
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๓ 

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เปน็ต้นไป 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแซว 

__________________________ 
 
ผู้มาประชุม  
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

๑๐ 
 

นายเกาว่า  แซ่ลี        
นายสมยศ  จันทรังษี 
นายโขง  กันทะดง 
นางอัมพรรณ์  แก้วดำ 
นางแสงทอง  อูปป้อ 
นายเกรียงไกร  แซ่พ่าน 
นายเลาอ ู แซ่ฟุ้ง                     
นายพนาไพร  แซ่ฟุ้ง 
นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง 
 

ประธานสภาท้องถิ่น 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาฯเขต ๑ 
สมาชิกสภาฯเขต ๑ 
สมาชิกสภาฯเขต ๒ 
สมาชิกสภาฯเขต ๒ 
สมาชิกสภาฯเขต ๒ 
สมาชิกสภาฯเขต ๒ 
เลขานุการสภาท้องถิ่น 
 

เกาว่า  แซ่ลี        
สมยศ  จันทรังษี 
โขง  กันทะดง 
อัมพรรณ์  แก้วดำ 
แสงทอง  อูปป้อ 
เกรียงไกร  แซ่พ่าน 
เลาอ ู แซ่ฟุ้ง                     
พนาไพร  แซ่ฟุ้ง 
ธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง 

 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม  

 1. นางแสงเดือน  แซ่ผ่าน ตำแหน่ง   สมาชิกสภาฯ เขต ๒    
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ผู้เข้าร่วมการประชุม 
 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
 

นายคำ  สุปัญโญ 
นายวัชรพงษ์  วัฒนาฟุ้งเจริญ 
นางสาวอังสนา  ดวงสถิต 
นายชวลิตร์  จันทะรส 
นางสาวกัญญานัฐ  กระทง 
นางสาวพีรพรรณ วังมณี 
นางสาวกันญาวีร์  สุขเกษม 
นายจักรพล  ขันใจ 
 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑1 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นักวิชาการเงินและบัญชีฯ 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

คำ  สุปัญโญ 
วัชรพงษ์  วัฒนาฟุ้งเจริญ 
อังสนา  ดวงสถิต 
ชวลิตร์  จันทะรส 
กัญญานัฐ  กระทง 
พีรพรรณ วังมณี 
กันญาวีร์  สุขเกษม 
จักรพล  ขันใจ 
 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ให้สัญญาณเชิญสมาชิก
สภาฯ ทุกคนเข้าห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภาฯ ว่า สมาชิกสภาฯ จำนวน ๘ คน ครบ
องค์ประชุมแล้ว 

นายเกาว่า แซ่ลี ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวว่า 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

 
ระเบียบวาระ ที่ ๑ เรื่องท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระ ที่ ๒ รับรองรายงานผลการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๓ 
 เมื่อวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ  มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 
นายธีรภาพ ยาวิชัยป้อง  
เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่แล้วว่า มีข้อความ

ตอนใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จำนวน 8 เสียง  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ  ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่      
 มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ 
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เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 และ 

ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543  
  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  
สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 

 เชิญนายคำ สุปัญโญ นายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบให้ นางสาวกัญญานัฐ  กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อธิบายเหตุผลและ

ความจำเป็น ให้ที่ประชุมพิจารณา 
นางสาวกัญญานัฐ กระทง  
หัวหน้าสำนักปลัด เพ่ือทดแทน เก้าอ้ีประจำตำแหน่งประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ตัวเดิมที่ชำรุด

เสียหาย (ในห้องประชุม) อีกทั้งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 
รายการ บาท รายการ บาท 

๑ - แผนงานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/ครุภัณฑ/์
ครุภัณฑ์สำนักงาน/โครงการจัดซื้อเก้าอ้ี
ผู้บรหิาร จำนวน 3 ตัว  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อ
เก้าอ้ีผู้บริหาร จำนวน 3 ตัว เพื่อทดแทน 
เก้าอ้ีประจำตำแหน่งประธานสภาฯ และ
เลขานุการสภาฯ ตัวเดิมที่ชำรุดเสียหาย  
(ในห้องประชุม)  
ต้องการใช้งบประมาณ 15,000 บาท 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจาก
ไม่มีตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

