


    
  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 

สมัยสามญั สมัยที่ 2 (คร้ังที่ 1) ประจำป ีพ.ศ. 2563 
วันศุกร์ ที่  29  พฤษภาคม 2563  ตั้งแต่ เวลา 13.30 น.   

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย  ตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
   1.1.การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ  

2,900.-บาท รวมเป็นเงิน 15,000.-บาท (ตามเอกสารแนบ) 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 
พ.ศ.2563 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม  
    

-ไม่มี- 
 

    

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
    

   -ไม่มี- 
 
    

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีพิจารณา 
5.1.ขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยขอลดงบประมาณ จำนวน 
217,170.-บาท จากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนพนักงาน แยกเป็นรายละเอียดดังนี้ 
-แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด ครุภัณฑ์สำนักงาน  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 232                                                                
*โต๊ะทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/นักวิชาการศึกษา) จำนวน 2 โต๊ะๆละ 
4,950.-บาท รวมเป็นเงิน 9,900.-บาท  
 *เก้าอ้ีสำหรับเจ้าหน้าที่ (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/นักวิชาการศึกษา) จำนวน 2 ตัวๆละ 
1,390.-บาท รวมเป็นเงิน 2,780.-บาท 
-แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด ครุภัณฑ์สำนักงาน 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 232                                               
*โต๊ะทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) จำนวน 5 โต๊ะๆละ 4,950.-บาท                     
รวมเป็นเงิน 24,750.-บาท              
*เก้ า อ้ีสำหรับ เจ้ าหน้ าที่  (ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กฯ ) จำนวน 8  ตั วๆละ 1 ,390 .-บาท                       
รวมเป็นเงิน 11,120.-บาท 
 
 
             /แผนงานบริหารงานทั่วไป...  
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-แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 224    
*เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) จำนวน 1 เครื่องๆละ 
4,300.-บาท รวมเป็นเงิน 4,300.-บาท  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 
-แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 223                                                    
*เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 BTU จำนวน 2 เครื่องๆละ 17,000.-บาท 
รวมเป็นเงิน 34,000.-บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2562 

     รวมขอโอนลดเป็นเงินทั้งสิ้น  86,850.-บาท (แปดหม่ืนหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 

5.2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวด ครุภัณฑ์สำนักงาน  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 227                                                    
*โต๊ะทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ (นักทรัพยากรบุคคล/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/เจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์)จำนวน 3 โต๊ะๆละ 4,950.-บาท รวมเป็นเงิน 14,850.-บาท           
*เก้าอ้ีสำหรับเจ้าหน้าที่ (นักทรัพยากรบุคคล/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/เจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์) จำนวน 3 ตัวๆละ 1,390.-บาท รวมเป็นเงิน 4,170.-บาท   
*โต๊ะทำงานหัวหน้าสำนักปลัดฯและรองปลัดฯ  จำนวน 2  โต๊ะๆละ 3 ,850.-บาท                  
รวมเป็นเงิน 7,700.-บาท  
* ตู้เสริมข้างโต๊ะทำงานหัวหน้าสำนักปลัดฯและรองปลัดฯ จำนวน 2 ตู้ๆละ 2,860.-บาท                    
รวมเป็นเงิน  5,720.-บาท 
* เก้ า อ้ี หั วห น้ าส ำนั ก ป ลั ด ฯ แ ล ะรอ งป ลั ด ฯ  จ ำน วน  2  ตั ว ๆ ล ะ  3 ,1 9 0 . -บ าท                        
รวมเป็นเงิน 6,380.-บาท 
-แผนงานบริหารงานทั่ วไป  งานบริหาร งานทั่ วไป หมวดครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์                           
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 228 
*เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน (หัวหน้าสำนักปลัด/รองปลัดฯ/บริหาร)
จำนวน 3 เครื่องๆละ 16,000.-บาท  รวมเป็นเงิน 48,000.-บาท ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  
*เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว                    
(นักทรัพยากรบุคคล) จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000.-บาท รวมเป็นเงิน 17,000.-บาท 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
 รวมขอโอนลดเป็นเงินทั้งสิ้น 103,820.-บาท (หนึ่งแสนสามพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
 

5.3 .แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดครุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 233   
*เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานจอแสดงภาพขนาดไม่น้ อยกว่า 19 นิ้ ว                    
(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000.-บาท รวมเป็นเงิน 17,000.-บาท  
                /ตามเกณฑ์... 
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ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
รวมขอโอนลดเป็นเงินทั้งสิ้น 17,000.-บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 

5.4.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 221 
*เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่องๆละ 9,500.-บาท รวมเป็นเงิน 9,500.-บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2562 
          รวมขอโอนลดเป็นเงินทั้งสิ้น 9,500.-บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 217,170.-บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืน
เจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
 

5.5.สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยทรายได้รับบริจาคครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จาก
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ได้มอบเครื่องตรวจอุณหภูมิ (สำหรับวัดไข้) 
จำนวน 4 เครื่อง ขอครุภัณฑ์ ให้แก่เทศบาลตำบลห้วยทราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุ หมวด 2 ข้อ 9 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
   6.1.รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลห้วยทราย ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 / งบจ่ายขาดเงินสะสมและงบเงินทุนสำรอง                   
เงินสะสม 

   
     
   
    

……………………………………………………………………………………… 


