
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

วันที่ 1๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านแซว 

__________________________ 
 
ผู้มาประชุม  
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

 

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

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

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

 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม  
   

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

1 นางแสงเดือน  แซ่ผ่าน สมาชิกสภาฯ เขต ๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า  2  จาก ๒๒ หน้า 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
๑๘ 

นายค า  สุปัญโญ 
นายพงษ์นรินทร์  แก้วด า 
นายวัชรพงษ์ วัฒนาฟุ้ งเจริญ
นางสาวอดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
นางสาวกัญญานัฐ  กระทง 
นายชวลิตร์  จันทะรส 
นางพีรพรรณ วังมณี 
นางสาววิไลวรรณ  จันทาพูน 
นายวัธกร  วงค์ค าฝั้น 
นางสาวกันญาวีร์  สุขเกษม 
นายจักรพล  ขันใจ 
นายบุญยัง  ศรีจันทร์ 
นายอาคม  แก้วด า 
นายภิรมย์  จันทรังษี 
นายสมฤทธิ์  สุตะวงษ์ 
นายพีรพัฒน์  กิตติวรศรีสกุล 
นางสาวอังสนา   ดวงสถิต 
นายณรงค์  แก้วด า 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1
รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้อ านวยการกองชา่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชีฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ 
เจ้าพนักงานธุรการฯ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ 
 

ค า  สุปัญโญ 
พงษ์นรินทร ์ แก้วด า 
วัชรพงษ์ วัฒนาฟุ้งเจริญ 
อดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
กัญญานัฐ  กระทง 
ชวลิตร์  จันทะรส 
พีรพรรณ วังมณี 
วิไลวรรณ  จันทาพูน 
วัธกร  วงค์ค าฟั่น 
กันญาวีร์  สุขเกษม 
จักรพล  ขันใจ 
บุญยัง  ศรีจันทร์   
อาคม  แก้วด า 
ภิรมย์  จันทรังษี 
สมฤทธิ์  สุตะวงษ์ 
พีรพัฒน์  กิตติวรศรีสกุล 
อังสนา   ดวงสถิต 
ณรงค์  แก้วด า 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกคนเข้าห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภาเทศบาลต าบลว่า สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 
10 คน ครบองค์ประชุมแล้ว 

นายเกาว่า  แซ่ลี ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวว่า เมื่อครบ
องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

 
ระเบียบวาระ ที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  - ไม่มี 

ระเบียบวาระ ที่ 2 รับรองรายงานผลการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖๑ 
   เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ประธานสภาฯ  มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 



 
 

หน้า  3  จาก ๒๒ หน้า 
 
นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง 
เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่แล้วว่ามีข้อความ

ตอนใด ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จ านวน 10 เสียง  
 
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าพื้นที่ด าเนินการ และรับมอบ

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าโขง บ้านแซวกลาง หมู่ ๑๔ (ต่อเนื่อง
เข่ือนเดิมไปเหนือน้ า) 

  ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๑ ให้ด าเนินโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าโขง บ้านแซวกลาง หมู่ ๑๔ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมไป
เหนือน้ า) ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในวงเงิน ๖๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(หกสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยก าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ ๗๕๐ วัน 

  กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การด าเนินการ
ก่อสร้างส าเร็จลุล่วงได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเป็นการเตรียมความพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขอให้เทศบาลต าบลบ้าน
แซวพิจารณายืนยันเรื่องการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการก่อสร้าง และเมื่อ
โครงการก่อสร้างด าเนินการแล้วเสร็จ ยินดีรับมอบโครงการเพื่อใช้งานและดูแล
บ ารุงรักษาต่อไป  

ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการพัสดขุองหน่วยการบริหารราชการสว่น

ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 
  ข้อ 9  ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถ่ิน หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท า
ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอา
พัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ินนั้น 

ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีสมาชิกท่านใดมี
ความเห็นเป็นอย่างอื่นบ้าง เชิญครับ 

สท.กฤษฎา ทิวาค า ผมขอเสนอแนวคิดต่อสภาเทศบาล คือ ทางกรมโยธาธิการที่จะท าการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าโขง ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ผมเห็นว่าทางเทศบาลน่าจะมีส่วนร่วม
ในการดูแล แต่ไม่ควรมีส่วนในการซ่อมแซม เพราะใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก 
ขอบคุณครับ 



 
 

หน้า  ๔  จาก ๒๒ หน้า 
 
นายค า  สุปัญโญ 
นายกเทศมนตรี ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง คือในการก่อสร้างของหน่วยงาน

ภาครัฐที่เข้ามาด าเนินการภายในพื้นที่ต าบลบ้านแซว ต้องน าเข้าที่ ประชุมสภาฯ 
เพื่อให้ที่ประชุมเห็นชอบให้เข้ามาด าเนินการก่อน เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
งานก่อสร้าง ส่วนการรับมอบภายหลังจากการก่อสร้างเสร็จแล้ว ทางสภาฯ จะเห็นชอบ
รับมอบหรือไม่ ควรมาพิจารณาภายหลังอีกครั้ง ขอบคุณครับ  

