
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้ง ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
วันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบ้านแซว 
__________________________ 

 
ผู้มาประชุม  
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

 

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

ประธานสภาท้องถิ่น 
รองประธานสภาท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
เลขานุการสภาท้องถิ่น 
 

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

 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม  

  -  ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมการประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

 

นายพงษ์นรินทร์  แก้วด า 
นายพินัย  ทิพย์ค า 
นางพีรพรรณ วังมณี 
นางพัชรียา  สิงห์ธนะ 
นายชาญวิทย์  จิตต์ค า 
นางสาวกันญาวีร์  สุขเกษม 
นายจักรพล  ขันใจ 
นายค าตั๋น  ทิวาค า 

รองนายกเทศมนตรี 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
ก านันต าบลบ้านแซว  

พงษ์นรินทร์  แก้วด า 
พินัย  ทิพย์ค า 
พรพรรณ วังมณี 
พัชรียา  สิงห์ธนะ 
ชาญวิทย์  จิตต์ค า 
กันญาวีร์  สุขเกษม 
จักรพล  ขันใจ 
ค าตั๋น  ทิวาค า 

 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุม แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลต าบลว่า สมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน ๑๐ คน ครบองค์ประชุมแล้ว 

นายเกาว่า แซ่ลี ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวว่า เมื่อครบองค์
ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

ระเบียบวาระ ที่ ๑  เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาล 
  ด้วยต าแหน่งเลขานุการสภาได้ว่างลง เนื่องจากผู้ด ารงต าแหน่งได้โอน(ย้าย)

ไปรับราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  
หากต าแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่นว่างลง ให้ด าเนินการตามข้อ ๑๕ (๒) ของ

ระเบียบดังกล่าว คือ กรณีที่มีต าแหน่งเลขานุการสภา ว่างลงให้สภาท้องถิ่นเลือก
เลขานุการสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างลงในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นในคราว
แรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

  ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาบังคับใช้โดย
อนุโลม 

  ข้อ ๘ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหน่ึง
ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง 
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ไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 
ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน 

  ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมกับต าแหน่งเลขานุการสภาฯ ขอเชิญเสนอชื่อ
ครับ 

สท.สมศักดิ์ การินทร์จินดา ขอเสนอ นายธีรภาพ ยาวิชัยป้อง ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาฯ ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สท.กฤษฎา ทิวาค า ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.โขง  กันทะดง ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง 
 มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอชื่อเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ 
 ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับ

การเสนอของท่าน สท.สมศักดิ์ การินทร์จินดา ที่เสนอชื่อ นายธีรภาพ ยาวิชัยป้อง 
ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาฯ  

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระ ที่ ๒  รับรองรายงานผลการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประธานสภาฯ   มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 
นายธีรภาพ ยาวชิัยป้อง  
เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่แล้วว่า มีข้อความ

ตอนใด ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๐ เสียง  โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภาฯ ๓.๑  การด าเนินการก่อสร้างส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแซว 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงรายละเอียดเพิ่มเตมิ เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ สืบเนื่องจากมติเห็นชอบจากสภาฯ และมติเห็นชอบของประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

ให้ก่อสร้างส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแซว ณ พื้นที่ทหารพรานเก่า และมีแบบแปลน
การก่อสร้างเรียบร้อยหมดแล้ว โดยทางกองช่างและท่านปลัด ได้ติดต่อประสานงาน
เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน การขออนุญาตใช้พื้นที่ไปยังส านักงานที่ดินเป็นเวลากว่า ๒ ปีแล้ว 
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  ซึ่งหากด าเนินการขอใช้พื้นที่จนแล้วเสร็จ ต้องใช้ระยะเวลานานมาก ทางคณะบริหาร

เห็นว่า หากการขอใช้พื้นที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน จะไม่ใช้พื้นที่นี้ในการก่อสร้างส านักงาน
เทศบาล และยังคงมีสถานที่อื่นที่สามารถก่อสร้างเทศบาลได้ จึงขอเชิญกองช่างได้ชี้แจง
เกี่ยวกับการด าเนินการนี ้ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายพินัย  ทพิยค์ า ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ 
นายพินัย ทพิย์ค า  
ผอ.กองช่าง  สืบเนื่องจากการก่อสร้างเทศบาลขณะนีย้ังไม่ได้ด าเนินการต่อแต่อยา่งไร แต่จะขอชี้แจง

