
 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 

วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  

 
ผู้มาประชุม  
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 

นายปภพ   จันทร์หอม 
นายเกรียงไกร   แซ่พ่าน 
นายสมศักดิ์  การินทร์จินดา 
นายอานนท์  จับใจนาย 
นางอัมพรรณ์   แก้วดำ 
นายสมคิด   ทาโม 
นายพัฒรพงษ์   แซ่ฟุ้ง 
นายอุดมกิจ   เจริญฟุ้งสกุล 
นายทินกร  วัฒนาฟุ้งเจริญ 
นายธีธัช    แซ่เติ๋น 
นายกิตติโรจน์    แซ่ลี่ 
นางสาววิจิตรา  อินต๊ะอุ่นวงค์ 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ปภพ   จันทร์หอม 
เกรียงไกร   แซ่พ่าน 
สมศักดิ์  การินทร์จินดา 
อานนท์  จับใจนาย 
อัมพรรณ์   แก้วดำ 
สมคิด   ทาโม 
พัฒรพงษ์   แซ่ฟุ้ง 
อุดมกิจ   เจริญฟุ้งสกุล 
ทินกร  วัฒนาฟุ้งเจริญ 
ธีธัช   แซ่เติ๋น 
กิตติโรจน์   แซ่ลี่ 
วิจิตรา  อินต๊ะอุ่นวงค์ 
 

 
 
 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม  
  - ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

นางแสงทอง  อูปป้อ 
นายกฤษฎา  ทิวาคำ 
นายธนพนธ์  เลิศศรีพัฒนากุล 
นายประสงค์  ตุ้ยสุวรรณ 
น.ส.พัชรินทร์ดา  กาญจนคงคา 
นายจรัญ  จำปาทอง 
นายสิทธิผล  แซ่พ่าน 
นายวรากร  จำปาทอง 
นางสาวศิริขวัญ  ก้อนมอญ 
นายชรินทร์  วงค์เรือน 
นางสาวพีรพรรณ   วังมณี 
นายมณี  ศรีบุรมย์ 
นางอังสนา  ดวงสถิต 
นายพิทักษ์  ไอสาม 
นายนิรันดร์   กุณะ 
นางกชนันท์  ทรายทอง 
นางสาวกัญญานัฐ  กระทง 
นายวัธกร  วงค์คำฝั้น 
นายพินัย  ทิพย์คำ 
นางสาวกันญาวีร์  สุขเกษม 
นางศศิมาพร  จอมสวรรค์ 
นายจักรพล  ขันใจ 
นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง 

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว 
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่   
สารวัตรกำนัน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
นักวิชาการศึกษา 
หัวหน้าสำนักปลัด 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ผอ.กองช่าง 
นักจัดการงานทั่วไป 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
รองปลัดเทศบาล 

แสงทอง  อูปป้อ 
กฤษฎา  ทิวาคำ 
ธนพนธ์ เลิศศรีพัฒนากุล 
ประสงค์  ตุ้ยสุวรรณ 
พัชรินทร์ดา กาญจนคงคา 
จรัญ  จำปาทอง 
สิทธิผล  แซ่พ่าน 
วรากร  จำปาทอง 
ศิริขวัญ  ก้อนมอญ 
ชรินทร์  วงค์เรือน 
พีรพรรณ  วังมณี 
มณี  ศรีบุรมย์ 
อังสนา  ดวงสถิต 
พิทักษ์  ไอสาม 
นิรันดร์   กุณะ 
กชนันท์  ทรายทอง 
กัญญานัฐ  กระทง 
วัธกร  วงค์คำฝั้น 
พินัย  ทิพย์คำ 
กันญาวีร์  สุขเกษม 
ศศิมาพร  จอมสวรรค์ 
จักรพล  ขันใจ 
ธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง 

 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ให้สัญญาณเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุม แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว
ว่า สมาชิกสภาเทศบาลบ้านแซว จำนวน 12 คน ครบองค์ประชุมแล้ว 

นายปภพ  จันทร์หอม ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว เป็นประธานที่ประชุม   
ได้กล่าวว่า เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 - ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 
ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ประธานฯ  มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 
สท.วิจิตรา อินต๊ะอุ่นวงค์ 
เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่แล้วว่า มีข้อความตอนใด 

ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จำนวน 10 เสียง  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปงของ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 61 เหนือน้ำ) 
ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ประธานฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ  ด้วยสำนักงานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านปงของ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม 

ปี 61 เหนือน้ำ) ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ต้องการดำเนินการรื้อถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปงของ 
(ต่อเนื่องเขตเดิม ปี 61 เหนือน้ำ) ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่ในเขต
พ้ืนที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านแซว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

ประธานฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมพิจารณา 
นางแสงทอง  อูปป้อ   
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายพินัย  ทิพย์คำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายพินัย  ทิพย์คำ  
ผู้อำนวยการกองช่าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านปงของ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี 61 เหนือน้ำ) 

ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นโครงการต่อเนื่องจากบ้านปงของตำบล
แม่เงิน มาจนถึงบ้านสวนดอก หมู่ 8 ตำบลบ้านแซว ซึ่งเป็นโครงการระหว่าง 2 ตำบล จึงใช้
ชื่อว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านปงของฯ โดยในการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ตามแบบได้มีการยกระดับของเขื่อนสูงเท่ากับถนนปากซอย โดยจะ
เห็นได้ตามแบบแปลนแนบท้าย ปรากฏว่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยเข้าจุดผ่อนปรน 
มีระดับต่ำและดิ่งลง ซึ่งเมื่อทำการก่อสร้างเขื่อนแล้วเสร็จ สันเขื่อนจะยกสูง หากไม่ทำการรื้อ
ก่อสร้างถนนใหม ่ถนนจะเป็นเนินขึ้น ทางสำนักควบคุมฯ จึงจะดำเนินการรื้อถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิมออกช่วง กม.0+475 (กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร) และดำเนินการก่อสร้าง
ถนนทางลาดใหม่ แต่ก่อนเข้าดำเนินการต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก่อน จึงได้ทำหนังสือขอ
อนุญาตมายังเทศบาลตำบลบ้านแซว ในเบื้องต้น ทางกระผม รองนายกกฤษฎา ทิวาคำ และ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจพร้อมตัวแทนสำนักควบคุมฯ แล้ว มีความเห็นตรงกัน
ว่าเป็นประโยชน์กับทางหมู่บ้าน จึงขอให้ทางสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาต
ในครั้งนี้ 
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ประธานฯ ขอเชิญนายชรินทร์ วงค์เรือน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านสวนดอก ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
นายชรินทร์  วงค์เรือน 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตามที่ได้ลงพื้นที่กับกองช่าง และสำนักควบคุมฯ แล้ว เห็นตรงกันว่าเป็นประโยชน์กับทาง

หมู่บ้าน โดยได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนบ้านสวนดอก หมู่ 8 แล้ว ไม่ขัดข้อง
ประการใด และได้มีมติในที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว โดยได้ทำหนังสือแจ้งมาทาง
เทศบาลแล้วครับ  

ประธานฯ ตามท่ีผู้อำนวยการกองช่างและผู้ใหญ่บ้าน บ้านสวนดอก หมู่ 8 ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา 
มีสมาชิกท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) 
และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน) 
 
ประธานฯ  3.2 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามปากห้วยเพื่อเชื่อมทางเท้า เขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น้ำโขง ในเขตตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ประธานฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมพิจารณา 
นางแสงทอง  อูปป้อ   
นายกเทศมนตรี ในส่วนนี้ ดิฉันคิดว่าหากเราดำเนินการแล้วเสร็จจะมีประโยชน์ต่อประชาชนมาก บริเวณปาก

สบห้วยตอนนี้ ประชาชนไม่สามารถข้ามไปมาหากันได้ หากได้สะพานเชื่อม ประชาชนจะได้
เดินทางสะดวกทำมาหากินสะดวกขึ้น และจะเป็นการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว สามารถใช้
เป็นพ้ืนที่ออกกำลังกายได้ สืบเนื่องจากการที่ได้ลงพ้ืนที่สำรวจการขอรื้อถอนถนนบ้านสวนดอก 
หมู่ที่ 8 ได้เจอกับเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการ ทางคณะบริหารได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ฯ 
เรื่องการก่อสร้างสะพานข้ามปากห้วยเพื่อเชื่อมทางเท้า ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่า โครงการใน
ปีงบประมาณ 2565 มีการจัดทำแผนดำเนินการเสร็จแล้ว หากเทศบาลตำบลบ้านแซวจะเสนอ
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามปากห้วยเพ่ือเชื่อมทางเท้าฯ เพ่ิมเติม ทางกรมโยธาธิการจะนำเข้า
ไปบรรจุในแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 จึงนำเข้าให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อดำเนินการตาม
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามปากห้วยเพื่อเชื่อมทางเท้า เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ในเขต
ตำบลบ้านแซว ในครั้งนี้  ซึ่งหากเราได้รับการสนับสนุนจะเป็นสิ่งที่ดีมากกับประชาชน ดีกับ
การท่องเที่ยว อาจจะส่งเสริมการปั่นจักรยาน และต่อไปก็จะเสนอโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสองข้างทางริมน้ำโขงต่อไปค่ะ 