15,000.- - แผนงานบริหารทั่วไป/งบบุคลากร/
เงินเดือนฝ่ายประจำ/  
เงินประจำตำแหน่ง 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง
ของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ที่ได้รับเงิน
ประจำตำแหน่งตามกฎหมาย  
มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 
96,000 บาท 
(หน้า 69) 

15,000.- 

       รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 15,000.- รวมโอนลดทั้งสิ้น 15,000.- 
     

ประธานสภาฯ  ตามท่ีหัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   
เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุม      
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเก้าอ้ี
ผู้บริหาร จำนวน 3 ตัว 

 จำนวน 8 เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน) 



 
 

หน้า  ๔  จาก  18  หน้า 
 
ประธานสภาฯ ๓.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

กองช่าง จำนวน 3 โครงการ 

 1) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000  
บีทียู จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 28,000 บาท  

  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม

พิจารณา 
ผู้อำนวยการกองช่าง เพ่ือทดแทน เครื่องเก่าท่ีชำรุด เนื่องจากมีการใช้งานมานานหลายปี และไม่ได้ตั้งไว้ใน

เทศบัญญัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 
รายการ บาท รายการ บาท 

๑ งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์
สำนักงาน/ 
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู  
จำนวน 1 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 
รวมภาษี มูลค่าเพ่ิม 28,000 
บาท (จัดซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์สำนักงาน) 
ต้องการใช้งบประมาณ  
จำนวน 28,000.- บาท 

28,000.- - แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน/ค่าใช้สอย/ 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 
เมื่อเกิดความชำรุดเสียหาย ควรได้รับการ
ซ่อมแซมได้ทันที เพ่ือยับยั้งความเสียหายและ
มิให้ประชาชนเดือดร้อน เช่น โครงการ
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนน รางรบยายน้ำ 
สิ่งก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค ฯลฯ ที่เป็น
สาธารณประโยชน์ในเขตตำบลบ้านแซว ฯลฯ 
งบประมาณคงเหลือ 96,460.89 บาท  
(หน้า 121) 

28,000.- 

ประธานสภาฯ  ตามที่ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น 
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที ่ประชุม     
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 28,000 บาท 

 จำนวน 8 เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน) 
 
ประธานสภาฯ  ๒) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ เทศบาลตำบลบ้านแซว  
 งบประมาณ 1,350,000 บาท  
  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
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นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม

พิจารณา 
ผู้อำนวยการกองช่าง เพ่ือก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ของทุกกอง/สำนัก และทรัพย์สินต่างๆ 

ของเทศบาลตำบลบ้านแซว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ 

ที ่
โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
2 แผนงานเคหะและชุมชน/ 

งบลงทุน/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ/ 
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 
เทศบาลตำบลบ้านแซว  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ของเทศบาลตำบลบ้านแซว 
ก่อสร้างบนพ้ืนที่โรงเรียนเทศบาล
ตำบลบ้านแซว 
กว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 24.00 เมตร  
สูง 2.90 เมตร  
พิกัด N2240359    
       E0623371 
ต้องการใช้งบประมาณ  
จำนวน 1,350,000.- บาท 

850,000.- 1 งานบริหารงานทั่วไป/งบดำเนินงาน/ 
ค่าใช้สอย/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ/
2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น (กรณีครบวาระ
ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่ และกรณีอ่ืนๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ 
การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่และการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภา
ผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา) และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ
ดังกล่าว ฯลฯ งบประมาณคงเหลือ 
850,000 บาท  (หน้า 72) 

