
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้ง 2 ประจำปี 2563 

วันพุธ ที่ ๒6 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบ้านแซว 
__________________________ 

 
ผู้มาประชุม  
 

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

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

รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

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

 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม  
   

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายเกาว่า  แซ่ลี        ประธานสภาเทศบาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า  2  จาก  32  หน้า 
 
ผู้เข้าร่วมการประชุม  
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

นางสาวอดิลัมพ์  จันโนนม่วง 
นายวรากร จำปาทอง 
นายรุ่งเรือง  แซ่พ่าน 
นายประทวน  โพล้งอยู่ 
นายภิรมย์  จันทรังษี 
นายสมฤทธิ์  สุตะวงค์ 
นายนัสพล  ยะทาคำ 
นางสาวอังสนา  ดวงสถิต 
นายสมศักดิ์  การินทร์จินดา 
นายชาญศักดิ์  วรรณเลิศ 
นายชวลิตร์  จันทะรส 
นางสาวกัญญานัฐ  กระทง 
นางสาวพีรพรรณ  วังมณี 
นางสาวสายเพชร  สุปัญโญ 
นางสาวกันญาวีร์  สุขเกษม 
นายจักรพล  ขันใจ 
นางกชนันท์  ทรายทอง 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
สารวัตรกำนันตำบลบ้านแซว 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 
ผู้จัดการ บ.เชียงแสนทรายงาม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นักวิชาการการเงินและบัญชี 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ 
เจ้าพนักงานธุรการฯ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
นักวิชาการศึกษา 

อดิลัมพ์  จันโนนม่วง 
วรากร จำปาทอง 
รุ่งเรือง  แซ่พ่าน 
ประทวน  โพล้งอยู่ 
ภิรมย์  จันทรังษี 
สมฤทธิ์  สุตะวงค์ 
นัสพล  ยะทาคำ 
อังสนา  ดวงสถิต 
สมศักดิ์  การินทร์จินดา 
ชาญศักดิ์  วรรณเลิศ 
ชวลิตร์  จันทะรส 
กัญญานัฐ  กระทง 
พีรพรรณ  วังมณี 
สายเพชร  สุปัญโญ 
กันญาวีร์  สุขเกษม 
จักรพล  ขันใจ 
กชนันท์  ทรายทอง 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกคนเข้าห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตำบลว่า สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 
8 คน ครบองค์ประชุมแล้ว 

นายสมยศ  จันทรังษี รองประธานสภาเทศบาล เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวว่า  
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานที่ประชุม  การประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า (พ.ต.ท.)  
 วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ กันยายน 2563 
 ขอเชิญ นางกชนันท์ ทรายทอง นักวิชาการศึกษา รักษาการ ผู้อำนวยการกอง

การศึกษา แจ้งรายละเอียดพิธีให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 
 



 
 

 หน้า  3  จาก  32  หน้า 
 
นางกชนันท์  ทรายทอง 
นักวิชาการศึกษา  ด้วยจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการจัดสร้างอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า พ.ต.ท .   

ณ บ้านห้วยกว๊านเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
เพ่ือเป็นการระลึกถึงคุณความดี ความกล้าหาญ และเสียสละชีวิตเพ่ือบ้านเมือง     
ของ นายประหยัด สมานมิตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พลตำรวจโทศรีเดช 
ภูมิประหมัน อดีตผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และพลโทจำเนียร มีสง่า 
อดีตผู้ช่วยหัวหน้ากองข่าว กองทัพภาคที่ ๓ โดยจังหวัดเชียงราย กำหนดให้มีพิธีวาง
พวงมาลา ณ อนุสรณ์สถานฯ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 
08.30 น. เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมพิธี ในวันดังกล่าว ขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระ ที่ 2 รับรองรายงานผลการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
   เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563                       
ประธานฯ  มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 
นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง 
เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่แล้วว่ามีข้อความ

ตอนใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จำนวน 8 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุม 8 คน 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ประธานฯ  ๓.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตดูดทราย ในแม่น้ำกก บริเวณบ้าน 

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

เลขาสภาฯ ญัตตินี้เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมสภาฯ คราวที่แล้ว ขอเชิญผู้อำนวยการกอง
ช่างได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณาก่อน และจะได้เชิญตัวแทน จาก บ.เชียงแสนทรายงาม 
ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง 

นายชวลิตร์ จันทะรส 
ผู้อำนวยการกองช่าง สืบเนื่องจาก บริษัทเชียงแสนทรายงาม ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตดูดทราย เมื่อเดือนมีนาคม 

2563 ที่ผ่านมา แต่เนื่องด้วยช่วงเวลานั้น ได้มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-
19) จึงได้มีการพิจารณาประมาณเดือน พฤษภาคม และทางเทศบาลได้นำส่งเอกสาร 
รายงานการประชุมไปให้อำเภอเชียงแสนแล้ว แต่ทางอำเภอเชียงแสน ทักท้วงว่าเป็น
มติประชาคมผู้ใหญ่บ้านคนเดิม เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน ขอให้เป็นมติที่ประชุม
ประชาคมของผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ จึงขอนำเข้าที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบในคราวทีแ่ล้ว 



 
 

 หน้า  4  จาก  32  หน้า 

 
 อีกครั้ง แต่เนื่องด้วยทางสมาชิกสภาฯ ขอให้เชิญตัวแทนจากบริษัทเชียงแสนทรายงาม 

มาเข้าร่วมชี้แจง จึงเลื่อนการประชุมมาพิจารณาในครั้งนี้ 
ประธานฯ  ขอเชิญ นายชาญศักดิ์ วรรณเลิศ ผู้จัดการ บริษัทเชียงแสนทรายงาม ชี้แจงรายละเอียด

ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายชาญศักดิ์  วรรณเลิศ  
บ.เชียงแสนทรายงาม ทางบริษัท ได้ดำเนินกิจการท่าทรายมาหลายปี ช่วงนี้มีปัญหาหลายอย่าง หากสมาชิก

สภาฯ มีคำถาม เชิญถามได้ครับ  
สท.โขง  กันทะดง ก็ต้องขออภัยผู้จัดการที่รบกวนให้มาชี้แจงในที่ประชุม เพราะมันอาจมีหรือไม่มี

