีวามจําเปนตองโอนเงิน

งบประมาณรายจายไปตัง้เปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดนิและ

สิ่งกอสราง  คาจัดซื้อที่ดนิและขุดสระ   บอบาดาลเพื่อการเกษตรและน้ํา

อุปโภคบรโิภค   เนื่องจากชวงฤดูรอนที่ผานมาประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลปาปองไดรับความเดอืดรอนและประสบปญหาภัยแลง  ขาดแคลนน้ํา

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
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เพื่อการอุปโภคบรโิภค  และน้ําเพื่อการเกษตร  และเทศบาลตําบลปาปอง

ไดรับจัดสรรงบประมาณในการกอสรางประปาหมูบานและกอสรางอาคาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจากกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น  แตประสบ

ปญหาไมมสีถานที่จะดําเนนิการ  จึงตองคนืเงินงบประมาณดังกลาวใหกรม

สงเสรมิการปกครองทองถิ่น  ทําใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปาปอง

ขาดโอกาสที่จะไดรับการพัฒนา  ดังนัน้  จึงขออนุมัตเิงินงบประมาณ

รายจายไปตัง้เปนรายการใหม  เปนคาจัดซื้อที่ดนิและขุดสระ บอบาดาล

เพื่อการเกษตรและน้ําอุปโภคบรโิภค  ดังนี้ 

1. โอนลด  จํานวน  2,500,000  บาท  ไดแก 

1.1 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝายการเมอืง  เงินคาตอบแทนเลขานุการ/

ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี งบประมาณ ตัง้ไว   198,720.-  บาท  

งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  41,400.- บาท   โอนลด  41,400.- บาท  

คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.2 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบ บุคลากร  หมวด เงินเดอืน (ฝายประจํา)   เงินประจําตําแหนง  

งบประมาณ ตัง้ไว   84,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  

16,682.- บาท   โอนลด 16,682.- บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.3 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝายประจํา)   คาตอบแทนพนักงานจาง  

งบประมาณ ตัง้ไว   1,015,200.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  

17,530.- บาท  โอนลด  17,530- บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.4 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบดําเนนิงาน  หมวดคาตอบแทน   ประเภทคาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการ

อันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เงินประโยชนตอบแทนอื่น

เปนกรณพีเิศษ  งบประมาณตัง้ไว  35,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอื

กอนโอน  3,300.- บาท   โอนลด  3,300 .-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  

0.-  บาท 
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1.5 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบดําเนนิงาน  หมวด คาตอบแทน   คาเบี้ยประชุม  งบประมาณ ตัง้ไว   

5,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  2,562.50.- บาท   โอน

ลด  2,562.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.50  บาท 

1.6 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบดําเนนิงาน หมวดคาตอบแทน   คาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลา

ราชการ  งบประมาณตัง้ไว  5,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  

5,000.- บาท   โอนลด  5,000.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.7 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ คาของขวัญของรางวัล 

งบประมาณตัง้ไว  5,000.- บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  5,000.- 

บาท   โอนลด  5,000.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.8 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบดําเนนิงาน หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  คาใชจายตามโครงการ

ฝกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน  งบประมาณ ตัง้ไว  

40,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  39,000.- บาท   โอนลด  

39,000.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.9 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  คาใชจายในการเดนิทางไป

ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  งบประมาณ ตัง้ไว   

70,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  278.- บาท   โอนลด  

278.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.10 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบดําเนนิงาน หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  คาใชจายในการฝกอบรม

สัมมนา  ทัศนศกึษาดูงาน  งบประมาณ ตัง้ไว   200,000.-  บาท  
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งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  27,300. - บาท   โอนลด  27,300 .-  

บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.11 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบดําเนนิงาน หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  โครงการ Public  WiFi  ตําบล

ปาปอง  งบประมาณ ตัง้ไว   80,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอน

โอน  20,000.- บาท   โอนลด  20,000.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  

บาท 

1.12 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  โครงการจางเหมาบรกิาร

จัดการระบบสารสนเทศและเครอืขายคอมพวิเตอร  งบประมาณ ตัง้ไว   

31,200.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  31,200.- บาท   โอนลด  

31,200.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.13 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบดําเนนิงาน หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  โครงการเทศบาลสัญจรพบ

ประชาชน  งบประมาณ ตัง้ไว  40,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอน

โอน  18,800.- บาท   โอนลด  18,800.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  

บาท 

1.14 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  โครงการรณรงค

ประชาสัมพันธใหประชาชนมสีวนรวมทางการเมอืง  งบประมาณ ตัง้ไว   

10,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  9,000.- บาท  โอนลด  

9,000.- บาท คงเหลอืหลังโอน  0.- บาท 

1.15 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบดําเนนิงาน หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  โครงการสงเสรมิการจัด



-27- 
 

กจิกรรมวันทองถิ่นไทย  งบประมาณตัง้ไว  10,000.-  บาท  งบประมาณ

คงเหลอืกอนโอน  10,000.- บาท   โอนลด  10,000 .-  บาท  คงเหลอื

หลังโอน  0.-  บาท 

1.16 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบดําเนนิงาน หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  โครงการสงเสรมิการจัด

กจิกรรมวันเทศบาล  งบประมาณ ตัง้ไว   10,000.-  บาท  งบประมาณ

คงเหลอืกอนโอน  10,000.- บาท   โอนลด  10,000 .-  บาท  คงเหลอื

หลังโอน  0.-  บาท 

1.17 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบดําเนนิงาน หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  โครงการอบรมใหความรู

เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตนในชีวติประจําวัน  งบประมาณ ตัง้ไว  20,000.-  

บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  20,000.- บาท   โอนลด  20,000.-  

บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.18 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  โครงการอบรมใหความรู

เกี่ยวกับการใชงานคอมพวิเตอรเบื้องตน  งบประมาณ ตัง้ไว  30,000.- 

บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  30,000.- บาท  โอนลด 30,000 .-  

บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.- บาท 

1.19 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบดําเนนิงาน หมวดคาวัสดุ  ประเภทวัสดุไฟฟาและวทิยุ  งบประมาณ ตัง้

ไว  10,000.- บาท งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  4,614.80. - บาท  

โอนลด  4,614.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.80 บาท 

1.20 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบดําเนนิงาน  หมวดคาวัสดุ   ประเภทวัสดุวทิยาศาสตรหรอืการแพทย  

งบประมาณ ตัง้ไว   10,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  

10,000.- บาท  โอนลด  10,000.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.- บาท 
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1.21 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบดําเนนิงาน   หมวด คาวัสดุ   ประเภทวัสดุเกษตร  งบประมาณ ตัง้ไว   

30,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  30,000.- บาท  โอนลด  

30,000.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.- บาท 

1.22 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบ ดําเนนิงาน  หมวด คาวัสดุ   ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร  

งบประมาณ ตัง้ไว   10,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  

3,000.- บาท  โอนลด  3,000.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.- บาท 

1.23 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบดําเนนิงาน  หมวดคาวัสดุ  ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร  งบประมาณ ตัง้

ไว  30,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  30,000.- บาท  โอน

ลด  30,000.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.- บาท 

1.24 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบดําเนนิงาน  หมวด คาวัสดุ   ประเภทวัสดุอื่น  งบประมาณ ตัง้ไว   

20,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  1,116.35  บาท  โอน

ลด  1,116.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.35  บาท 

1.25 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบลงทุน  หมวด คาครุภัณฑ   ประเภทครุภัณฑคอมพวิเตอร  จัดซื้อ

เครื่องพมิพแบบหัวฉดี (Inkjet Printer)  งบประมาณตัง้ไว  4,300.-  บาท  

งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  4,300.- บาท  โอนลด  4,300. -  บาท  

คงเหลอืหลังโอน  0.- บาท 

1.26 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานวางแผนสถติิ

และวชิาการ  งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่อง

กับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ   โครงการจัดทํา

แผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลปาปอง  งบประมาณ ตัง้ไว   20,000.-  

บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  18,840.- บาท  โอนลด  18,840.-  

บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.27 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานวางแผนสถติิ

และวชิาการ  งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่อง
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กับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ   โครงการประชุม

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาปอง  

งบประมาณตัง้ไว 5,000.- บาท งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  4,812.- 

บาท โอนลด 4,812.- บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.28 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานวางแผนสถติิ

และวชิาการ  งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่อง

กับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ   โครงการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลปาปองและคณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาปอง  งบประมาณตัง้ไว  10,000.-  

บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  8,264.- บาท  โอนลด  8,264. -  

บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.29 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานวางแผนสถติิ

และวชิาการ   งบรายจายอื่น  หมวด รายจายอื่น   ประเภทรายจายอื่น  

งบประมาณ ตัง้ไว   20,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  

20,000.- บาท  โอนลด  20,000.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.30 โอนลดจาก  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารงานคลัง  

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝายประจํา)   ประเภทเงินเดอืนพนักงาน  

งบประมาณ ตัง้ไว   1,110,600.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  

167,346.- บาท โอนลด 167,346.-  บาท คงเหลอืหลังโอน 0.- บาท 

1.31 โอนลดจาก  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารงานคลัง  

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝายประจํา)   ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของ

พนักงาน  งบประมาณ ตัง้ไว  18,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอน

โอน  18,000.-  บาท  โอนลด  18,000.-  บาท   คงเหลอืหลังโอน   0.- 

บาท 

1.32 โอนลดจาก  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารงานคลัง  

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝายประจํา)   ประเภทเงินประจําตําแหนง  

งบประมาณ ตัง้ไว   42,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  

9,823.- บาท โอนลด  9,823.-  บาท คงเหลอืหลังโอน 0.- บาท 
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1.33 โอนลดจาก  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารงานคลัง  

งบ บุคลากร  หมวด เงินเดอืน (ฝายประจํา)   ประเภทคาจาง

ลูกจางประจํา  งบประมาณ ตัง้ไว   225,480.-  บาท  งบประมาณ

คงเหลอืกอนโอน  1,980.- บาท  โอนลด  1,980.-  บาท คงเหลอืหลัง

โอน 0.- บาท 

1.34 โอนลดจาก  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารงานคลัง  

งบดําเนนิงาน  หมวดคาตอบแทน   ประเภทคาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการ

อันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  งบประมาณ ตัง้ไว   

65,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  65,000.- บาท โอนลด 

30,000.-  บาท คงเหลอืหลังโอน  35,000.- บาท 

1.35 โอนลดจาก  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารงานคลัง  

งบดําเนนิงาน  หมวดคาตอบแทน  ประเภทคาเชาบาน  งบประมาณ ตัง้ไว  

140,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  57,000.- บาท  โอน

ลด  53,500.-  บาท คงเหลอืหลังโอน  3,500.- บาท 

1.36 โอนลดจาก  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารงานคลัง  

งบดําเนนิงาน  หมวดคาตอบแทน   ประเภทเงินชวยเหลอืการศกึษาบุตร  

งบประมาณ ตัง้ไว   30,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน   

12,060.- บาท  โอนลด  12,060.-  บาท คงเหลอืหลังโอน  0.- บาท 

1.37 โอนลดจาก  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารงานคลัง  

งบดําเนนิงาน  หมวด คาใชสอย   ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งการ

บรกิาร  งบประมาณตัง้ไว  30,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  

30,000.- บาท  โอนลด  30,000.-  บาท คงเหลอืหลังโอน  0.- บาท 

1.38 โอนลดจาก  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารงานคลัง  

งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  คาใชจายการเดนิทางไป

ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  งบประมาณ ตัง้ไว   

50,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  23,286.- บาท  โอนลด  

23,286.-  บาท คงเหลอืหลังโอน  0.- บาท 
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1.39 โอนลดจาก  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารงานคลัง  

