
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว 
สมัยวสิามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

วันอังคาร ท่ี 23 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านแซว 

__________________________ 
 
ผู้มาประชุม  
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
 

นายสมยศ  จันทรังษี 
นายโขง  กันทะดง 
นายสมศักดิ์  การินทร์จินดา 
นางแสงทอง  อูปป้อ 
นายเกรียงไกร  แซ่พ่าน 
นายพนาไพร  แซ่ฟุ้ง                     
นางแสงเดือน  แซ่ผ่าน 
นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง 
 

รองประธานสภาท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาฯเขต ๑ 
สมาชิกสภาฯเขต ๑ 
สมาชิกสภาฯเขต ๒ 
สมาชิกสภาฯเขต ๒ 
สมาชิกสภาฯเขต ๒ 
สมาชิกสภาฯเขต ๒ 
เลขานุการสภาท้องถิ่น 
 

สมยศ  จันทรังษี 
โขง  กันทะดง 
สมศักดิ์ การินทร์จินดา 
แสงทอง  อูปป้อ 
เกรียงไกร  แซ่พ่าน 
พนาไพร  แซ่ฟุ้ง                     
แสงเดือน  แซ่ผ่าน 
ธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง 

 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม  

 1. นายเกาว่า  แซ่ลี        ต าแหน่ง   ประธานสภาฯ    
 2. นางอัมพรรณ์  แก้วด า ต าแหน่ง   สมาชิกสภาฯเขต ๑  
 3. นายเลาอู  แซ่ฟุ้ง ต าแหน่ง   สมาชิกสภาฯเขต ๒  
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า  ๒  จาก  10  หน้า 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

10 
11 
12 
13 
๑๔ 
๑๕ 
16 

 

นายค า  สุปัญโญ 
นายพงษ์นรินทร์  แก้วด า 
นางสาวอดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
นายอาคม  แก้วด า 
นายสมฤทธิ์  สุตะวงค์ 
นางสาวอังสนา  ดวงสถิต 
นางสิริจรรยา ประเสริฐศักดิ์ 
นางสาวศรัณยพร แช่หอ 
นายสมคิด  ทาโม 
นายชวลิตร์  จันทะรส 
นายวัธกร  วงค์ค าฝั้น 
นางสาวกัญญานัฐ  กระทง 
นางสาวพีรพรรณ วังมณี 
นางสาวกันญาวีร์  สุขเกษม 
นางสาวพัชโรบล กาวีละ 
นายจักรพล  ขันใจ 
 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ก านันต าบลบ้านแซว 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑1 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.5 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.12 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1 
ผู้อ านวยการกองชา่ง 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ 
หัวหน้าส านักปลัด 
นักวิชาการเงินและบัญชีฯ 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นักวิชาการพัสดุช านาญการ  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

ค า  สุปัญโญ 
พงษ์นรินทร์  แก้วด า 
อดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
อาคม  แก้วด า 
สมฤทธิ์  สตุะวงค ์
อังสนา  ดวงสถิต 
สิริจรรยา ประเสริฐศักดิ์ 
ศรัณยพร แช่ 
สมคิด  ทาโม 
ชวลิตร์  จันทะรส 
วัธกร  วงค์ค าฝั้น 
กัญญานัฐ  กระทง 
พีรพรรณ วังมณี 
กันญาวีร์  สุขเกษม 
พัชโรบล กาวีละ 
จักรพล  ขันใจ 
 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกคนเข้าห้องประชุมแล้วรายงานรองประธานสภาเทศบาลต าบลว่า สมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน 7 คน ครบองค์ประชุมแล้ว 

นายสมยศ จันทรังษี รองประธานสภาเทศบาล เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวว่า   
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

 
ระเบียบวาระ ที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- 
 
ระเบียบวาระ ที่ ๒ รับรองรายงานผลการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖2 
 เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1 
ประธานสภาฯ  มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 
นายธีรภาพ ยาวชิัยป้อง  
เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ 



 
 

หน้า  3  จาก  10  หน้า 
 
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่แล้วว่า มีข้อความ

ตอนใด ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง  โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ  ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอรับเงินอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี 

รัฐพิธี และงานวันส าคัญของชาติ อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 บาท 

ประธานฯ มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ตามมาตรา 67 ทวิ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การจ่ายเงิน

ตามมาตรา 67 (8) (เงินอุดหนุน) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 

ประธานฯ  ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงกฎระเบียบ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียด
ให้ที่ประชุมพิจารณา 

