
 
 

                   

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 
เร่ือง   ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

สมัยสามัญประจำปี    สมัยที่  3  คร้ังที่  2   ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕6๓ 
                                            ---------------------------------------------- 

 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ของปี  
พ.ศ.  ๒๕6๓    เมื่อวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์   ๒๕63   ได้กำหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี  
สมัยที่   ๓   ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63   เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕63  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่
เกิน  ๓๐  วัน และสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ   สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 2  ประจำปี   ๒๕6๓   ในวันจันทร์ ที่   ๑7  สิงหาคม  ๒๕6๓  เวลา  ๐๙.๓๐  น.   ณ  ห้องประชุม
สภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ    

 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)   พ.ศ. 2554   ข้อ ๒4   วรรคสอง   ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม  เวลา  สถานที่ประชุมและเรื่องท่ีจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เพ่ือให้ประชาชนทราบและรับฟังการประชุม 

  สภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ   จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วม
รับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ   สมัยสามัญ   สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจำปี   ๒๕6๓   ใน
วันจันทร์ที่  ๑7  สิงหาคม   ๒๕6๓  เวลา  ๐๙.3๐  น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ     
โดยมีระเบียบวาระการประชุมแนบท้ายประกาศนี้    ทั้งนี้  สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้ารับฟังการ
ประชุมได้ ณ งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ     

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

 ประกาศ    ณ    วันที่    10   สิงหาคม    พ.ศ.  ๒๕6๓ 
                                                                                           

 

            

               (นายวิภัทร์   พรหมขัติแก้ว)                                                       
         ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ     

 
 



ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 
สมัยสามัญ   สมัยที ่ 3  คร้ังที่  2  ประจำปี  พ.ศ.2563 

วันที่  ๑7  สิงหาคม  2563  เวลา 09.30 น. 
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

…………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานฯ  ............................................................................................................................. ........... 
  ..................................................................................................................... .................. 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
  2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ  สมัยที่  3 

ครั้งที่  1  ประจำปี 2563  วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ.  256๓ 
มติที่ประชุม      ......................................................................................................................... ................ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  3.1 การพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  256๔ 
   ในวาระท่ี  2  (ขั้นแปรญัตติ) 
คณะกรรมการแปรญัตติ................................................................................................................. ................... 

มติที่ประชุม   ............................................................................................................ ........................... 

 

  3.2 การพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  256๔ 
   ในวาระท่ี  3  (ขั้นลงมติ) 
นายกเทศมนตรี  ............................................................................................................................. ........... 
มติที่ประชุม  ......................................................................................................... ................................ 
 

ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๓      
การขอกันเงิน  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   การขอ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน   กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    

สำนักปลัด  ๔.๑ การขอโอนลดงบประมาณ  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1.สำนักปลัด  ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จำนวน   2  

รายการ 
 
 



1.1. โอนลดงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน     งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค รายการโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
พ้ืนที่ศาลเจ้าพ่อพญาดั้ง  หมู่ที่ 12       งบประมาณที่ตั้งไว้  31,200.- บาท        
งบประมาณคงเหลือ 31,200.-บาท     ขอโอนลด  31,200.-บาท 

โอนลดงบประมาณ   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานงบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ประเภทค่าออกแบบควบคุมงานที่จ่าย
ให้แก่เอกชน    นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง       รายการค่า
ออกแบบควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน   นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง     งบประมาณท่ีตั้งไว้  400,000.-บาท              งบประมาณคงเหลือ 
400,000.-บาท    ขอโอนลด   3,800.-บาท 

โอนเพิ่ม  งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์  ขนาด
แผ่นบังคับโซ่ ขนาด 12 – 18  นิ้ว  พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 1 ชุด    เป็นจำนวนเงิน  
35,000.- บาท 

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย   งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  รายการค่าจัดซื้อ
เลื่อยยนต์  ขนาดแผ่นบังคับโซ่ ขนาด 12 – 18  นิ้ว    พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 1 ชุด     
เป็นไปตามแผนการจัดหาครุภัณฑ์  ฉบับที่ 2   ประจำปีงบประมาณ 2563   โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
     1. ประเภทเลื่อย  เลื่อยตัด   
      2. เครื่องยนต์ขนาด  3.1 แรงม้า   
     3.น้ำหนัก 4.9 กิโลกรัม  