งบดําเนนิงาน หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  คาใชจายในการฝกอบรมและ

สัมมนา  งบประมาณ ตัง้ไว   50,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอน

โอน  8,600.- บาท  โอนลด 8,600.-  บาท คงเหลอืหลังโอน  0.- บาท 

1.40 โอนลดจาก  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารงานคลัง  

งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  โครงการทองถิ่นงาม 3 ส 

สะอาด สวยงาม สุขภาพด ี งบประมาณ ตัง้ไว   10,000.-  บาท  

งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  10,000.- บาท  โอนลด  10,000.-  บาท 

คงเหลอืหลังโอน  0.- บาท 

1.41 โอนลดจาก  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารงานคลัง  

งบดําเนนิงาน หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  โครงการบรหิารจัดเก็บ

รายได  งบประมาณตัง้ไว  20,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  

20,000.- บาท  โอนลด  20,000.-  บาท คงเหลอืหลังโอน  0.- บาท 

1.42 โอนลดจาก  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารงานคลัง  

งบดําเนนิงาน  หมวด คาใชสอย   ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม  

งบประมาณ ตัง้ไว   30,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน   

26,500.- บาท  โอนลด  26,500.-  บาท คงเหลอืหลังโอน  0.- บาท 

1.43 โอนลดจาก  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารงานคลัง  

งบดําเนนิงาน  หมวดคาวัสดุ   ประเภทวัสดุสํานักงาน  งบประมาณ ตัง้ไว  

50,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  271.50  บาท  โอนลด  

271.-  บาท คงเหลอืหลังโอน  0.50  บาท 

1.44 โอนลดจาก  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารงานคลัง  

งบดําเนนิงาน  หมวดคาวัสดุ  ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร  งบประมาณ ตัง้

ไว  30,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน   18,400.-  บาท  

โอนลด  18,400.-  บาท คงเหลอืหลังโอน   0.-   บาท 
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1.45 โอนลดจาก   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน

บรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  งบดําเนนิงาน หมวดคาใช

สอย   ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่น ๆ  โครงการฝกอบรมและรวมรณรงคลดอุบัตเิหตุทาง

ถนนชวงเทศกาลวันขึ้นปใหม (7 วัน อันตราย)  งบประมาณ ตัง้ไว   

20,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  3,000.-  บาท  โอนลด  

3,000.-  บาท คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.46 โอนลดจาก   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน

ปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคภัีย  งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่น ๆ  โครงการใหความชวยเหลอืประชาชนผูประสบภัยพบิัตกิรณี

ฉุกเฉนิ  งบประมาณตัง้ไว  50,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  

37,000.-  บาท  โอนลด   37,000.-  บาท   คงเหลอืหลังโอน  0.-  

บาท 

1.47 โอนลดจาก   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน

ปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคภัีย   งบดําเนนิงาน   หมวดคาวัสดุ   

ประเภทวัสดุเครื่อง แตงกาย   งบประมาณ ตัง้ไว   40,000.-  บาท  

งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  40,000.-  บาท  โอนลด  40,000.-  บาท  

คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.48 โอนลดจาก   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน

ปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคภัีย   งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ   

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  งบประมาณ ตัง้ไว   52,000.-  บาท  

งบประมาณคงเหลอืกอนโอน   1,000.-  บาท  โอนลด  1,000.-  บาท  

คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.49 โอนลดจาก   แผนงานการศกึษา  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศกึษา  งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝายประจํา)  ประเภทเงินเดอืน

พนักงาน  งบประมาณ ตัง้ไว   572,400.-  บาท  งบประมาณคงเหลอื

กอนโอน  1,320.- บาท  โอนลด 1,320.- บาท คงเหลอืหลังโอน  0.- 

บาท 
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1.50 โอนลดจาก   แผนงานการศกึษา  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศกึษา   งบ บุคลากร  หมวด เงินเดอืน (ฝายประจํา)   ประเภท

คาตอบแทนพนักงานจาง  งบประมาณ ตัง้ไว  30,000.-  บาท  

งบประมาณคงเหลอืกอนโอน   4,025.-  บาท  โอนลด  4,025.-  บาท  

คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.51 โอนลดจาก   แผนงานการศกึษา  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศกึษา  งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝายประจํา)   ประเภทเงินเพิ่ม

ตาง ๆ ของพนักงานจาง  งบประมาณตัง้ไว 20,000.-  บาท  งบประมาณ

คงเหลอืกอนโอน  5,260.-  บาท  โอนลด  5,260.-  บาท  คงเหลอืหลัง

โอน  0.-  บาท 

1.52 โอนลดจาก   แผนงานการศกึษา  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศกึษา   งบดําเนนิงาน  หมวด คาตอบแทน   ประเภทคาตอบแทนผู

ปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

งบประมาณตัง้ไว 40,000.- บาท งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  5,000.- 

บาท  โอนลด  5,000.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.53 โอนลดจาก   แผนงานการศกึษา  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศกึษา  งบดําเนนิงาน  หมวดคาตอบแทน   ประเภทคาตอบแทนการ

ปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ  งบประมาณ ตัง้ไว   5,000.-  บาท  

งบประมาณคงเหลอืกอนโอน   2,000.-  บาท  โอนลด  2,000.-  บาท  

คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.54 โอนลดจาก   แผนงานการศกึษา  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศกึษา   งบดําเนนิงาน  หมวด คาตอบแทน   ประเภทเงินชวยเหลอื

การศกึษาบุตร  งบประมาณตัง้ไว  35,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอื

กอนโอน  26,180.-  บาท  โอนลด  26,180.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  

0.-  บาท 

1.55 โอนลดจาก   แผนงานการศกึษา  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศกึษา  งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย   ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่อง

กับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  คาใชจายใน

การเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร    
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งบประมาณ ตัง้ไว   30,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน   

749.-  บาท  โอนลด  749.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.56 โอนลดจาก   แผนงานการศกึษา  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศกึษา  งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย   ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่อง

กับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  คาใชจายใน

การฝกอบรมและสัมมนา  งบประมาณ ตัง้ไว   20,000.-  บาท  

งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  16,200.-  บาท  โอนลด  16,200.-  บาท 

คงเหลอืหลังโอน  0.- บาท 

1.57 โอนลดจาก  แผนงานการศกึษา  งานศึกษาไมกําหนดระดับ  

งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  โครงการสงเสรมิการใชภาษา

ในประเทศกลุมอาเซยีน AEC  งบประมาณ ตัง้ไว   50,000.-  บาท  

งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  50,000.- บาท  โอนลด  50,000.- บาท  

คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.58 โอนลดจาก   แผนงานสาธารณสุข  งานบรกิารสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่น  งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจาย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  

โครงการตําบลปาปองปลอดภัยหางไกลโรคพษิสุนัขบา  งบประมาณ ตัง้ไว  

20,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  5,000.-  บาท  โอนลด  

5,000.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.59 โอนลดจาก   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบบุคลากร  หมวด เงินเดอืน (ฝายประจํา)   

ประเภทเงินเดอืนพนักงาน  งบประมาณ ตัง้ไว   716,760.-  บาท  

งบประมาณคงเหลอืกอนโอน   28,113.-  บาท  โอนลด   28,113.-  

บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.60 โอนลดจาก   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบดําเนนิงาน  หมวด คาตอบแทน   ประเภท

คาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  งบประมาณ ตัง้ไว   20,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอน
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โอน  20,000.-  บาท  โอนลด  20,000.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  

บาท 

1.61 โอนลดจาก   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบดําเนนิงาน  หมวด คาตอบแทน   ประเภท

คาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ  งบประมาณตัง้ไว  5,000.- 

บาท งบประมาณคงเหลอืกอนโอน 5,000.- บาท  โอนลด 5,000.-  บาท  

คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.62 โอนลดจาก   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบดําเนนิงาน  หมวดคาตอบแทน   ประเภทเงิน

ชวยเหลอืการศกึษาบุตร  งบประมาณ ตัง้ไว   15,000.-  บาท  

งบประมาณคงเหลอืกอนโอน   2,240.-  บาท  โอนลด  2,240.-  บาท  

คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.63 โอนลดจาก   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบดําเนนิงาน  หมวด คาใชสอย   ประเภท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น 

ๆ  คาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร  งบประมาณ ตัง้ไว  20,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอื

กอนโอน  20,000.-  บาท  โอนลด  20,000.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  

0.-  บาท 

1.64 โอนลดจาก   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบดําเนนิงาน  หมวด คาใชสอย   ประเภท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น 

ๆ  คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา  งบประมาณ ตัง้ไว  40,000.-  

บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  1,600.- บาท  โอนลด 1,600.- บาท  

คงเหลอืหลังโอน  0.- บาท 

1.65 โอนลดจาก   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบดําเนนิงาน  หมวดคาวัสดุ  ประเภทวัสดุไฟฟา

และวทิยุ  งบประมาณตัง้ไว  150,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอน
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โอน  39,000.65  บาท  โอนลด  39,000.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  

0.65   บาท 

1.66 โอนลดจาก   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบดําเนนิงาน  หมวด คาวัสดุ   ประเภทวัสดุ

คอมพวิเตอร  งบประมาณ ตัง้ไว  30,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอื

กอนโอน  20,115.- บาท  โอนลด  20,115.- บาท  คงเหลอืหลังโอน  

0.-  บาท 

1.67 โอนลดจาก   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ   ประเภทครุภัณฑ

สํานักงาน  โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพทภายในสํานักงานเทศบาล

ตําบลปาปอง  งบประมาณ ตัง้ไว  40,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอื

กอนโอน  40,000.- บาท  โอนลด  40,000.- บาท  คงเหลอืหลังโอน  

0.-  บาท 

1.68 โอนลดจาก   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ   ประเภทครุภัณฑ

คอมพวิเตอร  จัดซื้อเครื่องพมิพแบบหัวฉดี (Injet  Printer)  งบประมาณตัง้

ไว  4,300.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  4,300.- บาท  โอนลด  

4,300.- บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.69 โอนลดจาก   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบลงทุน  หมวดคาท่ีดนิและสิ่งกอสราง   คา

กอสรางสิ่งสาธารณูปการ  โครงการกอสรางหองเก็บของ คสล. เทศบาล

ตําบลปาปอง  งบประมาณ ตัง้ไว  92,900.-  บาท  งบประมาณคงเหลอื

กอนโอน  3,700.- บาท  โอนลด  3,700.- บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  

บาท 

1.70 โอนลดจาก   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งาน

สงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่น ๆ  โครงการจางนักศกึษาปฏบิัตงิานในชวงปดภาคเรยีน  
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งบประมาณ ตัง้ไว   10,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน   

1,600.- บาท  โอนลด 1,600.- บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.- บาท 

1.71 โอนลดจาก   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งาน

สงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่น ๆ  โครงการพัฒนาศักยภาพประชาคมเพื่อใหความรูในการ

ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมูบาน  งบประมาณ ตัง้ไว  80,000.-  

บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน   8,800.- บาท  โอนลด  8,800.- 

บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.- บาท 

1.72 โอนลดจาก   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งาน

สงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่น ๆ  โครงการรณรงคปลูกฝงเนนโทษของสิ่งเสพตดิ  งบประมาณ

ตัง้ไว  15,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน   14,250.- บาท  

โอนลด 14,250.- บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.- บาท 

1.73 โอนลดจาก   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งาน

สงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่น ๆ  โครงการโรงเรยีนผูสูงอายุ  งบประมาณ ตัง้ไว  100,000.-  

บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  75,450.- บาท  โอนลด 75,450.- 

บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.- บาท 

1.74 โอนลดจาก   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ  งานกฬีาและนันทนาการ   งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย   

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่น ๆ  โครงการจัดการแขงขันกฬีาเทศบาลตําบลปาปอง ประจําป 

