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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภ ู
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2562  

วันพฤหัสบดีที ่26 กันยายน  2562 เวลา 0๙.๐0 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

*********************** 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

.................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ดังนี้  

  - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 กันยายน 2562) 
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 กันยายน 2562) 
.................................................................................................................................. 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม  
……ไม่มี………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
……ไม่มี………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   5.1 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 31 รายการ เป็นเงิน 9,502,440 บาท ดังนี้ 
   กรณีที่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
    1. ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย) จ านวน 4 ตู้  
     ราคาตู้ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท (กองคลัง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 
   2. ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย) จ านวน 4 ตู้  
     ราคาตู้ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท (กองการศึกษา : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับที่1)  
   3. ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ โต๊ะเก้าอ้ี กิจกรรมอนุบาล (ขากลม) ชุด A จ านวน 23 ชุด  
     ราคาชุดละ 6,200 บาท เป็นเงิน 142,600 บาท (กองการศึกษา : โอนฯ สมัยวิสามัญ  
      สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 กันยายน 62) , โอนครั้งที่ 13 / 2562)  
   4. ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ส าหรับ 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู จ านวน 20 ถัง ราคาถังละ 8,300 บาท เป็นเงิน  
     166,000 บาท (กองการศึกษา : โอนฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 กันยายน  
     62) , โอนครั้งที่ 13 / 2562)  



     5. ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย) จ านวน 8 ตู้  
     ราคาตู้ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท (ส านักงานปลดั : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับที่1) 
    6. ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงสูง) จ านวน 1 ตู้  
     ราคาตู้ละ 5,000 บาท (ส านักงานปลัด : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับท่ี1) 
    7. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน  
     ราคาคันละ 829,000 บาท (ส านักงานปลัด : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับที่1) 
     8. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ชุดเครื่องขยายเสียง แบบลากจูง จ านวน 1 ชุด  
     ราคาชุดละ 15,000 บาท (ส านักงานปลัด : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับท่ี1) 
      9. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  
     จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,000 บาท (ส านักงานปลัด : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับที่1) 
    10. ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย) จ านวน 4 ตู้  
     ราคาตู้ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท (กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 
     11. ครุภัณฑ์ส ารวจ รายการ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จ านวน 1  
      เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,000 บาท (กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 
    12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลักเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน (หย่อมบ้านติแส หมู่ที่ 5  
       บ้านกกน้อย) จ านวน 500,000 (กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 
    13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลักเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน (บ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 6)  
        จ านวน 500,000 (กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 
      14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลักเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน (บ้านแม่สลัก หมู่ที่ 9)  
        จ านวน 500,000 (กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 
    15. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลักเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน (บ้านจะคือ หมู่ที่ 10)  
        จ านวน 500,000 (กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 
    16. โครงการปรับเกรดถนนสายหลักระหว่างหมู่บ้าน (หย่อมบ้านหาดยาว หมู่ที่ 4 – บ้าน 
     กกน้อย หมู่ที่ 5) จ านวน 500,000 บาท (กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 
   17. โครงการปรับเกรดถนนสายหลักระหว่างหมู่บ้าน (หย่อมบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 – 
     หย่อมบ้านอ้ิวเมี่ยน หมู่ที่4)จ านวน 500,000 บาท(กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 
   18. โครงการปรับเกรดถนนสายหลักระหว่างหมู่บ้าน (บ้านแม่สลัก หมู่ที่ 9 – บ้านจะคือ 
      หมู่ที่ 10) จ านวน 500,000 บาท (กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 
   19. โครงการปรับเกรดถนนสายหลักระหว่างหมู่บ้าน (บ้านร่มเย็น – หย่อมบ้านป่าลัน 
     หมู่ที่ 11) จ านวน 417,000 บาท (กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 
   20. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 6 จ านวน 91,000 บาท  
     (กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 
    21. โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม อบต.ห้วยชมภู จ านวน 208,000 บาท  
     (กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 
    22. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 จ านวน 500,000 บาท  
      (กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 



