
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 ประจ าปี 2561 

วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบ้านแซว 
__________________________ 

 
ผู้มาประชุม  
 

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

10 
11 

 

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

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

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

 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม  
   

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

1 นายเกาว่า  แซ่ลี        ประธานสภาเทศบาล ลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า  2  จาก ๑๙ หน้า 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
 

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

10 
11 
12 
13 

 

นายค า  สุปัญโญ 
นายพงษ์นรินทร์  แก้วด า 
นายวัชรพงษ์ วัฒนาฟุ้ งเจริญ
นางสาวกัญญานัฐ  กระทง 
นายชวลิตร์  จันทะรส 
นางพีรพรรณ วังมณี 
นางสาววิไลวรรณ  จันทาพูน 
นายวัธกร  วงค์ค าฝั้น 
นางสาวกันญาวีร์  สุขเกษม 
นายจักรพล  ขันใจ 
นายค าตั๋น  ทิวาค า 
นายนิรันดร์  กุณะ 
นางสาวอังสนา  ดวงสถิต 
 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1
รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒ 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้อ านวยการกองชา่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชีฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
เจา้พนักงานสาธารณสุขฯ 
เจ้าพนักงานธุรการฯ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
ก านันต าบลบ้านแซว 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1๑ 
 

ค า  สุปัญโญ 
พงษ์นรินทร ์ แก้วด า 
วัชรพงษ์ วัฒนาฟุ้งเจริญ 
กัญญานัฐ  กระทง 
ชวลิตร์  จันทะรส 
พีรพรรณ วังมณี 
วิไลวรรณ  จันทาพูน 
วัธกร  วงค์ค าฟั่น 
กันญาวีร์  สุขเกษม 
จักรพล  ขันใจ 
ค าตั๋น  ทิวาค า 
นิรันดร์  กุณะ 
อังสนา  ดวงสถิต 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

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

นายสมยศ  จันทรังษี รองประธานสภาเทศบาล เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวว่า เมื่อ
ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานที่ประชุม 1. การประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า (พ.ต.ท.)  
  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
เลขานุการสภาฯ  ด้วยจังหวัดเชียงรายได้ด าเนินการจัดสร้างอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า พ.ต.ท.   

ณ บ้านห้วยกว๊านเหนือ หมู่ที่ ๙ ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี ความกล้าหาญ และเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมือง     
ของ นายประหยัด สมานมิตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พลต ารวจโทศรีเดช 
ภูมิประหมัน อดีตผู้ก ากับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย และพลโทจ าเนียร มีสง่า 
อดีตผู้ช่วยหัวหน้ากองข่าว กองทัพภาคที่ ๓ โดยจังหวัดเชียงราย ก าหนดให้มีพิธี   
วางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถานฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑  

ที่ประชุม  รับทราบ  



 
 

 หน้า  3  จาก ๑๙ หน้า 
 
ประธานฯ ๒. แจ้งรายรับรายจ่ายจริง ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 25๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม 2561 
ประธานฯ  เชิญนายกเทศมนตรี ได้แจ้งรายรับรายจา่ยจริงใหท้ี่ประชุมได้รับทราบ 
นายค า  สุปัญโญ 
นายกเทศมนตร ี  มอบหมายให้นางสาวพรีพรรณ วังมณ ีต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชี้แจง 
นางสาวพีรพรรณ วังมณ ี  
นักวิชาการเงินและบัญชี แจ้งรายรับรายจ่ายจริง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25๖๐ ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2561 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
ที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระ ที่ 2 รับรองรายงานผลการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 
   เมื่อวันที่ 1๔ สิงหาคม ๒๕๖๑                       
ประธานฯ  มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 
เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่แล้วว่ามีข้อความ

ตอนใด ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จ านวน 10 เสียง  
 
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ 3.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุมัติกันเงินโครงการ ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน 2547 หมวด 5 การกันเงินข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวด      
คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจ าเปนจะต้องใชจาย
เงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่น
ไดอีกไมเกินระยะเวลาหน่ึงป 

  หากองคกรปกครองสวนท้องถิ่นยังมิไดด าเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือ
กรณีมีความจ าเปนต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ท าให ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหน่ึงปตอสภาทองถิ่นแล้วแตกรณี  

  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแล้ว หากไมได
ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาวใหเงินจ านวนนั้นตกเปนเงินสะสม 

 
 
 



 
 

 หน้า  ๔  จาก ๑๙ หน้า 
 
ประธานฯ  ๑. ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่อาคารส านักงานเทศบาล

ต าบลบ้านแซว จ านวนงบประมาณที่ขอกัน ตามโครงการ ๕๐๐,๐๐๐ บาท      
ตามเทศบัญญัติฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หน้า ๙๔ 

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

เหตุผลความจ าเป็น 
นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องจากเป็นโครงการที่ตั้งไว้ควบคู่กับโครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบล

บ้านแซว เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับพนักงานและประชาชนที่เข้ามารับบริการที่
ส านักงานเทศบาล แต่เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอาคารส านักงานฯ อยู่ในข้ันตอนการขอ
อนุญาตในการใช้พื้นที่อยู่ จึงยังไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้ ดังนั้น 
เพื่อไม่ให้งบประมาณตกไป จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติกันงบประมาณ
โครงการดังกล่าวไว้ ตามระเบียบ 

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

มติที่ประชุม เห็นชอบใหก้ันเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่อาคารส านักงานเทศบาลต าบล 
บ้านแซว จ านวน ๑๐ เสียง จากผู้มาประชุม 1๐ คน 

ประธานฯ  ๒. ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลต าบลบ้านแซว จ านวนงบประมาณที่ขอกัน ตามโครงการ ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
ตามเทศบัญญัติฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หน้า ๘๘ 

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

เหตุผลความจ าเป็น 
นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องจากเป็นโครงการที่ตั้งไว้ควบคู่กับโครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบล

บ้านแซว เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับพนักงานและประชาชนที่เข้ามารับบริการที่
ส านักงานเทศบาล แต่เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอาคารส านักงานฯ อยู่ในข้ันตอนการขอ
อนุญาตในการใช้พื้นที่อยู่ จึงยังไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้ ดังนั้น 
เพื่อไม่ให้งบประมาณตกไป จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติกันงบประมาณ
โครงการดังกล่าวไว้ ตามระเบียบ 

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

มติที่ประชุม เห็นชอบใหก้ันเงิน โครงการก่อสร้างอาคารป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาล
ต าบลบ้านแซว จ านวน ๑๐ เสียง จากผู้มาประชมุ 1๐ คน 



 
 

 หน้า  ๕  จาก ๑๙ หน้า 
 
ประธานฯ ๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุมัติกันเงินโครงการ ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
ประธานฯ  ๑. ขออนุมัติกันเงินโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน

เทศบาลต าบลบ้านแซว จ านวนงบประมาณที่ขอกัน ตามโครงการ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ตามเทศบัญญัติฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า ๘๘ 

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

เหตุผลความจ าเป็น 
นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนงานการศึกษา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุง 

รักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งงบประมาณดังกล่าวเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น จากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองช่าง
ได้รับบันทึกแจ้งขอให้ออกแบบและประมาณการตามความต้องการของทางโรงเรียน
เทศบาลแล้ว ก็ได้รีบด าเนินการโดย แบบแปลน ประมาณราคา อยู่ในข้ันตอนการเสนอ
ผู้บริหารอยู่ ขอบคุณครับ 

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

มติที่ประชุม เห็นชอบใหก้ันเงินโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรยีนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว จ านวน ๑๐ เสียง จากผู้มาประชมุ 1๐ คน 

ประธานฯ  ๒. ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างหลังคาครอบลานอเนกประสงค์ บ้านหัวกว๊าน 
หมู่ที่ ๑๕ จ านวนงบประมาณที่ขอกัน ตามโครงการ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ตามเทศบัญญัติฯ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๖ 

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

เหตุผลความจ าเป็น 
นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ซึ่งการก่อสร้างอาคารสาธารณะจ าเป็นต้องมีแบบรูป
รายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร 

  ระดับสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ และอยู่ในขั้นตอน
น าแบบให้วิศวกรตรวจพร้อมรับรอง และน าเสนอผู้บริหารภายในอาทิตย์นี ้ขอบคุณครับ 

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



 
 

 หน้า  ๖  จาก ๑๙ หน้า 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบใหก้ันเงินโครงการก่อสร้างหลังคาครอบลานอเนกประสงค์ บ้านหัวกว๊าน    

หมู่ที่ ๑๕ จ านวน ๑๐ เสยีง จากผู้มาประชุม 1๐ คน 

ประธานฯ  ๓. ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ ฌาปนสถาน         
บ้านสวนดอก หมู่ที่ ๘ จ านวนงบประมาณที่ขอกันตามโครงการ ๒๕๐,๐๐๐ บาท    
ตามเทศบัญญัติฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๖ 

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

เหตุผลความจ าเป็น 
นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ซึ่งการก่อสร้างอาคารสาธารณะจ าเป็นต้องมีแบบรูป
รายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร
ระดับสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ และอยู่ในขั้นตอน
น าแบบให้วิศวกรตรวจพร้อมรับรอง และน าเสนอผู้บริหารภายในอาทิตย์นี ้ขอบคุณครับ 

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

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กันเงินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ ฌาปนสถาน บ้านสวนดอก 
หมู่ที่ ๘ จ านวน ๑๐ เสียง จากผู้มาประชุม 1๐ คน 

ประธานฯ  ๔. ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสบกก หมู่ที่ ๗ 
จ านวนงบประมาณที่ขอกัน ตามโครงการ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตามเทศบัญญัติฯ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๖  

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

เหตุผลความจ าเป็น 
นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ซึ่งการก่อสร้างอาคารสาธารณะจ าเป็นต้องมีแบบรูป
รายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร
ระดับสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ และอยู่ในขั้นตอน
น าแบบให้วิศวกรตรวจพร้อมรับรอง และน าเสนอผู้บริหารภายในอาทิตย์นี ้ขอบคุณครับ 