     4.ระยะร่องแผ่นบังคับโซ่ 1.3  มิลลิเมตร 
         5.ความจุถังน้ำมัน    0.47  ลิตร 
       6.ความจุถังน้ำมันโซ่ 0.2  ลติร 
                                 7. พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน เช่น ชุดเครื่องมือ  ปลอกสวมบาร์ ฯลฯ 

1.2. โอนลดงบประมาณ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน     งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าออกแบบ
ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง    
รายการค่าออกแบบควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง     งบประมาณที่ตั้งไว้  400,000.- บาท        งบประมาณคงเหลือ 
396,200.-บาท    ขอโอนลด 20,200.-บาท 

โอนเพิ่ม งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์  ขนาด 
แผ่นบังคับโซ่ ขนาด 11.5 นิ้ว จำนวน  2  เครื่อง     เป็นจำนวนเงิน  20,200.- บาท 

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย   งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  รายการค่าจัดซื้อ
เลื่อยยนต์  ขนาดแผ่นบังคับโซ่ ขนาด 11.5  นิ้ว    พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 2 ชุด     
เป็นไปตามแผนการจัดหาครุภัณฑ์  ฉบับที่ 2   ประจำปีงบประมาณ 2563   โดยมี 
 



คุณลักษณะดังนี้ 
     1.ประเภทเลื่อย  เลื่อยตัด   
      2.เครื่องยนต์ขนาด  0.8 แรงม้า   
     3.น้ำหนัก 3.9 กิโลกรัม  

4.ขนาดโซ่ 3/8 ”  PMMC 3 
      5.ความจุถังน้ำมัน    0.25  ลิตร 
    6.ความจุถังน้ำมันโซ่ 0.15  ลิตร     
          7. พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน เช่น ชุดเครื่องมือ  ปลอกสวมบาร์ ฯลฯ 

 
มติที่ประชุม  .........................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................. ........... 
 
กองการศึกษา  2. กองการศึกษา   ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จำนวน 1  

โครงการ 
โอนลด  งบประมาณ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้าง 

พ้ืนฐาน     งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าออกแบบควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง    รายการค่า
ออกแบบควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง     งบประมาณท่ีตั้งไว้  400,000.- บาท        งบประมาณคงเหลือ  
376,000.-บาท    ขอโอนลด  200,000.-บาท 

โอนเพิ่ม   งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ซ่อมแซมรั้วและดาดคอนกรีต 
ป้องกันตลิ่งพัง   (ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ)   

        ปรากฏในแผนงานการศึกษา     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
รายการรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรั้วและดาด
คอนกรีตป้องกันตลิ่งพัง   (ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ)    เป็น
จำนวนเงิน  ๒๐๐,000.-บาท 

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ............ 
  ............................................................................................................................. ........... 
กองช่าง  3. กองช่าง   ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จำนวน 1  

โครงการ 
โอนลด  งบประมาณ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้าง 

พ้ืนฐาน     งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าออกแบบควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง    รายการค่า
ออกแบบควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง     งบประมาณท่ีตั้งไว้  400,000.- บาท        งบประมาณคงเหลือ 
176,000.-บาท    ขอโอนลด  176,000.-บาท 

โอนเพิ่ม   งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  



ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่า
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รายการรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟสัญญาณจราจร  บริเวณสี่แยกสบสม-หาด
ไคร้  โดยดำเนินการซ่อมแซมโคมสัญญาณไฟ  LED  ขนาด  O  300  มม.   รวม  BACKIN  
BOARD   ชนิด 4 ดวงโคม  แดงเต็ม  เหลืองเต็ม  เขียวเต็ม  เขียวเลี้ยวขวา    รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล ฯ  ขอโอนเพ่ิม  176,000.-บาท 

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ............ 
  .................................................................................................................... .................... 