    23. โครงการก่อสร้างพนัง คสล.ป้องกันตลิ่ง บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 จ านวน 389,000  
      บาท (กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 
    24. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล.หมู่ที่ 9 จ านวน 332,000 บาท  
     (กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1)  
     25. โครงการขุดดินพร้อมปรับเกรดลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 จ านวน 88,100 บาท 
     (กองช่าง : โอนฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 (วันที่ 14 มิถุนายน 62) , โอนครั้งที่ 9 /  
     2562) 
      26. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 จ านวน 287,000 บาท 
     (กองช่าง : โอนฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 กันยายน 62) , โอนครั้งที่  
    13 / 2562) 
    27. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล.บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 (หย่อมบ้านใหม่พัฒนา  
     และหย่อมบ้านเยซู) จ านวน 270,000 บาท (กองช่าง : โอนฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  
     ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 กันยายน 62) , โอนครั้งที่ 13 / 2562) 
     28. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลักเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน (หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน) 
      จ านวน 500,000 บาท (กองช่าง : โอนฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 23  
    กันยายน 62) , โอนครั้งที่ 13 / 2562) 
    29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน  
     (หย่อมบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว) จ านวน 500,000 บาท (กองช่าง : โอน  
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 กันยายน 62) , โอนครั้งที่ 13 / 2562) 
     ๓๐. โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ บ้านปางขอน ม.7 จ านวน 218,000 บาท (กอง 
      ช่าง : โอนฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 กันยายน 62) , โอนครั้งที่ 13 /  
    2562) 
     31. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ 
     บุคคลหรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จ านวน 912,740 บาท  
      (กองช่าง : ปี 62) 

   5.2 ขออนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 3,285,600 บาท 
     1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขอน หมู่ที่ 7) จ านวน  
     90,000 บาท (กองช่าง : โอนฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 (วันที่ 17 กันยายน 61)     
      , โอนครั้งที่ 13 / 2562) 
     2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ห้วยชมภู จ านวน 2,958,000 บาท 
     (กองช่าง : ปี 61 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 
    3. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู เป็นเงิน 237,600 บาท  
      (กองการศึกษา : ปี 61 เพิ่มเติม ฉบับที่1)  



    5.3 รายงานผลการด าเนินการโครงการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณเงินสะสมประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 12 โครงการ เป็นเงิน 9,632,500 บาท ดังนี้ 
   กรณีที่ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จ านวน 9 โครงการ เป็นเงิน 8,136,000 บาท 
   1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 จ านวน 1,399,000 บาท  
     2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 จ านวน  452,000 บาท 
   3. โครงการปรับปรุงถนน คสล.เส้นทางหลักเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จ านวน 1,280,000 บาท 
   4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หย่อมบ้านแม่สลักเย้า หมู่ที่ 6 จ านวน  419,000 บาท 

5. โครงการปรับปรุงถนนสายหลัก เส้นทางเข้าหมู่บ้านปางขอน จ านวน 1,190,000 บาท 
   6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หย่อมบ้านแก่งหลวงใน หมู่ที ่8 จ านวน 1,100,000 บาท  
     7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 จ านวน 394,000 บาท 
     8. โครงการปรบัปรุงถนน คสล.เส้นทางสายหลักเข้าหมู่บ้าน หมู่ที ่11จ านวน 1,292,000 บาท 
   9. โครงการปรับปรุงถนน คสล.เส้นทางขึ้น อบต.ห้วยชมภ ูจ านวน 610,000 บาท 
   กรณีที่ ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 1,496,500 บาท 
     1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมบ้านหาดยาว หมู่ที่ 4 จ านวน 500,000 บาท 
     2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านจะคือ หมู่ที่ 10 จ านวน 498,500 บาท 
     3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4  จ านวน 498000 บาท 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

....................................................................................................................................... 
 
 
 

 
สิบตร ี
       (พิทยา สนิธปุัญญา)              (นายจตุพล อนิตะ๊สงค์) 
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู    เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยชมภ ู
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

*********************** 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 



.................................................................................................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- ไม่มี - 
.................................................................................................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม  
……ไม่มี………………………………………………………………………………………………………… 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
รายงานผลการรับค าแปรญัตติ และรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
- ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการรับค าแปรญัตติ และรายงานมติ 

   ของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา อบต. 
........................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
      2562 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
....................................................................................................................................... 
5.2 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
      2562 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
....................................................................................................................................... 
5.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งเป็น
รายการใหม่ จ านวน 7 รายการ เป็นเงิน 2,083,600 บาท ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ บ้านปางขอน ม.7 จ านวน 218,000 บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน  
   หย่อมบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8-บ้านกกน้อย หมู่ที่ 5  จ านวน 500,000 บาท  
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน 
   บ้านปางขอน หมู่ที่ 7–บ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4 จ านวน 500,000 บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่  3  
   จ านวน 287,000 บาท 
5. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 (หย่อม 
   บ้านใหม่พัฒนา และหย่อมบ้านเยซู) จ านวน 270,000 บาท 
 