สท.แสงทอง อูปป้อ ความจริงพื้นที่ก่อสร้าง คาบเกี่ยวหมู่ ๑๔ และ หมู่ ๑๕ ควรเขียนเพิ่มเติมด้วย และ
เห็นว่าการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าโขง ไม่กระทบกับชาวบ้านหรือทางวัด 
เพราะไม่ได้ก่อสร้างในพื้นที่ของชาวบ้านหรือวัด ขอบคุณค่ะ 

สท.โขง กันทะดง ความจริงก่อสร้างในเขตกรมเจ้าทา่อยู่แล้ว ในความเห็นของผม กรมโยธาธิการฯ  
เพียงแค่ขอความเห็นชอบให้เข้าพื้นที่ด าเนินการเท่านั้น ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติม คือ ในเอกสารประกอบมี ๒ ประเด็น คือ ขออนุญาตเข้าพื้นที่ด าเนินการ 
และรับมอบโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าโขง แต่ปัจจุบันโครงการฯ    
ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแค่การอนุญาตเข้าพื้นที่
ด าเนินการก่อน ส่วนการรับมอบโครงการจะพิจารณาภายหลังเสร็จสิ้นโครงการอีกที 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็น
อย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การขออนุญาตเข้าพื้นที่ด าเนินการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าโขง 
บ้านแซวกลาง หมู่ ๑๔ (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมไปเหนือน้ า) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ จ านวน 10 เสียง จากผู้มาประชุม 10 คน 
ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุญาตเข้าพื้นที่ด าเนินการ โครงการก่อสร้าง

เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าโขง บ้านแซวกลาง หมู่ ๑๔ (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมไปเหนือน้ า) 
 
ประธานสภาฯ ๓.๒  พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๑ 
   เชิญเลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
 



 
 

หน้า  ๕  จาก ๒๒ หน้า 
  
ประธานสภาฯ  ๓.๒.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กองช่าง จ านวน ๕ รายการ 
  ๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ ๑๒ งบประมาณ 

220,000 บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๙  
 ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงกาก่อสรา้งถนน คสล. ซอยอาข่า ขนาดความยาว

110.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน่้อยกว่า 
440.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

 ข้อความใหม ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอาข่า ขนาดความยาว 
138.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน่้อยกว่า 
414.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายกเทศมนตร ี มอบให้ นายชวลิตร์  จันทะรส ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง อธิบายรายละเอียดและ

เหตุผลความจ าเป็น 
นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองชา่ง เนื่องจาก สภาพหน้างานไม่สามารถท าการก่อสร้างตามขนาดทีก่ าหนดตั้งแตแ่รกได้    

จึงขอเปลี่ยนแปลงขนาด โดยการลดความกว้างและเพิ่มความยาว เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการตามโครงการได้ถูกต้องได้มาตรฐานตามแบบแปลน 

ประธานสภาฯ  ตามที่ผู้อ านวยการกองชา่ง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม     
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ จ านวน ๑๐ เสยีง จากผู้มาประชุม 1๐ คน 
ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 

ซอยอาข่า บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ ๑๒ ตามที่เสนอ 

ประธานสภาฯ  ๒)  โครงการปรับปรุงตอ่เติมหลังคา ระหว่างอาคาร ศพด. บ้านแซว หมูท่ี่ 1 
งบประมาณ ๑๗0,000 บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑   
หน้า ๑๑๑  

 ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคา ระหวา่งอาคาร ศพด. บ้านแซว 
หมู่ที่ 1 ทั้ง 2 ด้าน ขนาดความยาว 16.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร สูง 4.00 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านแซว 

 ข้อความใหม ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคา ระหวา่งอาคาร ศพด. บ้านแซว 
หมู่ที่ 1 ทั้ง 2 ด้าน ขนาดความยาว ๗.00 เมตร กว้าง ๓.๕0 เมตร สูง ๓.00 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านแซว 

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

 



 
 

หน้า  ๖  จาก ๒๒ หน้า 
 

นายกเทศมนตร ี มอบให้ นายชวลิตร์  จันทะรส ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง อธิบายรายละเอียดและ
เหตุผลความจ าเป็น 

นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองชา่ง เนื่องจาก สภาพหน้างานไม่สามารถท าการก่อสร้างตามขนาดทีก่ าหนดตั้งแตแ่รกได้     

จึงขอเปลี่ยนแปลงขนาด เพื่อให้สามารถด าเนินการตามโครงการได้ถูกต้อง และได้
มาตรฐานตามแบบแปลน 

ประธานสภาฯ  ตามที่ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ จ านวน ๑๐ เสยีง จากผู้มาประชุม 1๐ คน 
ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการปรับปรุงตอ่เติมหลังคา 

ระหว่างอาคาร ศพด. บ้านแซว หมู่ที่ 1 ตามที่เสนอ 

ประธานสภาฯ  ๓)  โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคา ระหว่างอาคาร ศพด. บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ ๔
งบประมาณ ๑๗0,000 บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑   
หน้า ๑๑๑  

 ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงต่อเตมิหลังคา ระหวา่งอาคาร ศพด.      
บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ ๔ ทั้ง 2 ดา้น ขนาดความยาว ๘.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร       
สูง 4.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านแซว 

 ข้อความใหม ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงต่อเตมิหลังคา ระหวา่งอาคาร ศพด.      
บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ ๔ ทั้ง 2 ดา้น ขนาดความยาว ๗.00 เมตร กว้าง ๓.๕0 เมตร        
สูง ๓.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านแซว 

