
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ัง ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันจัพุธ ท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านแซว 

__________________________ 
 
ผู้มาประชุม  
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
9 
 

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

รองประธานสภาท้องถิ่น 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
เลขานุการสภาท้องถิ่น 
 

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

 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม  

  1. นายเกาว่า  แซ่ลี         ต าแหน่ง  ประธานสภาท้องถิ่น   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า  ๒  จาก  13  หน้า 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

10 
11 
12 

 

นางสาวอดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
นายอ าพล  กุลสุทธิ 
นายสงัด  ใจแก้ว 
นายพิทักษ์  ไอสาม 
นายจรัญ  จ าปาทอง 
นางสาวกัญญานัฐ  กระทง 
นางสาวพีรพรรณ วังมณี 
นายชวลิตร์  จันทะรส 
นางสาวกันญาวีร์  สุขเกษม 
นายจักรพล  ขันใจ 
นางกชนันท์  ทรายทอง 
นายวัธกร  วงค์ค าฝ้ัน 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 2 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี ๑0 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี ๑2 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 5 
หัวหน้าส านักปลัด 
นักวิชาการเงินและบัญชีฯ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
นักวิชาการศึกษาฯ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ 

อดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
อ าพล  กุลสุทธิ 
สงัด  ใจแก้ว 
พิทักษ์  ไอสาม 
จรัญ  จ าปาทอง 
กัญญานัฐ  กระทง 
พีรพรรณ วังมณี 
ชวลิตร์  จันทะรส 
กันญาวีร์  สุขเกษม 
จักรพล  ขันใจ 
กชนันท์  ทรายทอง 
วัธกร  วงค์ค าฟั่น 
 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกคนเข้าห้องประชุมแล้วรายงานรองประธานสภาเทศบาลต าบลว่า สมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน ๘ คน ครบองค์ประชุมแล้ว 

นายสมยศ จันทรังษี รองประธานสภาเทศบาล เป็นประธานท่ีประชุม ได้กล่าวว่า   
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

 
ระเบียบวาระ ที่ ๑ เร่ืองที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ 1. แจ้งขอเชิญเข้าร่วมโครงการกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ ในวันศุกร์ ท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 

ต้ังแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านแซว 

 2. แจ้งขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ : การแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุ ประจ าปี 2563 ในวันเสาร์ ท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563 ต้ังแต่เวลา 08.00 น. 
เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านแซว 

ที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระ ที่ ๒ รับรองรายงานผลการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖2 
 เม่ือวันที่ ๒6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
ประธานฯ  มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุม ครั้งท่ีผ่านมา 
นายธีรภาพ ยาวิชัยป้อง  
เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมาให้ท่ีประชุมทราบ 



 
 

หน้า  ๓  จาก  13  หน้า 
 
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งท่ีแล้วว่า มีข้อความ

ตอนใด ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 เสียง  โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  ญัตติเสนอเพือ่พิจารณา 
ประธานฯ ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปต้ังรายการใหม่ 

จ านวน 3 รายการ ของส านักปลัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ท่ี 
โอนลดจาก โอนเพิ่มต้ังรายการใหม่ 

รายการ บาท รายการ บาท 
๑ - แผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหาร

ท่ัวไป/งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) เงินเดือนพนักงาน          
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ของส านักปลัด พร้อมเงินปรับปรุง
ประจ าปี ตามต าแหน่ง  
จ านวน 12 อัตรา 
มีงบประมาณคงเหลือจ านวน 
2,716,136.78 บาท (หน้า 69) 

100,000.- - แผนงานบริหารท่ัวไป/งบลงทุน/ 
ค่าครุภัณฑ์/ ค่าบ ารุง รักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์                           
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ โดยซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ของเทศบาลต าบลบ้านแซว เช่น 
ยานพาหนะ รถยนต์รถจักรยานยนต์ 
รถบรรทุกน้ า เครื่องถ่ายเอกสาร รวมทั้ง
ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ของ
เทศบาลต าบลบ้านแซว 

100,000.- 

 

ประธานฯ มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 และ 

ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543  
  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานฯ ขอเชิญนางสาวกัญญานัฐ กระทง ต าแหน่ง หัวหนา้ส านักปลัด ได้ช้ีแจงเหตุผลและ
ความจ าเป็นให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 

