
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้ง ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

วันศุกร์ ท่ี 1 มีนาคม 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 
๙ 

๑๐ 
 

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

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

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

 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม  

  1. นายเกาว่า  แซ่ลี        ต าแหน่ง  ประธานสภาฯ  ลา 
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ผู้เข้าร่วมการประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

10 
11 
12 
13 
๑๔ 
๑๕ 

 

นายพงษ์นรินทร์  แก้วด า 
นางสาวอดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
นายอ าพล  กุลสุทธิ 
นางสุรีรัตน์  อินทรพรหมมา 
นางสาวอังสนา  ดวงสถิต 
นายวัธกร  วงค์ค าฝั้น 
นางสาวกัญญานัฐ  กระทง 
นายชวลิตร์  จันทะรส 
นายกฤษฎา  ทิวาค า 
นางสาวพีรพรรณ วังมณี 
นายกัมปนาท  สอนนนฐี 
นายเจษฎา  เนตรวงค์ 
นางสาวกันญาวีร์  สุขเกษม 
นายจักรพล  ขันใจ 
นางสาวพัชโรบล กาวีละ 
 

รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑1 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ 
หัวหนา้ส านักปลัด 
ผู้อ านวยการกองชา่ง 
ราษฎร หมู่ที่ 5 
นักวิชาการเงินและบัญชีฯ 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
พนักงานวิศวกรโยธา 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
นักวิชาการพัสดุช านาญการ  
 

พงษ์นรินทร์  แก้วด า 
อดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
อ าพล  กุลสุทธิ 
สุรีรัตน ์ อินทรพรหมมา
อังสนา  ดวงสถิต 
วัธกร  วงค์ค าฝั้น 
กัญญานัฐ  กระทง 
ชวลิตร์  จันทะรส 
กฤษฎา  ทวิาค า 
พีรพรรณ วังมณี 
กัมปนาท  สอนนนฐ ี
เจษฎา  เนตรวงค ์
กันญาวีร์  สุขเกษม 
จักรพล  ขันใจ 
พัชโรบล กาวีละ 
 

 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกคนเข้าห้องประชุมแล้วรายงานรองประธานสภาเทศบาลต าบลว่า สมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน ๘ คน ครบองค์ประชุมแล้ว 

นายสมยศ จันทรังษี รองประธานสภาเทศบาล เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวว่า   
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

 
ระเบียบวาระ ที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ  แจ้งการลาออกจากต าแหน่งของ นายกฤษฎา ทิวาค า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
 ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เพื่อที่จะเตรียมการสมัครรับเลือกเป็น

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๕ ต าบลบ้านแซว ทีจ่ะหมดวาระลงในวันที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๖๒ นี ้

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระ ที่ ๒ รับรองรายงานผลการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖1 
 เมื่อวันที่ ๒8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖1 
ประธานสภาฯ  มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 
นายธีรภาพ ยาวชิัยป้อง  
เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่แล้วว่า มีข้อความ

ตอนใด ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง  โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ  ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง โครงการก่อสร้าง

เขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ าโขง หลังวัดบ้านแซว บ้านแซว หมู่ที่ 1 (ต่อเนื่องปี 51   ไป
ท้ายน้ า) ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในวงเงินค่าก่อสร้าง 
6,490,000 บาท (หกล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

ประธานฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงรายละเอียดเพิ่มเตมิ เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ สืบเนื่องจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 

๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเลื่อนการพิจารณา เน่ืองจากอยากสอบถามทาง
กรมโยธาธิการและผังเมืองเรื่องการใช้งบประมาณในการซ่อมแซมให้เกิดความชัดเจน
ในการประชุมครั้งนี้จึงได้เชิญตัวแทนจากกรมโยธาธิการฯ มาเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง
และตอบข้อซักถาม  

ประธานฯ  ขอเชิญ นายกัมปนาท  สอนนนฐี ต าแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงานกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง จังหวัดเชียงรายชี้แจงเรื่องงบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซมให้ที่ประชุม
รับทราบ 

นายกัมปนาท สอนนนฐ ี  
นายช่างโยธาฯ  ขอชี้แจงเรื่องงบประมาณในการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ าโขงเมื่อมีการช ารุด