850,000.- 

  10,000.- 2 งานบริหารงานทั่วไป/งบดำเนินงาน/ 
ค่าใช้สอย/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
/8.โครงการอบรมศักยภาพคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน (หน้า 74) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมศักยภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน เช่น 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า   
ที่พัก ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน 
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ตามสิทธิที่เบิกได้ตาม
ระเบียบ งบประมาณคงเหลือ 12,500 บาท  

10,000.- 



 
 

หน้า  6  จาก  18  หน้า 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ 

ที ่
โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
  20,000.- 3 งานบริหารงานทั่วไป/งบดำเนินงาน/ 

ค่าใช้สอย/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ/
10.โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
และประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ งบประมาณคงเหลือ 
20,000 บาท (หน้า 75) 

20,000.- 

  10,000.- 4 งานบริหารงานทั่วไป/งบดำเนินงาน/ 
ค่าวัสดุ/1.วัสดุสำนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ 
ปากกา ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม ซอง ตรายาง 
ธงชาติ ดินสอ กระดาษ ตัวหนีบ น้ำดื่มสำหรับ
บริการประชาชน แผงปิดประกาศ ฯลฯ  
งบประมาณคงเหลือ 14,484 บาท  
(หน้า 75) 

10,000.- 

  40,000.- 5 งานบริหารงานทั่วไป/งบดำเนินงาน/ 
ค่าวัสดุ/2.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัว
เทยีน กญุแจล๊อค เกียร์ น้ำมันเบรก ฯลฯ 
งบประมาณคงเหลือ 46,650 บาท  
(หน้า 76) 

40,000.- 

  20,000.- 6 งานบริหารงานทั่วไป/งบดำเนินงาน/ค่าวัสดุ/
4.วัสดุการเกษตร 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ 
ดินปลูก กรรไกรตัดก่ิง พันธุ์ไม้ดอกไม้ไม้
ประกับ ปุ๋ย ฯลฯ 
งบประมาณคงเหลือ 20,000 บาท 
(หน้า 76) 

20,000.- 



 
 

หน้า  7  จาก  18  หน้า 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ 

ที ่
โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
  50,000.- 7 แผนงานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ เช่น ยานพาหนะ รถยนต์ รถบรรทุก
น้ำ และทรัพย์สินอ่ืนๆ ฯลฯ 
งบประมาณคงเหลือ 72,610 บาท 

50,000.- 

  60,000.- 8 แผนงานการรักษาความสงบภายใน/ 
งบดำเนินงาน/ค่าใช้สอย/รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ /1.3.โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน
และการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นในการจัดทำ
โครงการดังกล่าว ฯลฯ (หน้า 88) 
งบประมาณคงเหลือ 60,000 บาท 

60,000.- 

  60,000.- 9 แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งบ
ดำเนินงาน/ค่าวัสดุ/ 
1.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัว
เทียน กุญแจล๊อค เกียร์ น้ำมันเบรก ฯลฯ   
งบประมาณคงเหลือ 69,800 บาท 
(หน้า 89) 

60,000.- 

  30,000.- 10 แผนงานสังคมสงเคราะห์/งบดำเนินงาน/ค่าใช้
สอย/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ/ 
1.1.โครงการครอบครัวคุณธรรมนำ
สังคมไทยเข้มแข็ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัว
คุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ฯลฯ   
งบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท 
(หน้า 116) 

30,000.- 



 
 

หน้า  8  จาก  18  หนา้ 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ 

ที ่
โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
  30,000.- 11 แผนงานสังคมสงเคราะห์/งบดำเนินงาน/ค่าใช้

สอย/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ/1.3.โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
สมควร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร ฯลฯ   
งบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท (หน้า 116) 
 

30,000.- 

  30,000.- 12 แผนงานสังคมสงเคราะห์/งบดำเนินงาน/ค่าใช้
สอย/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ/1.5.โครงการ
สนับสนุนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็ก
และเยาวชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็ก
และเยาวชน ฯลฯ (หน้า 117)  
งบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท 
 