นางสาวกัญญานัฐ กระทง  
หัวหน้าส านักปลัด  เนื่องด้วย เทศบาลต าบลบ้านแซวมีท้ังทรัพย์สินและครุภัณฑ์ เช่น ยานพาหนะ รถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกน้ า เครื่องถ่ายเอกสาร และครุภัณฑ์กับทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ 
ต้องมีรายจ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา  



 
 

หน้า  ๔  จาก  13  หน้า 
   
  ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ เพื่อใช้เป็นค่าบ ารุงรักษา

และปรับปรุงครุภัณฑ์ โดยซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของ
เทศบาลต าบลบ้านแซว 

ประธานฯ  ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัดได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ โดยซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของ
เทศบาลต าบลบ้านแซว งบประมาณ 100,000 บาท 

 จ านวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน) 
 

ที่ 
โอนลดจาก โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม ่

รายการ บาท รายการ บาท 
2 - แผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหาร

ท่ัวไป/งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) เงินเดือนพนักงาน         
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานของ
ส านักปลัด พร้อมเงินปรับปรุง
ประจ าปีตามต าแหน่ง  
จ านวน 12 อัตรา 
มีงบประมาณคงเหลือจ านวน 
2,616,136.78 บาท 
(หน้า 69) 

22,000.- - แผนงานบริหารท่ัวไป/งบลงทุน/ค่า
ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 
เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียด
ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

22,000.- 

 

ประธานฯ ขอเชิญนางสาวกัญญานัฐ กระทง ต าแหน่ง หัวหนา้ส านักปลัด ได้ช้ีแจงเหตุผลและ
ความจ าเป็นให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 

นางสาวกัญญานัฐ กระทง  
หัวหน้าส านักปลัด  เนื่องด้วยส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านแซว ได้มีจ านวนบุคลากรในการปฏิบัติงานด้าน

งานแผนและนโยบายเพิ่มขึ้น ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน    
จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการปฏิบัติงานและอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการ ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ัง
รายการใหม ่โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 

ประธานฯ  ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัดได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติท่ีประชุม 



 
 

หน้า  5  จาก  13  หน้า 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 งบประมาณ 22,000 บาท 

 จ านวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน) 
 

ที่ 
โอนลดจาก โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม ่

รายการ บาท รายการ บาท 
3 - แผนงานบริหารท่ัวไป/ 

งานบริหารท่ัวไป/งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือน
พนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานของส านักปลัด พร้อมเงิน
ปรับปรุงประจ าปีตามต าแหน่ง 
จ านวน 12 อัตรา  
มีงบประมาณคงเหลือจ านวน 
2,594,136.78 บาท 
(หน้า 69) 

4,300.- - แผนงานบริหารท่ัวไป/งบลงทุน/ 
ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถงัพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน  1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ โดยมี
รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

4,300.- 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 126,300.- 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 126,300.- 
 

ประธานฯ ขอเชิญนางสาวกัญญานัฐ กระทง ต าแหน่ง หัวหนา้ส านักปลัด ได้ช้ีแจงเหตุผลและ
ความจ าเป็นให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 

นางสาวกัญญานัฐ กระทง  
หัวหน้าส านักปลัด  เนื่องด้วยส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านแซว ได้มีจ านวนบุคลากรในการปฏิบัติงานด้าน

งานแผนและนโยบายเพิ่มข้ึน ท าให้เครื่องพิมพ์ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงจ าเป็น 
ต้องจัดซื้อเครื่องพิมพ์ มาใช้ในการปฏิบัติงานและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนท่ี
เข้ามาใช้บริการ ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังรายการใหม่ 
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

ประธานฯ  ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัดได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  งบประมาณ 4,300 บาท 

 จ านวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน) 
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ประธานฯ ๓.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่     

จ านวน 1 รายการ ของกองช่าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ท่ี 
โอนลดจาก โอนเพิ่มต้ังรายการใหม่ 

รายการ บาท รายการ บาท 
๑ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน/งบบุคลากร/เงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)/เงินเดือนพนักงาน  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานของกองช่าง พร้อม
เงินปรับปรุงประจ าปีตามต าแหน่ง จ านวน 2 
อัตรา ดังนี้ 1. นายช่างโยธา จ านวน 2 อัตรา  
งบประมาณคงเหลือ  
จ านวน 282,100 บาท 
(หน้า 119) 

22,000.- งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *        
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ 
งบประมาณ 22,000 บาท 
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) 

22,000.- 

                รวมโอนลดทั้งสิ้น 22,000.-             รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 22,000.- 
 