ผลกระทบกับชาวบ้าน ที่จริง สภาฯ มีมติเห็นชอบการขอต่ออนุญาตให้ทุกปี แต่เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบ และตามที่กองช่างได้ชี้แจงว่ามีการเปลี่ยนผ่านผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ 
หมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านคนใหม่แล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ จึงอยากให้ทาง   
ท่าทรายมาเข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุมด้วย อีกประเด็นคือ หากในหมู่บ้านมีกิจกรรม
สาธารณะ (วัด โรงเรียน ที่สาธารณะ) อยากจะขอความช่วยเหลือจากทางท่าทราย 
เกี่ยวกับการขออนุเคราะห์ทราย ทางท่าทรายจะให้ความอนุเคราะห์อยู่หรือไม่  

นายชาญศักดิ์  วรรณเลิศ  
บ.เชียงแสนทรายงาม ทางท่าทรายให้ความอนุเคราะห์อยู่แล้วครับ 
สท.แสงทอง  อูปป้อ มีความเป็นห่วงหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อ คือ บ้านสันทรายกองงาม อยากสอบถามว่า 

หมู่บ้านมีผลกระทบเกี่ยวกับการดูดทรายหรือไม่ และอยากสอบถามที่ผู้จัดการแจ้งว่า
ช่วงนี้ท่าทรายมีปัญหาหลายอย่าง คือปัญหาอะไร ขอบคุณค่ะ 

นายชาญศักดิ์  วรรณเลิศ  
บ.เชียงแสนทรายงาม ขอชี้แจงว่า ปัญหาที่กล่าวถึง คือ ปัญหาเรือดูดทรายเสีย เรือรั่ว ตอนนี้ทรายที่ท่าทราย

ไม่มีเลย หากดูดทรายได้ จะแจ้งมาทางเทศบาลอีกที พร้อมให้ความช่วยเหลือเต็มที่ 
ประธานฯ  ขอเชิญ นายนัสพล ยะทาคำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ชี้แจงถึงผลกระทบที่มีต่อหมู่บ้าน 
นายนัสพล  ยะทาคำ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.10 การดูดทรายไม่มีปัญหาอะไรครับ และเวลามีกิจกรรมของทางหมู่บ้าน ก็ขอความ

อนุเคราะห์จากทางบริษัทให้ความช่วยเหลือด้วย ขอบคุณครับ 
นายประธานฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี

สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่
ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขออนุญาตดูดทราย ในแม่น้ำกก ของ บริษัท เชียงแสนทรายงาม จำกัด 
 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 8 คน) 
 
 
 
 



 
 

 หน้า  5  จาก  32  หน้า 
   
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ  4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอรับเงิน อุดหนุนสำนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท 

  ตามหนังสือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0021/ 
308 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา  
ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้แจ้ง ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมพิจารณา 
เลขานุการสภาฯ ๑. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  
  มาตรา 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแหพ้ืนที่มีหน้าที่ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแหพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น และมีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอําเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต

เทศบาลดังต่อไปนี้ 
 (๑)  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 (๒)  ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 
 (๓)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
 (๔)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 (๕)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
 (๖)  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
 (๗)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 (๘)  บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 (๙)  หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

 ๓. ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตน ดังนี้ 
 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประธานฯ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมพิจารณา     
ขอเชิญ นางสาวกัญญานัฐ  กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและ
ความจำเป็นให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 



 
 

 หน้า  6  จาก  32  หน้า 
 
หัวหน้าสำนักปลัด ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแซวได้รับหนังสือ ด่วนที่สุด สำนักงานป้องกันและบรรเทา  

สาธารณภัย จังหวัดเชียงราย หนังสือลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ส่งมายังเทศบาลฯ 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 แจ้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ โดยขอรับเงินอุดหนุน อปท.แห่งละ 50,000 บาท 
ทุกแห่งทั่วจังหวัดเชียงราย จึงนำเข้าที่ประชุมฯ เพ่ือขอความเห็นชอบก่อน ภายหลัง
จากที่ได้รับอนุมัติจากทางสภาฯ จะดำเนินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการในเรื่อง การจัดทำ MOU ต่อไป 

ประธานฯ ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใด
สอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 

หัวหน้าสำนักปลัด ขอชี้แจงเพ่ิมเติม เนื่องจากท่ีประชุมฯ เกิดข้อสงสัย 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
  ข้อ 3 “หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน” หมายความว่า 
  (๒) ส่วนราชการ ได้แก่ ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน  

   - ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย จัดเป็น
หน่วยงานราชการ 

  ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงาน    
ที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  (๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม ทุนสำรองเงินสะสมหรือเงินกู ้

   - ซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนเราได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ตั้ง
งบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน 

  ข้อ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงาน   
ที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดย   
ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ดังนี้ 

  (3) เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ไม่เกินร้อยละสาม 

   - ได้ตรวจสอบแล้ว ไม่เกินร้อยละสาม 

  ข้อ 8 หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 



 
 

 หน้า  7  จาก  32  หน้า 

 
  1) เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนซึ่งต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ

หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับ โดยแสดง
เหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการดังกล่าว 

  - ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย ไดเ้สนอมาแล้ว 

  (๒) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการ
ยกเว้นกรณีตามข้อ 7 ต้องมีงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบเพ่ือใช้จ่ายในการ
ดำเนินการโครงการขอรับเงินอุดหนุน ในกรณีเป็นโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตามจำแนกงบประมาณ ต้องมีงบประมาณสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ
ยี่สิบห้าของค่าใช้จ่ายโครงการ เว้นแต่กรณีเป็นนโยบายรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย 
ส่วนกรณีอ่ืนๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตามสถานะทางการคลัง 

  - เป็นนโยบายระดับประเทศ  
  - โอนลดจากค่าเดินทางไปราชการ ของแผนงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งมี

งบประมาณเพียงพอ 

  (3) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต้องดำเนินการตามโครงการเอง โดยไม่สามารถ
มอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนดำเนินการแทนได้” 

  ข้อ ๙ ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบันทึกข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงาน
ที่ขอรับเงินอุดหนุน 

  - ในการจัดทำบันทึกข้อตกลง เราจะกำหนดว่าหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ห้าม
ก่อหนี้ผูกพันหรือดำเนินการก่อนทำการอุดหนุน สำนักงานป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย จังหวัดเชียงราย ต้องดำเนินการขอเราก่อน ไม่สามารถดำเนินอบรมได้ 
หากเราไม่ทำการอุดหนุนก่อน 

  และกำหนดการฝึกอบรมตามแผนดำเนินการของสำนักงานป้องกันฯ จังหวัด
เชียงราย จะทำการฝึกอบรมของอำเภอเชียงแสน ในวันที่ 21-23 กันยายน 2563 
โดยดำเนินการเป็นภาพรวมทั้งอำเภอ ส่วนอำเภออ่ืนๆ ก็จะดำเนินการตามแผน 
เรียงลำดับกันไป 