ประธานฯ ขอเชิญ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายพินัย  ทิพย์คำ  
ผู้อำนวยการกองช่าง สืบเนื่องจากโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านปงของ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม   

ปี 61 เหนือน้ำ) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสันเขื่อนที่ก่อสร้าง จะมีจุดที่ไม่ต่อเนื่อง คือจุดปากห้วย
ลงสู่แม่น้ำโขง ซึ่งทางคณะบริหารได้ลงพื้นที่สำรวจ และมีความเห็นว่าอยากก่อสร้างสะพาน
ข้ามปากห้วยเพ่ือเชื่อมทางเท้า เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ในเขตตำบลบ้านแซว โดยเชื่อม
ระหว่าง บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 3, บ้านแซวกลาง หมู่ที่ 14, บ้านห้วยกว้าน หมู่ที่ 15 และ
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บ้านเกาะผาคำ หมู่ที่ 6 จึงได้สอบถามเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ทางกรมโยธาธิการฯ 
แนะนำให้เทศบาลตำบลบ้านแซวจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยัง
กรมฯ เพื่อทางกรมโยธาธิการจะได้ดำเนินการนำเข้าแผนไว้ก่อน จึงขอนำเรียนกับทางสภา
เทศบาลตำบลบ้านแซวพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามปากห้วยเพื่อเชื่อมทางเท้า 
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง โดยเมื่อทางสภาฯ เห็นชอบแล้ว จะนำเข้าที่ประชุมประชาคม
ของแต่ละหมู่บ้าน ว่าเห็นชอบหรือไม่ มีผลกระทบกับประชาชนที่มีพื ้นที่อยู่บริเวณที่จะ
ดำเนินการหรือไม่ต่อไปครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ประธานฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรีและผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใด 
มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน) 

 
ประธานฯ 3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่     

ของ กองช่าง  จำนวน 2 รายการ      
 มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

ประธานฯ 3.3.1 โครงการจัดซื้อตู้โหลดเซ็นเตอร์ SD ขนาด 24 วงจร 3P พร้อมเมนเบรกเกอร์ 3P 
ขนาด 100 A SD พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมพิจารณา 

นางแสงทอง  อูปป้อ   
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายพินัย  ทิพย์คำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายพินัย  ทิพย์คำ  
ผู้อำนวยการกองช่าง เนื่องจากไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานไม่เพียงพอ ไฟตกตลอดเวลา ส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน

เสียหาย ทางหัวหน้าส่วนราชการได้ทำการประชุมแล้ว เห็นควรปรับปรุงระบบจ่ายไฟทั้งหมด
ในสำนักงาน จึงให้ช่างมาทำการประเมิน ปรากฏว่า มีรายการซื้อแยกอยู่ 2 ส่วนคือ การ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และการจัดซื้อตู้โหลดที่ใช้ควบคุมไฟฟ้า ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ไฟฟ้า อีกท้ังไม่ได้ต้ัง
รายการงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ ทางกองช่างจึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
1 แผนงานเคหะและชุมชน/งบลงทุน/ 

ค่าครุภัณฑ์/ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า 

โครงการจัดซื้อตู้โหลดเซ็นเตอร์ SD ขนาด 
24 วงจร 3P พร้อมเมนเบรกเกอร์ 3P 
ขนาด 100A SD พร้อมอุปกรณ์  
จำนวน 1 ตู้ 

ต้องการใช้งบประมาณ 12,500.- บาท 

12,500.- แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา/เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)/  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามภารกิจ
และพนักงานทั่วไป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และกองการศึกษา (หน้าที่ 103) 

งบประมาณคงเหลือ 323,160 บาท 

12,500.- 

 

ประธานฯ  ตามท่ีผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็น
อย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว 
จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน) 
 
ประธานฯ 3.3.2 โครงการจัดซื้อตู้โหลดเซ็นเตอร์ SD ขนาด 24 วงจร 3P พร้อมเมนเบรกเกอร์ 3P 

ขนาด 80A SD พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมพิจารณา 

นางแสงทอง  อูปป้อ   
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายพินัย  ทิพย์คำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายพินัย  ทิพย์คำ  
ผู้อำนวยการกองช่าง ตามท่ีได้ชี้แจงเหตุผลไปแล้วในข้อที่ 3.3.1 มีเหตุผลและความจำเป็นเหมือนกัน ทางกองช่าง

จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
2 แผนงานเคหะและชุมชน/งบลงทุน/ 

ค่าครุภัณฑ์ /ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
โครงการจัดซื ้อต ู ้ โหลดเซ ็นเตอร ์ SD 
ขนาด 12 วงจร  3P พร้อมเมนเบรค
เกอร์ 3P ขนาด 80A SD พร้อมอุปกรณ์  
จำนวน 1 ตู้ 
ต้องการใช้งบประมาณ 11,500.- บาท 

11,500.- แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา/เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามภารกิจ
และพนักงานทั่วไป ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและกองการศึกษา(หน้าที่ 103) 
งบประมาณคงเหลือ 323,160 บาท 

11,500.- 

รวมงบประมาณโอนเพิ่มตั้งรายการใหม่ทั้งสิ้น 24,000.- 
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ประธานฯ  ตามท่ีผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็น
อย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว 
จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน) 
 
ประธานฯ  3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งรายการใหม่      

ของ กองคลัง จำนวน 2 รายการ  
 มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

ประธานฯ 3.4.1 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 3 ตัว 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมพิจารณา 

นางแสงทอง  อูปป้อ   
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางสาวพีรพรรณ วังมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงเหตุผลและ

ความจำเป็นให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นางสาวพีรพรรณ วังมณ ี
นักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องจากเก้าอี้ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเกิดชำรุดเสียหาย เนื่องจากการใช้งานมานาน อีกทั้งไม่ได้ตั้ง

รายการงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ จึงขอพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติโอนงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
1 - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/ 

งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน 
โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 3 ตัว 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่
ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
ต้องการใช้งบประมาณ 6,000.- บาท 

6,000.- - แผนงานบริหารงานทั่วไป/ 
งานบริหารงานคลัง/งบดำเนินงาน/
หมวดค่าตอบแทน/ประเภทค่าเช่าบ้าน  
(หน้า 77)  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
42,000 บาท 

6,000.- 

 

ประธานฯ  ตามที่ นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใด มีความเห็น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณา
แล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน) 
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ประธานฯ 3.4.2 โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมพิจารณา 

นางแสงทอง  อูปป้อ   
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางสาวพีรพรรณ วังมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงเหตุผลและ

ความจำเป็นให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นางสาวพีรพรรณ วังมณ ี
นักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องจากโต๊ะทำงานของนักวิชาการเงินและบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเกิดชำรุดเสียหาย เนื่องจาก

การใช้งานมานาน อีกทั้งไม่ได้ตั้งรายการงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ จึงขอพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
2 - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/

งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน  
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 
1 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไปเนื่องจาก
ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
ต้องการใช้งบประมาณ 5,500.- บาท 

5,500.- - แผนงานบริหารงานทั่วไป/  
งานบริหารงานคลัง/งบดำเนินงาน/
หมวดค่าตอบแทน/ประเภทค่าเช่าบ้าน 
(หน้า 77) 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
42,000 บาท 

5,500.- 

รวมงบประมาณโอนเพิ่มตั้งรายการใหม่ทั้งสิ้น 11,500.- 
 

ประธานฯ  ตามท่ี นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใด มีความเห็น
เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณา
แล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน) 
 
ประธานฯ   3.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งรายการใหม่ 
 ของ กองการศึกษา จำนวน 1 รายการ  
ประธานฯ มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

ประธานฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
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นางแสงทอง อูปป้อ 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางกชนันท์ ทรายทอง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ รักษาราชการ

แทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นางกชนันท์  ทรายทอง  
นักวิชาการศึกษาฯ เนื่องจากโต๊ะทำงานไม่เพียงพอต่อพนักงาน ปัจจุบันใช้โต๊ะคอมพิวเตอร์ในการทำงาน ไม่มีที่

วางเอกสาร อีกทั้งไม่ได้ตั้งรายการงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ จึงขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
1 - แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)/งบลงทุน/ 
ค่าครุภัณฑ์/ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน  
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-3  
จำนวน 1 ตัว  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป
เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
ต้องการใช้งบประมาณ 3,500 บาท 

3,500.- - แผนงานการศึกษา การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00216)/ 
งบดำเนินงาน/ค่าใช้สอย/โครงการ
ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง  
(หน้า 139) 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
98,500 บาท 

3,500.- 

รวมงบประมาณโอนเพิ่มตั้งรายการใหม่ทั้งสิ้น 3,500.- 
 

ประธานฯ  ตามที่ นักวิชาการศึกษา ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติ
ที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน) 
 