นายค า  สุปัญโญ 
นายกเทศมนตรี ด้วย อ าเภอเชียงแสน จะด าเนินการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานวันส าคัญของชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามมติที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และประชุม กบอ.ระดับอ าเภอเชียงแสน ครั้งที่ 3/2562 ก าหนด อาทิ 
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 งานพิธี
เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
ทุกวันที่ 28 ของเดือน รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานที่จัด
ขึ้นในวันส าคัญของชาติต่างๆ อ าเภอเชียงแสนมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการ
ด าเนินโครงการ จ านวน 150,000 บาท แต่เนื่องจากมีงบประมาณเป็นของตนเอง 
จ านวน 10,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ ดังนั้น จึงขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ตามโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานวันส าคัญของชาติ อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 7 แห่งๆ ละ 20,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 140,000 บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

ประธานฯ  ตามที่นายกเทศมนตรตี าบลบ้านแซว ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา        
มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

 (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติ  
ที่ประชุม 

 
 



 
 

หน้า  ๔  จาก  10  หน้า 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอรับเงินอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานวันส าคัญของ
ชาติ อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 จ านวน 20,000 บาท  
 จ านวน 7 เสียง (จากผู้มาประชุม 7 คน) 
 
ประธานฯ ๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง กองช่าง จ านวน 3 รายการ 
   เชิญเลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจา่ยในหมวดคา่ครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ที่ท าให้ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

ประธานฯ 1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านแซว หมู่ที่ 1 เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
ห้วยทุ่งและห้วยทรายขาว ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 หน้า 119 

 

ท่ี ข้อความเดิม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ข้อความใหม่ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

1 งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค  
 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
บ้านแซว หมู่ที่ 1 เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
ห้วยทุ่งและห้วยทรายขาว 
ปากกว้าง 0.50 เมตร  
ยาว 480.00 เมตร  
ก้นกว้าง 0.30 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
(หน้า 119) 

284,200.- งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค  
 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.บ้านแซว หมู่ที่ 1 เข้าสู่พื้นที่
การเกษตรห้วยทุ่งและห้วยทรายขาว 
ปากกว้าง 3.00 เมตร           
ยาว 190.00 เมตร                
ก้นกว้าง  1.00  เมตร             
ลึก  1.00  เมตร                 
หนา 0.10 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

284,200.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประธานฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายค า  สุปัญโญ 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงเหตุผลและ

ความจ าเป็นให้ที่ประชุมพิจารณา 



 
 

หน้า  ๕  จาก  10  หน้า 
 
นายชวลิตร์ จันทะรส  
ผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องจากทางกองช่างไปดูพื้นที่หน้างานจริงอีกครั้ง พบว่า การวัดขนาด ปากกว้าง 

0.50 เมตร มีขนาดเล็กเกินไป ซึ่งพื้นที่ล าห้วย มีขนาดปากกว้าง 2.50 เมตร ทาง
หมู่บ้านต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดใหม่ ให้มีความเหมาะสมกับหน้างาน จึงขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ในครั้งนี้   

ประธานฯ  ตามที่ผู้อ านวยการกองชา่ง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพจิารณา มีสมาชิกฯ หรือท่านใด      
มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เชิญครับ  

นายอาคม แก้วด า 
ก านันต าบลบ้านแซว หากจะเปลี่ยนเป็นรางระบายน้ าตัวยู พอจะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ คิดว่าปากกว้าง

ขนาด 3 เมตร จะกว้างเกินไป ลดลงมาได้หรือไม่  
ผู้อ านวยการกองช่าง หากจะเปลี่ยนเป็นรางระบายตัวยู สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ต้องท าการค านวณ

โครงสร้างใหม่ และหากลดความกว้างของปากน้ า เวลาน้ าหลากมาจะระบายไม่ทัน  
สท.สมยศ จันทรังษี 
ประธานฯ ตามรายละเอียดเดิม ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ก็มีความกว้างน้อยเกินไป 

เปรียบเทียบก็จะเหมือนรางระบายน้ าในซอย หากจะขยายปากกว้าง 3 เมตร ก็มี
ความเห็นว่าไม่กว้างเท่าไหร่ ประมาณ 6 ศอก ซึ่งเวลาน้ าหลากมา ก็กินเวลาไม่นาน 
กระผมคิดว่า ขนาดที่กองช่างขอเปลี่ยนแปลง มีความเหมาะสมแล้ว จึงอยากให้ท า
ความตกลงกันใหม่ โดยการออกส ารวจใหม่อีกครั้ง ขอบคุณครับ 

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็น
อย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม ให้เลื่อนการพิจารณาไปการประชุมครั้งต่อไป 
 