ให้ข้อมูลกับทางสภาฯ กอ่นเพื่อน าไปตอบค าถามกับชาวบ้าน คือเดิมเทศบาลได้ตั้ง
งบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๘ ล้านบาท 
เพื่อก่อสร้างที่ท าการเทศบาลหลังใหม่ แรกสุดจะท าการก่อสรา้งภายในโรงเรยีนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว แต่ทางทา่นปลัดเศรษฐศักดิ์ พรหมมา เสนอให้ก่อสรา้งที่ทหารพรานเก่า 
ซึ่งการที่จะก่อสร้างบริเวณนั้น ต้องด าเนินการขออนุญาตก่อน ทางเทศบาลจึงได้ท า
หนังสือไปยัง ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เรื่องการขอใช้พื้นที่ 
แต่ทาง สปก.ท าหนังสือตอบกลับมาว่าไม่ใช่พื้นทีข่อง สปก. ทางทา่นปลัดเศรษฐศักดิ์
จึงได้มอบหมายให้กองช่างด าเนินการติดตอ่สอบถามที่ดิน ทีด่ินจึงให้ท าหนังสือสอบถาม
ไปยังราษฎรคนเก่าแก่ถึงที่มาที่ไปของพื้นที่ทหารพรานเก่าว่าเป็นที่ดินสาธารณะหรือไม ่
และได้ติดต่อที่ดินเชียงแสนมาท าการรังวัดพื้นที่ พรอ้มท าการประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จ 
จึงท าเอกสารส่งเรื่องไปยังที่ดินเชียงแสน จากนั้นที่ดินเชียงแสนจึงส่งเรื่องไปยังจังหวัด
เชียงราย จังหวดัเชียงรายสอบถามไปยังที่ดินอ าเภอเชียงแสนเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ที่ขอ
ใช้ ทีด่ินอ าเภอเชียงแสน แจ้งว่า ตามค าประกาศในราชกิจจานุเบกษา พื้นที่ที่ขอใช้
ไม่ใช่พื้นที่ของที่ดินอ าเภอเชียงแสน เป็นที่สาธารณะ และเป็นพื้นที่ของ สปก. จังหวัด
เชียงราย จึงแจ้งให้ทางทีด่ินอ าเภอเชียงแสนและ สปก. มาคุยกัน ปรากฏวา่ทาง สปก. 
ไม่มา เมื่อเป็นเช่นนี้ทางจังหวัดเชียงรายจึงมีหนังสือออกมา ประมาณเดือนธันวาคม 
๒๕๖๐ แจ้งให้ทางเทศบาลท าการตรวจสอบใหม่ คือเริ่มนับหน่ึงในการขออนุญาตใช้
พื้นที่ใหม่ และเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ทางอ าเภอเชียงแสน ได้นัดเทศบาลต าบล
บ้านแซว ที่ดินอ าเภอเชียงแสน พร้อมราษฎรคนเก่าแก่มาประชุมตรวจสอบใหม่ เพื่อ
หาข้อยุติในการขอใชพ้ื้นที่ท าการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล ทางกองช่างได้
สอบถามที่ดินอ าเภอเชียงแสนเรื่องการขอใช้พื้นที ่ที่ดินอ าเภอเชียงแสน แนะน าว่า 
หากได้ข้อสรุปว่าเป็นพื้นที่ของหน่วยงานใดแล้ว ก็ต้องใช้เวลาในการด าเนินการขอ
อนุญาต ซึ่งใช้เวลาไม่ต่ ากว่า ๔-๕ ปี ได้หรือไม่ยังไม่ชัดเจน เมื่อเป็นเช่นนี้ ทางฝ่าย
บริหารจึงเห็นว่า เงินงบประมาณที่ได้ท าการกันไว้ หากไมด่ าเนินการภายในเดือน
กันยายน ๒๕๖๑ จะต้องตกไปเป็นเงินสะสม จึงให้ท าการประชาคมทกุหมู่บ้าน 

หน้า  ๕  จาก ๘ หน้า 
 
   เรื่องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้างส านักงานเทศบาล จากพื้นที่ทหารพรานเก่า มา

ก่อสร้างในโรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านแซว ซึ่งต้องผ่านการเห็นชอบทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน 



 
 