ประธานฯ ตามท่ี หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใด       
มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน)  

 และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอรับเงินอุดหนุนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
จำนวน 50,000 บาท  

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 8 คน) 
 



 
 

 หน้า  8  จาก  32  หน้า 
 
ประธานฯ 4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแปลงคำชี้แจง จำนวน 1 รายการ ของ กองคลัง  
 เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 และ 

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

ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานฯ  เชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
นางสาวอดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
เลขานุการนายกฯ มอบหมายให้นางสาวพีรพรรณ วังมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการ 

ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นางสาวพีรพรรณ  วังมณี  
นักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องจากกองคลังได้มีพนักงานมาปฏิบัติงานเพิ่ม ทำให้ครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่จึงไม่เพียงพอต่อ

การปฏิบัติงาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่ ข้อความเดิม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ข้อความใหม่ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

1 - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งาน
บริหารงานทั่วไป/งบลงทุน/หมวดค่า
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โครงการจดัซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ  
1-3  จำนวน 2 ตัว  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป) 

2,000.- - แผนงานบริหารงานทั่วไป/ 
งานบริหารงานทั่วไป/งบลงทุน/หมวด
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ   
1 - 3  จำนวน 4 ตัว 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป) 

2,000.- 
 
 
 

 

ประธานฯ  ตามที่ นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านอ่ืนมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึง
ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 1-3 
 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้มาประชุม 8 คน 
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ประธานฯ  4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแปลงคำชี้แจง จำนวน 4 รายการ  
 ของ กองช่าง  
 1) โครงการขุดลอกหนองทราย บ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10 
 เชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
นางสาวอดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
เลขานุการนายกฯ มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม

พิจารณา 
นายชวลิตร์ จันทะรส  
ผู้อำนวยการกองช่าง เพ่ือเปลี่ยนแปลงพิกัดก่อนการดำเนินงานก่อสร้างให้ตรงกับพ้ืนที่หน้างานจริงที่สามารถ

ดำเนินการได้ เพ่ือให้การตรวจรับถูกต้องและตรงตามความต้องการของประชาชน   
ในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1 แผนพัฒนาเคหะและชุมชน เงินสะสม 2563 
โครงการขุดลอกหนองทราย 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือขุดลอกหนองทราย พร้อมขนทิ้ง 
เป้าหมาย : บ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10 ขนาด
พ้ืนที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 5,050.00 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 
2.00 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
10,100.00 ลบ.ม.พร้อมขนทิ้ง  
พิกัด N0619377 E2237537 
งบประมาณ 500,000 บาท 

แผนพัฒนาเคหะและชุมชน เงินสะสม 2563 
โครงการขุดลอกหนองทราย 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือขุดลอกหนองทราย พร้อมขนทิ้ง  
เป้าหมาย : บ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10 ขนาด
พ้ืนที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 5,050.00 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 
2.00 เมตร  มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
10,100.00 ลบ.ม.พร้อมขนทิ้ง  
พิกัด N0618749 E2236305 
งบประมาณ 500,000 บาท 

ประธานฯ  ตามที่ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านอ่ืนมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
(ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติ   
ที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการขุดลอกหนองทราย บ้านสันทรายกองงาม 
หมู่ที่ 10 

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้มาประชุม 8 คน 

 
ประธานฯ 2) โครงการขุดลอกหนองแซะ บ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10 
 เชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
นางสาวอดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
เลขานุการนายกฯ มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม

พิจารณา 
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นายชวลิตร์ จันทะรส  
ผู้อำนวยการกองช่าง เพ่ือเปลี่ยนแปลงพิกัดก่อนการดำเนินงานก่อสร้างให้ตรงกับพ้ืนที่หน้างานจริงที่สามารถ

ดำเนินการได้ เพ่ือให้การตรวจรับถูกต้องและตรงตามความต้องการของประชาชน   
ในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

2 แผนพัฒนาเคหะและชุมชน เงินสะสม 2563 
โครงการขุดลอกหนองแซะ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือขุดลอกหนองแซะ พร้อมขนทิ้ง 
เป้าหมาย : บ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10  
ขนาดพ้ืนที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 5,050.00 ตร.ม. 
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
10,100.00 ลบ.ม. พร้อมขนทิ้ง  
พิกัด N0618842 E2236305 
งบประมาณ 500,000 บาท 

แผนพัฒนาเคหะและชุมชน เงินสะสม 2563 
โครงการขุดลอกหนองแซะ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือขุดลอกหนองแซะ พร้อมขนทิ้ง 
เป้าหมาย : บ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10  
ขนาดพ้ืนที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 5,050.00 ตร.ม.  
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
10,100.00 ลบ.ม. พร้อมขนทิ้ง 
พิกัด N0619377 E2237537 
งบประมาณ 500,000 บาท 

ประธานฯ  ตามที่ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านอ่ืนมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
(ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติ   
ที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการขุดลอกหนองแซะ บ้านสันทรายกองงาม 
หมู่ที่ 10 

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้มาประชุม 8 คน 
 
 3) โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดียว 4 x 8 เมตร) บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 
 เชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
นางสาวอดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
เลขานุการนายกฯ มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม

พิจารณา 
นายชวลิตร์ จันทะรส  
ผู้อำนวยการกองช่าง เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของประชาชน บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 ตามประชาคมหมู่บ้าน

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 วันที่ 15 เมษายน 2563  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
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ที ่ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

3 แผนพัฒนาเคหะและชุมชน เทศบัญญัติ 2563 
โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน  
(เตาเดียว 4 x 8 เมตร) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน  
(เตาเดียว 4 x 8 เมตร) 
เป้าหมาย : หมู่ที่ 2 ณ ฌาปนสถาน 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร  
พิกดั N0626594 E2244041 

งบประมาณ 920,000 บาท 
(งบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านแซว จำนวน 
500,000 บาท ท่ีเหลือหมู่บ้านสมทบ จำนวน 
420,000 บาท) 

แผนพัฒนาเคหะและชุมชน เทศบัญญัติ 2563 
โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน        
(เตาเดียว 3 x 7 เมตร) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน 
(เตาเดียว 3 x 7 เมตร)  
เป้าหมาย : บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 ณ ฌาปนสถาน 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร  
พิกัด N0626594 E2244041 

งบประมาณ 500,000 บาท 
 

ประธานฯ  ตามที่ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านอ่ืนมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
(ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติ   
ที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดียว 
4x8 เมตร) บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้มาประชุม 8 คน 

 
ประธานฯ 4) โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดียว 4 x 8 เมตร) บ้านสวนดอก 