ประธานฯ มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 และ 

ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543  
  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานฯ มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุม
พิจารณา 

นายชวลิตร์ จันทะรส  
ผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องจากกองช่าง มีบุคลากรมาปฏิบัติงานด้านเอกสารเพิ่ม ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์

ไม่พอใช้ในการปฏิบัติงาน อีกท้ังเพื่อทดแทนเครื่องเดิมท่ีช ารุดและใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านงานช่าง และงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปต้ังจ่าย
รายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  

ประธานฯ  ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่างได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนมุัติโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 งบประมาณ 22,000 บาท 

 จ านวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน) 
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ประธานฯ  ๓.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 1 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ท่ี ข้อความเดิม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ข้อความใหม่ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น เครื่องออก
ก าลังกายกลางแจ้ง ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (0220)      
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
(00221) หน้า 114 

40,000.- งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/ 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง เครื่องพ่นหมอกควัน 
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (0220) งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 

40,000.- 
 

 รวมทั้งสิ้น 40,000.- รวมทั้งสิ้น 40,000.- 
 

ประธานฯ มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 และ 

ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543  
  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานฯ ขอเชิญนายวัธกร  วงค์ค าฝ้ัน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ ได้ช้ีแจงเหตุผลและ
ความจ าเป็นให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 

นายวัธกร  วงค์ค าฝ้ัน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ เนื่องด้วยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จะด าเนินโครงการและท าการเบิกจ่าย

งบประมาณท่ีต้ังไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 ในหมวด
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ และเนื่องจากต้องการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ แต่ไม่ได้ระบุไว้ในเทศบัญญัติ ดังนั้น จึงขอพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงดังกล่าวข้างต้น 

ประธานฯ  ตามท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใด           
มีความเห็นเป็นอย่างอื่น (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และท่ีประชุม 
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติท่ีประชุม  
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มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

พ.ศ. 2563 ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จ านวน 1 รายการ 
 จ านวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน) 
 
ประธานฯ  ๓.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 1 รายการ ของกองการศึกษา ดังนี้ 
 

ที่ ข้อความเดิม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ข้อความใหม่ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 
  โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (02210) งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00221) 
หน้า 101 

150,000.- งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 
  โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารเรียน
และอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (02210) งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00221) 
หน้า 101 

150,000.- 
 

 รวมทั้งสิ้น 150,000.- รวมทั้งสิ้น 150,000.- 
 
ประธานฯ ขอเชิญนางกชนันท์  ทรายทอง ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ช านาญการ รักษาราชการ

แทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา ได้ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นางกชนันท์  ทรายทอง  
นักวิชาการศึกษา เนื่องด้วยกองการศึกษา จะด าเนินโครงการและท าการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีต้ังไว้ใน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 ในหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
แล้ว แต่เนื่องจากต้องการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบด้วย แต่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในโครงการ ดังนั้น จึงขอพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
ดังกล่าวข้างต้น 

ประธานฯ  ตามท่ีนักวิชาการศึกษา ช านาญการ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษาได้
ช้ีแจงให้ท่ีประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิก
ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 ของกองการศึกษา จ านวน 1 รายการ 

 จ านวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน) 



 
 

หน้า  9  จาก  13  หน้า 

 
ประธานฯ  ๓.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแปลงค าช้ีแจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี พ.ศ. 2562  จ านวน 1 รายการ ของกองช่าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ท่ี ข้อความเดิม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ข้อความใหม่ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

1 งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
บ้านแซว หมู่ท่ี 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรห้วยทุ่งและห้วย
ทรายขาว ปากกว้าง 0.50 เมตร ยาว 
480.00 เมตร ก้นกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร หนาเฉล่ีย 0.07 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ 284,200 บาท 
(หน้า 119) 

284,200.- งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
บ้านแซว หมู่ท่ี 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรห้วยทุ่งและ
ห้วยทรายขาว กว้าง 1.20 เมตร ลึก 
1.00เมตร ยาวรวม 80.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.
ขนาด 1.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร       
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ 284,200 บาท 

284,200.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รวมทั้งสิ้น 284,200.- รวมทั้งสิ้น 284,200.- 
 
ประธานฯ ขอเชิญนายชวลิตร์ จันทะรส ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุม

พิจารณา 
นายชวลิตร์ จันทะรส  
ผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องด้วย โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562 มีโครงการ