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายกเทศมนตร ี มอบให้ นายชวลิตร์  จันทะรส ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง อธิบายรายละเอียดและ

เหตุผลความจ าเป็น 
นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองชา่ง เนื่องจาก สภาพหน้างานไม่สามารถท าการก่อสร้างตามขนาดทีก่ าหนดตั้งแตแ่รกได้     

จึงขอเปลี่ยนแปลงขนาด เพื่อให้สามารถด าเนินการตามโครงการได้ถูกต้อง และได้
มาตรฐานตามแบบแปลน 

ประธานสภาฯ  ตามที่ผู้อ านวยการกองชา่ง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม     
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ จ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม 1๐ คน 
ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการปรับปรุงตอ่เติมหลังคา 

ระหว่างอาคาร ศพด. บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ ๔ ตามที่เสนอ 
 
 



 
 

หน้า  ๗  จาก ๒๒ หน้า 
 
ประธานสภาฯ  ๔)  เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงแสน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ งบประมาณ ๕๐0,000 บาท ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๒  

 ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค สาขาเชียงแสน ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและตดิตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ พื้นที่บ้านแซว หมู่ที่ 1, บ้านสบกก หมู่ที่ 7, 
บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11 (ซอย 3, 7, 8, 10, 13, หน้าซอย 10) บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านแซว ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านแซว 

 ข้อความใหม ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค สาขาเชียงแสน ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและตดิตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ พื้นที่บ้านแซว หมู่ที่ 1, บ้านสบกก หมู่ที่ 7, 
บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11 (ซอย 3, 7, 8, 10, 13, หน้าซอย 10) บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 และ
บ้านเกาะผาค า หมู่ที ่6 ต าบลบ้านแซว ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านแซว  

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายกเทศมนตร ี มอบให้ นายชวลิตร์  จันทะรส ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง อธิบายรายละเอียดและ

เหตุผลความจ าเป็น 
นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองชา่ง เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้ไฟฟ้าในชุมชน และในครัวเรือน 

และได้รับความปลอดภัยในการสัญจรในยามวิกาล และเพื่อขยายเขตไฟฟา้ให้กับ
ระบบประปาขนาดใหญ่ให้ราษฎรบ้านเกาะผาค า หมู่ที่ 6 จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ในครั้งนื้ 

ประธานสภาฯ  ตามที่ผู้อ านวยการกองชา่ง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม     
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ จ านวน ๑๐ เสยีง จากผู้มาประชุม 1๐ คน 
ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เงินอุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 

สาขาเชียงแสน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและตดิตั้งระบบไฟฟา้สาธารณะตามที่เสนอ 

ประธานสภาฯ  ๕)  โครงการจัดซื้อท่อพีวีซี เพื่อขยายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่แอบ หมู่ ๑๑ 
งบประมาณ ๔๔0,000 บาท ตามแผนการใช้เงินสะสมประจ าปี ๒๕๖๑  

 ข้อความเดิม โครงการจดัซื้อท่อพีวีซี เพื่อขยายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่แอบ หมู่ ๑๑ ท่อขนาด 
๓ และ 4 นิ้ว ยาว 850 เมตร 

 ข้อความใหม ่ โครงการจดัซื้อท่อพีวีซี เพื่อขยายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่แอบ หมู่ ๑๑ ท่อขนาด 
3 และ 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ยาว 3,664 เมตร 

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายกเทศมนตร ี มอบให้ นายชวลิตร์  จันทะรส  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง อธิบายรายละเอียด

และเหตุผลความจ าเป็น 
 



 
 

หน้า  ๘  จาก ๒๒ หน้า 

นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองชา่ง เนื่องจากเป็นการประมาณการผดิพลาดของกองชา่ง จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในครั้งนี ้
ประธานสภาฯ  ตามที่ผู้อ านวยการกองชา่ง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น

เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม     
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ จ านวน ๑๐ เสยีง จากผู้มาประชุม 1๐ คน 
ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการจดัซื้อท่อพวีซีี เพื่อขยาย

ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่แอบ หมู่ ๑๑ ตามทีเ่สนอ 
 
ประธานสภาฯ  ๓.๒.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กองการศึกษา จ านวน ๑ รายการ   
  ๑)  โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด  งบประมาณ  ๓0,000 บาท ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๘๕  
 ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกลอ้งวงจรปิด จ านวน 12 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป  

เน่ืองจากไม่ได้ระบุในราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ 
 ข้อความใหม ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกลอ้งวงจรปิด จ านวน 12 ตัว พร้อมติดตั้ง ดว้ยวธิีสบืราคาจาก

ท้องตลาด  

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายกเทศมนตร ี มอบให้ นางสาวกัญญานฐั กระทง ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด รักษาการ ผู้อ านวยการ

กองการศึกษา อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็น 
นางสาวกัญญานัฐ กระทง 
หัวหน้าส านักปลัด  เน่ืองจากได้ไปสอบถามผู้รับจ้างแล้ว ไม่สามารถท าได้ในงบประมาณที่ตั้งไว ้และ