พ.ศ.2559   งบประมาณตัง้ไว  100,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอื

กอนโอน  14,000.- บาท  โอนลด 14,000.- บาท  คงเหลอืหลังโอน  

0.- บาท 
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1.75 โอนลดจาก   แผนงานการเกษตร   งานสงเสรมิการเกษตร   

งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  โครงการฝกอบรมเพื่อแกไข

ปญหาโรคระบาดและกําจัดหอยเชอรี่ในนาขาว  งบประมาณ ตัง้ไว   

60,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  60,000.- บาท  โอนลด 

60,000.- บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.- บาท 

1.76 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบดําเนนิงาน  หมวดคาตอบแทน  ประเภทคาเชาบาน  งบประมาณ ตัง้ไว  

168,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  18,100.- บาท   โอน

ลด  15,100.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  3,000.-  บาท 

1.77 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   

งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและ

พธิกีาร  งบประมาณ ตัง้ไว   50,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอน

โอน  36,410. - บาท   โอนลด 33,850 .-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  

2,560.-  บาท 

1.78 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารงานทั่วไป   งานบรหิารทั่วไป   

งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  คาใชจายในการฝกอบรมและ

สัมมนา  งบประมาณตัง้ไว  100,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอน

โอน  76,200.- บาท   โอนลด   70,000.- บาท  คงเหลอืหลังโอน  

6,200.- บาท 

1.79 โอนลดจาก   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบดําเนนิงาน  หมวดคาตอบแทน   ประเภทคา

เชาบาน  งบประมาณ ตัง้ไว  35,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอน

โอน  11,000. - บาท   โอนลด  8,000 .-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  

3,000.-  บาท 

1.80 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   งบ

ดําเนนิงาน  หมวดคาสาธารณูปโภค   ประเภทคาไฟฟา  งบประมาณ ตัง้
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ไว  135,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  54,729.39  บาท   

โอนลด  35,000.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  19,729.39.-  บาท 

1.81 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   งบ

ดําเนนิงาน  หมวดคาสาธารณูปโภค   ประเภทคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล  

งบประมาณ ตัง้ไว   20,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  

14,135.-  บาท   โอนลด  13,000 .-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  

1,135.-  บาท 

1.82 โอนลดจาก   แผนงานบรหิารทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป   งบ

ดําเนนิงาน  หมวด คาสาธารณูปโภค   ประเภทคาบรกิารไปรษณยี  

งบประมาณ ตัง้ไว   20,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  

9,320.-  บาท   โอนลด  7,000.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  2,320.-   

บาท 

1.83 โอนลดจาก  แผนงานบรหิารทั่วไป  งานบรหิารงานคลัง  งบ

ดําเนนิงาน  หมวดคาตอบแทน   ประเภทคาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอัน

เปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาตอบแทนบุคคลซึ่งปฏบิัติ

ราชการอันเปนประโยชนฯ  งบประมาณ ตัง้ไว   65,000.-  บาท  

งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  35,000.-  บาท   โอนลด  25,000 .-  

บาท  คงเหลอืหลังโอน  10,000.-  บาท 

1.84 โอนลดจาก   แผนงานการศกึษา  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศกึษา  งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย   ประเภทคาบํารุงรักษาและ

ซอมแซม  งบประมาณ ตัง้ไว  20,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอน

โอน  20,000.-  บาท   โอนลด  20,000.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  

บาท 

1.85 โอนลดจาก   แผนงานการศกึษา  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศกึษา   งบ ดําเนนิงาน  หมวด คาวัสดุ   ประเภทวัสดุสํานักงาน  

งบประมาณ ตัง้ไว   20,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  

6,475.-  บาท   โอนลด  5,000.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  1,475.-  

บาท 
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1.86 โอนลดจาก   แผนงานการศกึษา  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศกึษา   งบดําเนนิงาน  หมวด คาวัสดุ   ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร  

งบประมาณตัง้ไว  20,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  990.-  

บาท   โอนลด  990.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.87 โอนลดจาก   แผนงานสาธารณสุข  งานบรกิารสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่น  งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจาย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  

โครงการควบคุมปองกันโรคตดิตอ  งบประมาณ ตัง้ไว  10,000.-  บาท  

งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  10,000.-  บาท   โอนลด  10,000 .-  

บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.88 โอนลดจาก   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบดําเนนิงาน  หมวดคาวัสดุ   ประเภทรายจาย

เพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร  งบประมาณตัง้ไว  240,000.-  บาท  งบประมาณ

คงเหลอืกอนโอน  105,391.-  บาท   โอนลด  90,000 .-  บาท  

คงเหลอืหลังโอน  15,391.-  บาท 

1.89 โอนลดจาก   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบดําเนนิงาน  หมวด คาวัสดุ   ประเภทวัสดุ

กอสราง  งบประมาณตัง้ไว  200,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอน

โอน  63,855.-  บาท   โอนลด  60,000 .-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  

3,855.-  บาท 

1.90 โอนลดจาก   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบลงทุน  หมวด คาท่ีดนิและสิ่งกอสราง   

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  โครงการกอสรางราวเหล็กกันตก

หนองสระหลวง หมูที่ 2 บานปาไมแดง  งบประมาณ ตัง้ไว  100,000.-  

บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  100,000.- บาท   โอนลด 

100,000.- บาท คงเหลอืหลังโอน 0.-  บาท 

1.91 โอนลดจาก   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบลงทุน  หมวด คาท่ีดนิและสิ่งกอสราง   

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  โครงการกอสรางหองน้ําและ
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ปรับปรุงหองน้ําภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาปอง  

งบประมาณ ตัง้ไว   101,300.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  

101,300.-  บาท   โอนลด  101,300 .-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  

บาท 

1.92 โอนลดจาก   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน

ปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคภัีย  งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่น ๆ โครงการสงเสรมิความรูการปองกันและระงับอัคคภัียในชุมชน  

งบประมาณ ตัง้ไว   10,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  

10,000.-  บาท   โอนลด  10,000 .-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  