เสียหาย หากพบว่ามีความเสียหายหนักให้ทางเทศบาลท าหนังสือแจ้งมายังกรมโยธา- 
ธิการและผังเมือง และทางกรมโยธาธิการจะมาท าการซ่อมแซมให้ โดยใช้งบประมาณ
ของทางโยธาธิการฯ ขอบคุณครับ 

ประธานฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
 ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ าโขง 
หลังวัดบ้านแซว บ้านแซว หมู่ที่ 1 (ต่อเน่ืองปี 51 ไปท้ายน้ า) 

 จ านวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม ๙ คน) 
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ประธานฯ ๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ าโขง หลังวัดบ้านแซว บ้านแซว หมู่ที่ 1 ต าบลบ้าน
แซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในวงเงินค่าก่อสร้าง 6 ,900,000 บาท 
(หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน) สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประธานฯ  ขอเชิญ นายกัมปนาท  สอนนนฐี ต าแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงานกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง จังหวัดเชียงราย ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งครับ 

นายกัมปนาท สอนนนฐ ี  
นายช่างโยธาฯ  ขอเรียนชี้แจงเช่นเดิมครับ เรื่องงบประมาณในการซ่อมแซมเข่ือนป้องกันตลิ่งแม่น้ าโขง

เมื่อมีการช ารุดเสียหาย หากพบว่ามีความเสียหายหนักให้ทางเทศบาลท าหนังสือแจ้ง
มายังกรมโยธาธิการและผังเมือง และทางกรมโยธาธิการจะมาท าการซ่อมแซมให้ โดย
ใช้งบประมาณของทางโยธาธิการฯ ขอบคุณครับ 

ประธานฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
 ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง
แม่น้ าโขง หลังวัดบ้านแซว บ้านแซว หมู่ที่ 1 

 จ านวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม ๙ คน) 
 
ประธานฯ ๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตรื้อถอนอาคารภายในโรงเรียนเทศบาล 

ต าบลบ้านแซว (อาคารชั่วคราวห้องสหกรณ์เดิม) เนื่องจากมีสภาพเก่าทรุดโทรม
สืบเนื่องจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประธานฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงรายละเอียดเพิ่มเตมิ เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ สืบเนื่องจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที ่๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 

๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเลื่อนการพจิารณา เน่ืองจากอยากให้น ามติที่
ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านแซว มาให้ทางสภาฯ 
พิจารณาร่วมด้วย และในการประชุมครั้งนี้ ทางโรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านแซว จึงได้
น ามติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศกึษาฯ มาให้ที่ประชุมพิจารณาแลว้ (ตาม
เอกสารแนบท้าย) โดยมติที่ประชุมมีความเห็นชอบให้รื้อถอนอาคารภายในโรงเรียน
เทศบาลต าบลบ้านแซว (อาคารชั่วคราวห้องสหกรณ์เดิม) เน่ืองจากอาคารมีสภาพเก่า
ทรุดโทรมและช ารุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ช่วงฤดูฝนเวลาฝนตกน้ าจะรั่วลง
ทั้งในห้องและห้องโสตทัศนูปกรณ์ที่มีหลังคาเชื่อมต่อกัน ดังนั้น เพือ่ความปลอดภัย
ของเด็กนักเรียนและสมบัติของทางราชการ จึงเห็นควรรื้อถอนอาคารดังกล่าว  

ประธานฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
 ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุม 
 



 
 

หน้า  ๕  จาก  16  หน้า 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขออนุญาตรื้อถอนอาคารภายในโรงเรียนเทศบาล ต าบลบ้านแซว (อาคาร
ชั่วคราวห้องสหกรณ์เดิม) เนื่องจากมีสภาพเก่าทรุดโทรม 

 จ านวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม ๙ คน) 
 
ประธานฯ ๓.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่     

ของกองช่าง จ านวน ๒ 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 ๑) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓0,000 บาท รวมทั้งสิ้น 
๖๐,๐๐๐ บาท  

ประธานฯ  เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
นายค า  สุปัญโญ 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม

พิจารณา 
นายชวลิตร์ จันทะรส  
ผู้อ านวยการกองช่าง เพื่อให้มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับโปรแกรมที่พัฒนาและทันสมัยในยุคปัจจุบันได้ 

สามารถน ามาใช้ในการพัฒนางานเดิมหรืองานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อ
ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ดังมีรายละเอียด คือ 