30,000.- 

  20,000.- 13 แผนงานสังคมสงเคราะห์/งบดำเนินงาน/ค่าใช้
สอย/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ/1.6.โครงการ
เสริมสร้างภาวะผู้นำสตรีในยุคปัจจุบัน เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ
สตรีในยุคปัจจุบัน ฯลฯ (หน้า 117) 
งบประมาณคงเหลือ 20,000 บาท 
 

20,000.- 

  20,000.- 14 แผนงานสังคมสงเคราะห์/งบดำเนินงาน/ค่าใช้
สอย/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ/1.7.โครงการ
อบรมให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือคุ้มครองแก่
เด็กและสตรีของศูนย์ช่วยเหลือ OSCC 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องการช่วยเหลือคุ้มครองแก่เด็กและสตรีของ
ศูนย์ช่วยเหลือ OSCC งบประมาณคงเหลือ 
20,000 บาท 

20,000.- 

 



 
 

หน้า  9  จาก  18  หน้า 

 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ 

ที ่
โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
   15 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งบ

ดำเนินงาน/ค่าใช้สอย/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ/1.1.โครงการประชุมประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุม
ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯลฯ  
งบประมาณคงเหลือ 20,000 บาท (หน้า 131) 
 

20,000.- 

   16 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งบ
ดำเนินงาน/ค่าใช้สอย/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ/1.3.โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์สินค้า
จากวัสดุเหลือใช้เพื่อการจำหน่าย  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม
ประดิษฐ์สินค้าจากวัสดุเหลือใช้เพ่ือการจำหน่าย  
งบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท (หน้า 132) 

30,000.- 

   17 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งบ
ดำเนินงาน/ค่าใช้สอย/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ/1.7.โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษา 
ดูงานของกลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มอาชีพและกลุ่ม
วิสาหกิจ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงานของกลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มอาชีพ
และกลุ่มวิสาหกิจ  
งบประมาณคงเหลือ 15,200 บาท (หน้า 132) 
 

15,000.- 

   18 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งบ
ดำเนินงาน/ค่าใช้สอย/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ/1.6.โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบล
บ้านแซว เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบ้านแซว ฯลฯ 
งบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท (หน้า 132) 

30,000.- 



 
 

หน้า  10  จาก  18  หน้า 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ 

ที ่
โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
  5,000.- 19 แผนงานส่งเสริมการเกษตร/งบดำเนินงาน/ค่าใช้

สอย/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ/1.2 โครงการ
อบรมเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกร เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี
ตำบลบ้านแซว ฯลฯ งบประมาณคงเหลือ 
10,000 บาท (หน้า 139) 

5,000.- 

 รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 1,350,000.- รวมโอนลดทั้งสิ้น 1,350,000.- 

ประธานสภาฯ  ตามที่ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น 
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที ่ประชุม     
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างอาคาร
เก็บพัสดุ เทศบาลตำบลบ้านแซว งบประมาณ 1,350,000 บาท 

 จำนวน 8 เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน) 
 
ประธานสภาฯ  ๓) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว 
 งบประมาณ 490,000 บาท  
  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม

พิจารณา 
ผู้อำนวยการกองช่าง เพ่ือปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว โดยจะทำการขยายห้อง

ผู้บริหาร ห้องกองช่าง ห้องกองสาธารณสุข ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องกิจการสภา และอ่ืนๆ 
ในส่วนของสำนักงาน โดยมีรายละเอียดการโอนลด ดังนี้ 

 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ 

ที ่
โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
3 แผนงานเคหะและชุมชน/ 

งบลงทุน/ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้าง 
สิ่งสาธารณูปการ/ 
โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลบ้านแซว  

140,000.- 1 แผนงานบริหารงานคลัง/งบบุคลากร/
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)/เงินเดือนพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
ของกองคลัง พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี
ตามตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรา 
งบประมาณคงเหลือ (หน้า 80) 
จำนวน 144,038.50 บาท 