ประธานฯ 2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนระหว่างหมู่บ้าน เช่น หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 

12 – หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 2 ฯลฯ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 120 

 

ท่ี ข้อความเดิม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ข้อความใหม่ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ระหว่างหมู่บ้าน เช่น หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 
9, หมู่ที่ 12 – หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 3 – หมู่
ที่ 2 ฯลฯ ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลบ้านแซว (หน้า 120) 

500,000.- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน
ระหว่างหมู่บ้าน เช่น หมู่ที่ 5 – หมู่
ที่ 9, หมู่ที ่12 – หมู่ที ่4, หมู่ที่ 3 
– หมู่ที่ 2 ฯลฯ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลบ้านแซว 

500,000.- 

 

ประธานฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงเหตุผลและ

ความจ าเป็นให้ที่ประชุมพิจารณา 



 
 

หน้า  6  จาก  10  หน้า 
 
ผู้อ านวยการกองช่าง จากรายละเอียดโครงการเดิมในเทศบัญญัติ ไม่ได้บอกว่าจะซ่อมแซมอะไร กองช่างจึง

มีความประสงค์ขอเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเป็น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน
ระหว่างหมู่บ้าน จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ในครั้งนี้ 

ประธานฯ  ตามที่ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น 
เป็นอย่างอื ่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื ่น) และที่ประชุม     
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ในหมวดค่าครภุัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนระหว่างหมู่บ้าน เช่น หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 12 – หมู่ที่ 
4, หมู่ที่ 3 – หมู่ที ่2 ฯลฯ   

 จ านวน 7 เสียง (จากผู้มาประชุม 7 คน) 
 
ประธานฯ 3) โครงการปรับพื้นท่ีถนนเลี่ยงหมู่บ้าน บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 120 

 

ท่ี ข้อความเดิม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ข้อความใหม่ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

3 โครงการปรับพื้นที่ถนนเลี่ยงหมู่บ้าน 
บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5  
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 900.00 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล    
บ้านแซว  
(หน้า 120) 

166,000.- โครงการปรับพื้นที่ถนนเลี่ยง
หมู่บ้าน  บ้านป่าตึง หมูท่ี่ 5  
โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย   
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 900.00 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล
บ้านแซว 

166,000.- 

 

ประธานฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงเหตุผลและ

ความจ าเป็นให้ที่ประชุมพิจารณา 
ผู้อ านวยการกองชา่ง จากรายละเอียดโครงการเดิมในเทศบัญญัติ ไม่ไดบ้อกว่าจะด าเนินการปรบัพื้นที่โดย

การลงหินคลุก กองช่างจงึมีความประสงค์ขอเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ จึงขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ในครั้งนี้ 

ประธานฯ  ตามที่ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น 
เป็นอย่างอื ่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื ่น) และที่ประชุม     
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ในหมวดค่าครภุัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับพื้นที่ถนนเลี่ยงหมู่บ้าน บ้านป่าตึง หมู่ที ่5  

 จ านวน 7 เสียง (จากผู้มาประชุม 7 คน) 
 



 
 

หน้า  7  จาก  10  หน้า 
 
ประธานฯ ๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

กองช่าง จ านวน 2 รายการ 
ประธานฯ มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 และ 

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

ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานฯ 1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าฌาปนสถาน บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 4 จ านวน
งบประมาณ 294,000 บาท  

ประธานฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม

พิจารณา 
ผู้อ านวยการกองช่าง เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 4 

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้
เส้นทางในการเดินทางสัญจรภายในหมู่บ้าน 

 

ท่ี 
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 
รายการ บาท รายการ บาท 

๑ - งบลงทุน  
- ค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณปูโภค 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า 
ฌาปนสถาน 
กว้าง  4.00  เมตร                    
ยาว  140.00 เมตร                  
หนา 0.15 ม. 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

294,000.- - งบลงทุน  
- ค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณปูโภค 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน 
ห้วยเดื่อ หมู่ที่ 4 ซอย 4 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร                 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
(หน้า 118)  
ยอดคงเหลือ 294,200 บาท 

294,000.- 

 

ประธานฯ  ตามที่ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น 
เป็นอย่างอื ่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื ่น) และที่ประชุม     
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม ่โครงการก่อสรา้งถนน 
คสล.ทางเข้าฌาปนสถาน บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 4 จ านวนงบประมาณ 294,000 บาท 

 จ านวน 7 เสียง (จากผู้มาประชุม 7 คน) 



 
 

หน้า  8  จาก  10  หน้า 
 
ประธานฯ 2) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแมแ่อบ หมู่ที่ 11 ซอย 3 จ านวนงบประมาณ 