บาท 

1.93 โอนลดจาก   แผนงานการศกึษา  งานระดับกอนวัยเรยีน

และประถมศกึษา  งบดําเนนิงาน  หมวด คาใชสอย   ประเภทรายจาย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

โครงการสนับสนุนคาใชจายและบรหิารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาไมแดง  

งบประมาณ ตัง้ไว   485,700.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  

168,460.-  บาท   โอนลด  168,460 .-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  

บาท 

1.94 โอนลดจาก   แผนงานการศกึษา  งานระดับกอนวัยเรยีน

และประถมศกึษา  งบ เงินอุดหนุน  หมวด เงินอุดหนุน   ประเภทเงิน

อุดหนุนสวนราชการ  งบประมาณ ตัง้ไว  812,000.-  บาท  งบประมาณ

คงเหลอืกอนโอน  80,000.-  บาท   โอนลด  80,000.-  บาท  คงเหลอื

หลังโอน  0.-  บาท 

1.95 โอนลดจาก  แผนงานการศกึษา  งานศกึษาไมกําหนดระดับ  

งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ โครงการสงเสรมิการศกึษา

เพื่อพัฒนาอาชีพ  งบประมาณ ตัง้ไว   30,000.-  บาท  งบประมาณ

คงเหลอืกอนโอน  30,000.-  บาท   โอนลด  30,000.-  บาท  คงเหลอื

หลังโอน  0.-  บาท 
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1.96 โอนลดจาก  แผนงานการศกึษา  งานศกึษาไมกําหนดระดับ  

งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ โครงการสนับสนุนกจิกรรม

เด็กและเยาวชนตําบลปาปอง   งบประมาณ ตัง้ไว   30,000.-  บาท  

งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  30,000.-  บาท   โอนลด 30,000.-  บาท 

คงเหลอืหลังโอน 0.-  บาท 

1.97 โอนลดจาก  แผนงานการศกึษา  งานศกึษาไมกําหนดระดับ  

งบเงินอุดหนุน  หมวด เงินอุดหนุน   ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ  

งบประมาณ ตัง้ไว   20,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  

20,000.-  บาท   โอนลด  20,000 .-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  

บาท 

1.98 โอนลดจาก   แผนงานสาธารณสุข  งานบรกิารสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่น  งบดําเนนิงาน  หมวด คาใชสอย   ประเภท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น 

ๆ  โครงการขยะสรางบุญ  งบประมาณ ตัง้ไว   40,000.-  บาท  

งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  40,000.-  บาท   โอนลด  40,000.- บาท 

คงเหลอืหลังโอน 0.-  บาท 

1.99 โอนลดจาก   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งาน

สงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  งบดําเนนิงาน  หมวด คาใช

สอย   ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่น ๆ  โครงการสงเสรมิการจัดกจิกรรมรณรงควันสตรี

สากล  งบประมาณ ตัง้ไว  10,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  

10,000.-  บาท   โอนลด  10,000 .-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  

บาท 

1.100 โอนลดจาก  แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษแหลงน้ําและ

ปาไม  งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  โครงการรณรงคสราง

จิตสํานกึในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  งบประมาณ
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ตัง้ไว  10,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  10,000.-  บาท   

โอนลด  10,000.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  0.-  บาท 

1.101 โอนลดจาก   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งาน

สงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  งบดําเนนิงาน  หมวด คาใช

สอย   ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่น ๆ  โครงการสงเสรมิอาชีพในชุมชน  งบประมาณ ตัง้ไว  

80,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  80,000.-  บาท   โอน

ลด  65,000.-  บาท  คงเหลอืหลังโอน  15,000.-  บาท 

1.102 โอนลดจาก  แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษแหลงน้ําและ

ปาไม  งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ โครงการหนึ่งคน หนึ่ง

ตน หนึ่งฝน ตําบลปาปอง งบประมาณตัง้ไว 15,000.- บาท  งบประมาณ

คงเหลอืกอนโอน  15000.-  บาท  โอนลด  15,000.- บาท คงเหลอืหลัง

โอน 0.-  บาท 

1.103 โอนลดจาก  แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษแหลงน้ําและ

ปาไม  งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  โครงการเลี้ยงไสเดอืน

เพื่อกําจัดขยะเปยกและวัชพชื  งบประมาณ ตัง้ไว   15,000.-  บาท  

งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  5,250.-  บาท   โอนลด  634 .-  บาท  

คงเหลอืหลังโอน  4,616.-  บาท 
 

2.  เพื่อโอนเพิ่ม  จํานวน  2,500,000  บาท   ไดแก 

2.1 โอนเพิ่ม   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป  งบ

ลงทุน  หมวด คาครุภัณฑ  ท่ีดนิและสิ่งกอสราง   ประเภทคาซื้อหรอื

แลกเปลี่ยนที่ดนิ  โครงการจัดซื้อที่ดนิและขุดสระ  บอบาดาลเพื่อการเกษตร

และน้ําอุปโภคบรโิภค  งบประมาณตัง้ไว  2,500,000  บาท   ตัง้จายจาก

เงินรายได  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-2561  เพิ่มเตมิ

ฉบับที่  2  หนา  5  ขอ  1  (สํานักปลัดเทศบาล) 
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เหตุผล 

เพื่อเปนการวางแผนในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลงอยาง

ยั่งยนื  และสามารถใหบรกิารน้ําแกประชาชนที่ไดรับความเดอืดรอนและ

ประสบปญหาภัยแลงในอนาคต  และเทศบาลตําบลปาปองสามารถ

บรหิารงานใหเปนไปดวยความเรยีบรอยและเปนไปตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  พ.ศ.2541  และเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2543  ขอ  27  

การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดนิและสิ่งกอสราง

ที่ทําใหลักษณะ  ปรมิาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรอืโอนไปตัง้จายเปนรายการ

ใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัตขิองสภาทองถิ่น   

รองประธานสภาฯ   ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรตีําบลปาปอง  ที่ไดช้ีแจงหลักการ