 

ท่ี 
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 
รายการ บาท รายการ บาท 

๑ - งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) 

60,000.- - งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะแบบ All In One  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบ All In 
One ส าหรับงานประมวลผล  

46,000.- 



 
 

หน้า  ๖  จาก  16  หน้า 
 

ท่ี 
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 
รายการ บาท รายการ บาท 

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)   
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย 

- มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) 
ชนิด SATA หรือดีกว่า 2 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 
1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 
หน่วย 

- มีช่องเชื่อมระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อม (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกวา่ ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง, 
มีแป้นพิมพ์และเม้าส์  

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา่ มี 
Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 1 หน่วย  

- พร้อมอุปกรณ ์จ านวน 2 เครื่อง 
โดยมีรายละเอียดตามบญัชี
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า (2 core) หรือ 4 
แกนเสมือน (4 Thread)   

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)    
มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 
MB 

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard 
Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา่ 
พร้อมอุปกรณ ์จ านวน 2 เครื่อง  
(หน้า 112)  

  ยอดคงเหลือ 46,000 บาท 

 

- งบด าเนินงาน 
ค่าวัสดุ/วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 
เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
สายไฟฟา้ หลอดไฟฟา้ เบรกเกอร์ 
ฯลฯ เพื่อใช้ในส านกังานหรืองาน
สาธารณะในกิจการของเทศบาล
ต าบลบ้านแซว (หน้า 110)  
ยอดคงเหลือ 150,000 บาท 

14,000.- 

รวมโอนเพิ่ม 6๐,๐00.- รวมโอนลด 6๐,๐00.- 

 



 
 

หน้า  ๗  จาก  16  หน้า 
 
ประธานฯ  ตามที่ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น 

เป็นอย่างอื ่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื ่น) และที่ประชุม     
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓0,000 บาท รวมทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท 

 จ านวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม ๙ คน) 

ประธานฯ ๒) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( In Tank 
Printer) จ านวน ๑ เครื่องๆ ละ ๔,๓00 บาท  

ประธานฯ  เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
นายค า  สุปัญโญ 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม

พิจารณา 
นายชวลิตร์ จันทะรส  
ผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องจากเครื่องพิมพ์ที่ใช้อยู่บางเครื่องมีการใช้งานมานาน มีบางเครื่องช ารุด บางเครื่อง

ไม่พิมพ์สี อีกทั้งไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างราบรื่น จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังมีรายละเอียด คือ 

 

ท่ี 
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 
รายการ บาท รายการ บาท 

๒ - งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
โครงการจดัซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ (In 
Tank Printer) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (In Tank Printer)  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (In Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200 x 1,200 dpi  

 - มีความเรว็ในการพิมพร์่างขาวด าไม่
น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาท ี(ipm)  

4,300.- - งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
โครงการจดัซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบที่ 1 เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบที่ 1 
(27/หน้า/นาที)  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่

น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพร์่างไม่น้อย

กว่า 27 หน้าต่อนาท ี(ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า

อัตโนมัติได ้ 

4,300.- 



 
 

หน้า  ๘  จาก  16  หน้า 
 

ท่ี 
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 
รายการ บาท รายการ บาท 

 - มีความเร็วในการพิมพร์่างสีไม่น้อย
กว่า 10 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 
4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 

- มีถาดใส่กระดาษได้ไมน่้อยกว่า 50 
แผ่น 

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, 
Legal และ Custom  

- พร้อมอุปกรณ ์ จ านวน 1 เครื่อง 

 - มีความจ า (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 128 MB  

- สามารถใช้ได้กับ A4, Leter, 
Legal, และ Custom 

- พร้อมอุปกรณ ์ จ านวน 1 เครื่อง 
(หน้า 113)  
ยอดคงเหลือ 7,900 บาท 

 

รวมโอนเพิ่ม 4,300.- รวมโอนลด 4,300.- 
 

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

มติที่ประชุม เห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( In Tank Printer) จ านวน ๑ เครื่องๆ ละ    
๔,๓00 บาท 

 จ านวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม ๙ คน) 
 
ประธานฯ ๓.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่     

ของกองคลัง จ านวน ๑ 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 ให้ เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานฯ ๑) โครงการจัดซื้อเก้าอี้ท างาน จ านวน ๔ ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาดและ
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมรีายละเอียด คอื 