140,000.- 



 
 

หน้า  11  จาก  18  หน้า 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ ที ่ โอนลดจาก 
รายการ บาท  รายการ บาท 

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน 
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบล 
บ้านแซว ตามแบบแปลน 
ของเทศบาลตำบลบ้านแซว 
พิกัด N2240150       
E0623247 
ต้องการใช้งบประมาณ  
จำนวน 490,000.- บาท 

   
 
 
 

 

 

 

50,000.- 2 แผนงานบริหารงานคลัง/งบดำเนินงาน/ 
ค่าใช้สอย/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ/1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริหารจอดรถ ณ 
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่าวนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
สำหรับพนักงานเทศบาลกองคลัง ตลอดจน
บุคคลอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (หน้า 82) 
งบประมาณคงเหลือ 60,523.31 บาท 
 

50,000.- 

  20,000.- 3 แผนงานบริหารงานคลัง/งบดำเนินงาน/ 
ค่าวัสดุ/4. ค่าบริการไปรษณยี์  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ของ
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว และ
กิจการของเทศบาลตำบลบ้านแซว ฯลฯ 
งบประมาณคงเหลือ 41,520.20 บาท  
(หน้า 83)   

20,000.- 

  20,000.- 4 แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกีย่วกับเคหะและชุมชน/ค่าใช้สอย/  
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

20,000.- 



 
 

หน้า  12  จาก  18  หน้า 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ 

ที ่
โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
 

 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 
เมื่อเกิดความชำรุดเสียหาย ควรได้รับการ
ซ่อมแซมได้ทันทีเพ่ือยับยั้งความเสียหาย 
และมิให้ประชาชนเดือดร้อน เช่น โครงการ
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนน รางระบายน้ำ 
อาคาร สิ่งก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค ฯลฯ  
งบประมาณคงเหลือ 68,460.89 บาท
(หน้า 121)   

 

 

 

190,000.- 5 แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน/งบลงทุน/ค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค/
2.1 โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อ
การเกษตร  
เพ่ือจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
ระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8  
มีรั้วตาข่ายติดตั้งแผงโซล่าเซล  
ขนาด 20x20 เมตร มีถังพักน้ำ คสล. 
ขนาด 5.00x5.00x2.00 เมตร ฯลฯ 
งบประมาณคงเหลือ 197,534.50 บาท 
(หน้า 125) 

190,000.- 

 

 

20,000.- 6 แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/ 
งบลงทุน/ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ 
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค/  
1.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 
บ้านแซว หมู่ที่ 1 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 9 บ้านแซว หมู่ที่ 1 ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 138.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลบ้านแซว  (หน้า 128) 
งบประมาณคงเหลือ 29,000 บาท  

20,000.- 



 
 

หน้า  13  จาก  18  หน้า 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ 

ที ่
โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
 

 

10,000.- 7 แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกีย่วกับเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/ 
งบลงทุน/ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ 
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค/ 
1.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 
บ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันทรายกองงาม  
หมู่ที่ 10 ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 165.00 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 
ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแซว   
งบประมาณคงเหลือ 14,500.- บาท 
(หน้า 128) 

10,000.- 

  30,000.- 8 แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกีย่วกับเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/ 
งบลงทุน/ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ 
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค/ 
1.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยริมโขง บ้านสบกก หมู่ที่ 7   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยข้างวัด บ้านสบกก หมู่ที่ 7 
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแซว   
งบประมาณคงเหลือ 35,000 บาท 
(หน้า 128) 

30,000.- 

 
 
 
 



 
 

หน้า  14  จาก  18  หน้า 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ 

ที ่
โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
 

 

10,000.- 9 แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกีย่วกับเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/ 
งบลงทุน/ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ 
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค/ 
1.6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่ง- 
ป่าถ่อน ระยะท่ี 2 บ้านแซวกลาง หมู่ที่ 14 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยทุ่งป่าถ่อน ระยะท่ี 2  
บ้านแซวกลาง หมู่ที่ 14 ขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 130.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแซว   
งบประมาณคงเหลือ 28,000 บาท 
(หน้า 129) 