ประธานฯ   3. 6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งรายการใหม่  
  ของสำนักปลัด จำนวน 8 รายการ  
ประธานฯ  มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 
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ประธานฯ 3.6.1 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง 
   ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นางแสงทอง อูปป้อ 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงเหตุผลและความ

จำเป็นให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง  
รองปลัดเทศบาล เนื่องจากได้มีการปรับปรุงห้องสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว และยังขาดเครื่องปรับอากาศ

ติดต้ังในห้องสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว อีกท้ังไม่ได้ตั้งรายการงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ 
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
1 - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งบลงทุน/ครุภัณฑ์/

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดตั้ง) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
โดยมีรายละเอียด คือ  
- แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
- ขนาด 12,000 บีทียู  
- จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
ต้องการใช้งบประมาณ 19,500 บาท 

19,500.- - แผนงานบริหารงานทั่วไป/ 
งานบริหารทั่วไป/งบบุคลากร/
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)/
เงินเดือนนายก/รองนายก 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหาร
ท้องถิ่น ของนายก/รองนายก 
เทศมนตรี (หน้า 62) 
 
ตั้งไว้จำนวน 725,760 บาท 
คงเหลือ 392,887.75 บาท  
 

19,500.- 

 

ประธานฯ  ตามท่ี รองปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใด มีความเห็นเป็น  
อย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว 
จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน) 
 
ประธานฯ 3.6.2 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง 
   ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นางแสงทอง อูปป้อ 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงเหตุผลและความ

จำเป็นให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง  
รองปลัดเทศบาล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเลขานุการนายกเทศมนตรีและเลขานุการสภาเทศบาลตำบล 

บ้านแซว ที่ได้รับการเลือกตั้งและแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ อีกทั้งไม่ได้ตั้งรายการงบประมาณไว้ใน
เทศบัญญัติ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
2 - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งบลงทุน/ครุภัณฑ์/

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก สำหรับ
งานสำนักงาน 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 
เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ (ราคาและคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
ต้องการใช้งบประมาณ 32,000 บาท 

32,000.- - แผนงานบริหารงานทั่วไป/ 
งานบริหารทั่วไป/งบบุคลากร/
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)/
เงินเดือนนายก/รองนายก 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหาร
ท้องถิ่น ของนายก/รองนายก 
เทศมนตรี (หน้า 62) 

ตั้งไว้จำนวน 725,760 บาท 
คงเหลือ 373,387.75 บาท  

32,000.- 

 

ประธานฯ  ตามท่ี รองปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใด มีความเห็นเป็น อย่าง
อ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอ
มติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน) 
 
ประธานฯ 3.6.3 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  จำนวน 2 เครื่อง 
   ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงเหตุผลและความ

จำเป็นให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง  
รองปลัดเทศบาล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเลขานุการนายกเทศมนตรีและเลขานุการสภาเทศบาลตำบล 

บ้านแซว อีกท้ัง ไม่ได้ตั้งรายการงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ จึงขอพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
3 - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งบลงทุน/ครุภัณฑ์/

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ 
(ราคาและคุณสมบัติพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์) 
ต้องการใช้งบประมาณ 8,600 บาท 

8,600.- - แผนงานบริหารงานทั่วไป/ 
งานบริหารทั่วไป/งบบุคลากร/
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)/
เงินเดือนนายก/รองนายก 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหาร
ท้องถิ่น ของนายก/รองนายก 
เทศมนตรี (หน้า 62) 

ตั้งไว้จำนวน 725,760 บาท 
คงเหลือ 341,387.75 บาท  
 

8,600.- 
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ประธานฯ  ตามท่ี รองปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใด มีความเห็นเป็น  
อย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว 
จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน) 
 
ประธานฯ 3.6.4 โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 – 6 จำนวน 2 ตัว 
   ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงเหตุผลและความ

จำเป็นให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง  
รองปลัดเทศบาล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว และที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว เนื่องจากไม่ได้ตั้งรายการงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ จึงขอ
อนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
4 - แผนงานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/ครุภัณฑ์/ 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 – 6  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อ 
โต๊ะทำงานระดับ 3 - 6 จำนวน 2 ตัว  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจาก 
ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
ต้องการใช้งบประมาณ 8,000 บาท 

8,000.- - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหาร
ทั่วไป/งบบุคลากร/เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)/เงินเดือนนายก/รองนายก 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหารท้องถิ่น 
ของนายก/รองนายก เทศมนตรี (หน้า 62) 