หมู่ที่ 8 
 เชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
นางสาวอดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
เลขานุการนายกฯ มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม

พิจารณา 
นายชวลิตร์ จันทะรส  
ผู้อำนวยการกองช่าง เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของประชาชน บ้านสวนดอก หมู่ที่ 8 ตามประชาคม

หมู่บ้านประจำวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ที ่ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

4 แผนพัฒนาเคหะและชุมชน เทศบัญญัติ 2563 
โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน            
(เตาเดียว 4 x 8 เมตร) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน 
(เตาเดียว 4 x 8 เมตร) 
เป้าหมาย : หมู่ที่ 8 ณ ฌาปนสถาน 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร  
พิกัด N0622770 E2244964 
 
งบประมาณ 920,000 บาท 
(งบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านแซว จำนวน 
500,000 บาท ท่ีเหลือหมู่บ้านสมทบ จำนวน 
420,000 บาท) 

แผนพัฒนาเคหะและชุมชน เทศบัญญัติ 2563 
โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน        
(เตาเดียว 3 x 7 เมตร) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน  
(เตาเดียว 3 x 7 เมตร)  
เป้าหมาย : บ้านสวนดอก หมู่ที่ 8 ณ ฌาปนสถาน 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร  
พิกัด N0622770 E2244964 
 
งบประมาณ 500,000 บาท 
 

ประธานฯ  ตามที่ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านอ่ืนมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
(ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติ  
ที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดียว 
4x8 เมตร) บ้านสวนดอก หมู่ที่ 8 

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้มาประชุม 8 คน 
 
ประธานฯ 4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแปลงคำชี้แจง จำนวน 1 รายการ  

ของ กองสาธารณสุข 
ประธานฯ  เชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
นางสาวอดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
เลขานุการนายกฯ มอบหมายให้นางสาวกัญญานัฐ  กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นางสาวกัญญานัฐ  กระทง  
หัวหน้าสำนักปลัด มีโครงการตรวจเทสน้ำในเทศบัญญัติในเทศบัญญัติฯ ประจำปี 2563 หน้า 111   

ตั้งไว้ 30,000 บาท แต่เนื่องจากอัตราค่าบริการตรวจของหน่วยตรวจเทสน้ำเพ่ิมสูงขึ้น 
จึงทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใน
ครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ที ่ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1 แผนงานสาธารณสุข 
โครงการตรวจเทสน้ำ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำเสีย 
 
เป้าหมาย : หมู่ที่ 1 - 15 
งบประมาณ 30,000 บาท 

แผนงานสาธารณสุข 
โครงการตรวจเทสน้ำ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจเทสน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชน 
และแก้ไขปัญหาจากน้ำในชุมชนที่เกิดปัญหา 
เป้าหมาย : หมู่ที่ 1 – 15 และชุมชนที่ใช้น้ำอุปโภคบริโภค 
งบประมาณ 40,000 บาท 

ประธานฯ  ตามที่ หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านอ่ืนมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
(ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติ   
ที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการตรวจเทสน้ำ 
 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้มาประชุม 8 คน 
 
ประธานฯ 4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่     

ของสำนักปลัด จำนวน 8 รายการ  
ประธานฯ มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 และ 

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

ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานฯ ๑) โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน 
   เชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
นางสาวอดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
เลขานุการนายกฯ มอบหมายให้นางสาวกัญญานัฐ  กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผล

และความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นางสาวกัญญานัฐ  กระทง  
หัวหน้าสำนักปลัด เนื่องจากในระยะเวลา 2 ปี สำนักปลัดไม่มีรถจักรยานยนต์ในการส่งเอกสาร ต้องขอ

ใช้รถกองอ่ืน และรถคันเดิม ชำรุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้ เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่
ชำรุดเสียหาย และเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติงานด้านการรับ-
ส่งเอกสารภายในตำบลบ้านแซว จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  



 
 

หน้า  14  จาก  32  หน้า 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 
รายการ บาท รายการ บาท 

๑ - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งบลงทุน/
ครุภัณฑ์/ครภุัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 
120 ซีซี จำนวน 1 คัน  
- เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 1 ลูกสูบ 
- กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 124.89 ซีซี 
- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีปริมาณไม่น้อยกว่า 
5.4 ลิตร 
- ระบบเกียร์วน 4 ระดับ 
- สตาร์ทมือ + สตาร์ทเท้า 
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ต้องการใช้งบประมาณ 
จำนวน 54,700 บาท 

54,700.- - แผนงานการรักษาความสงบภายใน/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน/งบดำเนินงาน/ 
ค่าวัสดุ (หน้า 89)  
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ 
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน 
กุญแจล็อค เกียร์ น้ำมันเบรก ฯลฯ  
มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 
138,000 บาท 
 

54,700.- 

ประธานฯ  ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติ โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  โครงการจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน งบประมาณ 54,700 บาท 

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้มาประชุม 8 คน 
 

ประธานฯ 2) โครงการจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง 
   เชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
นางสาวอดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
เลขานุการนายกฯ มอบหมายให้นางสาวกัญญานัฐ  กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผล

และความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นางสาวกัญญานัฐ  กระทง  
หัวหน้าสำนักปลัด เพ่ือทดแทนตู้เย็นที่มีอยู่เดิมเนื่องจากตู้เย็นที่ใช้ในห้องครัวปัจจุบันเริ่มชำรุด ไม่สามารถ

เก็บความเย็นได้ เพราะซื้อมานานหลายปี จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 



 
 

 หน้า  15  จาก  32  หน้า 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
2 - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งบลงทุน/

ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
โครงการจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต  
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
ต้องการใช้งบประมาณ 
จำนวน 9,000 บาท 

9,000.- - แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน/งบดำเนินงาน/ค่าวัสดุ (หน้า 89) 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน กุญแจล็อค เกียร์ น้ำมันเบรก 
ฯลฯ มงีบประมาณคงเหลือ 83,300 บาท 

9,000.- 

ประธานฯ  ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อตู้เย็น 
ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 9,000 บาท 

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้มาประชุม 8 คน 
 
ประธานฯ 3) โครงการจัดซื้อเครื่องชงกาแฟพร้อมเครื่องบดกาแฟ จำนวน 1 เครื่อง 
   เชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
นางสาวอดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
เลขานุการนายกฯ มอบหมายให้นางสาวกัญญานัฐ  กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผล

และความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นางสาวกัญญานัฐ  กระทง  
หวัหน้าสำนักปลัด เพ่ือใช้สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักงานเทศบาล

ตำบลบ้านแซว และเพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
3 - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งบลงทุน/

ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
โครงการจัดซื้อเครื่องชงกาแฟพร้อม
เครื่องบดกาแฟ  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป) 
ต้องการใช้งบประมาณ 
จำนวน 3,000 บาท 

3,000.- - แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน/งบดำเนินงาน/ค่าวัสดุ (หน้า 89) 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัว
เทียน กุญแจล็อค เกียร์ น้ำมันเบรก ฯลฯ  
มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 74,300 บาท 

3,000.- 



 
 

 หน้า  16  จาก  32  หน้า 
 
ประธานฯ  ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   

เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่อง 
ชงกาแฟพร้อมเครื่องบดกาแฟ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 3,000 บาท 

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้มาประชุม 8 คน 
 
ประธานฯ 4) โครงการจัดซื้อเตารีด ไอน้ำ แบบพ่นไอน้ำและมีหม้อต้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง 
   เชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
นางสาวอดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
เลขานุการนายกฯ มอบหมายให้นางสาวกัญญานัฐ  กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผล

และความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นางสาวกัญญานัฐ  กระทง  
หัวหน้าสำนักปลัด เพ่ือใช้ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว และใช้ในการเตรียมงานรัฐพิธี จึงขอ

อนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
4 - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งบลงทุน/

ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
โครงการจัดซื้อเตารีด ไอน้ำ  
แบบพ่นไอน้ำและมีหม้อต้มน้ำ 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป) 
ต้องการใช้งบประมาณ 
จำนวน 1,500 บาท 
 
 

1,500.- - แผนงานการรักษาความสงบภายใน/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน/งบดำเนินงาน/ค่าวัสดุ  
(หน้า 89) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
      เพ่ือจ่ายเป็นคา่จัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน หัวเทียน กุญแจล็อค 
เกียร์ น้ำมันเบรก ฯลฯ  
มีงบประมาณคงเหลือ 71,300 บาท 

1,500.- 

ประธานฯ  ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเตารีด 
ไอน้ำ แบบพ่นไอน้ำและมีหม้อต้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 1,500 บาท 

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้มาประชุม 8 คน 
 
 



 
 

 หน้า  17  จาก  32  หน้า 
 
ประธานฯ 5) โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีห้องประชุม จำนวน 20 ตัว 
   เชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
นางสาวอดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
เลขานุการนายกฯ มอบหมายให้นางสาวกัญญานัฐ  กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผล

และความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นางสาวกัญญานัฐ  กระทง  
หัวหน้าสำนักปลัด เพ่ือปรับปรุงครุภัณฑ์ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแซวให้มีความเหมาะสมและ

สวยงาม เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนมากยิ่งขึ้น     
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
5 - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งบลงทุน/

ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีห้องประชุม         
จำนวน 20 ตัว 
- โครงสร้างทำจากวัสดุคงทนแข็งแรง 
- เบาะและพนักพิงเบาะหุ้มด้วยผ้าหรือหนัง 
- สามารถหมุนได้รอบตัว 
- มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
- สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 
กิโลกรัม 
- ความกว้างของเบาะนั่งไม่น้อยกว่า 47 ซม. 
- ความสูงตั้งแต่พ้ืนถึงพนักพิงหลัง 
ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร   
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป) 
ต้องการใช้งบประมาณ 
จำนวน 30,000 บาท 

30,000.- - แผนงานการรักษาความสงบภายใน/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน/ 
งบดำเนินงาน/ค่าใช้สอย  
(หน้า 89) 
1.4 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นในการจัดทำ
โครงการดังกล่าว ฯลฯ  
มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 
30,000 บาท 
 

30,000.- 

ประธานฯ  ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีห้อง
ประชุม จำนวน 20 ตัว งบประมาณ 54,700 บาท 

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้มาประชุม 8 คน 
 



 
 

 หน้า  18  จาก  32  หน้า 
 
ประธานฯ 6) โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 20 ที่นั่ง   
   เชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
นางสาวอดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
เลขานุการนายกฯ มอบหมายให้นางสาวกัญญานัฐ  กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผล

และความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นางสาวกัญญานัฐ  กระทง  
หัวหน้าสำนักปลัด เพ่ือปรับปรุงครุภัณฑ์ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแซวให้มีความเหมาะสมและ

สวยงาม เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนมากยิ่งขึ้น     
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
6 - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งบลงทุน/

ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 20 ที่นั่ง  
ประกอบด้วย 
- โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
150 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.  
จำนวน 2 ตัว 
- โต๊ะขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาวไม่
น้อยกว่า 225 ซม. สูงไม่น้อย กว่า 75 ซม. 
จำนวน 4 ตัว 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป) 
ต้องการใช้งบประมาณ 22,000 บาท 

22,000.- - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหาร
ทั่วไป/งบบุคลากร/เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) (หน้า 69)  
เงินเดือนพนักงาน 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของสำนักปลัด 
พร้อมเงินปรับปรุงประจำปีตาม
ตำแหน่ง จำนวน 12 อัตรา  
มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 
473,367.78  บาท 

22,000.- 

ประธานฯ  ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อโต๊ะ
ประชุม ขนาด 20 ที่นั่ง งบประมาณ 22,000 บาท 

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้มาประชุม 8 คน 
 
ประธานฯ 7) โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน ระดับ 6 จำนวน 3 ตัว    
 เชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
นางสาวอดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
เลขานุการนายกฯ มอบหมายให้นางสาวกัญญานัฐ  กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผล

และความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 



 
 

 หน้า  19  จาก  32  หน้า 
 
นางสาวกัญญานัฐ  กระทง  
หัวหน้าสำนักปลัด เพ่ือทดแทนเก้าอ้ีประจำตำแหน่งประธานสภาและเลขาสภาเทศบาล ตัวเดิมที่ชำรุด

เสียหาย (ในห้องประชุม) จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 
รายการ บาท รายการ บาท 

7 - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งบลงทุน/
ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน ระดับ 6 
จำนวน 3 ตัว  
- โครงสร้างทำจากวัสดุคงทนแข็งแรง 
- เบาะและพนักพิงเบาะหุ้มด้วยผ้าหรือ
หนัง 
- สามารถปรับระดับสูง – ต่ำได้         
- มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
- สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 
100 กิโลกรัม 
- ขนาดกว้าง 65.5 X ลึก 97 X สูง 94 
- 104 ซม. 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป) 
ต้องการใช้งบประมาณ 12,000 บาท 

12,000.- - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งาน
บริหารทั่วไป/งบบุคลากร/เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) (หน้า 69)  
เงินเดือนพนักงาน 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของสำนักปลัด 
พร้อมเงินปรับปรุงประจำปีตาม 
ตำแหน่ง จำนวน 12 อัตรา  
มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 
451,367.78 บาท 