โครงการนี้ไม่ได้ก าหนดจดุติดตั้งไว้แน่นอน และระยะห่างจากจดุศูนย์กลางของกล้อง
แต่ละตัว มีความห่างมาก ซึ่งจะต้องเสียค่าใชจ้่ายของเพิ่มขึ้น และได้ท าการหารือกับ
ทางกรมบัญชีกลางวา่หากไม่ท าตามราคามาตรฐานที่ก าหนดไว้ได้หรือไม่ กรมบัญชีกลาง
แจ้งว่าท าได้ แตต่้องเป็นระบบเครือข่าย ทางกองการศกึษาจึงขอให้วาระนี้ตกไป     
ซึ่งจะน าไปตั้งงบประมาณใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป 

ประธานสภาฯ  ตามที่หัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น มีสมาชิกทา่นใดมคีวามเห็น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกทา่นใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบ จ านวน ๑๐ เสียง ผู้มาประชุม 1๐ คน 
ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการจดัซื้อกล้องวงจรปิด 

ตามที่เสนอ 
 
 
 



 
 

หน้า  ๙  จาก ๒๒ หน้า 
 
ประธานสภาฯ ๓.๓  พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 เชิญเลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 
  ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ที่ท า

ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใหเ้ป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  ๓.๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
กองช่าง จ านวน ๒ รายการ 

ประธานสภาฯ  ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแซว หมู่ 1  ซอย 11 
 

ท่ี โอนเพิ่มตั้งรายการใหม ่ โอนลด 
รายการ บาท รายการ บาท 

๑ - งบลงทุน  
ค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแซว หมู่ 
1 ซอย 11 ยาว 142.00  เมตร กว้าง 
4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือ
มพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 568.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

300,000.- - งบลงทุน  
ค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
บ้านแซว หมู่ 1 จ านวน 1 จุด 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย (หน้า 110)  
ยอดคงเหลือ 300,000 บาท 

300,000.- 

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายกเทศมนตร ี มอบให้ นายชวลิตร์  จันทะรส  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง อธิบายรายละเอียด

และเหตุผลความจ าเป็น 
นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองชา่ง เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการให้ตรงกับความตอ้งการของประชาชน บ้านแซว หมู่ที่ 1 

และแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน ให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
ในการเดินทางสัญจรภายในหมู่บ้าน 

ประธานสภาฯ  ตามที่ผู้อ านวยการกองชา่ง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม     
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ จ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม 1๐ คน 
ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านแซว หมู่ 1 ซอย 11 ตามที่เสนอ 
 



 
 

หน้า  ๑๐  จาก ๒๒ หน้า 

ประธานสภาฯ  ๒. โครงการจัดซื้อคีมย้ าหัวสายไฟ ย้ าหางปลา 

ท่ี 
โอนเพิ่มตั้งรายการใหม ่ โอนลด 
รายการ บาท รายการ บาท 

2 - ครภณัฑ์ คา่ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
โครงการจดัซื้อคีมย้ าหัวสายไฟ ย้ าหางปลา 
25 – 150 SQ.MM  ยาว 620 MM.  
จ านวน 1 อัน 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป) 

7,000.- - งบบุคลากร 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองชา่ง 
ยอดคงเหลือ 19,133.28 บาท 

7,000.- 
 
 

 
 

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายกเทศมนตร ี มอบให้ นายชวลิตร์  จันทะรส  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง อธิบายรายละเอียด

และเหตุผลความจ าเป็น 
นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองชา่ง เพื่อใช้ในงานการตดิตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลบ้านแซว 
ประธานสภาฯ  ตามที่ผู้อ านวยการกองชา่ง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น

เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม     
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ จ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม 1๐ คน 
ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการ

จัดซื้อคีมย้ าหัวสายไฟ ย้ าหางปลา ตามที่เสนอ 
 
ประธานสภาฯ ๓.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 เชิญเลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 
  ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง      

ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
 
 
 



 
 

หน้า  ๑๑  จาก ๒๒ หน้า 
 
ประธานสภาฯ  ๓.๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม        

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กองช่าง  จ านวน ๑ รายการ  
 

ท่ี 
โอนเพิ่มไปที่ โอนลดจาก 

รายการ (+) บาท รายการ (-) บาท 
๑ - เงินอุดหนุน  

เงินอุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
สาขาเชียงแสน ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าและติดตัง้ระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ พื้นที่บ้านแซว 
หมู่ที่ 1, บ้านสบกก หมูท่ี่ 7, บ้าน
แม่แอบ หมู่ที่ 11 (ซอย 3, 7, 8, 
10, 13, หน้าซอย 10) บ้านทุ่ง   
หมู่ที่ 2 และบ้านเกาะผาค า      
หมู่ที่ 6 หน้า ๑๑๒ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
720,000  บาท 

 
180,000.- 

- งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  
โครงการก่อสร้าง   โรงอาหาร ศพด.
บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 พรอ้มป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย หน้า 105  
ยอดคงเหลือ 180,000 บาท 

180,000.- 

 40,000.- - งบลงทุน 
ค่าบ ารุงรกัษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น 
รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร สถานีสูบ
น้ า และทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ของ
เทศบาล หน้า 104 ยอดเงินคงเหลือ 
74,100 บาท 