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

 



 
 

 หน้า  ๗  จาก ๑๙ หน้า 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหก้ันเงินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสบกก หมู่ที ่๗    
จ านวน ๑๐ เสียง จากผูม้าประชุม 1๐ คน 

ประธานฯ  ๕. ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแซว ซอย 11 หมู่ที่ ๑ 
จ านวนงบประมาณที่ขอกัน ตามโครงการ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ได้รับอนุมัติ  
โอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จากสภาฯ ในคราวประชมุสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

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

เหตุผลความจ าเป็น 
นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองช่าง เน่ืองจากทางบ้านแซว หมู่ที่ ๑ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงโครงการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๑ จึงต้องด าเนินการตามขั้นตอน โดยการประชุม
ประชาคมต าบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี และขออนุมัติโอนงบประมาณ
ไปตั้งรายการใหม่ และเนื่องจากการก่อสร้างถนนถือเป็นสิ่งก่อสร้างสาธารณะ เหมือนกับ
งานอาคารจ าเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรระดับสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ.๒๕๕๐ 
โดยโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแซว ซอย 11 หมู่ที่ ๑ อยู่ในระหว่างการท าแบบแปลน 
ประมาณราคา เพื่อไม่ให้งบประมาณตกไป จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติ 
กันงบประมาณโครงการดังกล่าวไว้ ตามระเบียบ ขอบคุณครับ 

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

มติที่ประชุม เห็นชอบใหก้ันเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแซว ซอย 11 หมู่ที่ ๑         
จ านวน ๑๐ เสียง จากผูม้าประชุม 1๐ คน 

ประธานฯ  ๖. ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างลาน คสล. เพื่อตากพืชผลทางการเกษตร 
บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 จ านวนงบประมาณที่ขอกัน ตามโครงการ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ตามที่
ได้รับอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จากสภาฯ ในคราวประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

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

เหตุผลความจ าเป็น 
นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องจากทางบ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงโครงการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๑ จึงต้องด าเนินการตามขั้นตอน โดยการประชุม
ประชาคมต าบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี และขออนุมัติโอนงบประมาณ 



 
 

 หน้า  ๘  จาก ๑๙ หน้า 
 

  ไปตั้งรายการใหม่ โดยโครงการก่อสร้างลาน คสล. เพื่อตากพืชผลทางการเกษตร บ้านทุ่ง 
หมู่ที่ 2 อยู่ในขั้นตอนการน าแบบแปลน ประมาณราคา เสนอผู้บริหาร เพื่อไม่ให้
งบประมาณตกไป จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติ กันงบประมาณโครงการ
ดังกล่าวไว้ ตามระเบียบ ขอบคุณครับ 

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

มติที่ประชุม เห็นชอบใหก้ันเงินโครงการก่อสร้างลาน คสล. เพือ่ตากพืชผลทางการเกษตร บ้านทุ่ง 
หมู่ที ่2 จ านวน ๑๐ เสียง จากผู้มาประชุม 1๐ คน 

ประธานฯ  ๗. ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง ซอย 10 หมู่ที่ ๕ 
จ านวนงบประมาณที่ขอกัน ตามโครงการ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตามที่ได้รับอนุมัติ  
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จากสภาฯ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

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

เหตุผลความจ าเป็น 
นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองช่าง เน่ืองจากทางบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๕ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงโครงการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๑ จึงต้องด าเนินการตามขั้นตอน โดยการประชุม
ประชาคมต าบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี และขออนุมัติโอนงบประมาณ
ไปตั้งรายการใหม่ และเนื่องจากการก่อสร้างถนนถือเป็นสิ่งก่อสร้างสาธารณะ เหมือนกับ
งานอาคารจ าเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรระดับสามัญวศิวกร ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร
พ.ศ.๒๕๕๐ โดยโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง ซอย 10 หมู่ที่ ๕ อยู่ในขั้นตอน
การน าแบบแปลน ประมาณราคา เสนอผู้บริหาร เพื่อไม่ให้งบประมาณตกไป จึงขอให้
ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติ กันงบประมาณโครงการดังกล่าวไว้ ตามระเบียบ 
ขอบคุณครับ 

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

มติที่ประชุม เห็นชอบใหก้ันเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นป่าตึง ซอย 10 หมู่ที่ ๕      
จ านวน ๑๐ เสียง จากผูม้าประชุม 1๐ คน 

 
 
 



 
 

 หน้า  ๙  จาก ๑๙ หน้า 

ประธานฯ  ๘. ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง ซอย 10/1 หมู่ที่ ๕ 
จ านวนงบประมาณที่ขอกัน ตามโครงการ ๘๐,๐๐๐ บาท ตามที่ได้รับอนุมัติ    
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จากสภาฯ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