 
 
 



6. จัดซื้อถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ห้วยชมภู จ านวน 20 ถัง ถังละ 8,300 บาท เป็นเงิน 166,000 บาท 
7. จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอ้ี กิจกรรมอนุบาล (ขากลม) ชุด A ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ห้วยชมภู จ านวน 23 ชุด ชุดละ 6,200 บาท เป็นเงิน 142,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,083,600 บาท  
....................................................................................................................................... 
5.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 
- โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู เพ่ือติดตั้งเหล็กดัดและมุ้ง
ลวด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
.......................................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
    ............................................................................................................................. .......... 

 

 

 

 

 
 

 สิบตร ี
         (พิทยา  สินธปุัญญา)                        (นายจตุพล อินตะ๊สงค์)  
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
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เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.ห้วยชมภ ู 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 
ระเบียบวาระท่ี 5.3       ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งเป็น 
    รายการใหม่ จ านวน 7 รายการ เป็นเงิน 2,083,600 บาท ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ บ้านปางขอน ม.7 จ านวน 218,000 บาท 
โอนลด แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน วิชาการวางแผนและ 

      ส่งเสริมการท่องเที่ยว หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
      ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการดังนี้ 

                               1. โครงการตลาดชุมชนเพ่ือสร้างรายได ้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
                               บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 คงเหลือก่อนโอน 143,500 บาท โอนลดครั้งนี้ 143,500 บาท   
    คงเหลือหลังโอน ๐ บาท                       
                               2. โครงการปรับภูมิทัศน์ ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวบ้านปางขอน บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 
                               คงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 50,000 บาท คงเหลือหลังโอน 0 บาท 
                                           3. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลห้วยชมภู คงเหลือก่อนโอน 20,000 บาท  
    โอนลดครั้งนี้ 20,000 บาท คงเหลือหลังโอน 0 บาท 

โอนลด แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน ส่งงเสริมและสนับสนุนความ 
      เข้มแข็งของชุมชน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
      ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
      อาชีพ คงเหลือก่อนโอน 6,858 บาท โอนลด ครั้งนี้ 4,500 บาท คงเหลือหลังโอน  
      2,358 บาท 

 โอนเพิ่ม แผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะบ้านปาง
ขอน หมูที่ 7 จ านวน 218,000 บาท 

                      ....................................................................................................................................... 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน 
   (หย่อมบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว) จ านวน 500,000 บาท 
โอนลด แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง หมวด เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน คงเหลือก่อนโอน 541,400 บาท โอนลดครั้งที่ 
500,000 บาท คงเหลือหลังโอน 41,400 บาท 
โอนเพิ่ม แผนงาน บริหารงานทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ



ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน (หย่อมบ้านแก่งหลวงนอกหมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว) 
จ านวน 500,000 บาท 

                      ....................................................................................................................................... 
-2-/3.โครงการ... 
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3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน 
   (หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน) จ านวน 500,000 บาท 
 
โอนลด แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป หมวด เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน คงเหลือก่อนโอน 336,797 บาท โอนลดครั้งนี้ 
336,797 บาท คงเหลือหลังโอน 0 บาท 
โอนลด แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป หมวด ค่าสาธารณูปโภค 
ประเภท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คงเหลือก่อนโอน 97,500 บาท โอนลดครั้ง
นี้ 97,500 บาท คงเหลือหลังโอน 0 บาท 
โอนลด แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป หมวด ค่าวัสดุ ประเภท 
วัสดุก่อสร้าง คงเหลือหลังโอน 46,383 บาท โอนลดครั้งนี้ 46,383 บาท คงเหลือหลัง
โอน 0 บาท 
โอนลด แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุ
ส านักงาน คงเหลือก่อนโอน 26,976 บาท โอนลดครั้งที่ 19,320 บาท คงเหลือหลัง
โอน 7,656 บาท    
โอนเพิ่ม แผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวด ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก
เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน (หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน) จ านวน 500,000 บาท 