40,000.- 

 รวมโอนเพิ่มทั้งหมด 220,000.- รวมโอนลดทั้งหมด 220,000.- 

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายกเทศมนตร ี มอบให้ นายชวลิตร์  จันทะรส  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง อธิบายรายละเอียด

และเหตุผลความจ าเป็น 
นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองชา่ง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้ไฟฟ้าในชุมชน และในครัวเรือน 

และได้รับความปลอดภัยในการสัญจรในยามวิกาลด้วย และเพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้กับ
ระบบประปาขนาดใหญ่ให้ราษฎรบ้านเกาะผาค า หมู่ที่ 6 

ประธานสภาฯ  ตามที่ผู้อ านวยการกองชา่ง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม     
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ จ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม 1๐ คน 
ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค สาขาเชียงแสน ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าและติดตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ตามที่เสนอ 



 
 

หน้า  ๑๒  จาก ๒๒ หน้า 
 
ประธานสภาฯ  ๓.๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม        

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กองการศึกษา  จ านวน ๑ รายการ  
 

ท่ี 
รายการ โอนลดจาก 

รายการ (+) บาท รายการ (-) บาท 
1 -หมวดครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
โครงการจดัซื้อกล้องวงจรปิด 
หน้า 85 ยอดเงินคงเหลือ   
๓๐,000 บาท   
ต้องการเพิ่มอีก ๒๙,000 บาท 

๑๕,000.- -หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  โครงการจัดซือ้
เครื่องปรับอากาศ หน้า 85  

๑๕,000.- 

๑๔,000.- -หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่  โครงการจัดซื้อ
โทรทัศน์ LED หน้า  86  

๑๔,000.- 

 รวมโอนเพิ่มทั้งหมด ๒๙,000.- รวมโอนลดทั้งหมด ๒๙,000.- 

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายกเทศมนตร ี มอบให้ นางสาวกัญญานฐั กระทง ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด รักษาการ ผู้อ านวยการ

กองการศึกษา อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็น 
นางสาวกัญญานัฐ กระทง 
หัวหน้าส านักปลัด  เน่ืองจากได้ไปสอบถามผู้รับจ้างแล้ว ไม่สามารถท าได้ในงบประมาณที่ตั้งไว ้และ

โครงการนี้ไม่ได้ก าหนดจดุติดตั้งไว้แน่นอน และระยะห่างจากจดุศูนย์กลางของกล้อง
แต่ละตัว มีความห่างมาก ซึ่งจะต้องเสียค่าใชจ้่ายของเพิ่มขึ้น และได้ท าการหารือกับ
ทางกรมบัญชีกลางวา่หากไม่ท าตามราคามาตรฐานที่ก าหนดไว้ได้หรือไม่ กรมบัญชีกลาง
แจ้งว่าท าได้ แตต่้องเป็นระบบเครือข่าย ทางกองการศกึษาจึงขอให้วาระนี้ตกไป     
ซึ่งจะน าไปตั้งงบประมาณใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป 

ประธานสภาฯ  ตามที่หัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น มีสมาชิกทา่นใดมคีวามเห็น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกทา่นใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม       
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมตทิี่ประชุม 

มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบ จ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม 1๐ คน 
ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม ในหมวด    

ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด ตามที่เสนอ 

 

 

 



 
 

หน้า  ๑๓  จาก ๒๒ หน้า 
 
ประธานสภาฯ  ๓.๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ใน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ส านักปลัด  จ านวน ๒ รายการ  

ประธานสภาฯ  ๑. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่น ชนิดติดผนัง 18,000 BTU 

ท่ี 
รายการ โอนลดจาก 

รายการ (+) บาท รายการ (-) บาท 
1 - แผนงานบริหารงานทั่วไป  

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ครภุัณฑ์ส านักงาน 
โครงการจดัซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดติดผนัง 18,000 BTU 
จ านวน 1 เครื่อง ยอดเงินคงเหลือ    
18,000 บาท ต้องการเพิ่มอีก 3,000 บาท 

3,000.- -แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
งบบุคลากร เงินเดือน    
(ฝ่ายประจ า) ส านักปลัด 
ก่อนโอนคงเหลือ 
514,815.94 บาท 

3,000.- 

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายกเทศมนตร ี มอบให้ นางสาวกัญญานฐั กระทง ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อธิบายรายละเอียด

และเหตุผลความจ าเป็น 
นางสาวกัญญานัฐ กระทง 
หัวหน้าส านักปลัด  เน่ืองจากงบประมาณประจ าไม่เพียงพอต่อค่าใช้จา่ยในการปฏิบัติราชการ 
ประธานสภาฯ  ตามที่หัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น มีสมาชิกทา่นใดมคีวามเห็น

เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกทา่นใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ จ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม 1๐ คน 
ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการจดัซื้อเครือ่งปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด 
ติดผนัง 18,000 BTU ตามที่เสนอ 

ประธานสภาฯ  ๒. โครงการจัดซื้อล าโพง พร้อมไมค์เคลื่อนที่ 

ท่ี 
รายการ โอนลดจาก 

รายการ (+) บาท รายการ (-) บาท 
2 - แผนงานบริหารงานทั่วไป  

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ครภุัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ โครงการจัดซื้อล าโพง 
พร้อมไมค ์เคลื่อนที่ ยอดเงินคงเหลือ  
5,000 บาท ต้องการเพิม่อีก 8,000 บาท 