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

เหตุผลความจ าเป็น 
นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองช่าง เน่ืองจากทางบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๕ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงโครงการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๑ จึงต้องด าเนินการตามขั้นตอน โดยการประชุม
ประชาคมต าบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี และขออนุมัติโอนงบประมาณ
ไปตั้งรายการใหม่ และเนื่องจากการก่อสร้างถนนถือเป็นสิ่งก่อสร้างสาธารณะ เหมือนกับ
งานอาคารจ าเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรระดับสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
วิศวกร พ.ศ.๒๕๕๐ โดยโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง ซอย 10/1 หมู่ที่ ๕  
อยู่ในข้ันตอนการน าแบบแปลน ประมาณราคา เสนอผู้บริหาร เพื่อไม่ให้งบประมาณ
ตกไป จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติ กันงบประมาณโครงการดังกล่าวไว้ 
ตามระเบียบ ขอบคุณครับ 

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

มติที่ประชุม เห็นชอบใหก้ันเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง ซอย 10/1 หมู่ที ่๕     
จ านวน ๑๐ เสียง จากผูม้าประชุม 1๐ คนเสนอ 

ประธานฯ   ๙. ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง ซอย 13 หมู่ที่ ๕ 
จ านวนงบประมาณที่ขอกัน ตามโครงการ ๖๔,๐๐๐ บาท ตามที่ได้รับอนุมัติโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จากสภาฯ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

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

เหตุผลความจ าเป็น 
นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองช่าง เน่ืองจากทางบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๕ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงโครงการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๑ จึงต้องด าเนินการตามขั้นตอน โดยการประชุม
ประชาคมต าบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี และขออนุมัติโอนงบประมาณ
ไปตั้งรายการใหม่ และเนื่องจากการก่อสร้างถนนถือเป็นสิ่งก่อสร้างสาธารณะ เหมือนกับ
งานอาคารจ าเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับ  



 
 

 หน้า  ๑๐  จาก ๑๙ หน้า 
 
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรระดับสามัญวศิวกร ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร 

พ.ศ.๒๕๕๐ โดยโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง ซอย 13 หมู่ที่ ๕ อยู่ในขั้นตอน
การน าแบบแปลน ประมาณราคา เสนอผู้บริหาร เพื่อไม่ให้งบประมาณตกไป จึงขอให้
ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติ กันงบประมาณโครงการดังกล่าวไว้ ตามระเบียบ 
ขอบคุณครับ 

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

มติที่ประชุม เห็นชอบใหก้ันเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง ซอย 13 หมู่ที่ ๕  
 จ านวน ๑๐ เสียง จากผู้มาประชุม 1๐ คน 

ประธานฯ  ๑๐. ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง ซอยจ าไฮ หมู่ที่ ๕ 
จ านวนงบประมาณที่ขอกัน ตามโครงการ ๘๖,๐๐๐ บาท ตามที่ได้รับอนุมัติโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จากสภาฯ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

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

เหตุผลความจ าเป็น 
นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองช่าง เน่ืองจากทางบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๕ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงโครงการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๑ จึงต้องด าเนินการตามขั้นตอน โดยการประชุม
ประชาคมต าบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี และขออนุมัติโอนงบประมาณ
ไปตั้งรายการใหม่ และเนื่องจากการก่อสร้างถนนถือเป็นสิ่งก่อสร้างสาธารณะ เหมือนกับ
งานอาคารจ าเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรระดับสามัญวศิวกร ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร 
พ.ศ.๒๕๕๐ โดยโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง ซอยจ าไฮ หมู่ที่ ๕ อยู่ในขั้นตอน
การน าแบบแปลน ประมาณราคา เสนอผู้บริหาร เพื่อไม่ให้งบประมาณตกไป จึงขอให้
ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติ กันงบประมาณโครงการดังกล่าวไว้ ตามระเบียบ 
ขอบคุณครับ 

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

มติที่ประชุม เห็นชอบใหก้ันเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง ซอยจ าไฮ หมู่ที่ ๕ 
  จ านวน ๑๐ เสียง จากผูม้าประชุม 1๐ คน 
 

 



 
 

 หน้า  ๑๑  จาก ๑๙ หน้า 

ประธานฯ  ๑๑. ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อย ซอยอาข่า 
หมู่ที่ ๑๒ จ านวนงบประมาณที่ขอกัน ตามโครงการ ๒๒๐,๐๐๐ บาท ตามเทศบัญญัติฯ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๙    

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

เหตุผลความจ าเป็น 
นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องจากค าชี้แจงระบุรายละเอียดปริมาณงานไว้ไม่ถูกต้อง จึงต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี เดิมที่ได้บรรจุไว้ และต้องด าเนินการขออนุมัติจากสภาฯ  
เพื่อขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ 
พิจารณาอนุมัติกันงบประมาณโครงการดังกล่าวไว้ ตามระเบียบ ขอบคุณครับ 

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

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กันเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อย ซอยอาข่า หมู่ที่ ๑๒ 
จ านวน ๑๐ เสียง จากผู้มาประชุม 1๐ คน 

ประธานฯ  ๑๒. ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยข่อยหล่อย ซอยกลาง 
บ้านใหม่ศิริพัฒนา หมู่ ๑๒ จ านวนงบประมาณที่ขอกัน ตามโครงการ ๒๓๙,๐๐๐ บาท 
ตามเทศบัญญัติฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๙ 