12,000.- 

ประธานฯ  ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเก้าอ้ี
สำนักงาน ระดับ 6 จำนวน 3 ตัว งบประมาณ 12,000 บาท 

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้มาประชุม 8 คน 
 
ประธานฯ 8) อุดหนุนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  
 จำนวน 50,000 บาท    
   เชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
นางสาวอดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
เลขานุการนายกฯ มอบหมายให้นางสาวกัญญานัฐ  กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผล

และความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 



 
 

 หน้า  20  จาก  32  หน้า 

นางสาวกัญญานัฐ  กระทง  
หัวหน้าสำนักปลัด เพ่ืออุดหนุนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายตามโครงการ              

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
8 - แผนงานบริหารทั่วไป/งบเงินอุดหนุน/

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
     อุดหนุนสำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย   
   ตามโครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ต้องการใช้งบประมาณ 
จำนวน 50,000 บาท 

50,000.- - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน/งบดำเนินงาน/ 
ค่าใช้สอย (หน้า 88) 
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า  ที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
และค่า ลงทะเบียนต่างๆ หรืออ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   
มีงบประมาณคงเหลือ 50,000 บาท 

50,000.- 

ประธานฯ  ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ อุดหนุนสำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จำนวน 50,000 บาท    

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้มาประชุม 8 คน 
 
ประธานฯ  4.6พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติม               

จำนวน 1 รายการ ของกองคลัง   
 มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 และ 

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

ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 



 
 

 หน้า  21  จาก  32  หน้า 
 
ประธานฯ  เชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
นางสาวอดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
เลขานุการนายกฯ มอบหมายให้นางสาวพีรพรรณ วังมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ชี้แจง

เหตุผลและความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นางสาวพีรพรรณ  วังมณี  
นักวิชาการเงินและบัญชี สืบเนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้

ไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่าย กองคลังจึงจำเป็น ต้องขอโอนงบประมาณเพ่ิม จำนวน 
1,200 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่
โอนเพิ่มไปที่ โอนลดจาก 

รายการ บาท รายการ บาท 
1 - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน

ท่ัวไป/งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์
สำนักงาน 
โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 1-3 
จำนวน 4 ตัว 
ต้องการใช้งบประมาณ  1,200 บาท 

1,200.- - แผนบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/  
งบดำเนินงาน/หมวดค่าตอบแทน/ประเภท 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
(งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 5,000 บาท) 
หน้า 82    

1,200.- 
 
 
 
 

ประธานฯ  ตามที่ นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านอ่ืนมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว  
จึงขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ิมเติม โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ระดับ 1-3 
จำนวนงบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิม 1,200 บาท 

 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้มาประชุม 8 คน 
 
ประธานฯ 4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวน 10 โครงการ 
 เชิญเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5164 ลงวันที่ 2๙ 

สิงหาคม 256๒ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถนำเงินสะสมมาใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุน
การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ๕ ด้าน ประกอบด้วย  1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 4. ด้านส่งเสริม 



 
 

หน้า  ๒2  จาก  ๓2  หน้า 
  
เลขานุการสภาฯ การท่องเที่ยว และ 5. ด้านการศึกษา และอาศัยอำนาจตามความใน 58/1 ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย 
อนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายในการ
ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 และให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยคำนึงถึง
สถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น  

      แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
 ๑. ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๑.๑ ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่งสมทบ

กองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท แล้วนำไปหัก
รายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย เพ่ือ
พิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถนำไปใช้ได้ 

   ๑.๒ ก่อนจะนำเงินสะสมตามจำนวนในข้อ 1.1 ไปใช้ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกันเงินสำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และ
ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยให้คำนึงถึงสถานะทางการ
เงินการคลัง 

 ๒. กำหนดแนวทางดำเนินการเพ่ือให้องค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสม   
ไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 

   ๒.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับโครงการ ดังนี้ 

   ๒.๒.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น  
    - โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม การจราจร 

ระบบส่งน้ำเพ่ือการเกษตร ระบบไฟฟ้าชุมชน หอกระจายข่าว ระบบระบายน้ำเสียใน
ชุมชน ลานตากเพ่ือการเกษตร แหล่งกักเก็บน้ำ ระบบน้ำบาดาลเพ่ืออุปโภค -บริโภค 
ระบบการกำจัดขยะ 

    - โครงการขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืชและก่อสร้างฝาย เพ่ือป้องกัน
ภัยแล้ง 

    - โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร เช่น ธนาคารน้ำ
ใต้ดิน เป็นต้น 

    - โครงการก่อสร้างสนามกีฬา/สวนสาธารณะ 
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ประธานฯ  ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงกฎระเบียบ ขอเชิญเลขานายกเทศมนตรี ได้ชี้แจง

รายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม

พิจารณา 
ผู้อำนวยการกองช่าง เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และตรงตามความต้องการของ

ประชาชน จึงขอความเห็นชอบการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 256 3 
จำนวน 10 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่ โครงการ บ้าน/หมู่ที่ งบประมาณ 
(บาท) 

มติที่ประชุม 

1 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ท่อประปา 
PVC ขนาด 3 นิ้ว ยาว 1,250 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ พิกัด N2238131 E0628704 

บ้านห้วยกว๊าน 
หมู่ที่ 9 

170,000.- เห็นชอบ 
6 เสียง 

งดออกเสียง 
2 คน 

2 โครงการก่อสร้างหอถังสูง ลานสาธารณะหมู่บ้าน 
กว้าง  3.60  เมตร  ยาว  3.60 เมตร   
สูง 11.00 เมตร 
พิกัด N223325E0628435 

บ้านแม่แอบ 
หมู่ที่ 11 

380,000.- เห็นชอบ 
6 เสียง 

งดออกเสียง 
2 คน 

3 จัดซื้อปั้มหอยโข่ง ขนาด 5 แรง และมอเตอร์  
หอยโข่ง ขนาดท่อ 2 นิ้ว 220 โวลต์  
จำนวน 1 เครื่อง 

บ้านสันทรายกองงาม 
หมู่ที่ 10 

21,500.- เห็นชอบ 
6 เสียง 

งดออกเสียง 
2 คน 

4 จัดซื้อปั้มชัก 2 นิ้ว รวมแท่น และท่อพีวีซี  
ขนาด 2 นิ้ว  พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง 

