
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 

วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแซว 

__________________________ 
 
ผู้มาประชุม  
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
9 

10 
 

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

ประธานสภาฯ  
รองประธานสภาท้องถิ่น 
สมาชิกสภาฯเขต ๑ 
สมาชิกสภาฯเขต ๑ 
สมาชิกสภาฯเขต ๑ 
สมาชิกสภาฯเขต ๒ 
สมาชิกสภาฯเขต ๒ 
สมาชิกสภาฯเขต ๒ 
สมาชิกสภาฯเขต ๒ 
เลขานุการสภาท้องถิ่น 
 

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

 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม  

- ไม่มี 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า  ๒  จาก  ๓๑  หน้า 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

10 
11 
12 
13 
๑๔ 
๑๕ 
16 

 

นายคำ  สุปัญโญ 
นายพงษ์นรินทร์  แก้วดำ 
นางสาวอดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
นายประพันธ์  กุลสุทธิ 
นางสาวอังสนา  ดวงสถิต 
นางสิริจรรยา ประเสริฐศักดิ์ 
นางสาวศรัณยพร แช่หอ 
นายสมศักดิ์  การินทร์จินดา 
นางสาวพีรพรรณ วังมณี 
นางกชนันท์  ทรายทอง 
นางสาวกัญญานัฐ  กระทง 
นายชวลิตร์  จันทะรส 
นางสาวกันญาวีร์  สุขเกษม 
นายจักรพล  ขันใจ 
นายสถาพร  แก้วดำ 
นางสาววิไลวรรณ  จันทาพูน 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑1 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.5 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.12 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.14 
นักวิชาการเงินและบัญชีฯ 
นักวิชาการศึกษาฯ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

คำ  สุปัญโญ 
พงษ์นรินทร์  แก้วดำ 
อดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
ประพันธ์  กุลสุทธิ 
อังสนา  ดวงสถิต 
สิริจรรยา ประเสริฐศักดิ์ 
ศรัณยพร แช่หอ 
สมศักดิ์  การินทร์จินดา 
พีรพรรณ วังมณี 
กชนันท์  ทรายทอง 
กัญญานัฐ  กระทง 
ชวลิตร์  จันทะรส 
กันญาวีร์  สุขเกษม 
จักรพล  ขันใจ 
สถาพร  แก้วดำ 
วิไลวรรณ  จันทาพูน 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกคนเข้าห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตำบลว่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
บ้านแซว จำนวน 9 คน ครบองค์ประชุมแล้ว 

นายเกาว่า  แซ่ลี ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวว่า เมื่อครบ
องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

 
ระเบียบวาระ ที่ ๑ เรื่องท่ีประธานสภาฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระ ที่ ๒ รับรองรายงานผลการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 
 เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 
ประธานสภาฯ  มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 
นายธีรภาพ ยาวิชัยป้อง  
เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ 



 
 

หน้า  3  จาก  ๓๑  หน้า 
 
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่แล้วว่า มีข้อความ

ตอนใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จำนวน 8 เสียง  โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ  ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตดูดทราย ในแม่น้ำกก บริเวณบ้าน

เชียงแสนน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ติดกับเขตพื้นที่ 
บ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
ของบริษัท เชียงแสนทรายงาม จำกัด 

ประธานสภาฯ มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖  
  หมวด ๓ การพิจารณาอนุญาต  
  ข้อ ๑๘ (๒) ในด้านการปกครอง เช่น ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหาย

ทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. 25๔๖ 

ประธานสภาฯ  ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงกฎระเบียบ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียด
ให้ที่ประชุมพิจารณา 

นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม
พิจารณา 

ผู้อำนวยการกองช่าง ตามท่ี บริษัทเชียงแสนทรายงาม จำกัด มีความประสงค์ขออนุญาตดูดทราย ตามความ
ในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในแม่น้ำกก บริเวณบ้านเชียงแสนน้อย หมู่ที่ 
7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพ้ืนที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตำบลบ้านแซว ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การอนุญาตให้ดูดทราย จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบ้านแซวในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตดูดทราย ในแม่น้ำกก  

 ทั้งนี้ ทางหมู่บ้านได้ทำการประชุมประชาคมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ประธานสภาฯ  ตามที่ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมี
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขออนุญาตดูดทราย ในแม่น้ำกก ของ บริษัท เชียงแสนทรายงาม จำกัด 
 จำนวน 6 เสียง งดออกเสียง 3 คน (จากผู้มาประชุม 9 คน) 
 
 
 



 
 

หน้า  ๔  จาก  ๓๑  หน้า 
 
ประธานสภาฯ ๓.๒ การพิจารณาขออนุญาตรื้อถอนคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 8 เพื่อดำเนินการก่อสร้าง

โครงการระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 ตามโครงการเร่งด่วนอำเภอเชียงแสน 
(ร้อยใจรักษ์) 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม

พิจารณา 
นายชวลิตร์ จันทะรส 
ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแซว จะดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพ่ือการเกษตร 

หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแซว โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อสร้างระบบส่งน้ำเพ่ือการเกษตร  
ในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มีแนวคิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติ ด้วยโครงการบูรณาการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ ซึ่งมีรายละเอียดโครงการ 
คือ มีรั้วตาข่ายติดตั้งแผงโซล่าเซล ขนาด 20x20 เมตร มีถังพักน้ำ คสล. ขนาด 
5.00x 5.00x 2.00 เมตร ฯลฯ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแซว งบประมาณ 
450,000 บาท นั้น จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาการขออนุญาตรื้อถอนคลองส่งน้ำ 
เพ่ือดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแซว 

ประธานสภาฯ  ตามที่ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  

สท.โขง  กันทะดง ขอสอบถามว่าจะทำการรื้อถอนคลองส่งน้ำทั้งหมดตลอดสายเลยหรือไม่ 
ผู้อำนวยการกองช่าง จะทำการรื้อถอนเฉพาะจุดที่ก่อสร้างถัง คสล. ยาวประมาณ ๖ เมตร ซึ่งเป็นจุดสูงสุด  

ที่จะทำการก่อสร้างถัง คสล. เพ่ือกระจายน้ำลงสู่พ้ืนที่การเกษตรครับ   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี

สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่
ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขออนุญาตรื้อถอนคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 8 เพ่ือดำเนินการก่อสร้างโครงการ
ระบบส่งน้ำ เพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 8 ตามโครงการเร่งด่วนอำเภอเชียงแสน (ร้อยใจรักษ์) 

 จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 9 คน) 
 
ประธานสภาฯ 3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  
   เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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ประธานสภาฯ  3.3.1 กองช่าง จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 

 1) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 มีรั้วตาข่ายติดตั้งแผง    
โซล่าเซล ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า 
125 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 ข้อความเดิม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ข้อความใหม่ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

1 งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
 - โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ 8 มีรั้วตาข่ายติดตั้ง
แผงโซล่าเซล ขนาด 50x50x50 
เมตร มีถังพักน้ำ คสล. ขนาด 5.00x 
5.00x2.00 เมตร ฯลฯ ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลบ้านแซว 

450,000.- งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
 - โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ 8 มีรั้วตาข่ายติดตั้ง
แผงโซล่าเซล ขนาด 20x20 เมตร    
มีถังพักน้ำ คสล. ขนาด 5.00x5.00x 
2.00 เมตร ฯลฯ ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลบ้านแซว 