10,000.- 

 รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 490,000.- รวมโอนลดทั้งสิ้น 490,000.- 

ประธานสภาฯ  ตามที่ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น 
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที ่ประชุม     
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว งบประมาณ 490,000 บาท 

 จำนวน 8 เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน) 
 
ประธานสภาฯ 3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ สำนักปลัด  
 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน 4 โครงการ   
   เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคา 
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะต้องใชจายเงินนั้น 

 



 
 

หน้า  15  จาก  18  หน้า 
 
 ตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีก

ไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 
  หากองคกรปกครองสวนท้องถิ่นยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน

วรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือ
กรณีมีความจําเปนต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแล้วแตกรณี  

  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแล้ว หากไมได
ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาวใหเงินจํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม 

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายกเทศมนตรี มอบให้ นางสาวกัญญานัฐ  กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อธิบายเหตุผลและ

ความจำเป็น ให้ที่ประชุมพิจารณา 
นางสาวกัญญานัฐ กระทง  
หัวหน้าสำนักปลัด เนื่องจากสำนักปลัดไม่สามารถทำการเบิกจ่ายให้ทันปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  อีกทั้ง

ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความประสงค์จะดำเนินการอยู่ จึงขอกันเงินจำนวนนี้ไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 256๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ลำดับ โครงการ/รายการ จำนวนเงิน/บาท มติที่ประชุม  

1 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร จำนวน 3 ตัว 15,000.- 
เห็นชอบ 

จำนวน  8  เสียง          

2 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีห้องประชุม จำนวน 20 ตัว 30,000.- 
เห็นชอบ 

จำนวน  8  เสียง          

3 โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 20 ที่นั่ง 22,000.- 
เห็นชอบ 

จำนวน  8  เสียง          

4 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน 54,700.- 
เห็นชอบ 

จำนวน  8  เสียง          

(-หนึ่งแสนสองหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 121,700.-  

ประธานสภาฯ  ตามท่ีหัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็น
อย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน)  

 และท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอสรุปมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ สำนักปลัด กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน 4 โครงการ  
 จำนวน 8 เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน) 



 
 

หน้า  16  จาก  18  หน้า 
 
ประธานสภาฯ 3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ กองคลัง  
 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน 1 โครงการ 
ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายกเทศมนตรี มอบให้ นางสาวพีรพรรณ วังมณี  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการ 

ผู้อำนวยการกองคลัง อธิบายเหตุผลและความจำเป็น ให้ที่ประชุมพิจารณา 
นางสาวพีรพรรณ วังมณี 
นักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องจากกองคลังไม่สามารถทำการเบิกจ่ายให้ทันปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขออนุมัติ

กันเงนิงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ลำดับ โครงการ/รายการ จำนวนเงิน/บาท  
1 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง 22,000.- 

รวมทั้งสิ้น                      (-สองหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 22,000.- 
  

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนักวิชาการเงินและบัญชีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมี
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน)  

 และท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อ

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง  
 งบประมาณ ที่ขอกันตามโครงการฯ จำนวน 22,000 บาท 
 จำนวน 8 เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน) 
 
ประธานสภาฯ 3.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง   
 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 15 โครงการ  
ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม

พิจารณา 
นายชวลิตร์ จันทะรส  
ผู้อำนวยการกองช่าง เนื่องจากกองช่างไม่สามารถทำการเบิกจ่ายให้ทันปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอ

อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ลำดับ 
โครงการ/รายการ 

จำนวนเงิน มติที่ 
ที ่ บาท ประชุม 
1 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ ฌาปนสถาน บ้านห้วยข่อยหล่อย 

หมู่ที่ 12 
250,000.- เห็นชอบ 

จำนวน  7  เสียง          



 
 