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

เหตุผลความจ าเป็น 
นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องจากค าชี้แจงระบุรายละเอียดปริมาณงานไว้ไม่ถูกต้อง จึงต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี เดิมที่ได้บรรจุไว้ และต้องด าเนินการขออนุมัติจากสภาฯ  
เพื่อขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ 
พิจารณาอนุมัติกันงบประมาณโครงการดังกล่าวไว้ ตามระเบียบ ขอบคุณครับ 

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

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กันเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยข่อยหล่อย ซอยกลาง บ้านใหม่- 
ศิริพัฒนา หมู่ ๑๒ จ านวน ๑๐ เสียง จากผู้มาประชุม 1๐ คน 

 
 



 
 

 หน้า  ๑๒  จาก ๑๙ หน้า 
 
ประธานฯ  ๑๓. ขออนุมัติกันเงินโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาระหว่างอาคาร ศพด. บ้านแซว 

หมู่ที่ ๑ จ านวนงบประมาณที่ขอกัน ตามโครงการ ๑๗๐,๐๐๐ บาท  ตามเทศบัญญัติฯ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๑ 

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

เหตุผลความจ าเป็น 
นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องจากค าชี้แจงระบุรายละเอียดปริมาณงานไว้ไม่ถูกต้อง จึงต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี เดิมที่ได้บรรจุไว้ และต้องด าเนินการขออนุมัติจากสภาฯ  
เพื่อขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ 
พิจารณาอนุมัติกันงบประมาณโครงการดังกล่าวไว้ ตามระเบียบ ขอบคุณครับ 

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

มติที่ประชุม เห็นชอบใหก้ันเงินโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาระหว่างอาคาร ศพด. บ้านแซว   
 หมู่ที่ ๑ จ านวน ๑๐ เสียง จากผู้มาประชุม 1๐ คน 

ประธานฯ  ๑๔. ขออนุมัติกันเงินโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาระหว่างอาคาร ศพด.       
บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ ๔ จ านวนงบประมาณที่ขอกัน ตามโครงการ ๑๗๐,๐๐๐ บาท     
ตามเทศบัญญัติฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๑ 

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

เหตุผลความจ าเป็น 
นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องจากค าชี้แจงระบุรายละเอียดปริมาณงานไว้ไม่ถูกต้อง จึงต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี เดิมที่ได้บรรจุไว้ และต้องด าเนินการขออนุมัติจากสภาฯ  
เพื่อขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ 
พิจารณาอนุมัติกันงบประมาณโครงการดังกล่าวไว้ ตามระเบียบ ขอบคุณครับ 

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

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กันเงินโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาระหว่างอาคาร ศพด.บ้านห้วยเดื่อ  
หมู่ที่ ๔ จ านวน ๑๐ เสียง จากผู้มาประชุม 1๐ คน 

 



 
 

 หน้า  ๑๓  จาก ๑๙ หน้า 

ประธานฯ  ๑๕. ขออนุมัติกันเงินโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาระหว่างอาคาร ศพด.        
บ้านห้วยน้ าเย็น หมู่ที่ ๑๓ จ านวนงบประมาณที่ขอกัน ตามโครงการ ๔๐,๐๐๐ บาท  
ตามเทศบัญญัติฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๑ 

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

เหตุผลความจ าเป็น 
นายชวลิตร์  จันทะรส   
ผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องจากตอนที่กองช่างเข้าส ารวจและออกแบบก่อนน าโครงการเข้าบรรจุในเทศบัญญัติฯ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น ตัวอาคารที่จะท าการปรับปรุงต่อเติมของ ศพด.บ้านห้วยน้ าเย็น 
หมู่ที่ ๑๓ ยังมีโครงสร้างเหมือนเดิม แต่ต่อมาระหว่างปีงบประมาณ ทาง ศพด. ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน และได้ด าเนินการต่อเติมตัวอาคารออกไป 
ท าให้แบบแปลนที่ออกแบบไว้ตั้งแต่แรกไม่สามารถด าเนินการได้ กองช่างจึงท าการส ารวจ
และออกแบบใหม่ โดยแบบแปลน ประมาณราคา อยู่ในขั้นตอนการเสนอผู้บริหาร 
ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติกันงบประมาณโครงการดังกล่าวไว้ 
ตามระเบียบ ขอบคุณครับ 

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

มติที่ประชุม เห็นชอบใหก้ันเงินโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาระหว่างอาคาร ศพด.บ้านห้วยน้ าเย็น 
หมู่ที่ ๑๓ จ านวน ๑๐ เสยีง จากผู้มาประชุม 1๐ คน 

 
ประธานฯ 3.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้พ้ืนที่ก่อสร้างส านักงานเทศบาลต าบล

บ้านแซว ณ โรงเรียนบ้านสบกก หมู่ที่ ๗ ต าบลบ้านแซว 
ประธานฯ ตามที่ได้มีมติเห็นชอบขอใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแซว 