450,000.- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายคำ  สุปัญโญ 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงเหตุผลและ

ความจำเป็นให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายชวลิตร์ จันทะรส  
ผู้อำนวยการกองช่าง เนื่องจากมีการพิมพ์ขนาดรั้วตาข่ายติดตั้งแผงโซล่าเซลผิด ดังนั้น เพ่ือความถูกต้อง 

กองช่างจึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในครั้งนี ้ 
ประธานสภาฯ  ตามที่ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมี
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างระบบส่งน้ำเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 8  

 จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 9 คน) 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า  6  จาก  ๓๑  หน้า 
 
ประธานสภาฯ 2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัด บ้านสบกก หมู่ที่ 7 ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า 128 
 

ที ่ ข้อความเดิม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ข้อความใหม่ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

2 งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ข้างวัด บ้านสบกก หมู่ที่ 7 ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 165.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแซว 
(หน้า 128) 

347,000.- งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
ริมโขง บ้านสบกก หมู่ที่ 7 ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
660.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลบ้านแซว 

347,000.- 

 รวมทั้งสิ้น 797,000.- รวมทั้งสิ้น 797,000.- 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงเหตุผลและ

ความจำเป็นให้ที่ประชุมพิจารณา 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างในโครงการจ่ายเงินสะสม ของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้ชื่อว่าซอย

ริมโขง แต่ในเทศบัญญัติ ๒๕๖๓ ใช้ชื่อว่าซอยข้างวัด ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกัน ดังนั้น 
เพ่ือให้ชื่อซอยให้ตรงกัน กองช่าง จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในครั้งนี้ 

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

มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัด บ้านสบกก หมู่ที่ 7    

 จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 9 คน) 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า  7  จาก  ๓๑  หน้า 
 

ประธานสภาฯ  3.3.๒ กองการศึกษา จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 
 

ที ่ ข้อความเดิม 
งบประมาณ 

(บาท) ข้อความใหม่ 
งบประมาณ 

 (บาท) 
1 งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์   

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
1.1 เก้าอ้ีทำงาน ระดับ 1-3 
เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 1-3  
จำนวน 5 ตัว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 5 ศูนย ์ในตำบลบ้านแซว จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มี
ตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
(หน้า 99) 

4,000.- งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์   
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
1.1 เก้าอ้ีทำงาน ระดับ 1-3 
เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 1-3  
จำนวน 8 ตัว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จำนวน 5 ศูนย์ ในตำบลบ้านแซว และ
กองการศึกษา จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

4,000.- 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รวมทั้งสิ้น 4,000.- รวมทั้งสิ้น 4,000.- 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางกชนันท์  ทรายทอง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ รักษา

ราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ 

นางกชนันท์  ทรายทอง  
นักวิชาการศึกษาฯ เนื่องจากกองการศึกษามีการเจ้าหน้าที่เพ่ิมขึ้น จึงมีความต้องการเก้าอ้ีทำงานเพ่ิม  

ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงดังกล่าวข้างต้น 
ประธานสภาฯ  ตามที่นักวิชาการศึกษาฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็น

อย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณา
แล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ. 2563 ของกองการศึกษา จำนวน 1 รายการ 

 จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 8 คน) 
 
ประธานสภาฯ ๓.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  
 มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ 
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 



 
 

หน้า  8  จาก  ๓๑  หน้า 
   
ประธานสภาฯ 3.4.1 กองการศึกษา  จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางกชนันท์  ทรายทอง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ รักษา

ราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ 

นางกชนันท์  ทรายทอง  
นักวิชาการศึกษาฯ เนื่องจากเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 6 ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ และไม่ได้ตั้งงบประมาณ

รายจ่ายไว้ ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังกล่าวข้างต้น 
ประธานสภาฯ  ตามที่นักวิชาการศึกษาฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็น

อย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณา
แล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน 
ระดับ 6 จำนวนงบประมาณ 5,000 บาท 

 จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 9 คน) 
 
ประธานสภาฯ 3.4.2 กองคลัง  จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 
 1) โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 1-3 จำนวน 2 ตัว   
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 
รายการ บาท รายการ บาท 

๑ งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
โครงการจดัซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 1-3  
จำนวน  2  ตัว จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

2,000.- - แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/ 
งบบุคลากร/หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)/ 
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าเงินประจำตำแหน่งให้ผู้อำนวยการกอง
คลัง (งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
10,000 บาท) หน้า 81    

2,000.- 
 
 
 
 

 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
๑ - แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา/งบลงทุน/ค่า
ครุภัณฑ/์ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 6  
จำนวน  1  ตัว 

5,000.- - แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา/งบลงทุน/ค่า
ครุภัณฑ/์ประเภท ครุภัณฑส์ำนักงาน  
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-3  
หน้า 99  

5,000.- 

 รวมทั้งสิ้น 5,000.- รวมทั้งส้ิน 5,000.- 



 
 

หน้า  9  จาก  ๓๑  หน้า 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางสาวพีรพรรณ วังมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ชี้แจง

เหตุผลและความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นางสาวพีรพรรณ วังมณี  
นักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องจากเก้าอ้ีทำงาน ระดับ  1-3 ที่ใช้งานในปัจจุบัน เกิดการชำรุดเสียหาย ทำให้  

ไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ 
ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังกล่าวข้างต้น 

ประธานสภาฯ  ตามที่  นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใด         
มีความเห็นเป็นอย่างอื ่นหรือไม่ (ไม ่ม ีสมาช ิกท่านใดมีความเห็นเป ็นอย่างอื ่น)       
และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  โครงการจัดซื้อเก้าอ้ี
ทำงาน ระดับ  1-3 จำนวน  2  ตัว จำนวนงบประมาณ 2,000 บาท  

 จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 9 คน) 
 
ประธานสภาฯ  2) โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 6 จำนวน 1 ตัว   
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 
รายการ บาท รายการ บาท 

2 งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 6 
จำนวน 1 ตัว  จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

4,000.- - แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/ 
งบบุคลากร/หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)/ 
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าเงินประจำตำแหน่งให้ผู้อำนวยการกอง
คลัง (งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
10,000 บาท) หน้า 81    

4,000.- 
 
 
 
 

 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางสาวพีรพรรณ วังมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ชี้แจง

เหตุผลและความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องจากกองคลังได้รับโอนผู้อำนวยการกองคลัง โอนย้ายมาสังกัดกองคลัง ทำให้

ครุภัณฑ์สำนักงาน ไม่เพียงพอต่อจำนวนพนักงาน และไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ 
ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังกล่าวข้างต้น  

ประธานสภาฯ  ตามที่ นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใด        
มีความเห็นเป็นอย่างอื ่นหรือไม่ (ไม ่ม ีสมาช ิกท่านใดมีความเห็นเป ็นอย่างอื ่น)       
และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  โครงการจัดซื้อเก้าอ้ี
ทำงาน ระดับ 6 จำนวน 1 ตัว จำนวนงบประมาณ 4,000 บาท  

 จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 9 คน) 



 
 

หน้า  10  จาก  ๓๑  หน้า 
 
ประธานสภาฯ  3) โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 6 จำนวน 3 ตัว 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 
รายการ บาท รายการ บาท 