  - เก้าอี้ท างาน ระดับ ๖  จ านวน  ๑  ตัว   
  - เก้าอี้ท างาน ระดับ ๑ – 2 จ านวน  ๓  ตัว 



 
 

หน้า  ๙  จาก  16  หน้า 
 
ประธานฯ  เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
นายค า  สุปัญโญ 
นายกเทศมนตร ี มอบให้ นางสาวพีรพรรณ วังมณี ต าแหน่ง นักวชิาการเงินและบัญชี ช านาญการ 

รักษาการ ผู้อ านวยการกองคลัง อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็น 
นางสาวพีรพรรณ วังมณ ี 
นักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องจากเก้าอี้ท างานที่ใช้อยู่บางตัวมีการใช้งานมานาน บางตัวช 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 ๔ ตวั 

๕,๕00.- - งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 
(หน้า 72)  
ยอดคงเหลือ 34,500 บาท 

๕,๕00.- 

รวมโอนเพิ่ม ๕,๕00.- รวมโอนลด ๕,๕00.- 
 
ประธานฯ  ตามที่นักวิชาการเงินและบัญชีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น 

เป็นอย่างอื ่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื ่น) และที่ประชุม      
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซ้ือเก้าอี้
ท างาน จ านวน ๔ ตวั  

 จ านวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม ๙ คน) 
 
ประธานฯ ๓.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่     

ของส านักปลัด จ านวน ๑ 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 ให้ เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 



 
 

หน้า  ๑๐  จาก  16  หน้า 
 
ประธานฯ ๑) โครงการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่อง

ละ ๒,๕00 บาท จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน คือ 

 - มีก าลังไฟดา้นนอกไม่นอ้ยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) 
   - สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า ๑๕ นาท ี

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายกเทศมนตรี มอบให้ นางสาวกัญญานัฐ กระทง ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อธิบายเหตุผลและ

ความจ าเป็น 
นางสาวกัญญานัฐ กระทง  
หัวหน้าส านักปลัด  เนื่องจากเครื่องส ารองไฟคอมพิวเตอร์ของงานการเจ้าหน้าที่ จ านวน ๑ เครื่อง ช ารุด  

ไม่สามารถซ่อมแซมได้ อีกทั้งไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างราบรื่น 
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังมีรายละเอียด คือ 

 

ท่ี 
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 
รายการ บาท รายการ บาท 

 ตั้งรายการใหม่  
หมวดครุภัณฑ ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์
โครงการจดัซื้อเครื่องส ารองไฟ  
ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๑ เครื่อง 

๒,๕00.- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยอื่นๆ  
โครงการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน
เพื่อจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาสี่ปี 
(หน้า 122)  
ยอดคงเหลือ 15,000 บาท 

๒,๕00.- 

รวมโอนเพิ่ม ๒,๕00.- รวมโอนลด ๒,๕00.- 
 
ประธานฯ  ตามที่หัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   

เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕00 บาท  

 จ านวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม ๙ คน) 
 
 



 
 

หน้า  ๑1  จาก  16  หน้า 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ  
ประธานฯ ๔.๑ การรุกล้ าแนวเขตป่าชุมชน บ้านเกาะผาค า หมู่ที่ ๖ และการรุกล้ าที่ท าการ

สภาต าบล (เก่า) 
  เนื่องจากทางเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเชียงแสน จะน าเอาพื้นที่เขตป่าชุมชน บ้านเกาะผาค า 

หมู่ที่ ๖ และที่ท าการสภาต าบล (เก่า) ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยไม่ผ่านการ
ประชุมประชาคม และการประชุมสภาเทศบาลเลย จึงน าเรื่องมาแจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบว่าทางหมู่บ้าน ไม่ยินยอมให้น าเอาเขตป่าชุมชน บ้านเกาะผาค า หมู่ที่ ๖ และ
ที่ท าการสภาต าบล (เก่า) เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพราะผืนป่าชุมชนนี้ ชาวบ้านใช้
ประโยชน์ในการท ามาหากินมาช้านาน หากจะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ต้องได้รับ
ความยินยอมจากชาวบ้านก่อน ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
  