ตั้งไว้จำนวน 725,760 บาท  
คงเหลือ 332,787.75 บาท  

8,000.- 

 

ประธานฯ  ตามท่ี รองปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใด มีความเห็นเป็น  
อย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว 
จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน) 

 
ประธานฯ 3.6.5 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว 
   ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายธีรภาพ ยาวิชัยป้อง ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงเหตุผลและความ

จำเป็นให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง  
รองปลัดเทศบาล เพ่ือทดแทนเก้าอ้ีประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว ตัวเดิมที่ชำรุด เนื่องจาก

ไม่ได้ตั้งรายการงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ จึงขอพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
5 - แผนงานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/ครุภัณฑ์/

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อ
เก้าอ้ีผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจาก 
ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
ต้องการใช้งบประมาณ 6,000 บาท 

6,000.- - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหาร
ทั่วไป/งบบุคลากร/เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)/เงินเดือนนายก/รองนายก 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหารท้องถิ่น 
ของนายก/รองนายก เทศมนตรี  
(หน้า 62) 
ตั้งไว้จำนวน 725,760 บาท  
คงเหลือ 324,787.75 บาท  

6,000.- 

 

ประธานฯ  ตามท่ี รองปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใด มีความเห็นเป็น  
อย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว 
จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน) 
 
ประธานฯ 3.6.6 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 3 จำนวน 2 ตัว 
   ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงเหตุผลและความ

จำเป็นให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง  
รองปลัดเทศบาล เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว และที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว เนื่องจากไม่ได้ตั้งรายการงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ จึงขอ
อนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
6 - แผนงานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/ครุภัณฑ์/

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 3  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อ
เก้าอ้ีระดับ 3 จำนวน 2 ตัว  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจาก 
ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
ต้องการใช้งบประมาณ 4,000 บาท 

4,000.- - แผนงานบริหารงานทั่วไป/ 
งานบริหารทั่วไป/งบบุคลากร/เงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง)/เงินเดือนนายก/รองนายก 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหารท้องถิ่น 
ของนายก/รองนายก เทศมนตรี (หน้า 62) 
ตั้งไว้จำนวน 725,760 บาท  
คงเหลือ 318,787.75 บาท  

4,000.- 
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ประธานฯ  ตามท่ี รองปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใด มีความเห็นเป็น อย่าง
อ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอ
มติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน) 
 
ประธานฯ 3.6.7 โครงการจัดซื้อเครื่องเป่าลมอเนกประสงค์ ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 

จำนวน 3 เครื่อง 
   ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นางแสงทอง อูปป้อ 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางสาวกัญญานัฐ  กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและความ

จำเป็นให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นางสาวกัญญานัฐ  กระทง  
หัวหน้าสำนักปลัด เพ่ือนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า สำหรับทำแนวกันไฟฯ จำนวน 3 เครื่อง 

เนื่องจากไม่ได้ตั้งรายการงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ จึงขอพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
อนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
7 - แผนงานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/ครุภัณฑ์/ 

ครุภัณฑ์โรงงาน 
โครงการจัดซื้อเครื่องเป่าลมอเนกประสงค์  
ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อ 
เครื่อง เป่าลมอเนกประสงค์ ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน 
2 จังหวะ จำนวน 3 เครื่อง  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจาก  
ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
ต้องการใช้งบประมาณ 24,000 บาท 

24,000.- - แผนงานบริหารงานทั่วไป/ 
งานบริหารทั่วไป/งบบุคลากร/
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)/
เงินเดือนนายก/รองนายกฯ 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหาร
ท้องถิ่น ของนายก/รองนายก 
เทศมนตรี (หน้า 62) 
ตั้งไว้จำนวน 725,760 บาท 
คงเหลือ 314,787.75  บาท  
 

24,000.- 

 

ประธานฯ  ตามท่ี หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใด มีความเห็นเป็น 
อย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว 
จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน) 
 
ประธานฯ 3.6.8 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 
   ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นางแสงทอง อูปป้อ 
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นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางสาวกัญญานัฐ  กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและความ
จำเป็นให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

นางสาวกัญญานัฐ  กระทง  
หัวหน้าสำนักปลัด เนื่องจากน้ำที่ใช้อุปโภคในปัจจุบัน เทศบาลใช้น้ำของหมู่ที่ 14 ซึ่งหมู่ที่ 14 ดึงมาจากแม่น้ำ