หน้า  17  จาก  18  หน้า 
 

ลำดับ 
โครงการ/รายการ 

จำนวนเงิน มติที่ 
ที ่ บาท ประชุม 
2 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ ฌาปนสถาน บ้านห้วยข่อยหล่อย 

หมู่ที่ 12 (บ้านใหม่ศิริพัฒนา) 
250,000.- เห็นชอบ 

จำนวน  7  เสียง          

3 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11 
500,000.- เห็นชอบ 

จำนวน  7  เสียง          

4 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 3 
480,000.- เห็นชอบ 

จำนวน  7  เสียง          

5 โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดียว 3x7 เมตร) ณ ฌาปน
สถาน บ้านสวนดอก หมู่ที่ 8 

920,000.- เห็นชอบ 
จำนวน  7  เสียง          

6 โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน(เตาเดียว 3x7 เมตร) ณ ฌาปนสถาน 
บ้านทุ่ง หมู่ 2 

920,000.- เห็นชอบ 
จำนวน  7  เสียง          

7 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านหัวกว๊าน หมู่ที่ 15 
300,000.- เห็นชอบ 

จำนวน  7  เสียง          

8 โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านเกาะผาคำ หมู่ที่ 6 
384,000.- เห็นชอบ 

จำนวน  7  เสียง          

9 โครงการปรับพ้ืนที่ถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร เส้นทางห้วยจะเอ้  
บ้านห้วยกว๊าน  หมู่ที่ 9 

45,000.- เห็นชอบ 
จำนวน  7  เสียง          

10 โครงการปรับพ้ืนที่ถนนเข้าสู่พ้ืนที่ทางการเกษตร เส้นทางหลังอนุสรณ์
สถานสามผู้กล้า บ้านห้วยกว๊าน หมู่ที่ 9 

45,000.- เห็นชอบ 
จำนวน  7  เสียง          

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 3 จำนวน 2 ชว่ง บ้านห้วย- 
น้ำเย็น หมู่ที่ 13 

300,000.- เห็นชอบ 
จำนวน  7  เสียง          

12 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.เข้าสู่พ้ืนที่ทางการเกษตร จำนวน 
5 จุด บ้านหัวยกว๊าน หมู่ที่ 9 

181,000.- เห็นชอบ 
จำนวน  7  เสียง          

13 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลตำบลบ้านแซว ก่อสร้าง 
บนพื้นที่โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว 

1,350,000.- เห็นชอบ 
จำนวน  7  เสียง          

14 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตำบลบ้านแซว 

490,000.- เห็นชอบ 
จำนวน  7  เสียง          

15 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 

28,000.- เห็นชอบ 
จำนวน  7  เสียง          

     รวมทั้งสิ้น                          (-หกล้านส่ีแสนส่ีหม่ืนสามพันบาทถ้วน-) 6,443,000.-  
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ประธานสภาฯ  ตามท่ีผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น

เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน)  
 และท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอสรุปมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองช่าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน      
จำนวน 1๕ โครงการ จำนวนงบประมาณท่ีขอกัน 6,443,000 บาท 

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 8 คน) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
  ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกทั้งสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งผู้นำหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ 

และประชาชนที่เข้าร่วมประชุม และเสียสละเวลามาร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตำบลบ้านแซวต่อไป และขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา  ๑1.3๐ น. 
 
  (ลงชื่อ)              ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

    (นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง) 
     เลขานุการสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านแซว 
 

(ลงชื่อ)     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายสมยศ  จันทะรังษี) 

    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต ๑ 
 
 

 (ลงชื่อ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นางอัมพรรณ์  แก้วดำ) 

    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต ๑ 

 
(ลงชื่อ)          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

       (นายเกรียงไกร  แซ่พ่าน) 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต ๒ 

 

สภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2563 
 

(ลงชื่อ)                            
                    (นายเกาว่า  แซ่ลี) 

       ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 