8,000.- - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งบบุคลากร เงินเดือน       
(ฝ่ายประจ า) ส านักปลัด 
ก่อนโอนคงเหลือ 
511,815.94 บาท 

8,000.- 

 รวมรายการทั้งหมด 11,000.- รวมโอนลดทั้งหมด 11,000.- 



 
 

หน้า  ๑๔  จาก ๒๒ หน้า 
 
ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายกเทศมนตร ี มอบให้ นางสาวกัญญานฐั กระทง ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อธิบายรายละเอียด

และเหตุผลความจ าเป็น 
นางสาวกัญญานัฐ กระทง 
หัวหน้าส านักปลัด  เน่ืองจากงบประมาณประจ าไม่เพียงพอต่อค่าใช้จา่ยในการปฏิบัติราชการ 
ประธานสภาฯ  ตามที่หัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น มีสมาชิกทา่นใดมคีวามเห็น

เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกทา่นใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ จ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม 1๐ คน 
ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการจดัซื้อล าโพง พร้อมไมค์เคลื่อนที่ ตามที่เสนอ 
 
ประธานสภาฯ ๓.๕ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

วาระที่ 1 (รับหลักการ) 
 ๑. การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ และลงมติ
ว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่ 
ขอให้เลขานุการสภาฯ ชีแ้จงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 
   ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และ

แก้ไขงบประมาณในชั้นตน้ แล้วเสนอต่อคณะผู้บรหิารท้องถิ่นเมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจา่ยเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บรหิารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที ่15 สิงหาคม 

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 
 มาตรา 62 จัตวา ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ตามมาตรา 62 ตรีวรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติ
จากนายกเทศมนตรีหากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดหรือมีมติ   
ไม่เห็นชอบในตราเทศบัญญัตินั้น ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 
 



 
 

หน้า  ๑๕  จาก ๒๒ หน้า 
 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชีแ้จงรายละเอียดรา่งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

256๒ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 256๒ เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย     
ที่เกี่ยวข้อง (ตามร่างงบประมาณฯ แนบท้าย) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ 256๒ วาระที่ 1 (รับหลักการ) ว่าควรจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร หรือจะมีการอภิปรายก่อนที่จะรับหลักการดังกล่าว  ขอให้  
ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณา และก่อนที่จะพิจารณาว่าจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
หรือไม่นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554  

ข้อ 48 ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ให้ประธานสภาท้องถ่ินน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ิน
เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด โดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อ
กรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล    
ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ 
ทั้งนี้ให้ด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถ่ินที่ไม่รับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถ่ินมีมติ
ไม่รับหลักการ 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตาม
วรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สามตามล าดับ 
วรรคสามแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 

  ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น  
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ ่น
จะต้องก าหนดวันระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที ่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ    
ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมี 

 



 
 

หน้า  ๑๖  จาก ๒๒ หน้า 
 
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลม
ใช้ตามแบบท้ายระเบียบน้ีในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณา
สามวาระรวดเดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่? ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมขอมติ       
ที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 256๒ วาระที่ 1 (รับหลักการ) โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างงบประมาณรายจ่ายฯ จ านวน ๙ เสียง  
งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม 10 คน 

ประธานสภาฯ              สรุปวา่ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งน้ีได้มีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัตงิบประมาณ 
รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 256๒ วาระที ่1 
 

ประธานสภาฯ ๒. การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ (เมื่อเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแลว้ 
เลขานุการฯ นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือเลือกประธานกรรมการแปรญัตติ) 

 ก่อนที่จะเสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตตริ่าง
เทศบัญญัติในครั้งนี้ กี่คน และจะเสนอใครบ้าง นัน้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554  
 ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ ๑) คณะกรรมการ
สามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน มีจ านวนไม่น้อย กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคล ที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
 ข้อ ๑๐๕ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้ 
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่ 
กิจการใน หน้าที่ของสภาท้องถิ่น ฯลฯ (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
 ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ ่น         
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล    
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ 
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น     
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้ไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุม 
มีมติเป็นอย่างอื่น และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 ข้อ ๑๒ วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มี 
การเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจ านวน ที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด ให้เลือกรองประธานคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภา
ท้องถ่ิน ในล าดับถัดไป โดยใช้วิธีการตามข้อ ๘ วรรคหนึ่งโดยอนุโลม แต่หากได้มีการ
เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้วปรากฏว่าได้คะแนน สูงสุดเท่ากันอีก 
ให้ประธานสภาท้องถ่ินออกเสียงชี้ขาด  



 
 

หน้า  ๑๗  จาก ๒๒ หน้า 
 
 ข้อ ๘ วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นฯ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน     
มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
โดยให้สมาชิกท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน 
และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล 
ของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม ประกาศคะแนน
ต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นฯ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่    
แปรญัตติร่างเทศบัญญัตใินครั้งนี้ กี่คน 

สท.กฤษฎา ทิวาค า ผมขอเสนอว่า ควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติ
ในครั้งนี้ จ านวน 3 คน 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สท.อัมพรรณ์  แก้วด า  ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.พนาไพร แซ่ฟุ้ง ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง 
 มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  
 ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น สรุปวา่ท่านสมาชิกทุกทา่นเห็นชอบ 
 กับข้อเสนอของท่าน สท.กฤษฎา ว่าควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   

ในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ จ านวน 3 คน 
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ 

โดยขอให้เสนอชื่อทีละคน เลือกคนที่ 1 ก่อน แล้วจึงเลือกคนถัดไป  
 ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที ่1 ขอเชิญครับ 
สท.แสงทอง อูปป้อ ขอเสนอ สท.สมศักดิ์ การนิทร์จินดา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ในการท าหน้าที่

แปรญัตติร่างเทศบัญญัตใินครั้งนี้ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สท.โขง กันทะดง ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.อัมพรรณ์ แกว้ด า ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง 
 มีท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

คนที่ 2 เชิญครับ 
สท.สมศักดิ ์การินทรจ์ินดา ขอเสนอ สท.เกรียงไกร แซ่พ่าน เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิคนที่ 2 ในการท าหน้าที่

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



 
 

หน้า  1๘  จาก ๒๒ หน้า 
 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

คนที่ 3 เชิญครับ 
สท.เลาอู แซ่ฟุ้ง ขอเสนอ สท.โขง กันทะดง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ในการท าหน้าที่แปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติในครั้งนี ้
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สท.สมศักดิ ์การินทรจ์ินดา ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.เกรียงไกร แซ่พ่าน ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นที่ควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม่ 

(ในที่ประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น) 
 ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับ

ข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกที่เสนอชื่อ สท.สมศักดิ์ การินทร์จินดา, สท.เกรียงไกร แซพ่่าน, 
สท.โขง กันทะดง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ในครั้งนี้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ ๓. การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 47 

เลขานุการสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2547 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 

   ข้อ 45 วรรค 2 งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไป 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดวันระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย” 

  ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงาน และบันทึกความเห็น
ยื่นต่อประธานสภาท้องถ่ินรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ    
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณี   
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย 
เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 



 
 

หน้า  ๑๙  จาก ๒๒ หน้า 
 

   ข้อ 115  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุมเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ตามก าหนดที่นัดหมาย ถ้าผู้แปรญัตติไม่มาชี้แจงตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาที 
นับแต่เวลาที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้เริ่มประชุมในวันนั้นให้ถือว่าผู้แปรญัตติ    
ได้ถอนค าแปรญัตตินั้นแล้ว เว้นแต่ผู้แปรญัตติจะมีความจ าเป็นที่ไม่อาจมาชี้แจงได้และ
การประชุมเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้น คณะกรรมการสภาทอ้งถิ่นจะรับพิจารณาค าแปรญัตติ
นั้นต่อไปก็ได้ 

ประธานสภาฯ ผมขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า ควรจะก าหนดระยะเวลาในการแปรญตัติกีว่ัน?   
ควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน? 

สท.สมยศ จันทรังษ ี ผมขอเสนอว่า ควรจะก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตตจิ านวน 3 วัน โดยก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญตัติในระหวา่งวันที ่1๖ – 1๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านแซว 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สท.โขง กันทะดง ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.แสงทอง อูปป้อ ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง 
 สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  
 ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบ      

กับข้อเสนอของท่านสท.สมยศ จันทรังษี ว่าควรก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ
จ านวน 3 วัน โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติใน
ระหว่างวันที่ 1๖ – 1๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านแซว 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ 
ประธานสภาฯ ๔.1 นัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมยัที่ 3 ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 25๖๑ เพื่อ

ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ วนัที.่.........
สิงหาคม 25๖๑ เวลา 09.30 น.  

สท.สมศักดิ ์การินทรจ์ินดา ผมได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการแปรญัตติทีส่ภาแห่งนี้ได้แต่งตั้งแล้ว ทั้ง 3 ท่าน 
 สรุปว่า ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ   

งบประมาณรายจ่ายฯ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 09.30 น. ณ. ห้องประชุม
เทศบาลต าบลบ้านแซว จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกและท่านผู้บริหารทุกท่านทราบ 

เลขานุการสภาฯ  ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติ ในวันที่ 1๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 09.30 น.   
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านแซว  



 
 

หน้า  ๒๐  จาก ๒๒ หน้า 

ประธานสภาฯ ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันอังคาร 
ที่ 2๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
บ้านแซว 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ  ๔.๒  การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ต าบลบ้านแซว (สปสช.) 
  ขอเชิญ นายวัธกร วงคค์ าฝั้น ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน รักษาการ 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
นายวัธกร วงค์ค าฝัน้ 
จพง.สาธารณสุขฯ  เนื่องด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต าบลบ้านแซว 

(สปสช.) ชุดปัจจุบัน จะหมดวาระลงในสิ้นเดือนกันยายน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองท้องถิ่นด าเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘ (๓) โดยต้องมีคณะกรรมการจากสมาชิกองค์กร
ปกครองท้องถิ่นที่สภามอบหมาย จ านวน ๒ ท่าน โดยขอให้สภามอบหมายคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแซวเพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต าบลบ้านแซว (สปสช.) 

    ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแซวที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต าบลบ้านแซว 
(สปสช.) คือ สท.สมยศ  จันทะรังษี และสท.อัมพรรณ์ แก้วด า 

ประธานสภาฯ  ตามที่นายวัธกร  วงค์ค าฝั้น ชี้แจง มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็น เชิญครับ     
ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม  มีมติเห็นควรคงคณะกรรมการฯ ตามเดิม คือ สท.สมยศ  จันทะรังษี และ สท.อัมพรรณ์ 
แก้วด า เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต าบล  
บ้านแซว (สปสช.) 

 
ประธานสภาฯ  ๔.๓ การก าหนดพื้นท่ีเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าธารทอง 
  ขอเชิญ นายบุญยัง ศรีจนัทร์ นักวชิาการป่าไม้ช านาญการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น 
นายบุญยัง  ศรีจันทร์ 
นักวิชาการป่าไม้ ชก.   ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตาม

นโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะก าหนดพื้นที่ที่มีสภาพ
ป่าอุดมสมบูรณ์ และมีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญและมีค่า ตลอดจนทิวทัศน์ที่สวยงาม
เป็นที่น่าสนใจให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อให้มีพื้นที่อนุรักษ์ร้อยละ ๒๕ ของเนื้อที่ประเทศ 



 
 

หน้า  ๒๑  จาก ๒๒ หน้า 
   
  ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-

๒๕๖๔) ดังนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงมีค าสั่งให้ข้าราชการ     
ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยควบคุมพื้นที่ที่จะประกาศให้เป็นป่าอนุรักษ์ และหัวหน้า
หน่วยควบคุมพื้นที่ที่จะผนวกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม  

    หน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าธารทอง มีพื้นที่
ที่จะด าเนินการส ารวจเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมในการก าหนดพื้นที่เป็นเขตห้ามล่า
สัตว์ป่า ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลแม่เงิน ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน และต าบล
ริมโขง ต าบลเวียง ต าบลสถาน อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รวมเนื้อที่ ๓๕,๗๖๐ ไร่ 
ทั้งนี้ ในการด าเนินการก าหนดพื้นที่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าต้องผ่านความเห็นชอบ    
จากที่ประชุมของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นวันนี้จึงขอความเห็น
จากที่ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ  ตามที่นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ชี้แจง มีสมาชกิท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
เชิญครับ 

สท.สมศักดิ์ การินทร์จินดา กระผมขอแสดงความคิดเห็นว่า หากการก าหนดพื้นที่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจะได้ผล
ควรมีพระราชบัญญัติอาวุธปืน ออกมาเป็นบางฉบับ หรือกฎหมายท้องถิ่นออกมา
บังคับใช้ เพราะอ าเภอเชียงแสน อ าเภอเชียงของเป็นพื้นที่ชายแดน จึงจ าเป็นต้องมี
อาวุธปืนติดตัวไว้ป้องกันตัว ขอบคุณครับ 

นักวิชาการป่าไม ้ชก. เรื่องนี้ก็เห็นด้วย เพราะบางพื้นที่ก็มีเยอะพอสมควร 
นายอาคม  แก้วด า 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ เนื่องจากต าบลบ้านแซวเป็นพื้นที่ชายแดน และเป็นพื้นที่ที่ยังมียาเสพตดิ จึงจ าเป็นต้องมี

อาวุธปืนตดิตัวไว้ป้องกันตัว และอยากสอบถามนักวิชาการป่าไมช้ านาญการว่า ในพื้นที่
ต าบลบ้านแซว มี ๑๕ หมู่บ้าน มีกี่หมู่บ้านที่จัดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และมีหมู่บ้านใด
ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมจดัเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ขอบคุณครับ 

นักวิชาการป่าไม ้ชก. ขณะนี้ยังไม่ได้เข้าร่วมประชุมกับทางหมู่บ้าน เพราะพื้นที่ที่ท าการส ารวจเป็นพื้นที่ป่า
ทั้งหมด พื้นที่ของต าบลบ้านแซว น่าจะอยู่บริเวณน้ าตกขุนน้ ายาบ  

นายพีรพัฒน์  กิตติวรศรีสกุล 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙ ขอแสดงความคิดเห็นว่า เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ไปประชุมท าความเข้าใจกับชาวบ้าน  

ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ เพราะกฎหมายบางเรื่องชาวบ้านยังไม่เข้าใจ อยากให้ไปชี้แจง
ท าความเข้าใจกับชาวบ้านก่อน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอความคดิเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ  
 ถ้าไม่มี ขอให้ที่ประชุมรบัทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่     
   ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกทั้งสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งผู้น าหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ 
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 และประชาชนที่เข้าร่วมประชุม เสียสละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิด เห็น   

ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต าบลบ้านแซวต่อไป และขอปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา   14.00 น. 

 

 
(ลงชื่อ)            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 (นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง) 
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว 
 
 

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสมศักดิ์  การินทร์จินดา) 

   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว  เขต 1 
 

 
(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

      (นางอัมพรรณ์  แก้วด า) 
   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว  เขต 1 

 
 

(ลงชื่อ)   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายเกรียงไกร  แซ่พ่าน) 

   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว  เขต 2 
 

สภาเทศบาลต าบลบ้านแซว ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 
 

(ลงชื่อ)                            
                 (นายเกาว่า  แซ่ลี) 

     ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว 
   
 
 
 