โขง สังเกตเวลาเข้าห้องน้ำ น้ำมีความขุ่นและเหลือง ทุกวันนี้แก้ปัญหาโดยการใช้ก้อนสีฟ้าใส่
ในสุขภัณฑ์ ดังนั้น สำนักปลัดจึงต้องการเครื่องกรองน้ำ เพ่ือใช้กับระบบน้ำประปาสำนักงาน
เทศบาลตำบลบ้านแซว ให้ได้น้ำสะอาดปลอดภัยและมีคุณภาพ อีกท้ังไม่ได้ตั้งรายการ
งบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ จึงขอพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
8 - แผนงานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/ครุภัณฑ์/

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
โครงการจัดซื้อชุดเครื่องกรองน้ำ  
พร้อมติดตั้ง 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อชุด
เครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่
ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
ต้องการใช้งบประมาณ 92,000 บาท 

92,000.- - แผนงานบริหารงานทั่วไป/ 
งานบริหารทั่วไป/ค่าใช้สอย/รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
   2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง    
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น  
(หน้า 68) 
ตั้งไว้จำนวน 650,000 บาท  
คงเหลือ 176,380.50 บาท  

92,000.- 

รวมงบประมาณโอนเพิ่มตั้งรายการใหม่ทั้งสิ้น 194,100.- 
 

ประธานฯ  ตามท่ี หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใด มีความเห็นเป็น
อย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญครับ 

นายพินัย  ทิพย์คำ  
ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ จากที่ได้สอบถามกับทางร้านว่าทำไมราคาที่เสนอมาจึงมีราคาสูง ทาง

ร้านชี้แจงมาว่า ระบบเครื่องกรองน้ำนี้มีฐาน มีการกรอง เก็บ และกรองอีกชั้น โดยมีการเก็บ
น้ำสำรองในถังเก็บน้ำ ซึ่งน้ำที่กล่าวถึงไม่ใช่น้ำที่ใช้บริโภค แต่เป็นน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค 
และตามที่หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงว่า หากไม่มีก้อนสีฟ้า น้ำก็ดูไม่ได้จริงๆ ครับ จึงขอให้ทาง
สภาฯ พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นนี้ 

เลขานุการสภาฯ ขอสอบถามว่า ราคาที่เสนอมานี้เป็นราคาท้องตลาดทั่วไปใช่หรือไม่ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงว่า เป็นราคาที่บริษัทเครื่องกรองน้ำเสนอเข้ามา มีรายละเอียดและคุณลักษณะ ไม่ได้

ตั้งขึ้นมาเองครับ 
นายกฤษฎา ทิวาคำ 
รองนายกเทศมนตรี ทางคณะบริหารขอศึกษาเรื่องระบบกรองน้ำเพ่ิมเติม เนื่องจากราคาที่เสนอมาค่อนข้างมี

ราคาสูง จึงขอให้ทางสภาฯ พิจารณาในครั้งต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานฯ  ตามท่ี หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง และรองนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม
พิจารณา มีสมาชิกท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น
เป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เลื่อนการพิจารณาออกไปครั้งหน้า 
 
ประธานฯ   3.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติม  
 ของ กองการศึกษาจำนวน 1 รายการ  
ประธานฯ มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2563  
  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

ประธานฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นางแสงทอง อูปป้อ 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางกชนันท์  ทรายทอง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ รักษาราชการ

แทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นางกชนันท์  ทรายทอง  
นักวิชาการศึกษาฯ เนื่องจากงบประมาณท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอ จึงขอพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติโอน

งบประมาณเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
1 - แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน   
โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 1 - 3  
จำนวน 3 ตัว 
ต้องการงบประมาณเพิ่มเติม 
จำนวน 4,000 บาท 

4,000.- - แผนงานการศึกษา/การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00216)/ 
งบดำเนินงาน/ค่าใช้สอย  
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง  

งบประมาณเหลือ 91,000  บาท 

4,000.- 

รวมงบประมาณโอนเพิ่มทั้งสิ้น 4,000.- 
 

ประธานสภาฯ  ตามที่นักวิชาการศึกษาฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่าง
อื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอ
มติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน) 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานฯ   4.1 ร่างแบบแปลนสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซวหลังใหม่  
นายพินัย  ทิพย์คำ  
ผู้อำนวยการกองช่าง ตามร่างแบบแปลนสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซวหลังใหม่ ที่แจกให้ที่ประชุมพิจารณาใน

วันนี้ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของร่างแบบแปลนเท่านั้น ซึ่งเป็นร่างแบบแปลนคร่าวๆ ที่มี
รายละเอียดพื้นที่ใช้สอยเป็นไปแบบใด โดยมีห้องกิจการสภาฯ และห้องประชุม อยู่ชั้น 2 
เพื่อทางสภาฯ อาจมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ในที่ประชุมนี้ โดยจะนำเข้าที่ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการต่อไป  