                      ....................................................................................................................................... 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่  3  
   จ านวน 287,000 บาท 
โอนลด แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน คงเหลือก่อนโอน 272,220 บาท 
โอนลดครั้งนี้ 272,220 บาท คงเหลือหลังโอน 0 บาท 



โอนลด แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป หมวด ค่าวัสดุ ประเภท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คงเหลือก่อนโอน 28,698 บาท โอนลดครั้งนี้ 14,780 บาท คงเหลือ
หลังโอน 13,918 บาท 
โอนเพิ่ม แผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแม่เลี่ยม) จ านวน 287,000 บาท 

                      ....................................................................................................................................... 
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5. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 (หย่อม
บ้านใหม่พัฒนา และหย่อมบ้านเยซู) จ านวน 270,000 บาท 
โอนลด แผนงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน หมวด ค่า
ใช้สอย ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม คงเหลือก่อนโอน 200,000 บาท โอนลด
ครั้งที่ 200,000 บาท คงเหลือหลังโอน 0 บาท 
โอนลด แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง หมวด เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน คงเหลือก่อนโอน 41,400 บาท โอนลดครั้งที่ 
41,400 บาท คงเหลือหลังโอน 0 บาท 
โอนลด แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป หมวด ค่าวัสดุ ประเภท 
วัสดุงานบ้านงานครัว คงเหลือก่อนโอน 28,624 บาท โอนลดครั้งนี้ 28,600 บาท 
คงเหลือหลังโอน 24 บาท 
โอนเพิ่ม แผนงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน หมวด ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแม่
เลี่ยม หมู่ที่ 3 (หย่อมบ้านใหม่พัฒนา และหย่อมบ้านเยซู) จ านวน 264,000 บาท 

                      ....................................................................................................................................... 
 6. จัดซื้อถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู จ านวน 20 ถัง ถังละ 8,300 บาท เป็นเงิน 166,000 บาท 
โอนลด แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม คงเหลือก่อนโอน 103,100 บาท โอนลดครั้งที่ 
103,100 บาท คงเหลือหลังโอน 0 บาท 



โอนลด แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน คงเหลือก่อนโอน 49,220 บาท โอนลดครั้งที่ 
49,000 บาท คงเหลือหลังโอน 220 บาท 
โอนลด แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป หมวด ค่าวัสดุ ประเภท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คงเหลือก่อนโอน 13,918 บาท โอนลดครั้งนี้ 13,900 บาท 
คงเหลือหลังโอน 18 บาท 
โอนเพิ่ม แผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู จ านวน 20 ถัง ถังละ 8,300 บาท 
เป็นเงิน 166,000 บาท 

                      ....................................................................................................................................... 
 
 

-4-/7.โครงการ... 
 

 

-4- 
 

7. จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอ้ี กิจกรรมอนุบาล (ขากลม) ชุด A ชุดโต๊ะเก้าอ้ี ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภูจ านวน 23 ชุด ชุดละ 6,200 บาท เป็นเงิน 
142,600 บาท 
โอนลด แผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน คงเหลือก่อนโอน 24,720 บาท โอนลดครั้งที่ 
24,720 บาท คงเหลือหลังโอน 0 บาท 
โอนลด แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง คงเหลือก่อนโอน 26,040 บาท โอนลดครั้งที่ 
26,040 บาท คงเหลือหลังโอน 0 บาท 
โอนลด แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป หมวด เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คงเหลือ
ก่อนโอน 68,848บาท โอนลดครั้งที่ 68,848 บาท คงเหลือหลังโอน 0 บาท 
โอนลด แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป หมวด ค่าวัสดุ ประเภท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คงเหลือก่อนโอน 13,918 บาท โอนลดครั้งนี้ 13,918 บาท คงเหลือ
หลังโอน 0 บาท 
โอนลด แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป หมวด เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง คงเหลือก่อนโอน 9,660 บาท โอนลด
ครั้งนี้ 9,074 บาท คงเหลือหลังโอน 586 บาท 



โอนเพิ่ม แผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการชุดโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอ้ี ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู จ านวน 23 ชุด ชุดละ 6,200 บาท เป็นเงิน 142,600 บาท  
หมายเหตุ - ขนาดโต๊ะ หน้าโต๊ะกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. พ้ืนถึงหน้าโต๊ะ 50 ซม. 