3 งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 6  
จำนวน  3  ตัว จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

15,000.- - แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/
งบดำเนินงาน/หมวดค่าสาธารณูปโภค/ 
ประเภท ค่าโทรศัพท์ เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าบริการการใช้โทรศัพท์ของสำนักงาน 
(งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
23,957.49 บาท) หน้า 83   

15,000.- 
 
 
        
 

 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางสาวพีรพรรณ วังมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ชี้แจง

เหตุผลและความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องจากกองคลังได้รับโอนผู้อำนวยการกองคลัง โอนย้ายมาสังกัดกองคลัง และได้

ปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานส่วนกองกลัง ทำให้ครุภัณฑ์สำนักงาน ไม่เพียงพอต่อจำนวน
พนักงาน ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังกล่าวข้างต้น 

ประธานสภาฯ  ตามที่ นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใด        
มีความเห็นเป็นอย่างอื ่นหรือไม่ (ไม ่ม ีสมาช ิกท่านใดมีความเห็นเป ็นอย่างอื ่น)       
และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน  
ระดับ 6 จำนวน 3 ตัว จำนวนงบประมาณ 15,000 บาท  

 จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 9 คน) 
 
ประธานสภาฯ  4) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 
รายการ บาท รายการ บาท 

4 งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

22,000.- - แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร
ทั่วไป/งบบุคลากร/หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ)/ประเภท เงินประจำ
ตำแหน่ง (งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 42,000 บาท) หน้า 81    

22,000.- 
 
 
 
 

 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางสาวพีรพรรณ วังมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ชี้แจง

เหตุผลและความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 



 
 

หน้า  11  จาก  ๓๑  หน้า 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องจากกองคลังได้รับโอนผู้อำนวยการกองคลัง โอนย้ายมาสังกัดกองคลัง ทำให้
ครุภัณฑ์สำนักงาน ไม่เพียงพอต่อจำนวนพนักงาน ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังกล่าวข้างต้น  

ประธานสภาฯ  ตามที่ นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใด        
มีความเห็นเป็นอย่างอื ่นหรือไม่ (ไม ่ม ีสมาช ิกท่านใดมีความเห็นเป ็นอย่างอื ่น)       
และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง จำนวนงบประมาณ 
22,000 บาท  

 จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 9 คน) 
 
ประธานสภาฯ  5) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network  
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 
รายการ บาท รายการ บาท 

5 งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน 
1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

10,000.- - แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร
ทัว่ไป/งบบุคลากร/หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ)/ประเภท เงินประจำ
ตำแหน่ง (งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 42,000 บาท) หน้า 81 

10,000.- 
 
 
 

 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางสาวพีรพรรณ วังมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ชี้แจง

เหตุผลและความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องจากกองคลังได้รับโอนผู้อำนวยการกองคลัง โอนย้ายมาสังกัดกองคลัง ทำให้

ครุภัณฑ์สำนักงาน ไม่เพียงพอต่อจำนวนพนักงาน ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังกล่าวข้างต้น  

ประธานสภาฯ  ตามที่ นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใด        
มีความเห็นเป็นอย่างอื ่นหรือไม่ (ไม ่ม ีสมาช ิกท่านใดมีความเห็นเป ็นอย่างอื ่น)       
และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง จำนวนงบประมาณ 10,000 บาท 

 จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 9 คน) 
 
 
 



 
 

หน้า  12  จาก  ๓๑  หน้า 
 
ประธานสภาฯ 3.4.3 สำนักปลัด  จำนวน 10 รายการ ดังนี้ 

 1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 
รายการ บาท รายการ บาท 

๑ - แผนงานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/ 
ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ โดยมี
รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

22,000.- - แผนงานบริหารทั่วไป/ 
งานบริหารทั่วไป/งบบุคลากร/ 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)/เงินอ่ืนๆ  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอ่ืนๆ ตำแหน่ง
ปลัดเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำ
ตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนประจำตำแหน่ง และมี
สิทธิ์ได้ค่าตอบแทนรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินตำแหน่งที่ได้  
ตั้งไว้จำนวน 84,000 บาท 
(หน้า 70) 
 

22,000.- 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางสาวกัญญานัฐ กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผล

และความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นางสาวกัญญานัฐ กระทง  
หัวหน้าสำนักปลัด เนื่องด้วย สำนักปลัด ได้มีบุคลากรมาปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์เพ่ิม ทำให้ครุภัณฑ์

ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งเครื่องที่ใช้ปฏิบัติงานอยู่เป็นคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กขนาดเล็ก ไม่สามารถปฏิบัติงานที่มีการทำงานที่เกินศักยภาพได้ จึงจำเป็นต้อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้ง
รายการใหม่ ดังกล่าวข้างต้น 

ประธานสภาฯ  ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   
เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง จำนวนงบประมาณ 
22,000 บาท  

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้มาประชุม 9 คน) 
 
 



 
 

หน้า  13  จาก  ๓๑  หน้า 
 
ประธานสภาฯ 2) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 
รายการ บาท รายการ บาท 

2 - แผนงานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/ 
ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานสำนักงาน * 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 
พร้อมอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดตาม
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

17,000.- - แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร
ทั่วไป/งบบุคลากร เงินเดือน  
(ฝ่ายประจำ) เงินอ่ืน ๆ  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอ่ืนๆ ตำแหน่ง
ปลัดเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำ
ตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนประจำตำแหน่ง  
และมีสิทธิ์ได้ค่าตอบแทนรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินตำแหน่งที่ได้  
มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 
62,000 บาท (หน้า 70) 

17,000.- 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางสาวกัญญานัฐ กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผล

และความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
หัวหน้าสำนักปลัด เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำรุด อีกทั้ง

ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงจำเป็น ต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
มาใช้ในการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ 
ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ดังกล่าวข้างต้น 

ประธานฯ  ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   
เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง จำนวนงบประมาณ 17,000 บาท 

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้มาประชุม 9 คน) 
 
ประธานสภาฯ 3) โครงการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ แบบมือถือ 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
3 - แผนงานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/  

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์โรงงาน 
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ แบบมือถือ 

9,000.- - แผนงานบริหารทั่วไป/ 
งานบริหารทั่วไป/งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินอ่ืนๆ  

9,000.- 



 
 

หน้า  14  จาก  ๓๑  หน้า 
ข้อ ๓ (ต่อ) 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื้อยโซ่ยนต์ แบบมือถือ  

เครื่องยนต์ชนิดเบนซิน 
  - เครื่องยนต์มีกำลังไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า 
  - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 31 ซีซี  
  - ความจุถังเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า  250 ซีซี  
  - แผ่นบังคับโซ่ยาวไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว พร้อม
เครื่องมือถอด, ประกอบ 1 ชุด 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอ่ืนๆ ตำแหน่ง
ปลัดเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำ
ตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนประจำตำแหน่ง และมี
สิทธิ์ได้ค่าตอบแทนรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินตำแหน่งที่ได้ 
มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 
62,000 บาท (หน้า 70) 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางสาวกัญญานัฐ กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผล

และความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
หัวหน้าสำนักปลัด เพ่ือใช้ในการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่ล้มทับตอนเกิดเหตุวาตภัยและภัยพิบัติอ่ืนๆ ดังนั้น    

จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ดังกล่าวข้างต้น 
ประธานฯ  ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   

เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญครับ 
สท.โขง กันทะดง กระผมเห็นด้วยกับการซื้อเลื่อยยนต์ เพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ เลื่อยยนต์มีความ

จำเป็นในการตัดกิ่งไม้เป็นอย่างมาก และอยากฝากข้อคิดว่า ให้ใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพราะสมัยนายกสมควรเคยจัดซื้อเลื่อยสตรีมมา เห็นว่าใช้เพียงระยะเดียว 
หายไปเลย อยากฝากทางกองช่างว่า ให้ใช้ในกิจการของเทศบาลเท่านั้น เพราะเห็นว่า
มีหน่วยงานอื่นมายืม เป็นทรัพย์สินของทางราชการ ควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เลขาสภาฯ ขอเรียนชี้แจงท่าน สท.โขง กันทะดง เรื่องเลื่อยสตรีม ทางกองช่างแจ้งว่าอยู่ในห้อง
เก็บของ เนื่องจากชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ครับ  

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็น
อย่างอ่ืน) และท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  โครงการจัดซื้อเลื่อย  
โซ่ยนต์ แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง จำนวนงบประมาณ 9,000 บาท 

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้มาประชุม 9 คน) 
 

 
 
 
 



 
 

หน้า  15  จาก  ๓๑  หน้า 
 

ประธานสภาฯ 4) โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1–3 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
4 - แผนงานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/ 

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1 – 3   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 
1 - 3 จำนวน 1 ตัว ให้กับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่ปรากฏ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

5,500.- - แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)/ 
เงินอ่ืนๆ/เพ่ือจ่ายเป็นเงินอ่ืนๆ ตำแหน่ง
ปลัดเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนประจำ
ตำแหน่งฯ และมีสิทธิ์ได้ค่าตอบแทนราย
เดือนฯ มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 
62,000 บาท (หน้า 70) 

5,500.- 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางสาวกัญญานัฐ กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผล

และความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
หัวหน้าสำนักปลัด เนื่องจากครุภัณฑ์ โต๊ะทำงาน ระดับ 1–3 ในห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำรุด 

อีกทั้งครุภัณฑ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องจัดซื้อโต๊ะทำงาน 
ระดับ 1–3 มาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือ 
ตั้งรายการใหม่ ดังกล่าวข้างต้น 

ประธานฯ  ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   
เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน 
ระดับ 1–3 จำนวน 1 ตัว จำนวนงบประมาณ 5,500 บาท 

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้มาประชุม 9 คน) 
 

ประธานสภาฯ 5) โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 1 - 3 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
5 - แผนงานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/ 

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 1 - 3 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 
1 – 3 จำนวน 2 ตัว ให้กับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่ปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

1,600.- - แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/ 
งบบุคลากร/เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)/เงินอ่ืนๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอ่ืนๆ ตำแหน่งปลัด เทศบาล 
ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินเดือนประจำตำแหน่ง และมีสิทธิ์ได้
ค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินตำแหน่ง
ที่ได้ มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 62,000
บาท (หน้า 70) 

1,600.- 



 
 

หน้า  1๖  จาก  ๓๑  หน้า 
 
ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางสาวกัญญานัฐ กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผล

และความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
หัวหน้าสำนักปลัด เนื่องจากครุภัณฑ์ เก้าอ้ีทำงาน ระดับ 1–3 ในห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชำรุด อีกทั้งครุภัณฑ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องจัดซื้อเก้าอ้ี
ทำงาน ระดับ 1–3 มาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิม จำนวน 2 ตัว ดังนั้น จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ดังกล่าวข้างต้น 

ประธานฯ  ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   
เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  โครงการจัดซื้อเก้าอ้ี
ทำงาน ระดับ 1 – 3 จำนวน 2 ตัว จำนวนงบประมาณ 1,600 บาท 

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้มาประชุม 9 คน) 
 

ประธานสภาฯ 6) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
6 - แผนงานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/ 

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สำหรับงานสำนักงาน  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่
น้อยกว่า 1.366x768 Pixel และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
พร้อมอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดตาม
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

16,000.- - แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร
ทั่วไป/งบบุคลากร/เงินเดือน (ฝ่าย-
การเมือง)  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีงบประมาณคงเหลือ
จำนวน 99,360 บาท (หน้า 68) 

16,000.- 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางสาวกัญญานัฐ กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผล

และความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
หัวหน้าสำนักปลัด เนื่องจากงานการเจ้าหน้าที่ มีบุคลากรมาปฏิบัติงานเพ่ิม ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ 

ต่อการปฏิบัติงาน และไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ดังกล่าวข้างต้น 



 
 

หน้า  1๗  จาก  ๓๑  หน้า 
 

ประธานฯ  ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่ านใดมีความเห็น   
เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง จำนวนงบประมาณ 16,000 บาท 

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้มาประชุม 9 คน) 
 

ประธานสภาฯ 7) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
7 - แผนงานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ โดยมี
รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

4,300.- - แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร
ทั่วไป/งบบุคลากร/เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณคงเหลือ จำนวน 
99,360 บาท (หน้า 68) 

4,300.- 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางสาวกัญญานัฐ กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผล

และความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
หัวหน้าสำนักปลัด เนื่องจากงานการเจ้าหน้าที่ มีบุคลากรมาปฏิบัติงานเพิ่ม ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อ 

การปฏิบัติงาน และไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ดังกล่าวข้างต้น 

ประธานฯ  ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   
เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน
งบประมาณ 5,300 บาท 

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้มาประชุม 9 คน) 
 



 
 

หน้า  1๘  จาก  ๓๑  หน้า 
 

ประธานสภาฯ 8) โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
8 - แผนงานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/ 

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 
3 จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่ปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

5,500.- - แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร
ทั่วไป/งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณคงเหลือจำนวน  
99,360 บาท (หน้า 68) 

5,500.- 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางสาวกัญญานัฐ กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผล

และความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
หัวหน้าสำนักปลัด เนื่องจากงานการเจ้าหน้าที่ มีบุคลากรมาปฏิบัติงานเพ่ิม ครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อ 

การปฏิบัติงาน และไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม ่ดังกล่าวข้างต้น 

ประธานฯ  ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   
เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน 
ระดับ 3 จำนวน 1 ตัว จำนวนงบประมาณ 5,500 บาท 

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้มาประชุม 9 คน) 
 

ประธานสภาฯ 9) โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 3 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
9 - แผนงานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/ 

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 3 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 
3 จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่ปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

800.- - แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร
ทั่วไป/งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณคงเหลือจำนวน  
99,360 บาท (หน้า 68) 

800.- 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 



 
 

หน้า  1๙  จาก  ๓๑  หน้า 
 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางสาวกัญญานัฐ กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผล

และความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
หัวหน้าสำนักปลัด เนื่องจากงานการเจ้าหน้าที่ มีบุคลากรมาปฏิบัติงานเพิ่ม ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อ 

การปฏิบัติงาน และไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ 

ประธานฯ  ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   
เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  โครงการจัดซื้อเก้าอ้ี
ทำงาน ระดับ 3 จำนวน 1 ตัว จำนวนงบประมาณ 800 บาท 