และเหตุผลตามญัตตดิังกลาว  มผูีใดสอบถามเพิ่มเตมิอกีหรอืไม  โปรด

กรุณายกมอืครับ   

นายสมชาย  พากดวงใจ   กราบเรยีนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปาปอง  สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลปาปอง  คณะผูบรหิาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

กระผมนายสมชาย  พากดวงใจ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง  เขต 1  

เนื่องจากที่ดนิที่จัดซื้อเพื่อ ขุดสระ  บอบาดาลเพื่อการเกษตรและน้ําอุปโภค

บรโิภคนัน้มจํีานวน  2  ไร  กระผมคดิวาเปนพื้นที่ที่นอยเกนิไปไมเหมาะสม

และไมทั่วถงึที่จะใชเพื่อแกไขปญหาใหกับเกษตรกรในตําบลปาปอง  เห็นควร

หาพื้นที่เหมาะสมกวานี้  และกรณขีุดบอบาดาลกระผมและราษฎรหมูที่  6  

บานดวงด ี มมีตใินที่ประชุมของหมูบานวาไมเหมาะสมที่จะทําการขุดบอ

บาดาลเนื่องจากเกรงวาน้ําที่มอียูเดมิจะไมเพยีงพอ  

รองประธานสภาฯ  มผูีใดสอบถามเพิ่มเตมิอกีหรอืไม  โปรดกรุณายกมอืครับ   

 

นายอําพล  ภูธรใจ กราบเรยีนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปาปอง  สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลปาปอง คณะผูบรหิารและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายอําพล  

ภูธรใจ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง  เขต 1  ขอนําเรยีนวากรณกีาร

ขอโอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้เปนรายการใหมจายเปน คาจัดซื้อที่ดนิ

และขุดสระ   บอบาดาลเพื่อการเกษตรและน้ําอุปโภคบรโิภค   หมวดคา

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
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ครุภัณฑ  ที่ดนิและสิ่งกอสราง  นัน้เปนสิ่งที่ดเีพื่อใหตําบลปาปองจะไดมี

พื้นที่สําหรับเก็บกักน้ําไวสําหรับบรรเทาภัยแลง  เนื่องจากปจจุบันตําบลปา

ปองไมมแีหลงน้ําสาธารณะไวสําหรับบรรเทาภัยแลงและชวยเหลอืความ

เดอืดรอนของเกษตรกร  กระผมเห็นวาเปนการวางแผนในการบรหิารงาน

ของเทศบาล  อกีทัง้ยังเปนการแกไขปญหาในการขอใชพื้นที่

สาธารณประโยชนที่เทศบาลตําบลปาปองตองพลาดโครงการในการ

พัฒนาตําบลปาปอง  ตามที่เทศบาลตําบลปาปองไดรับจัดสรรงบประมาณ

ในการกอสรางประปาหมูบานและกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กจาก

กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น  แตประสบปญหาไมมสีถานที่จะ

ดําเนนิการ  จึงตองคนืเงินงบประมาณดังกลาวใหกรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถิ่น  ทําใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปาปองขาดโอกาสที่จะไดรับ

การพัฒนา         

รองประธานสภาฯ  มผูีใดสอบถามเพิ่มเตมิอกีหรอืไม  โปรดกรุณายกมอืครับ   

 

นายกเทศมนตรฯี กระผมขอนําเรยีนตอที่ประชุมวาการจัดซื้อที่ดนิ และขุดสระ   บอบาดาล

เพื่อการเกษตรและน้ําอุปโภคบรโิภค   นัน้เพื่อแกไขภัยแลงและบรรเทา

ความเดอืดรอนของประชาชน  และเพื่อรองรับการพัฒนาตําบลปาปอง  

เพื่อจัดใหมสีถานที่รองรับโครงการกอสรางจากเงินอุดหนุนเฉพาะกจิตาง ๆ 

ที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น   เพื่อ

พัฒนาตําบลปาปองใหเปนตําบลที่มคีวามยั่งยนืตอไป  จึงขอนําเรยีนตอที่

ประชุมเพื่อพจิารณา 

รองประธานสภาฯ มผูีใดสอบถามเพิ่มเตมิอกีหรอืไม  โปรดกรุณายกมอืครับ   

หากไมมผูีใดสอบถามเพิ่มเตมิ  กระผมขอมมตทิี่ประชุมวาสมาชิกสภาฯ  

ทานใดเห็นชอบให โอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้เปนรายการใหมจาย

เปนคาจัดซื้อที่ดนิและขุดสระ   บอบาดาลเพื่อการเกษตรและน้ําอุปโภค

บรโิภค  โปรดกรุณายกมอืครับ     

มตทิี่ประชุม  มมีตเิห็นชอบ  จํานวน  1  เสยีง  ไมเห็นชอบ  6  เสยีง  งดออกเสยีง  3  

เสยีง   

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 

ปฏบัิติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
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รองประธานสภาฯ  กระผมขอประกาศวาที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลปาปอง  มมีตไิมเห็นชอบ

ใหโอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้เปนรายการใหมคาจัดซื้อที่ดนิและขุด

สระ  บอบาดาลเพื่อการเกษตรและน้ําอุปโภคบรโิภค   ดวยจํานวนเสยีงไม

เห็นชอบ  6  เสยีง  เห็นชอบ  1  เสยีง  และงดออกเสยีง  3 เสยีง  คอืรอง

ประธานสภาเทศบาลตําบลปาปองปฏบิัตหินาที่แทนประธานสภาเทศบาล

ตําบลปาปอง  , คุณอุไรวรรณ  พรหมรังสแีสง  และคุณศุภกฤษ  พลิัยหลา 

 

 3.7  ญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมัตกิันเงินไวจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดนิและ

สิ่งกอสรางท่ียังไมไดกอหน้ีผูกพัน  จํานวน  5   โครงการ 

รองประธานสภาฯ  ขอใหเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบยีบ  กฎหมายที่เกี่ยวของตอที่ประชุม 