4.2  โครงการขอกันเงิน    กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน    หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  รวม  13 โครงการ   เป็น
จำนวนเงินรวม  3,874,800 .-บาท   ดังนี้ 

กองการศึกษา  1.กองการศึกษา     จำนวน 4 โครงการ   เป็นเงิน  1,070,000.-บาท 
1.1 โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าท่ี

ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ
โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  เป็นจำนวนเงิน  150,000.-บาท 

1.2 โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3  บริเวณปากซอย  13   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภทอาคารต่าง ๆ  รายการโครงการโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3  บริเวณปากซอย  13    เป็นจำนวนเงิน  220,000.-บาท 

1.3 โครงการ ซ่อมแซมรั้วและดาดคอนกรีตป้องกันตลิ่งพัง   (ภายในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ)   

ปรากฏในแผนงานการศึกษา     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รายการ
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรั้วและดาดคอนกรีต
ป้องกันตลิ่งพัง   (ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ)   
เป็นจำนวนเงิน  200,000.-บาท 

1.4    โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก  แผนงาน
การศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน รายการ 
โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก   เป็นจำนวนเงิน  
500,000  บาท 

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ............ 
  ............................................................................................................................. ........... 
 
 



กองช่าง        2. กองช่าง  จำนวน     9  โครงการ  เป็นเงิน  3,304,800.-  บาท 
   2.1 โครงการปรับปรุงลานสนามเด็กเล่นและกีฬา   บ้านเวียงแก้ว   หมู่ที่ 8   

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    งานกีฬาและนันทนาการ   
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   รายการโครงการ
ปรับปรุงลานสนามเด็กเล่นและกีฬา   บ้านเวียงแก้ว   หมู่ที่ 8      เป็นจำนวนเงิน  
500,000.-บาท 
 

2.2 โครงการก่อสร้างประติมากรรมปลาบึก 
ปรากฏในแผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวด

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   รายการโครงการก่อสร้าง
ประติมากรรมปลาบึก    เป็นจำนวนเงิน  600,000.-บาท 

2.3 โครงการจัดทำป้ายทางหลวงท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวด

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   รายการโครงการจัดทำป้าย
ทางหลวงท้องถิ่น    เป็นจำนวนเงิน  60,000.-บาท 

2.4 โครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนงานขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 12  ปรากฏในแผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค   รายการโครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนงานขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 12   เป็นจำนวนเงิน  480,000.-บาท 

2.5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างวัดพระแก้วด้านติดถนนสายกลาง  หมู่ที่ 8 
ปรากฏในแผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   รายการโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ข้างวัดพระแก้วด้านติดถนนสายกลาง  หมู่ที่ 8      เป็นจำนวนเงิน  71,300.-
บาท 

2.6 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้านในเวียง  หมู่ที่ 2 
ปรากฏในแผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค          รายการโครงการ
ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้านในเวียง  หมู่ที่ 2      เป็นจำนวนเงิน  150,000.-บาท 

2.7 โครงการผันน้ำโขง 
ปรากฏในแผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   รายการโครงการผันน้ำโขง    
เป็นจำนวนเงิน  800,000.-บาท 

2.8 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพัก  ซอย 3  บ้านวัดหลวง 
ปรากฏในแผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   รายการโครงการวางท่อ
ระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพัก  ซอย 3  บ้านวัดหลวง   เปน็จำนวนเงิน  467,500.-บาท 
 
 
 



2.9 โครงการค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟสัญญาณจราจร  บริเวณสี่แยกสบสม-หาดไคร้   
ปรากฏในแผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง   รายการรายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง    เป็นจำนวนเงิน  
176,000.-บาท 

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ............ 
  ........................................................................................................................................  

4.3 โครงการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน    กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน    หมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  รวม  3   โครงการ   
เป็นจำนวนเงินรวม   3,475,000.-บาท   ดังนี้ 

กองช่าง  1. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร  OTOP   และปรับปรุงภูมิทัศน์   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   รายการโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร  
OTOP   และปรับปรุงภูมิทัศน์  เป็นจำนวนเงิน  2,250,000.-บาท 

2. โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ (ฝั่งตะวันออก)  จำนวน 2 หลัง  ภายใน
บริเวณสุสานทุ่งฟ่อน   

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   รายการโครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ (ฝั่งตะวันออก)  จำนวน 2 หลัง  ภายในบริเวณสุสานทุ่งฟ่อน    เป็นจำนวนเงิน  
407,000.-บาท 

3. โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ภายในบริเวณสุสานทุ่งฟ่อน   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   รายการโครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ภายในบริเวณสุสานทุ่งฟ่อน   เป็นจำนวนเงิน  818,000.-บาท 

 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ............ 
  ............................................................................................................................. ........... 
  
ระเบียบวาระท่ี   5 เรื่องอ่ืนๆ  
   .................................................................................. ....................................................... 
  ............................................................................................................................. ............ 

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