บ้านสันทรายกองงาม 
หมู่ที่ 10 

28,500.- เห็นชอบ 
6 เสียง 

งดออกเสียง 
2 คน 

5 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิร์สซิเบิ้ล  
ขนาด 2 แรง ไฟ 220 โวลต์ ท่อออก 2 นิ้ว 
พร้อมท่อพีวีซี พร้อมอุปกรณ์ และตู้ควบคุม 
จำนวน 1 เครื่อง 

บ้านสันทรายกองงาม 
หมู่ที่ 10 

38,000.- เห็นชอบ 
6 เสียง 

งดออกเสียง 
2 คน 

6 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิร์สซิเบิ้ล  
ขนาด 1.5 แรง ไฟ 220 โวลต์ ท่อออก 1.5 นิ้ว 
พร้อมอุปกรณ์และตู้ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง  

บ้านสันทรายกองงาม 
หมู่ที่ 10 

27,000.- เห็นชอบ 
6 เสียง 

งดออกเสียง 
2 คน 

 



 
 

หน้า  ๒4  จาก  ๓2  หน้า 
 

ที ่ โครงการ บ้าน/หมู่ที่ 
งบประมาณ 

(บาท) 
มติที่ประชุม 

7 โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน (จากอ่าง 
ห้วยกว๊าน) ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
4 นิ้ว ยาว 3,000 เมตร                   
พิกัดหัว N2237793 E0624759 
พิกัดท้าย N2240173 E0623506 

บ้านแซวกลาง 
หมู่ที่ 14 

540,000.- เห็นชอบ 
6 เสียง 

งดออกเสียง 
2 คน 

8 โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน (จากอ่างห้วย
กว๊าน) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว  
ยาว 1,500 เมตร                   

บ้านหัวกว๊าน 
หมู่ที่ 15 

92,000.- เห็นชอบ 
6 เสียง 

งดออกเสียง 
2 คน 

9 โครงการระบบสูบน้ำเพ่ือช่วยเหลือสาธารณภัย
ตำบลบ้านแซว เพ่ือจัดทำระบบส่งน้ำเพ่ือ
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 

เทศบาลตำบล 
บ้านแซว 

หลังวัดบ้านแซวกลาง 
หมู่ที่ 14 

260,000.- เห็นชอบ 
6 เสียง 

งดออกเสียง 
2 คน 

10 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  
จำนวน 1 คัน 

เทศบาลตำบล 
บ้านแซว 

2,500,000.- เห็นชอบ 
6 เสียง 

งดออกเสียง 
2 คน 

 รวมขออนุมัติใช้เงินสะสมทั้งสิ้นจำนวน 4,057,000.-  

ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 
10 โครงการ ตามท่ีเสนอ 

 
ประธานฯ 4.8 พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง

หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 
มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ให้ที่ประชุมทราบ 

เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได้  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อ     
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง
นั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
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ประธานฯ  ขอเชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นางสาวอดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
เลขานุการนายกฯ ข้าพเจ้าขอเสนอต่อที่ประชุมสภาอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 สามวาระรวดเดียว 
ประธานฯ  ขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง   

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 สามวาระรวดเดียว หรือไม่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (8 เสียง) ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 สามวาระรวดเดียว 

ประธานฯ  วาระท่ีหนึ่ง พิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง   
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 

ประธานฯ  ขอเชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นางสาวอดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
เลขานุการนายกฯ ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแซว ได้รับแจ้งจากท้องถิ่นอำเภอเชียงแสนว่า จังหวัดเชียงราย 

แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การดำเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และได้แจ้งซักซ้อมแนว
ทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้ 

๑. สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุมให้ครบทุกพ้ืนที่ และนำเข้าข้อมูลดังกล่าว
ตามแบบท่ีกำหนด และรายงานให้จังหวัดทราบ 

๒. พิจารณาออกเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ
แมว ให้ครบทุกแห่ง 

๓. รายงานการดำเนินการ ตามแบบรายงานการดำเนินงานตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ผ่านแบบรายงานออนไลน์และเพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าว 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๑ จึงให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้ 

๑. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖3 ให้ดำเนินการตราเทศบัญญัติดังกล่าว 

๒. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเทศบัญญัติแล้ว ให้ปรับปรุงให้สอดคล้อง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบาลตำบลบ้านแซว ได้จัดทำ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและ
แมว พ.ศ. ๒๕๖3 เรียบร้อยแล้ว จึงขอชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
บ้านแซว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖3 ดังนี ้
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 บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ในการเสนอเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 
 
หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

 
เหตุผล 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพการของ
พ้ืนที่ในชุมชน   จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสุนัข และ
แมวเพ่ือประโยชน์ในการรักษา สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของ
ประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิดจาก
สุนัข และแมว สมควรกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว จึงตราเทศ
บัญญัตินี้ 

 
เทศบัญญตัิเทศบาลตำบลบ้านแซว 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอ่ยสุนัข และแมว 
พ.ศ. 2563 

   

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ (2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2510  ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาล
ตำบลบ้านแซว โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 
และแมว พ.ศ.2563” 

  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลบ้านแซว ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว แล้วเจ็ดวัน  

  ข้อ 3 ในกรณีที่มีเทศบัญญัติอื่นที่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติฉบับนี้ ให้ใช้เทศบัญญัติฉบับนี้แทน  

  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 

  “การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมว ให้เจริญเติบโต
และมีชีวิตอยู่ได้ในสถานท่ีเลี้ยงสัตว์  

  “การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานท่ี
เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว 
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  “สถานท่ีเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ท่ีขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอื่นที่ใช้ในการควบคุม
สัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดิน ซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ท่ีมีพื้นท่ีติดกันเป็นพ้ืนท่ีเดียว 

  “เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข และแมว ทั้งนี้ให้หมายความ
รวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ท่ีอยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมวด้วย 

  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตำบลบ้านแซว 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว 

  ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

  ข้อ 6 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น
หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว ให้พื้นที่ในเขตอำนาจของเทศบาลตำบลบ้านแซว ดังต่อไปนี้ เป็น
เขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

  6.๑ ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด ดังนี้ 
   6.1.1 ให้อาคารสำนักงานราชการ หรือ สถานที่ติดต่อราชการ เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข
และแมว โดยเด็ดขาด 