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้มาประชุม 9 คน) 
 
ประธานสภาฯ 10) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์และ อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง) 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 
รายการ บาท รายการ บาท 

10 งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขา
โทรศัพท์และ อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
(ตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง) 
โดยมีรายละเอียด คือ 
- ระบบตู้สาขา ขนาด 3 สายนอก 16 
สายใน พร้อมเครื่องโทรศัพท์ จำนวน 9 
เครื่อง ประกอบด้วย 
   โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 9 เครื่อง 
- อุปกรณ์ตู้สาขา 
- อุปกรณ์ประกอบ 
- การติดตั้งพร้อม setup เครื่องโทรศัพท์ 
จำนวน 9 จุด 

 

56,000.- - แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อน
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/ 
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
เงินเดือนพนักงาน  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บ้านแซว จำนวน 7 อัตรา 
ตั้งไว้จำนวน 2,300,000 บาท 
(หน้า 102) 
 

56,000.- 

 รวมโอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่  โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่  

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางสาวกัญญานัฐ กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผล

และความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
หัวหน้าสำนักปลัด เนื่องจากได้ทำการตรวจสอบแล้วว่าไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เดิมทีแรก

เข้าใจว่าเป็นแค่จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ ปกติไม่ต้องบรรจุเพ่ิมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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หัวหน้าสำนักปลัด แต่ตรวจสอบแล้ว ตู้สาขาเป็นครุภัณฑ์ ต้องบรรจุเพ่ิมในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน จึงขอ
ถอนรายการนี้ออกไปก่อนค่ะ 

ประธานสภาฯ  ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   
เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง 
เลขาสภาฯ มอบให้นางสาวพีรพรรณ วังมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชี้แจงเหตุผลและ

ความจำเป็นเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมพิจารณา 
นางสาวพีรพรรณ วังมณี  
นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ไปสอบถามงานวิเคราะห์ฯ มาแล้วว่า หากเป็นครุภัณฑ์สำนักงานไม่ต้องปรากฏใน

แผนพัฒนาก็ได้ จึงขอโอนเพ่ิมตั้งโครงการใหม่นี้ ในส่วนของรายการที่ ๑๐ นี้ พอดี
อยากให้มีการปรับปรุงโทรศัพท์ เนื่องจากได้รับการติดต่อจากหลายหน่วยงานอ่ืน เช่น 
ธกส., ไฟฟ้า, และสตง. โทรเข้าเบอร์ส่วนตัวข้าพเจ้าบ่อย โทรมาบอกว่าโทรศัพท์ของ
สำนักงานไม่ดีเลย โทรเข้ามาบ่อย แต่ไม่มีคนรับ จึงได้ไปสอบถามงานธุรการแล้วว่า 
ไม่มีคนโทรมา คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของระบบ ที่การเดินสายยังไม่ค่อยดี ในส่วนนี้    
จึงแล้วแตท่ี่ประชุมสภาฯ พิจารณาว่าเห็นควรคงเดิมหรือปรับปรุง ขอบคุณค่ะ 

เลขาสภาฯ ขอเสริมนักวิชาการเงินและบัญชี เรื่องโทรศัพท์สำนักงาน ดังที่ได้นำเรียน คือการ
ติดต่อเข้ามา ติดต่อยาก การประสานงานข้างนอกต้องใช้โทรศัพท์ส่วนตัว ทำให้
ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาลได้ปรับปรุง
แล้ว บริษัททีโอทีได้ดำเนินการแล้ว เหลือแต่ระบบโทรศัพท์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ก็มีความจำเป็นอยู่ 

นางสาวอดิลัมพ์ จันทร์โนนม่วง 
เลขานายกฯ ขอเรียนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบตู้สาขา ในแง่ของความคิดเห็นส่วนตัวของเลขาฯ คือ 

หากทำการซื้อตู้สาขาใหม่ไม่เห็นด้วย เพราะอยู่ในสำนักงานเหมือนกัน ส่วนใหญ่
หน่วยงานอ่ืนที่ติดต่อมาแล้วไม่ได้รับสาย เนื่องจากหากเป็นเวลาราชการ ก็รับสายได้ 
แต่หากเป็นเวลานอกราชการ เจ้าหน้าที่อาจไม่ได้รับสายบ้าง แต่หากเป็นการวาง
ระบบใหม่ หรือไล่สายใหม่ เห็นด้วย เพราะตู้สาขาเราไม่ได้เสีย และแต่ละกองมี
โทรศัพท์อยู่แล้ว ของเรามีแค่ ๕ กอง แต่ตามท่ีเสนอมา ขนาด 3 สายนอก 16 สายใน 
ซึ่งเกินความจำเป็น หากเป็นการรื้อระบบและเดินสายใหม่เห็นด้วยค่ะ เพราะระบบ
โทรศัพท์มีการใช้งานมานาน แต่ถ้าเป็นการซื้อตู้สาขาใหม่ ไม่เห็นด้วย ขอบคุณค่ะ 

นักวิชาการเงินและบัญชี ขอเรียนชี้แจงท่านเลขานายกฯ ค่ะ ได้สอบถามบริษัททีโอทีแล้วว่าทำไมเป็น ขนาด 3 
สายนอก 16 สายใน ทั้งๆ ที่มีแค่ ๙ ห้องทำงาน ทางทีโอทีแจ้งว่า เรามีเบอร์โทรศัพท์
ที่ใช้โทรออกปัจจุบันอยู่ทั้งหมด ๓ เบอร์ ตามท่ีเสนอจึงต้องใช้ ขนาด ๓ สายนอก และ
ทำไมต้องใช้ ๑๖ สายใน คือ การเดินสายต้องต่อไปทุกห้องทำงาน คือ ๙ ห้อง ทาง
บริษัททีโอทีแจ้งว่าหากเกิน ๘ สายใน ต้องใช้ ๑๖ สายใน เพราะเป็นระบบของทาง
บริษัท คือ ๘ และ ๑๖ และในส่วนอุปกรณ์ตู้สาขา ได้ให้ทางบริษัททีโอทีเสนอราคามา 
หากทางสภาฯ ไม่แน่ใจในโครงการนี้ อยากขอข้อมูลเพ่ิมเติม ก็จะขอเลื่อนการพิจารณา 
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 ไปครั้งหน้า และจะขอเชิญบริษัททีโอทีมาชี้แจงในการประชุมครั้งต่อไป เพราะไม่ได้  
มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการนี้ ข้าพเจ้าเห็นแต่ประโยชน์ของเทศบาลเท่านั้น จึงทำการ
เสนอโครงการนี้ 

เลขานายกฯ เข้าใจตามที่นักวิชาการเงินและบัญชีชี้แจง ขอเรียนว่าก่อนมารับตำแหน่งเลขานายกฯ 
ได้ทำงานเกี่ยวกับบริษัทที่จำหน่ายตู้สาขามา ก็พอจะมีความรู้มาบ้าง มันเป็นระบบ
ของทางบริษัท ระบบจะมีเป็นเซท ก็เหมือนเสื้อที่มีหลายขนาด S M L บริษัทคงเสนอ
ราคามาตามขนาดองค์กร ดังนั้นจึงแล้วแต่ดุลยพินิจของทางสภาฯ ว่าเห็นชอบหรือไม่ 
แต่ก็อยากเสนอความคิดเห็นเพ่ือให้ที่ประชุมประกอบการพิจารณา คือ อยากเสนอให้
เดินระบบใหม่ แต่ใช้ตู้สาขาเดิม แต่หากทางสภาฯ เห็นสมควรว่าควรเปลี่ยนตู้สาขาใหม่ 
ก็แล้วแต่ดุลยพินิจของทางสภาฯ  