นายกฤษฎา  ทิวาคำ 
รองนายกเทศมนตรี ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านแซว มีมติเห็นชอบให้ทำการขอใช้พื้นที่หลังโรงเรียนเทศบาล

ตำบลบ้านแซวในการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซวหลังใหม่ ในการประชุมครั้งนี้
กระผมจึงขอนำเรียนความคืบหน้า ว่าได้ติดตามมติที่ประชุมประชาคมของ 3 หมู่บ้าน คือ 
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 15 โดยหมู่ 14 ได้ทำการประชาคม มีมติเห็นชอบแล้ว และได้
นำรายงานการประชุมส่งให้ทางเทศบาลฯ แล้ว ส่วนหมู่ 1 จะมีการประชุมประชาคมในเร็วๆ นี้ 
ซึ่งทางหมู่ 1 ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุมด้วย ส่วนเรื่องขั้นตอนการขอใช้พ้ืนที่นั้น 
กำลังรวบรวมเอกสารต่างๆ ให้พร้อม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 
ประธานฯ  4.2 แจ้งการขอใช้สถานีอนามัยบ้านแซว เป็นศูนย์ประสานงาน อสม.บ้านแซว 

นายประสงค์ ตุ้ยสุวรรณ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ขอแจ้งการขอใช้สถานีอนามัยบ้านแซวใต้ เป็นศูนย์ประสานงาน อสม.บ้านแซว ซึ่งไม่ได้ใช้

งบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านแซวแต่อย่างใด โดยทาง อสม.ได้ประสานเจ้าของพื้นที่
แล้วไม่ขัดข้องประการใด สามารถใช้พื้นที่นี้ได้ ซึ่งรายละเอียดโครงสร้างคร่าวๆ เป็นอาคารชั้น
เดียว ลักษณะหลังคาทรงจั่วหรือโดม จะปรึกษากับทางกองช่างต่อไป ในส่วนบ้านพัก 2 หลัง 
คงจะรื้อออก และทำการก่อสร้างศูนย์ประสานงาน อสม.บ้านแซว ต่อไป   

เลขานุการสภาฯ เรียนสอบถามที่ปรึกษานายกเทศมนตรีว่า มีเอกสารประกอบให้ทางสภาฯ หรือไม่ คืออยาก
ทราบรายละเอียดการครอบครองพ้ืนที่และเอกสารที่ดินด้วย 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในรอบนี้ยังไม่มีเอกสารประกอบ แต่ขอนำเรียนทางสภาฯ ไว้ก่อนครับ 
นายวัธกร  วงค์คำฝั้น 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ทางท่ีปรึกษาและทาง อสม. ได้ปรึกษาร่วมกับทาง ผอ.รพ.สต.บ้านแซว 

นายวินัย มูลจ้อย เรื่อง การขอใช้สถานีอนามัยบ้านแซว เป็นศูนย์ประสานงาน อสม.บ้านแซว 
ซึ่งพ้ืนที่สถานีอนามัยบ้านแซวนี้ เป็นที่ราชพัสดุ โดยอยู่ในการดูแลของ รพ.สต.บ้านแซว และ
ได้ทำการขออนุญาตในเบื้องต้นแล้ว จึงอยากแจ้งให้ทางสภาฯ รับทราบก่อน เพื่อดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนการประชาคม ทาง ที่ปรึกษา อสม.และกำนัน จะดำเนินการ
ประชาคมหมู่บ้านต่อไป    

ที่ประชุม รับทราบ 
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ประธานฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
  ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และ

ประชาชนที่เข้าร่วมประชุม และเสียสละเวลามาร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นที ่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาตำบลบ้านแซวต่อไป และขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.0๐ น. 

 
  (ลงชื่อ)              ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 (นางสาววิจิตรา  อินต๊ะอุ่นวงค์) 
     เลขานุการสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านแซว 

 
(ลงชื่อ)     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

             (นายสมศักดิ์   การินทร์จินดา) 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต 1 

 
(ลงชื่อ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นายสมคิด  ทาโม) 
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต 1 

 
(ลงชื่อ)          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     (นายอุดมกิจ  เจริญฟุ้งสกุล) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต 2 

 
 (ลงชื่อ)          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

       (นายพัฒรพงษ์  แซ่ฟุ้ง) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต 2 
 

สภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อ วันที่  5  กรกฎาคม 2564 

   
(ลงชื่อ)                            

                    (นายปภพ   จันทร์หอม) 
          ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 