              - ขนาดเก้าอ้ี ที่นั่งกว้าง 30 ซม. ลึก 31 ซม. พ้ืนที่นั่ง 32 ซม. พ้ืนถึงหลัง 
                พิง 55 ซม. 

                      ....................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ดังนี้  
    - โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู เพื่อติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวด 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ห้วยชมภู เพื่อติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวด อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 1) ศพด.บ้านห้วยส้าน, 2) ศพด.บ้านแม่มอญ
,3) ศพด.บ้านห้วยแม่เลี่ยม,4) ศพด.บ้านปางขอน, 5) ศพด.บ้านกกน้อย
,  ุ6) ศพด.บ้านจะคือ, 7) ศพด.บ้านร่มเย็น, 8) ศพด.บ้านแก่งหลวงใน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. งานติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง มีขนาดดังนี้ 
1.1 กว้าง 0.94 x ยาว 1.45 เมตร (บานเลื่อน 2 บาน) จ านวน 63 ชุด 
1.2 กว้าง 0.94 x ยาว 1.65 เมตร (บานเลื่อน 2 บาน) จ านวน 2 ชุด 
1.3 กว้าง 0.94 x ยาว 1.00 เมตร (บานเลื่อน 1 บาน) จ านวน 4 ชุด 
2. งานติดตั้งเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ห้วยชมภู เพื่อติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวด อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 1) ศพด.บ้านห้วยส้าน, 2)
ศพด.บ้านแม่มอญ,3) ศพด.บ้านห้วยแม่เลี่ยม,4) ศพด.บ้านปาง
ขอน, 5) ศพด.บ้านกกน้อย, 6) ศพด.บ้านจะคือ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
1. งานติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (500 บาท/ 1 ตร.ม. รวมค่าแรง) 
1.1 มุ้งลวดหน้าต่าง W.1 (บานเลื่อน 2 บาน) 
1.2 มุ้งลวดหน้าต่าง W.2 (บานเลื่อน 1 บาน) 
2. งานติดตั้งเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง (700 บาท/1ตร.ม.รวม
ค่าแรง) 



2.1 เหล็กดัดประตู กว้าง 1.70 x ยาว 2.45 เมตร จ านวน 7 ชุด 
2.2 เหล็กดัดประตู กว้าง 0.90 x ยาว 2.05 เมตร จ านวน 12 ชุด 
2.3 เหล็กดัดหน้าต่าง กว้าง 1.40 x ยาว 2.90 เมตร จ านวน 35 ชุด 
2.4 เหล็กดัดหน้าต่าง กว้าง 1.10 x ยาว 2.90 เมตร จ านวน 6 ชุด 
2.5 เหล็กดัดหน้าต่าง กว้าง 1.10 x ยาว 1.50 เมตร จ านวน 7 ชุด 
2.6 เหล็กดัดหน้าต่าง กว้าง 1.10 x ยาว 0.60 เมตร จ านวน 14 ชุด 
2.7 เหล็กดัดหน้าต่าง กว้าง 1.65 x ยาว 1.60 เมตร จ านวน 2 ชุด 
2.8 เหล็กดัดหน้าต่าง กว้าง 1.65 x ยาว 3.20 เมตร จ านวน 2 ชุด 
2.9 เหล็กดัดหน้าต่าง กว้าง 1.65 x ยาว 2.10 เมตร จ านวน 7 ชุด 
- เป็นไปตามพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และเป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
อผท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ 
41 ล าดับที่ 59 

2.1 เหล็กดัดประตู D.1 
2.2 เหล็กดัดประตู D.3 
2.3 เหล็กดัดหน้าต่าง W.1 
2.4 เหล็กดัดหน้าต่าง W.3 
2.5 เหล็กดัดหน้าต่าง W.4 
2.6 เหล็กดัดหน้าต่าง W.5 
- เป็นไปตามพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลห พ.ศ.
2537 และเป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่ อผท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงานเคหะและ
ชุมชน หน้าที่ 41 ล าดับที่ 59 

 

 
เหตุผลและความจ าเป็น  
เนื่องจากโครงสร้างหน้าต่างและประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ตรงตามข้อเท็จจริงของหน้าต่างแต่ละศูนย์ กล่าวคือ
บางบานกว้าง บางบานแคบ ประกอบกับหาผู้รับจ้างไม่ได้ จึงไม่สามารถด าเนินการตามแบบได้  

 