สท.โขง กันทะดง เห็นด้วยกับนักวิชาการเงินและบัญชี เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร เพราะเคยโทรศัพท์เข้า
มาติดอยู่ แต่ไม่มีคนรับ บางครั้งก็ขาดๆ หายๆ หากสภาฯ เห็นด้วยว่าจะรื้อระบบใหม่ 
ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี หรือจะเอาตู้สาขาใหม่เลย ทางสภาฯ ก็ไม่ขัดข้องครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็น
อย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง) จำนวนงบประมาณ 56,000 บาท 

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้มาประชุม 9 คน) 
 

ประธานสภาฯ 3.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติม  
 มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ 
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 3.5.1 กองการศึกษา  จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
 1) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) จำนวนงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม 2,100 บาท 
 
 

ที ่
โอนเพิ่มไปที่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
1 - แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

2,100.- - แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา/งบลงทุน/  
ค่าครุภัณฑ์/ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน   

2,100.- 
 
 



 
 

หน้า  ๒๒  จาก  ๓๑  หน้า 
 

ข้อ ๑ (ต่อ) 

ที ่
โอนเพิ่มไปที่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
 - โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จำนวน 4 เครื่อง 
ตั้งไว้ 10,800 บาท (หน้า 101) 

 - โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 
1-3 จำนวน 5 ตัว 
งบประมาณคงเหลือ 27,500 บาท 
(หน้า 99) 

 
 
 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางกชนันท์ ทรายทอง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ รักษา

ราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ 

นักวิชาการศึกษาฯ เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย จึงมีความจำเป็นต้องโอน
งบประมาณเพ่ิม จำนวน 2,100 บาท 

ประธานสภาฯ  ตามที่นักวิชาการศึกษาฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็น
อย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณา
แล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ิมเติม โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวนงบประมาณที่ขอโอนเพ่ิม 2,100 บาท 

 จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 9 คน) 
 
ประธานสภาฯ  2) โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 1-3  

จำนวนงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม 2,400 บาท 
 

ที ่
โอนเพิ่มไปที่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
2 - แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ 
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 1-3   
ตั้งไว้ 4,000 บาท (หน้า 99) 

2,400.- - แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ 
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน   
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-3  
งบประมาณคงเหลือ 27,500 บาท   
(หน้า 99) 

2,400.- 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางกชนันท์ ทรายทอง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ รักษา

ราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ 
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นักวิชาการศึกษาฯ เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย จึงมีความจำเป็นต้องโอน

งบประมาณเพ่ิม จำนวน 2,400 บาท 
ประธานสภาฯ  ตามที่นักวิชาการศึกษาฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็น

อย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณา
แล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ิมเติม โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 1-3 
จำนวนงบประมาณที่ขอโอนเพ่ิม 2,400 บาท 

 จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 9 คน) 
 

ประธานสภาฯ 3.5.2 กองคลัง  จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 
 1) โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 6 จำนวน 2 ตัว  
 จำนวนงบประมาณที่ขอโอนเพ่ิม 5,500 บาท 
 

ที ่
โอนเพิ่มไปที่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
1 งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภท ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
- โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 6 
จำนวน 2 ตัว 
ตั้งไว้ 2,500 บาท 
(หน้า 84) 

5,500.- งบดำเนินงาน/ค่าตอบแทน/ประเภท 
ค่าเช่าบ้าน 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ 
ของพนักงานเทศบาล(กองคลัง)  
งบประมาณคงเหลือ  
42,000 บาท (หน้า 81) 

5,500.- 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางสาวพีรพรรณ วังมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ชี้แจง

เหตุผลและความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นางสาวพีรพรรณ วังมณี  
นักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย จึงมีความจำเป็นต้องโอน

งบประมาณเพ่ิม จำนวน 5,500 บาท 
ประธานสภาฯ  ตามที่ นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใด         

มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน)        
 และท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ิมเติม โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 6 
จำนวน 2 ตัว จำนวนงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม 5,500 บาท 

 จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 9 คน) 
 
 



 
 

หน้า  ๒๔  จาก  ๓๑  หน้า 
 
ประธานสภาฯ 3.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเงินสะสม ประจำปี 2563  
 จำนวน 24 โครงการ 
 เชิญเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5164 ลงวันที่ 2๙ 

สิงหาคม 256๒ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถนำเงินสะสมมาใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุน
การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ๕ ด้าน ประกอบด้วย  1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 4. ด้านส่งเสริม
การท่องเที่ยว และ 5. ด้านการศึกษา และอาศัยอำนาจตามความใน 58/1 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย 
อนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายในการ
ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 และให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยคำนึงถึง
สถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น  

      แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
 ๑. ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๑.๑ ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่งสมทบ

กองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท แล้วนำไปหัก
รายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย เพ่ือ
พิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถนำไปใช้ได้ 

   ๑.๒ ก่อนจะนำเงินสะสมตามจำนวนในข้อ 1.1 ไปใช้ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกันเงินสำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และ
ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยให้คำนึงถึงสถานะทางการ
เงินการคลัง 

 ๒. กำหนดแนวทางดำเนินการเพ่ือให้องค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสม   
ไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 
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เลขานุการสภาฯ   ๒.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่เพ่ือ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับโครงการ ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น  
    - โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม การจราจร 

ระบบส่งน้ำเพ่ือการเกษตร ระบบไฟฟ้าชุมชน หอกระจายข่าว ระบบระบายน้ำเสียใน
ชุมชน ลานตากเพ่ือการเกษตร แหล่งกักเก็บน้ำ ระบบน้ำบาดาลเพ่ืออุปโภค -บริโภค 
ระบบการกำจัดขยะ 

    - โครงการขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืชและก่อสร้างฝาย เพ่ือป้องกัน
ภัยแล้ง 

    - โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร เช่น ธนาคารน้ำ
ใต้ดิน เป็นต้น 

    - โครงการก่อสร้างสนามกีฬา/สวนสาธารณะ 
ประธานสภาฯ  ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงกฎระเบียบ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียด

ให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม

พิจารณา 
ผู้อำนวยการกองช่าง เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และตรงตามความต้องการของ

ประชาชน จึงขอความเห็นชอบการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) มติที่ประชุม 

1 ขุดลอกหนองไม้ห้า เพ่ือขุดลอกหนอง
ไม้ห้า พร้อมขนทิ้ง 

บ้านแซว หมู่ที่ 1 
หนองไม้ห้า ขนาดพ้ืนที่ขุดลอกไม่น้อย
กว่า 5,050.00 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 
2.00 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 10,100.00 ลบ.ม. พร้อมขนทิ้ง 
พิกัด  N0624986, E2242613 