  6.๒ ให้พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแซว ทั้งหมดเป็นเขตการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ต้องอยู่ภายใต้
มาตรการ ดังนี้ 
   6.2.1 การขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว 
 (1) ให้เจ้าของสุนัข และแมวดำเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัว ที่อยู่ในครอบ-
ครองต่อเทศบาลตำบลบ้านแซว และรับบัตรประจำตัวสุนัข และแมว หรือสัญลักษณ์ หรือวิธีการอื่นใด ตามแบบท่ีเทศบาลตำบล
บ้านแซว กำหนด 
 (2) หากเจ้าของสุนัข และแมวต้องการมอบสุนัข และแมว หรือเปลี่ยนแปลงความเป็น
เจ้าของให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้งต่อเทศบาลตำบลบ้านแซว ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มอบสุนัข และแมว หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ความเป็นเจ้าของ เพื่อดำเนินการแก้ไขบัตรประจำตัวสุนัข และแมว หรือสัญลักษณ์ หรือวิธีการกำหนดระบุตัวตนของสุนัข และ
แมวอ่ืนใด 
 (3) ในกรณีที่มีสุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมวดำเนินการขึ้นทะเบียน
ภายใน 15 วัน และต้องจัดการให้สุนัข และแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า  
 (4) กรณีที่เจ้าของนำสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขตเทศบาลตำบล
บ้านแซว โดยถาวร หรือสุนัข และแมวท่ีอยู่ในครอบครองตาย เจ้าของสุนัข และแมว ต้องดำเนินการแจ้งให้เทศบาลตำบลบ้านแซว 
ทราบภายใน 15 วัน นับแต่มีการย้ายสุนัข และแมว ออกนอกเขตเทศบาลโดยถาวร  หรือวันท่ีสุนัข และแมวตาย 
   6.2.๒ การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
 (๑) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตว
แพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์  โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกต้อง
ดำเนินการเมื่อสุนัข และแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไป แต่ไม่เกินสี่เดือน และต้องจัดการให้ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป 
ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
 (๒)  หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข และแมวในครอบครองมี
อาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อเทศบาลตำบลบ้านแซว ภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมง เพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมโรค  
 (๓) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตามประกาศเขตกำหนดโรค-
ระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวทำการควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ สถานท่ีเลี้ยง จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 
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 6.2.๓ การควบคุมด้านสุขลักษณะ 
  (1) เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวให้เหมาะสมและดูแล
สถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
 (2) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ
หรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
 6.2.๔ การควบคุมเมื่อนำสุนัข และแมวออกนอกสถานท่ีเลี้ยงสัตว์   
 (1) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
ให้เจ้าของสุนัข และแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจำตัวสุนัข และแมว และต้องมีการควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อน
รำคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น 
    (2) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัขและแมว     
ในสถานท่ีหรือทางสาธารณะ หรือสถานท่ีอื่นใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 

  ข้อ 7  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ส่วนรายละเอียดต่างๆ ตามร่างเทศบัญญัติที่แจกให้ทุกท่าน มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ (ไม่มี) 

ประธานฯ  เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ
แมว พ.ศ.2563 หรือไม ่

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (8 เสียง) รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 

 
ประธานฯ  วาระท่ีสอง แปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมการ

เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 
ประธานฯ ตามมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการพิจารณา

ในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ ผมขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภามีสมาชิก
ท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามท่ีผม
เสนอ ผมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (8 เสียง)  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  

ประธานฯ เมื่อที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ซึ่งระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ เมื่อสภาพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ดำเนินการพิจารณาร่าง 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ
แมว พ.ศ.2563 ในวาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญพิจารณา  

ประธานคณะกรรมการ-  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติถือว่า 
แปรญัตติ   ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิม  
ประธานฯ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิม ผมขอมติที่ประชุม  
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มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (8 เสียง) ให้คงตามร่างเดิมผ่านการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 
วาระท่ี ๒ การแปรญัตติ 

 
ประธานฯ  วาระที่สาม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุม

การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 
 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ

แมว พ.ศ.2563 ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๑–๒ มาแล้ว วาระที่ ๓ ขั้นเห็นชอบ
ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๕๒ การพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ผมขอมติที่ประชุมครับ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (8 เสียง) ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 และให้เสนอนายอำเภอ 
เชียงแสนนำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เห็นชอบต่อไป 

 
ประธานฯ 4.9  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  

 วาระที่สอง คณะกรรมการแปรญัตติรายงานการแปรญัตติ  ตามที่สภาเทศบาล          
ได้มอบหมายในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
เลขานุการสภาฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

  ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการขอ
ลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
  คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง 
  ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
  ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
  (2) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
  ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา 
ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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  ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ   
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ
ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน 
  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ประธานฯ   ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายงานการแปรญัตติฯ ตามที่สภาเทศบาลแห่งนี้
ได้มอบหมายในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
2564 ในคราวการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผ่านมา 

สท.โขง  กันทะดง ตามท่ีสภาเทศบาลแห่งนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติ 
(ประธานคณะกรรม ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แล้วเสร็จภายใน  
การแปรญัตติ) 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 13 – 19 สิงหาคม 2563 โดยที่ประชุมสภาเทศบาล ได้กำหนด

ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ในวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแซว และคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 
09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแซวนั้น ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบ้านแซว หรือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ผู้ใดประสงค์ยื่นคำ
แปรญัตติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 แต่อย่างใด ซึ่ง
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมร่วมกันแล้ว มีมติเห็นชอบตามร่างเดิมที่ผู้ บริหาร
เทศบาลตำบลบ้านแซวเสนอมา ตามรายงานที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ส่งให้
ประธานสภาฯ ทราบล่วงหน้าแล้ว 

ประธานฯ   ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานนั้น ไม่มีผู้ใดขอเสนอคำแปรญัตติ 
 ดังนั้น จึงขอเข้าสู่วาระที่ 3 ให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบ 2564 ต่อไป 

ที่ประชุม ทราบ 
 

ประธานฯ 4.10 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 
                               วาระที่สาม การตราเปน็เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ 2564 
 ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
เลขานุการสภาฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
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   ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

 ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
ประธานฯ ตามที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมาย ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2564 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
2564 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวน 8 เสียง จากผู้มาประชุม 8 คน 

 

ประธานฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
  ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกทั้งสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งผู้นำหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ 

และประชาชนที่เข้าร่วมประชุม เสียสละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น   
ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตำบลบ้านแซวต่อไป และขอปิดการประชุม 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

 
(ลงชื่อ)            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 (นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง) 
               เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 
 

 
(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

             (นายสมยศ  จันทะรังษี) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต 1 
 

 

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นางอัมพรรณ์  แก้วดำ) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต 1 

 
(ลงชื่อ)   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    (นายเกรียงไกร  แซ่พ่าน) 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต 2 



 
 

หน้า  32  จาก  32  หน้า 
 

สภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่         

 
(ลงชื่อ)                            

                   (นายเกาว่า  แซ่ลี) 
        ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว   

 
 