บริเวณที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ซึ่งอยู่ในเขต สปก. ระวาง/กลุ่ม 3156 จ านวน 
5 ไร่ 19 ตารางวา และบริเวณโรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านแซว  แต่เนื่องจากทั้ง ๒ 
พื้นที่ยังติดปัญหาหลายอย่าง จึงหาพื้นที่ก่อสร้างบริเวณอื่น มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ
ความคิดเห็น เชิญครับ 

สท.กฤษฎา ทิวาค า ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาต าบลบ้านแซว ทราบมาว่าเทศบาลต าบลบ้านแซว 
ยังหาพื้นที่ก่อสร้างเทศบาลที่เหมาะสมยังไม่ได้ ที่ประชุมฯ จึงเห็นชอบน าเสนอสถานที่
โรงเรียนบ้านสบกก หมู่ที่ ๗ ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดโดยรวมถึง ๗ ไร่ อีกทั้งยังเป็นจุดศูนย์กลาง
ต าบล เหมาะแก่การก่อสร้างส านักงานเทศบาล ขอบคุณครับ  

ประธานฯ ขอเชิญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ ชี้แจงเพิ่มเติม เชิญครับ 
นายนิรันดร์  กุณะ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ แต่เดิม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้ขอใช้พื้นที่โรงเรียน

บ้านสบกกเป็นที่ท าการ โดยทางผู้อ านวยการ กศน. ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 



 
 

 หน้า  ๑๔  จาก ๑๙ หน้า 
 
 และคณะครู ได้เข้ามาท าการประชาคมกับทางหมู่บ้านสบกก (ขณะนั้นโรงเรียนป่าตึงฯ 

เป็นผู้ดูแลโรงเรียนบ้านสบกกอยู่) และมติที่ประชุมประชาคม ได้อนุมัติให้ กศน. ใช้พื้นที่
โรงเรียนบ้านสบกกเป็นที่ท าการ โดยผู้อ านวยการ กศน. ได้ท าเรื่องขออนุญาตไปยัง
ส่วนกลาง แต่ทางหมู่บ้านไม่ทราบว่าได้รับอนุญาตหรือไม่ จึงขอให้ทางบริหารด าเนินการ
สอบถามว่าได้รับการอนุญาตหรือไม่ ซึ่งการขอใช้พื้นที่ก่อสร้างส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านแซว ณ โรงเรียนบ้านสบกก ในครั้งนี้ ทางหมู่บ้านไม่มีปัญหาใด เพื่อความเจริญ
ของหมู่บ้าน แต่ขอให้เข้ามาท าการประชาคมกับชาวบ้านก่อน ขอบคุณครับ 

ประธานฯ ขอเชิญ ก านันต าบลบ้านแซว ชี้แจงเพิ่มเติม เชิญครับ 
นายค าตั๋น ทิวาค า 
ก านันต าบลบ้านแซว ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับทางคณะกรรมการสถานศึกษา ทราบว่าเทศบาล

ต าบลบ้านแซว ยังหาพื้นที่ก่อสร้างเทศบาลที่เหมาะสมยังไม่ได้ จึงอยากให้ทางเทศบาล
ก่อสร้างในพื้นที่โรงเรียนบ้านสบกก โดยทางคณะกรรมการสถานศึกษาได้มีมติเห็นชอบ
ให้ท าการใช้พื้นที่ก่อสร้างส านักงานเทศบาลได้ แต่ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าตึงฯ ได้ชี้แจง
ว่าได้อนุญาตให้ กศน. ใช้พื้นที่อยู่ แต่หากทางเทศบาลจะก่อสร้างเทศบาลในพื้นที่นั้น 
ก็ท าได้ เป็นสิ่งที่ดี ที่มีทั้ง กศน. และส านักงานเทศบาลรวมอยู่ที่บ้านสบกก โดยให ้กศน. 
ตั้งที่ท าการอยู่บริเวณเดิม และให้ส านักงานเทศบาลตั้งทางทิศตะวันออก และให้ทาง
เทศบาลท าเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป 

ประธานฯ ขอเชิญ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแซว ชี้แจงเพิ่มเติม เชิญครับ 
นายค า สุปัญโญ 
นายกเทศมนตรี ตามที่ทุกท่านได้น าเสนอมา กระผมขอขอบพระคุณ และจะน าไปพิจารณาด าเนินการ

ต่อไป หากมีความคืบหน้าใด จะน าเรียนให้ทราบต่อไป ซึ่งการขอใช้พื้นที่ก่อสร้าง
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแซว ณ โรงเรียนบ้านสบกก หมู่ที่ ๗ ในครั้งนี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลบ้านแซวก่อน ดังนั้น จึงขอให้ทางสภาฯ พิจารณา
เห็นชอบการขอใช้พื้นที่ก่อสร้างส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแซว ณ โรงเรียนบ้านสบกก 
หมู่ที่ ๗ ขอบคุณครับ 

ประธานฯ มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เชิญครับ 
สท.โขง กันทะดง อยากให้ทบทวนและหาจุดร่วม เรื่องการก่อสร้างส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแซว 