และทางกองช่างไดท้ าการขออนุญาตก่อสร้างอาคารส านักงานในโรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซวไปยังกรมธนารักษ์เรียบร้อยแล้ว ทางกรมธนารักษ์ได้ท าหนงัสือตอบ
กลับมา อนุญาตให้ก่อสรา้งอาคารส านักงานเทศบาลเพิ่มเติมบนที่ราชพัสดุได้ และทาง
คณะกรรมการโรงเรียนได้มีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างในพื้นที่โรงเรียนได ้การด าเนินการ
ต่อจากนั้น คือ ทางฝ่ายบริหารให้ท าการประชาคมเจ้าของพื้นที่ หมู่ ๑ โดยประชาคม
รอบแรก มีมติไม่เห็นชอบ จึงท าการประชาคมอกีครั้ง โดยในครั้งที่ ๒ นี้ มีมติเห็นชอบ
จากเจ้าของพื้นที ่หมู่ ๑ ให้ท าการก่อสร้างอาคารเทศบาลต าบลบ้านแซวในพื้นที่
โรงเรียนเทศบาลได้ และจะให้ฝ่ายกฎหมายท าหนังสือสอบถามการประชาคมของ
หมู่บ้านที่เหลือ ว่ามีมติให้ก่อสร้างเทศบาลต าบลบ้านแซวในโรงเรียนเทศบาลต าบล
บ้านแซวหรือไม่ ซึ่งหากมีมติเห็นชอบทุกหมู่บ้าน ก็ต้องน ามาเข้าประชุมสภาฯ อกีครั้ง 
เพื่อขอมติเห็นชอบการก่อสร้างอีกครั้ง 

ประธานสภาฯ  ตามที่ผู้อ านวยการกองชา่ง ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญครับ 

สท.กฤษฎา ทิวาค า  สืบเนื่องจากเดิมมีแผนการก่อสร้างเทศบาลต าบลบ้านแซวในพื้นที่ทหารพรานเก่า 
และได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม คืออยูใ่นระหว่างด าเนินการขออนุญาต 
และทางนายอ าเภอเชียงแสน คณะบริหาร และสมาชิกสภาฯ ได้ไปตรวจสอบพื้นที่แล้ว 
มีพื้นที่ประมาณ ไร่กวา่ๆ เหมาะแก่การก่อสร้างเทศบาลต าบลบ้านแซว และตามที่ได้
ข้อมูลมา คาดว่าจะมีการยุบโรงเรียนขนาดเล็กรวมกับโรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านแซว 
ในความคดิเห็นของกระผมเป็นห่วงอนาคตข้างหน้า เพราะว่าโรงเรียนเทศบาลต าบล
บ้านแซวต้องมีการขยายแน่นอน ดังนั้น สอบถามว่าพื้นที่เหมาะสมหรือไม ่ขอแสดง
ความคดิเห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะห่างจากถนนใหญ่ และอยู่ติดกับอาคารเรียนมาก
เกินไป ไม่สะดวก และคงจะอึดอัด ซึ่งหากเป็นพื้นที่ทหารพรานเก่า หรือพื้นที่อื่น เช่น 
โรงเรียนบ้านสบกก หากขออนุญาตหรือด าเนินการขอใช้พื้นที่ได ้น่าจะเหมาะสมกว่า 
หากถามว่าเห็นชอบหรือไม่ กระผมไม่เห็นชอบการก่อสรา้งเทศบาลฯ ในโรงเรียนฯ 
เพราะเราอยู่บริเวณนี้มา ๒๐ ปี เราอยู่ได ้จะรออกี ๔ ปี น่าจะรอได้ หากได้เทศบาล
ใหม่ในพื้นที่ที่เหมาะสม สามารถเป็นที่เชิดหน้าชูตาของต าบลบ้านแซว เป็นสถานที่ที่
ติดต่อสะดวก น่าจะดีกวา่เพื่ออนาคต แต่กลับไปก่อสร้างในพื้นที่แคบๆ กระผมไม่เห็น
ด้วย ขอบคุณครับ 

 
หน้า  ๖  จาก ๘ หน้า 

 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญครับ 
นายค าตั๋น ทิวาค า 
ก านันต าบลบ้านแซว ตามที่กองช่างไดช้ี้แจงว่า การก่อสรา้งเทศบาลต าบลอาจมีความลา่ช้า กระผมคิดว่า