500,000 เห็นชอบ 
6 เสียง 

งดออกเสียง 
3 คน 

2 ขุดลอกหนองต่ง เพ่ือขุดลอก
หนองต่ง 
พร้อมขนทิ้ง 

บ้านแซว หมู่ที่ 1 หนองต่ง 
กว้าง 50.00 เมตร ยาว 100.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 
มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
9,800.00 ลบ.ม. พร้อมขนทิ้ง 
พิกัด N0624994, E2242287 

500,000 เห็นชอบ 
6 เสียง 

งดออกเสียง 
3 คน 

 



 
 

หน้า  ๒๖  จาก  ๓๑  หน้า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มติที่ประชุม 

3 จดัซื้อถังเก็บน้ำ  
แบบไฟเบอร์กลาส  
ขนาดความจุ 2,500 
ลิตร จำนวน 4 ถัง 
(ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ำ
ในการอุปโภค-
บริโภค บ้านทุ่ง  
หมู่ที่ 2 

ถังเก็บน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส  
ขนาดความจุ 2,500 ลิตร  
จำนวน 4 ถัง 
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

50,000 เห็นชอบ 
6 เสียง 

งดออกเสียง 
3 คน 

4 ก่อสร้างหอถังสูง 
พร้อมถังเก็บน้ำ 

เพ่ือก่อสร้างหอถัง
สูงพร้อมถังเก็บน้ำ 

บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 3  
หอถังสูงพร้อมถังเก็บน้ำ  
จำนวน 1 จุด 
พิกัด N0623100, E2242426 

370,000 เห็นชอบ 
6 เสียง 

งดออกเสียง 
3 คน 

5 ขุดสระเก็บน้ำหมู่บ้าน เพ่ือขุดสระเก็บน้ำ
หมู่บ้าน  
พร้อมขนทิ้ง 

บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 4 ขนาดพ้ืนที่   
ขุดลอกไม่น้อยกว่า 5,050.00 ตร.ม.  
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 
มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
10,100.00 ลบ.ม. พร้อมขนทิ้ง 
พิกัด N0633872, E2233414 

500,000 เห็นชอบ 
8 เสียง 

งดออกเสียง 
1 คน 

6 เจาะบ่อบาดาล พร้อม
ท่อสูบส่ง และติดตั้ง 

เพ่ือเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมท่อ
สูบส่ง และติดตั้ง 

บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 4  
จำนวน 1 จุด 
พิกัด N0633932, E2233463 

270,000 เห็นชอบ 
8 เสียง 

งดออกเสียง 
1 คน 

7 ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. 
 

เพ่ือก่อสร้าง 
ถังเก็บน้ำ คสล. 

บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 4  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร 
สูง 2.00 เมตร 

250,000 เห็นชอบ 
8 เสียง 

งดออกเสียง 
1 คน 

8 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ
ซับเมิร์สซิเบิ้ล  
ขนาด 3 แรง ไฟ 220 
โวลต์ พร้อมท่อพีวีซี 
พร้อมอุปกรณ์ และ
ตู้ควบคุม  
จำนวน 1 เครื่อง  
(ตามราคามาตรฐาน
ท้องตลาด) 

เพ่ือใช้ในระบบ
ประปาหมู่บ้าน
และแก้ไขปัญหา
เรื่องน้ำเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค 
ของประชาชน 
บ้านห้วยเดื่อ  
หมู่ที่ 4 

เครื่องสูบน้ำแบบซับเมิร์สซิเบิ้ล  
ขนาด 3 แรง ไฟ 220 โวลต์ พร้อม
ท่อพีวีซี พร้อมอุปกรณ์ และตู้ควบคุม  
จำนวน 1 เครื่อง  
(ตามราคามาตรฐานท้องตลาด) 

51,000 เห็นชอบ 
8 เสียง 

งดออกเสียง 
1 คน 



 
 

หน้า  ๒๗  จาก  ๓๑  หน้า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มติที่ประชุม 

9 จัดซื้อปั้มชัก 2 นิ้ว  
รวมแท่น  
จำนวน 1 เครื่อง  
(ตามราคามาตรฐาน
ท้องตลาด) 

เพ่ือใช้ในระบบ
ประปาหมู่บ้าน
และแก้ไขปัญหา
เรื่องน้ำเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค
ของประชาชน 
บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 

ปั้มชัก 2 นิ้ว รวมแท่น  
จำนวน 1 เครื่อง  
(ตามราคามาตรฐานท้องตลาด) 

17,000 เห็นชอบ 
6 เสียง 

งดออกเสียง 
3 คน 

10 จัดซื้อท่อพีวีซี  
พร้อมอุปกรณ์ 

เพ่ือระบบประปา
หมู่บ้าน  

บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5  
ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว  
ความยาว 1,700.00 เมตร 

90,000 เห็นชอบ 
6 เสียง 

งดออกเสียง 
3 คน 

11 จัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซล 
ขนาด 11.5 แรง  
จำนวน 1 เครื่อง  
(ตามราคามาตรฐาน
ท้องตลาด) 

เพ่ือใช้ในระบบ
ประปาหมู่บ้าน
และแก้ไขปัญหา
เรื่องน้ำเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค 
ของประชาชน 
บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 

เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 11.5 แรง  
จำนวน 1 เครื่อง  
(ตามราคามาตรฐานท้องตลาด) 

60,000 เห็นชอบ 
6 เสียง 

งดออกเสียง 
3 คน 

12 จัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซล 
ขนาด 11.5 แรง  
จำนวน 1 เครื่อง  
(ตามราคามาตรฐาน
ท้องตลาด) 

เพ่ือใช้ในระบบ
ประปาหมู่บ้าน
และแก้ไขปัญหา
เรื่องน้ำเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค 
ของประชาชน 
บ้านเกาะผาคำ 
หมู่ที่ 6 

เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 11.5 แรง  
จำนวน 1 เครื่อง  
(ตามราคามาตรฐานท้องตลาด) 

60,000 เห็นชอบ 
5 เสียง 

งดออกเสียง 
4 คน 

13 จัดซื้อปั้มชัก 2 นิ้ว  
รวมแท่น  
จำนวน 1 เครื่อง  
(ตามราคามาตรฐาน
ท้องตลาด) 

เพ่ือใช้ในระบบ
ประปาหมู่บ้าน
และแก้ไขปัญหา
เรื่องน้ำเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค
ของประชาชน 
บ้านเกาะผาคำ 
หมู่ที่ 6 

ปั้มชัก 2 นิ้ว รวมแท่น  
จำนวน 1 เครื่อง  
(ตามราคามาตรฐานท้องตลาด) 

17,000 เห็นชอบ 
5 เสียง 

งดออกเสียง 
4 คน 



 
 

หน้า  ๒๘  จาก  ๓๑  หน้า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มติที่ประชุม 

14 ขุดลอกหนองทราย เพ่ือขุดลอก 
หนองทราย  
พร้อมขนทิ้ง 

บ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10  
ขนาดพ้ืนที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 
5,050.00 ตร.ม.  
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  
มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
10,100.00 ลบ.ม. พร้อมขนทิ้ง 
พิกัด N0619377, E2237537 