269,000 บาท  
ประธานฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม

พิจารณา 
ผู้อ านวยการกองช่าง เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 

11 และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้
เส้นทางในการเดินทางสัญจรภายในหมู่บ้าน 

 

ท่ี 
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 
รายการ บาท รายการ บาท 

2 - งบลงทุน  
- ค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณปูโภค 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่
แอบ หมู่ที่ 11 ซอย 3                                       
กว้าง  4.00  เมตร                             
ยาว 135.00 เมตร                            
หนา 0.15  เมตร                         
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย           
 

269,000.- - งบลงทุน  
- ค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณปูโภค 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11 ซอยเข้าศาล
เจ้าพ่อขุนแผน                             
กว้าง 4.00 เมตร                  
ยาว 135.00 เมตร                
หนา 0.15  เมตร               
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
(หน้า 117) 
ยอดคงเหลือ 269,000 บาท    

269,000.- 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประธานฯ  ตามที่ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น 
เป็นอย่างอื ่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื ่น) และที่ประชุม     
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม ่โครงการก่อสรา้งถนน 
คสล. บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11 ซอย 3 จ านวนงบประมาณ 269,000 บาท  

 จ านวน 7 เสียง (จากผู้มาประชุม 7 คน) 
 
ประธานฯ ๓.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่     

ของส านักปลัด จ านวน 1 รายการ ดังนี ้
 ๑) โครงการจัดซื้อเก้าอี้ท างาน จ านวน 2 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาดและ

มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมรีายละเอียด คอื 
 - เก้าอี้ท างาน ระดับ ๖ ขึ้นไป   จ านวน  ๑  ตัว   
 - เก้าอี้ท างาน ระดับ 4 – 6  จ านวน  1  ตัว 

ประธานฯ มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ 



 
 

หน้า  9  จาก  10  หน้า 
 
เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 และ 

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

ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายกเทศมนตรี มอบให้ นายธีรภาพ ยาวิชัยป้อง ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านแซว อธิบาย

เหตุผลและความจ าเป็น ให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายธีรภาพ ยาวิชัยป้อง  
รองปลัดเทศบาล เนื่องจากเก้าอี้ท างานที่ใช้อยู่บางตัวมีการใช้งานมานาน เกิดการช ารุด ไม่สามารถ

ซ่อมแซมได้ อีกทั้งไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างราบรื่น จึงขออนุมัติ
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังมีรายละเอียด คือ 

 

ท่ี 
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
 ตั้งรายการใหม่  

หมวดครุภัณฑ ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
โครงการจดัซื้อเก้าอี้ท างาน  
จ านวน 2 ตวั 
- เก้าอี้ท างาน ระดับ ๖ ขึ้นไป 
จ านวน ๑ ตวัๆ ละ 4,800 บาท 
- เก้าอี้ท างาน ระดับ 3 – 6
จ านวน 1 ตวัๆ ละ 3,800 บาท 

6,600.- 

 

 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยอื่นๆ  
โครงการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ
จัดท าแผนชุมชน แผนพฒันาสี่ปี  
(หน้า 122)  
ยอดคงเหลือ 12,500 บาท 

6,600.- 

รวมโอนเพิ่ม 6,600.- รวมโอนลด 6,600.- 
 
ประธานฯ  ตามที่หัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพจิารณา มสีมาชิกท่านใดมีความเห็น   

เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกทา่นใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม      
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซ้ือเก้าอี้
ท างาน จ านวน 2 ตวั  

 จ านวน 7 เสียง (จากผู้มาประชุม 7 คน) 
 
 



 
 

หน้า  10  จาก  10  หน้า 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่   
  ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกทั้งสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งผู้น าหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ 

และประชาชนที่เข้าร่วมประชุม และเสียสละเวลามาร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต าบลบ้านแซวต่อไป และขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา  ๑1.3๐ น. 
 
 
  (ลงชื่อ)              ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

    (นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง) 
     เลขานุการสภาเทศบาลเทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

(ลงชื่อ)     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสมศักดิ์  การินทร์จินดา) 

   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว  เขต ๑ 
 
(ลงชื่อ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

        (นางอัมพรรณ์  แก้วด า) 
    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว  เขต ๑ 

 
(ลงชื่อ)          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

      (นายเกรียงไกร  แซ่พ่าน) 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว  เขต ๒ 

 

สภาเทศบาลต าบลบ้านแซว ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่  9 
 

(ลงชื่อ)                            
                    (นายเกาว่า  แซ่ลี) 

       ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว 
 
 
 