หากล่าช้าไม่เป็นไร เราอยู่ที่เดิมเป็นสิบกว่าปียังอยู่ได้ ท าไมต้องก่อสร้างในโรงเรียน 
สถานที่จะคับแคบ ให้คิดถึงอนาคต หากโรงเรียนมีการขยาย ถึงมีความล่าช้า แต่ได้
ของดี ก็รอได้ ให้เงินงบประมาณตกเป็นเงินสะสม ไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน



 
 

ของประชาชนดีกวา่ กระผมคิดว่าไม่เห็นด้วยหากจะก่อสร้างเทศบาลในโรงเรียน 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญครับ 
สท.สมยศ จันทะรังส ี ส าหรับการก่อสรา้งเทศบาลในโรงเรียนเคยแสดงความคดิเห็นไปแล้วว่าไม่เหมาะสม 

เพราะสถานที่คับแคบ มีโอกาสจะขยายโรงเรียน หากก่อสรา้งอาคารเทศบาลแล้ว 
อนาคตจะขยาย ก็ไม่ได้แล้ว หาสถานที่ที่เหมาะสมใหมด่ีกว่า งบประมาณในการก่อสร้าง
เทศบาล หากไม่ได้ท าการก่อสรา้ง งบประมาณก็ไม่ได้ไปไหน ตกไปเป็นเงินสะสม 
สามารถน าไปช่วยเหลือโครงการฉุกเฉินเร่งด่วนได ้เช่น ช่วงเข้าภัยแล้ง ทุกปีจะมีปัญหา
เรื่องน้ า น าไปแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าดีกว่า กระผมว่าหาสถานที่ที่สมควรดีกว่า     
มีสถานที่กว้างขวาง เดินทางสะดวกดีกว่า ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญครับ 
สท.โขง  กันทะดง กระผมคิดว่าที่ประชุมอยา่พึ่งตดัสินใจ ให้ทางกองช่างออกประชาคม ให้ชาวบ้าน     

ได้ตัดสินใจก่อน แล้วคอ่ยมาตัดสินใจอีกท ีขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
 ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมรับทราบการด าเนินการก่อสร้างส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแซว 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ ๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของกองช่าง ดังนี ้
ข้อความเดิม - โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อยหมู่ ๑๒ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางบ้านวังซาง ขนาดความยาว ๑๒๐ เมตร กว้าง 
๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 

 ข้อความใหม ่ - โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อยหมู่ ๑๒ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางบ้านใหม่ศิรพิัฒนาขนาดความยาว ๑๒๐ เมตร 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรอืมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 

หน้า  ๗  จาก ๘ หน้า 
 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เลขานุการฯ แจ้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

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

ประธานสภาฯ เชิญรองนายกเทศมนตร ีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมไดร้บัทราบ 
นายพงษ์นรินทร ์แก้วด า 



 
 

รองนายกเทศมนตร ี มอบหมายให้ นายพินัย ทิพย์ค า ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงแทน 
นายพินัย ทพิย์ค า  
ผอ.กองช่าง เป็นความผิดพลาดของทางกองช่าง ในการพิมพ์เอกสาร ขออภัยมา ณ ทีน่ี้ด้วยครับ 

ทางกองชา่งจึงขอให้ทางสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังนี้ 
ข้อความเดิม - โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อยหมู่ ๑๒ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางบ้านวังซาง ขนาดความยาว ๑๒๐ เมตร กว้าง 
๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 

 ข้อความใหม ่ - โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อยหมู่ ๑๒ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางบ้านใหม่ศิรพิัฒนาขนาดความยาว ๑๒๐ เมตร 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรอืมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 

ประธานสภาฯ  ตามที ่ผอ.กองชา่ง ไดช้ี้แจง มีสมาชกิสภาฯ ทา่นใดจะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ 
   ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ จ านวน ๑๐ เสยีง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน 
ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๑ ของกองช่าง 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่   
  ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกทั้งสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งผู้น าหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ 

และประชาชนที่เข้าร่วมประชุม เสียสละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต าบลบ้านแซวต่อไป และขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 
หน้า  ๘  จาก ๘ หน้า 

 
 
  (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 เมื่อ วันที่  ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
(ลงชื่อ)                            

                           (นายเกาว่า  แซ่ลี) 
    ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว 

 
 
 