500,000 เห็นชอบ 
6 เสียง 

งดออกเสียง 
3 คน 

15 ขุดลอกหนองแซะ เพ่ือขุดลอก 
หนองแซะ  
พร้อมขนทิ้ง 

บ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10 
ขนาดพ้ืนที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 
5,050.00 ตร.ม.  
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 
มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
10,100.00 ลบ.ม. พร้อมขนทิ้ง 
พิกัด N0618842, E2236305 

500,000 เห็นชอบ 
6 เสียง 

งดออกเสียง 
3 คน 

16 จัดซื้อปั้มหอยโข่ง 2 นิ้ว 
พร้อมตู้ควบคุม  
จำนวน 2 เครื่อง 
(ตามราคามาตรฐาน
ท้องตลาด) 

เพ่ือใช้ในระบบ
ประปาหมู่บ้าน
และแก้ไขปัญหา
เรื่องน้ำเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค
ของประชาชน 
บ้านสันทราย 
กองงาม หมู่ที่ 10 

ปั้มหอยโข่ง 2 นิ้ว พร้อมตู้ควบคุม  
จำนวน 2 เครื่อง 
(ตามราคามาตรฐานท้องตลาด) 

50,000 เห็นชอบ 
6 เสียง 

งดออกเสียง 
3 คน 

17 จัดซื้อท่อพีวีซี 
พร้อมอุปกรณ์  

เพ่ือระบบประปา
หมู่บ้าน  

บ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10  
ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว  
จำนวน 200 ท่อน และขนาด 4 นิ้ว 
จำนวน 50 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ 

60,000 เห็นชอบ 
6 เสียง 

งดออกเสียง 
3 คน 

18 ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. เพ่ือก่อสร้าง 
ถังเก็บน้ำ คสล. 

บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ที่ 12  
ถังเก็บน้ำ คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร สูง 2.00 เมตร 
พิกัด N0629213, E2233796 

250,000 เห็นชอบ 
7 เสียง 

งดออกเสียง 
2 คน 

19 ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. เพ่ือก่อสร้าง 
ถังเก็บน้ำ คสล. 

บ้านบ้านศิริพัฒนา หมู่ที่ 12  
ถังเก็บน้ำ คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร สูง 2.00 เมตร 
พิกัด N0631706, E2233165 

250,000 เห็นชอบ 
7 เสียง 

งดออกเสียง 
2 คน 



 
 

หน้า  ๒๙  จาก  ๓๑  หน้า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มติที่ประชุม 

20 ขุดลอกฝายกักเก็บน้ำ
ห้วยน้ำเย็น 

เพ่ือขุดลอกฝายกัก
เก็บน้ำ 
ห้วยน้ำเย็น 

บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 13  
ขนาดพ้ืนที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 
800.00 ตร.ม.  
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
1,200.00 ลบ.ม.  
พิกัด N0624219, E2233514 

60,000 ถอนการ
พิจารณา 

21 จัดซื้อท่อพีวีซี  เพ่ือระบบประปา
ภูเขาหมู่บ้าน  

บ้านแซวกลาง หมู่ที่ 14 ท่อพีวีซี
ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 237 ทอ่น 

43,500 ถอนการ
พิจารณา 

22 ขยายพ้ืนที่อ่างเก็บน้ำ
ห้วยโป่ง  

เพ่ือขยายพ้ืนที่อ่าง
เก็บน้ำห้วยโป่ง อ่าง
เก็บน้ำห้วยโป่ง (เอา
เข้าแผนไว้เพ่ือของบ
หน่วยงานอื่น) 

บ้านแซวกลาง หมู่ที่ 14 
กว้าง 5.00 เมตร – 10.00 เมตร 
ยาว 110.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร พร้อมขนทิ้ง 
พิกัด N0624718, E2239237 

230,000 เห็นชอบ 
5 เสียง 

งดออกเสียง 
4 คน 

23 ก่อสร้างถังเก็บน้ำ 
คสล. เพื่อระบบ
ประปาภูเขา 

เพ่ือก่อสร้าง 
ถังเก็บน้ำ คสล. 
เพ่ือระบบประปา
ภูเขา 

บ้านหัวกว๊าน หมู่ที่ 15  
ถังเก็บน้ำ คสล. กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร สูง 2.00 เมตร  
พิกัด N0622747, E2238843 

250,000 เห็นชอบ 
5 เสียง 

งดออกเสียง 
4 คน 

24 จัดซื้อรถกระเช้า 
รถยนต์บรรทุกติดตั้ง
เครนไฮโดรลิก พร้อม
กระเช้าไฟฟ้า และ
รอกยกของชนิด 6 ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซล กำลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 
150 แรงม้า  
(ตามราคามาตรฐาน
ท้องตลาด) 

เพ่ือมีครุภัณฑ์ 
ที่จำเป็นในการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะใน
เขตเทศบาลตำบล
บ้านแซว เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยแก่
ผู้ปฏิบัติงานในที่สูง 
รองรับกรณีฉุกเฉิน 
ที่ต้องการใช้รถ
กระเช้า ฯลฯ 

รถกระเช้ารถยนต์บรรทุกติดตั้ง
เครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า 
และรอกยกของชนิด 6 ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้า 
ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า  
(ตามราคามาตรฐานท้องตลาด) 

2,650,000 เห็นชอบ 
7 เสียง 

งดออกเสียง 
2 คน 

รวมทั้งสิ้น 7,578,500.- 

 



 
 

หน้า  ๓๐  จาก  ๓๑  หน้า 

ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 
22 โครงการ และถอนการพิจารณา จำนวน 2 โครงการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เชิญครับ 
นางสาวพีรพรรณ วังมณี  
นักวิชาการเงินและบัญชี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
  ข้อ ๙๑ ภายใต้บังคับข้อ ๘๙ ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน ใหผู้บริหาร

ท้องถิ่น อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมได ตามความจําเปนในขณะนั้น โดยใหคํานึงถึง
ฐานะการเงิน การคลังของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่นนั้น 

  เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีเหตุวาตภัยเกิดขึ้นที่ หมู่ ๑๐, หมู่ ๑, หมู่ ๗ 
และหมู่ ๑๔ โดยพื้นที่ หมู่ ๑๐ ได้รับความเสียหายมากท่ีสุด และเนื่องจากปีนี้มีเหตุภัย
พิบัติเกิดขึ้นหลายครั้ง โดยแต่ละครั้งได้มีการโอนงบกลางมาสมทบ ซึ่งใช้งบประมาณ
ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนไปทั้งสิ้น ๔๔๙,๓๓๒ บาท จึงขอแจ้งให้ที่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ได้รับทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
  ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกทั้งสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งผู้นำหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ 

และประชาชนที่เข้าร่วมประชุม และเสียสละเวลามาร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตำบลบ้านแซวต่อไป และขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา  ๑2.0๐ น. 
 
 
  (ลงชื่อ)              ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

    (นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง) 
     เลขานุการสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านแซว 

 
(ลงชื่อ)     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                (นายสมยศ  จันทะรังษี) 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต ๑ 

 
(ลงชื่อ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

        (นางอัมพรรณ์  แก้วดำ) 
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต ๑ 



 
 

หน้า  ๓๑  จาก  ๓๑  หน้า 

 
 

(ลงชื่อ)          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายเกรียงไกร  แซ่พ่าน) 

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต ๒ 
 

สภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน 2563 

 
(ลงชื่อ)                            

                    (นายเกาว่า  แซ่ลี) 
       ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 
 

 
 
 