ประธานฯ ๔.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประธานฯ ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยขอให้เสนอชื่อทีละคน เลือกคนที่ ๑ ก่อน แล้วจึงเลือกคนถัดไปตามล าดับ  

ประธานฯ ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที ่1 ขอเชิญครับ 
สท.แสงทอง อูปป้อ ขอเสนอ สท.โขง กันทะดง เป็นคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น คนที่ 1 
ประธานฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สท.สมศักดิ ์การินทรจ์ินดา ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.เกรียงไกร แซ่พ่าน ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานฯ ผู้รับรองถูกต้อง 

ประธานฯ ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที ่2 ขอเชิญครับ 
สท.พนาไพร แซ่ฟุ้ง ขอเสนอ สท.แสงทอง อปูป้อ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 
ประธานฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สท.อัมพรรณ์  แก้วด า ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.เลาอู แซ่ฟุ้ง ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานฯ ผู้รับรองถูกต้อง 

ประธานฯ ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที ่3 ขอเชิญครับ 
สท.เกรียงไกร แซ่พ่าน ขอเสนอ สท.สมยศ จันทรังษี เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 
ประธานฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สท.แสงเดือน แซ่ผ่าน ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.พนาไพร แซ่ฟุ้ง ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานฯ ผู้รับรองถูกต้อง 



 
 

หน้า  ๑2  จาก  16  หน้า 
 
ประธานฯ มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นที่ควรท าหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    

อีกหรือไม่ (ในที่ประชุมไม่มีสมาชิกทา่นใดเสนอเป็นอย่างอื่น) 
 ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับ

ข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกที่เสนอ ชื่อ สท.โขง กันทะดง, สท.แสงทอง อูปป้อ และ สท.
สมยศ  จันทรังษี เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในครั้งนี ้

ที่ประชุม มีเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๓ คน ตามที่เสนอ 
 
ประธานฯ ๔.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับที่ ๑ 
พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ประธานฯ ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยขอให้เสนอชื่อทีละคน เลือกคนที่ 1 ก่อน แล้วจึงเลือก
คนถัดไปตามล าดับ  

ประธานฯ ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน คนที่ 1 ขอเชิญ
ครับ 

สท.โขง  กันทะดง ขอเสนอ สท.อัมพรรณ์  แก้วด า เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คนที่ 1 

ประธานฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สท.แสงทอง อูปป้อ  ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.เลาอู แซ่ฟุ้ง ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานฯ ผู้รับรองถูกต้อง 

ประธานฯ ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน คนที่ ๒ ขอเชิญ
ครับ 

สท.สมศักดิ ์การินทรจ์ินดา ขอเสนอ สท.เกรียงไกร แซ่พ่าน เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คนที่ 2 

ประธานฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สท.แสงเดือน แซ่ผ่าน ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.สมยศ  จันทรังษ ี ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานฯ ผู้รับรองถูกต้อง 

ประธานฯ ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 ขอเชิญ
ครับ 

สท.เลาอู แซ่ฟุ้ง ขอเสนอ สท.พนาไพร แซ่ฟุ้ง เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คนที่ 3 

ประธานฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สท.โขง  กันทะดง ขอรับรอง (ยกมือ) 



 
 

หน้า  ๑3  จาก  16  หน้า 
 
สท.อัมพรรณ์  แก้วด า ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานฯ ผู้รับรองถูกต้อง 

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นที่ควรท าหน้าที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น อีกหรือไม่ (ในที่ประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น) 

 ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับ
ข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกที่เสนอ ชื่อ สท.อัมพรรณ์  แก้วด า, สท.เกรียงไกร แซ่พ่าน 
และ สท.พนาไพร แซ่ฟุ้ง เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ในครั้งนี้ 

ที่ประชุม มีเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน   
๓ คน ตามที่เสนอ 

 
ประธานฯ ๔.๔ การแตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับ
ท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ประธานฯ ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยขอให้เสนอชื่อทีละคน เลือกคนที่ 1 ก่อน แล้วจึง
เลือกคนถัดไปตามล าดับ  

ประธานฯ ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1       
ขอเชิญครับ 

สท.สมยศ  จันทรังษ ี ขอเสนอ ประธานสภาฯ เกาว่า  แซ่ลี เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 

ประธานฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สท.อัมพรรณ์  แก้วด า ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.พนาไพร แซ่ฟุ้ง ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานฯ ผู้รับรองถูกต้อง 

ประธานฯ ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒   
ขอเชิญครับ 

สท.แสงเดือน แซ่ผ่าน ขอเสนอ สท.เลาอู แซ่ฟุง้ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คนที่ 2 

ประธานฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สท.สมศักดิ ์การินทรจ์ินดา ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.เกรียงไกร แซ่พ่าน ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานฯ ผู้รับรองถูกต้อง 
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ประธานฯ ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3     

ขอเชิญครับ 
สท.อัมพรรณ์  แก้วด า ขอเสนอ สท.แสงเดือน แซ่ผ่าน เป็นคณะกรรมการตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 
ประธานฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สท.โขง  กันทะดง ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.แสงทอง อูปป้อ ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานฯ ผู้รับรองถูกต้อง 

ประธานฯ มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอชือ่บุคคลอื่นที่ควรท าหน้าที่คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อีกหรือไม่ (ในที่ประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็น
อย่างอื่น) 

 ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับ
ข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกที่เสนอ ชื่อ ประธานสภาฯ เกาว่า  แซ่ลี, สท.เลาอู แซ่ฟุ้ง 
และ สท.แสงเดือน แซ่ผ่าน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในครั้งนี ้

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จ านวน ๓ คน ตามที่เสนอ 

 
ประธานฯ ๔.๕ แจ้งการเข้าร่วมการฝึกอบรม (หลักสูตรที่ ๑) โครงการร้อยใจรักษ์ บ้านห้วยส้าน 

ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริใน
พื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการล าเลียงยาเสพติด บริเวณชายแดนภาคเหนือ ในวันที่ 
๓ – ๔ เมษายน 2562 ตามปฏิทินของกิจกรรม โดยมีเป้าหมาย จ านวน ๖๐ คน 
ประกอบด้วย ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี ๑ คน สมาชิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านละ ๑ คน 

ประธานฯ  เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมรับทราบ 
นายค า  สุปัญโญ 
นายกเทศมนตรี มอบหมายใหน้างสาวกัญญานัฐ  กระทง ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจงรายละเอียด

โครงการ 
นางสาวกัญญานัฐ กระทง  
หัวหน้าส านักปลัด ด้วยจังหวัดเชียงรายให้แต่ละอ าเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม 

(หลักสูตรที่ ๑) โครงการร้อยใจรักษ์ บ้านห้วยส้าน ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการล าเลียง  
ยาเสพติด บริเวณชายแดนภาคเหนือ ในวันที่ ๓ – ๔ เมษายน 2562 ตามปฏิทินของ
กิจกรรม โดยมีเป้าหมาย จ านวน ๖๐ คน ประกอบด้วย  
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   ๑. ส่วนราชการในแต่ละอ าเภอ ได้แก่ ปลัดอ าเภอประจ าต าบล ๑ คน 

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ส านักงานท้องถ่ินอ าเภอ ๑ คน พัฒนากรประจ าต าบล ๑ คน 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ๑ คน นายอ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอ และก านันท้องที่ ต าแหน่งละ 
๑ คน (โดยเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับอปท.ใด อปท. หน่ึงในพื้นที่เพียง ๑ ครั้ง) 

   ๒. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี ๑ คน สมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านละ ๑ คน พนักงานองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
ประกอบด้วย พนกังานดา้นช่าง ด้านแผน และด้านการพัฒนาชุมชน รวม ๓ คน 

   ๓. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน อาสาสมัครพัฒนาหมูบ่้าน ผู้น ากลุ่มอาชพี ผู้น าทาง
สังคม ผู้น ากลุ่มอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ทั้งนี้ ก าหนดเดินทางไปอบรม ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ นดัหมายพร้อมกัน
หน้าเทศบาลต าบลบ้านแซว ในเวลา ๐๗.๓๐ น. ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่   
  ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกทั้งสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งผู้น าหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ 

และประชาชนที่เข้าร่วมประชุม และเสียสละเวลามาร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต าบลบ้านแซวต่อไป และขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.0๐ 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 
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สภาเทศบาลต าบลบ้านแซว ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อ วันที่  ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

(ลงชื่อ)                            
                    (นายเกาว่า  แซ่ลี) 

       ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว 
 
 
 