เลขานุการสภาฯ   นําเรยีนช้ีแจงระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การเบกิจายเงิน  การฝาก

เงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ.2547  ขอ  59 

 “ขอ  59  ในกรณทีี่มรีายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดนิและ

สิ่งกอสราง  ยังมไิดกอหนี้ผูกพัน  แตมคีวามจําเปนจะตองใชจายเงินนัน้

ตอไปอกี  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัตกิันเงินตอสภา

ทองถิ่นไดอกีไมเกนิระยะเวลาหนึ่งป” 

รองประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรตํีาบลปาปองไดแจงรายละเอยีดเกี่ยวกับญัตต ิ 

เรื่อง  ขออนุมัตกิันเงินไวจายหมวดคาครุภัณฑที่ดนิและสิ่งกอสรางที่ยัง

ไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน  5   โครงการ 

นายกเทศมนตรฯี ขาพเจา  นายธัญญา  ภาวะเดช  นายกเทศมนตรตีําบลปาปอง   ขอเสนอ

ญัตต ิ เรื่อง   ขออนุมัตกิันเงินไวจายหมวดคาครุภัณฑที่ดนิและสิ่งกอสราง

ที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน  5   โครงการ  เนื่องจากไมสามารถกอหนี้

ผูกพันไดทันในปงบประมาณ  2559  และมคีวามจําเปนจะตองใชจายเงิน

ตามโครงการดังกลาว  ดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
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หลักการ 

เทศบาลตําบลปาปองมคีวามจําเปนที่จะตองขออนุมัตกิันเงินไวจายใน

หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดนิและสิ่งกอสราง  ที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน  

5  โครงการ   เนื่องจากไดมกีารโอนเงินงบประมาณที่ไมจําเปนตองใชจาย

มาตัง้เปนรายการใหม  และจะตองใชเวลาในการดําเนนิการตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.

2535  และแกไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่  10)  พ.ศ.2558  จํานวน  5  

โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา งบประมาณ     13,000  บาท 

2. โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาไมแดง   

      งบประมาณ     52,400  บาท 

3. โครงการจัดซื้อรถสวนกลาง  งบประมาณ  787,000 บาท  

4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑรถจักรยานยนต งบประมาณ  51,000  บาท 

5. โครงการจัดซื้อ ที่ดนิและขุดสระ  บอบาดาลเพื่อการเกษตรและน้ํา

อุปโภคบรโิภค          งบประมาณ  2,500,000  บาท 

        รวมงบประมาณทัง้สิ้น  3,403,400  บาท 

เหตุผล 

เพื่อใหการบรหิารงานของเทศบาลตําบลปาปองเปนไปอยางตอเนื่องและ

บรรลุวัตถุประสงคและเปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

รับเงิน  การเบกิจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2547  ขอ  59   จึงเสนอตอที่

ประชุมสภาเทศบาลตําบลปาปอง  เพื่อพจิารณา 

รองประธานสภาฯ ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรตีําบลปาปอง  ที่ไดช้ีแจงหลักการและ

เหตุผลตามญัตตดิังกลาว   

กระผมขอนําเรยีนวาตามที่ทานนายกเทศมนตรตีําบลปาปองได

เสนอญัตต ิ เรื่อง   ขออนุมัตกิันเงินไวจายหมวดคาครุภัณฑที่ดนิและ

สิ่งกอสรางที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน   5   โครงการ   ปรากฏวาที่

ประชุมสภาเทศบาลตําบลปาปองมมีตเิห็นชอบใหโอนเงิน งบประมาณ
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รายจาย ไปตัง้เปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดนิและสิ่งกอสราง  

จํานวน  3  รายการ  ไดแก 

1. โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา งบประมาณ     13,000  บาท 

2. โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาไมแดง   

      งบประมาณ     52,400  บาท 

3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑรถจักรยานยนต งบประมาณ  51,000  บาท 

     รวมงบประมาณทัง้สิ้น  116,400  บาท  

     (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน) 

มผูีใดสอบถามเพิ่มเตมิอกีหรอืไม  โปรดกรุณายกมอืครับ 

หากไมมผูีใดสอบถามเพิ่มเตมิ  กระผมขอมมตทิี่ประชุมวาสมาชิกสภาฯ  

ทานใดเห็นชอบใหกันเงินไวจายหมวดคาครุภัณฑที่ดนิและสิ่งกอสรางที่ยัง

ไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน  3  โครงการ  โปรดกรุณายกมอืครับ   

มตทิี่ประชุม  มมีตเิห็นชอบ  จํานวน  9  เสยีง  งดออกเสยีง  1  เสยีง  

รองประธานสภาฯ  กระผมขอประกาศวาที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลปาปอง  มมีตเิห็นชอบให

กันเงินไวจายหมวดคาครุภัณฑที่ดนิและสิ่งกอสรางที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  

จํานวน  3  รายการ  ไดแก 

1. โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา งบประมาณ     13,000  บาท 

2. โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาไมแดง   

      งบประมาณ     52,400  บาท 

3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑรถจักรยานยนต งบประมาณ  51,000  บาท 

     รวมงบประมาณทัง้สิ้น  116,400  บาท  

     (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน) 

   ดวยจํานวน  9  เสยีง  งดออกเสยีง 1 เสยีง  คอืรองประธานสภาเทศบาล

ตําบลปาปองปฏบิัตหินาที่แทนประธานสภาเทศบาลตําบลปาปอง  ไม

เห็นชอบไมมี 
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	โอนลดจาก   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบดำเนินการ   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   ง...
	เพื่อโอนเพิ่ม   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า  จำนวนเงิน  13,000.- บาท  จำนวน  1  เครื่อง  ขนาด  2kVA  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุ...
	โอนลด  จำนวน  787,000  บาท  ได้แก่
	โอนลด  จำนวน  51,000  บาท  ได้แก่
	โอนลด  จำนวน  2,500,000  บาท  ได้แก่