โดยกระผมอยากให้ก่อสร้างเทศบาลในพื้นที่บ้านแซว เพราะชาวบ้านแซว ขอให้เหลือ
เทศบาลเป็นสมบัติชิ้นสุดท้าย เพราะไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ ารอย ดังเช่น สถานี
อนามัยกไ็ปอยู่บ้านสันทรายกองงาม หมู่ ๑๐ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคมก็ไปอยู่บ้านทุ่ง 
หมู่ ๒ และสถานีต ารวจภูธรต าบลบ้านแซวก็ไปอยู่บ้านปงของ ต าบลแม่เงิน จึงอยากให้
ทางบริหารคิดถึงชาวบ้านแซวด้วย ขอบคุณครับ 

สท.กฤษฎา ทิวาค า  ขอเสนอความเหน็เพิ่มเติมว่า ท าเลที่ตั้งส านักงานเทศบาล ณ โรงเรียนบ้านสบกก หมู่ ๗ 
เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมมาก เพราะมีถนนล้อมรอบ ถึง ๒ เส้นทาง หากเป็นช่วงเทศกาล
หรือมีกิจกรรม เช่น การเดินขบวน สามารถท าได้โดยไม่ท าให้เกิดปัญหาจราจร 
ขอบคุณครับ 



 
 

  หน้า  ๑๕  จาก ๑๙ หน้า 
 
ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น 

เป็นอย่างอื่น) ก่อนจะขอมติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย      
ที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงแนวทางการใช้ทีร่าชพัสดุในทางราชการ 
  การใช้ที่ราชพัสดใุนทางราชการ คือให้กระทรวง ทบวง กรม องค์การปกครอง

ท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นของรัฐ ต่างๆ ใช้ประโยชน์เป็นอาคารสถานที่
ราชการ เช่น เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการ ที่ท าการ ศาลากลางจังหวัด โรงเรียน โรงพยาบาล 
ที่ว่าการอ าเภอ สถานีต ารวจ และใช้ราชการทหาร เป็นต้น ซึ่ งเมื่อส่วนราชการใด
ต้องการใช้ที่ราชพัสดุก็สามารถด าเนินการขอใช้ที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ได้ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการประหยัดเงินงบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อที่ดินการขอใช้ที่ราชพัสดุ 
ด าเนินการ ดังนี้ กระทรวง ทบวง กรมองค์การปกครองท้องถ่ิน หรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์กรอื่นของรัฐ ประสงค์ขอใช้ ที่ราชพัสดุให้แจ้งการขอใช้ ดังนี้ 

  - ทีร่าชพัสดุในกรุงเทพมหานครให้แจ้งและท าความตกลงกับกรมธนารักษ์ 
  - ที่ราชพัสดุในจังหวัดอื่นให้แจ้งการขอใช้ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อได้รับ

ความยินยอมแล้ว ให้ท าความตกลงกับกรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์จะพิจารณาอนุญาต
ให้หน่วยงานที่ขอใช้ประโยชน์ในทางราชการในที่ราชพัสดุตามที่จ าเป็น และสมควร 
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าขอ ซึ่งอาจขยายก าหนดเวลาออกไปอีกแต่ต้อง
ไม่เกิน 90 วัน ถ้ามีเหตุอันควร และถ้ามีปัญหาในการพิจารณาก็จะให้คณะกรรมการ
ที่ราชพัสดุ วินิจฉัยชี้ชาด หากที่ราชพัสดุ ที่ขอใช้มีส่วนราชการครอบครองใช้ประโยชน์
อยู่ก่อน ให้ท าความตกลงกับส่วนราชการที่ครอบครองอยู่ก่อนแล้วแจ้งการขอใช้โดย
แนบหนังสือยินยอมของส่วนราชการไปด้วย เมื่อปลูกสร้างอาคารราชพัสดุในที่ดินให้
แจ้งให้ กรมธนารักษ์หรือส านักกรมธนารักษ์พื้นที่ที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนที่
ราชพัสดุนั้นตามแบบที่กรมธนารักษ์ ก าหนด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ปลูกสร้าง
เสร็จเพื่อด าเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

ประธานฯ  ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีสมาชกิทา่นใด       
มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น)       
ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบการขอใช้พื้นทีก่่อสรา้งส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแซว  
ณ โรงเรียนบ้านสบกก หมู่ที่ ๗ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอใช้ที่ราชพัสดุ   
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกฎหมาย ต่อไป จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ขอใช้พื้นที่ก่อสร้างส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแซว ณ  โรงเรียนบ้านสบกก 
หมู่ที่ ๗ ต าบลบ้านแซว จ านวน ๙ เสียง 

   งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม 1๐ คน 
 
 
 
 



 
 

 หน้า  ๑๖  จาก ๑๙ หน้า 
 
ประธานฯ 3.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน

ของบ้านห้วยกว๊าน หมู่ ๙ จ านวน ๒๓ คน ให้เข้าถึงและได้รับการศึกษา โดยการ
ช่วยเหลือรถรับส่งนักเรียนเพื่อให้เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต

เทศบาล ดังต่อไปนี้ (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 - ตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒  
  มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ

และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเองดังนี ้(๑๐) การสังคมสงเคราะห ์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส 

ประธานฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายค า  สุปัญโญ 
นายกเทศมนตรี ตามที่เทศบาลต าบลบ้านแซว ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านห้วยกว๊าน หมู่ที่ ๙ ขอความ

อนุเคราะห์ช่วยเหลือเด็กยากจนให้ได้รับการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนบ้านห้วยกว๊าน 
ได้ยุบลง ท าให้เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส จ านวน ๒๓ คน ขาดโอกาสทาง
การศึกษา เนื่องจากบ้านห้วยกว๊าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ท้ายสุด และห่างไกลจากสถานศึกษา 
แห่งอื่น ที่ประชุมประชาคมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลบ้านแซว 
ช่วยเหลือรถรับส่งนักเรียน เพื่อให้เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยมีเด็กนักเรียนระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๗ คน เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 
จ านวน ๘ คน และ เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน ๘ คน รวมทั้งสิ้น ๒๓ คน 

ประธานฯ  มีสมาชิกทา่นใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็น
อย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมตทิี่ประชุม  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ จ านวน ๑๐ เสยีง จากผู้มาประชุม 1๐ คน  
มติที่ประชุม เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจนของบ้านห้วยกว๊าน หมู่ ๙ 

จ านวน ๒๓ คน ให้เข้าถึงและได้รับการศึกษา โดยการช่วยเหลือรถรับส่งนักเรียนเพื่อให้
เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 จ านวน ๑๐ เสียง จากผู้มาประชุม 1๐ คน 
 
ประธานฯ ๓.๕  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 256๒ 

วาระที่ 2 คณะกรรมการแปรญัตติรายงานการแปรญัตติ ตามที่สภาเทศบาลได้มอบหมาย
ในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ประธานฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 



 
 

 หน้า  ๑๗  จาก ๑๙ หน้า 
 
เลขานุการสภาฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

  ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอ
ลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
  ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง 
  ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
  ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด
อย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
  (1) ดอกเบ้ียและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
  (2) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
  ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา 
ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
  ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน 
  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถ่ินด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ประธานฯ   ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายงานการแปรญัตติฯ ตามที่สภาเทศบาลแห่งนี้
ได้มอบหมายในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
256๒ ในคราวการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผ่านมา 

สท.โขง  กันทะดง ตามที่สภาเทศบาลแห่งนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติ 
(ประธานคณะกรรม ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 256๒ ให้แล้วเสร็จภายใน  
การแปรญัตติ) 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1๕-๒๑ สิงหาคม 256๑ โดยที่ประชุมสภาเทศบาล ได้ก าหนด

ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ในวันที่ 1๖-1๘ สิงหาคม 256๑ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 
16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านแซว และคณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนด
นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม 256๑ เวลา 09.30 น.   
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านแซวนั้น ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านแซว 
หรือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว ผู้ใดประสงค์ยื่นค าแปรญัตติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 256๒ แต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม 
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 ร่วมกันแล้ว มีมติเห็นชอบตามร่างเดิมที่ผู ้บริหารเทศบาลต าบลบ้านแซวเสนอมา   

ตามรายงานที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ส่งให้ประธานสภาฯ ทราบล่วงหน้าแล้ว 
ประธานฯ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานนั้น ไม่มีผู้ใดขอเสนอค าแปรญัตติ 
 ดังนั้น จึงขอเข้าสู่วาระที่ 3 ให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบ 256๒ ต่อไป 
ที่ประชุม ทราบ 
 
ประธานฯ ๓.๖ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 256๒ 
                              ในวาระที่ 3 การตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 256๒ 
ประธานฯ ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 256๒ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 256๒ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 256๒
จ านวน ๑๐ เสียง จากผูม้าประชุม ๑๐ คน 

 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องอื่นๆ  
ประธานฯ มี ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
นางสาวกัญญานัฐ  กระทง 
หัวหน้าส านักปลัด ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแซว จะด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ต าบลบ้านแซว : กิจกรรมรวมพลคนรักสุขภาพผู้สูงอายุ ประจ าปี ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพความเข้มแข็งและเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคี
ของกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบ้านแซว ส่วนราชการและองค์กรต่างๆ อีกทั้งยังเป็น
การส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ซึ่งจะด าเนิน
กิจกรรมในวันอาทิตย์ ที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่าตึง
พิทยานุกูล หมู่ที่ ๕ ต าบลบ้านแซว ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงและหารือการจัดกิจกรรมฯ ในวันพุธ ที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านแซว ขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่   
  ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกทั้งสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งผู้น าหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ 

และประชาชนที่เข้าร่วมประชุม เสียสละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น   
ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต าบลบ้านแซวต่อไป และขอปิดการประชุม 

เลิกประชุม เวลา 14.30 น. 
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(ลงชื่อ)            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 (นายธีรภาพ ยาวชิัยป้อง) 

              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  
 

(ลงชื่อ)                            
                   (นายเกาว่า  แซ่ลี) 

        ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว 
   
 
 
 