ท่ีเปล่ียนแปลงปริมาณงาน เพื่อใหร้ายละเอียดตรงรายละเอียดตามเทศบัญญัติตรงกันกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน และเพื่อให้สามารถด าเนินงานตามโครงการในเทศบัญญัติ 
ได้อย่างถูกต้อง จึงขอพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงดังกล่าว
ข้างต้น 

ประธานฯ  ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่างได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ของกองช่าง จ านวน 1 รายการ 

 จ านวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน) 
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ประธานฯ ๓.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแปลงค าช้ีแจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี พ.ศ. 2563  จ านวน 1 รายการ ของกองช่าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ท่ี ข้อความเดิม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ข้อความใหม่ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

1 งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
 - โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 
บ้านเกาะผาค า หมู่ท่ี 6 ขนาดกว้าง 
8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.00 
เมตร งบประมาณ 384,000 บาท 
(หน้า 125) 

384,000.- งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
- โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านเกาะผาค า หมู่ท่ี 6 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร     
ยาว 8.00 เมตร สูง 3.00 เมตร 
งบประมาณ 384,000 บาท 

384,000.- 
 
 
 
 
 
 

 
 รวมทั้งสิ้น 384,000.- รวมทั้งสิ้น 384,000.- 
 
ประธานฯ ขอเชิญนายชวลิตร์ จันทะรส ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุม

พิจารณา 
นายชวลิตร์ จันทะรส  
ผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องด้วย โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 มีโครงการ

ท่ีเปล่ียนแปลงช่ือโครงการ เพื่อให้ตรงรายละเอียดตามเทศบัญญัติตรงกันกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในปัจจุบัน และเพื่อให้สามารถด าเนินงานตามโครงการในเทศบัญญัติได้อย่าง
ถูกต้อง จึงขอพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงดังกล่าวข้างต้น 

ประธานฯ  ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่างได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 ของกองช่าง จ านวน 1 รายการ 

 จ านวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน) 
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ประธานฯ ๓.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงค าช้ีแจง โครงการจ่ายเงินสะสม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ท่ี ข้อความเดิม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ข้อความใหม่ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

1 งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
 - โครงการจัดซ้ือท่อพีวีซีพร้อม
อุปกรณ์ เพื่อจัดท าระบบประปา
ภูเขาหมู่บ้าน บ้านห้วยเด่ือ หมู่ท่ี 4   
ต าบลบ้านแซว 
วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปาภูเขาหมู่บ้าน บ้านห้วยเด่ือ  
เป้าหมาย : หมู่ท่ี 4 ต าบลบ้านแซว 
ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว จ านวน 750 
ท่อน ท่อพีวีซีขนาด 3 นิ้ว 
พิกัด  N0633956 E2233452 
งบประมาณ 550,000 บาท 

550,000.- งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
- โครงการจัดซ้ือท่อพีวีซีพร้อมอุปกรณ์ 
เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน      
บ้านห้วยเด่ือ หมู่ท่ี 4 ต าบลบ้านแซว 
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านห้วยเด่ือ  
เป้าหมาย : หมู่ท่ี 4 ต าบลบ้านแซว 
ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1,120 
ท่อน ท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว จ านวน 385 
ท่อน พร้อมข้อต่อและอุปกรณ์ ฯลฯ (โดย
ใช้แรงงานหมู่บ้านด าเนินการ) 
พิกัด  N0633956  E2233452 
งบประมาณ 550,000 บาท 

550,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รวมทั้งสิ้น 550,000.- รวมทั้งสิ้น 550,000.- 
 

ประธานฯ ขอเชิญนายชวลิตร์ จันทะรส ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุม
พิจารณา 

นายชวลิตร์ จันทะรส  
ผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องด้วย โครงการจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีโครงการ            

ท่ีเปล่ียนแปลงปริมาณงาน เพื่อให้ตรงรายละเอียดกับแผนพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน    
จึงขอพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงดังกล่าวข้างต้น 

ประธานฯ  ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่างได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น   
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงโครงการจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของกองช่าง จ านวน 1 รายการ 

 จ านวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน) 
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ประธานฯ ๓.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดต้ัง     

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือป้องกันระงับอัคคีภัยและเฝ้าระวังภัยแล้ง 
 ขอเชิญนางสาวกัญญานัฐ  กระทง ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ช้ีแจงรายละเอียด

เพิ่มเติมให้ท่ีประชุมพิจารณา 
นางสาวกัญญานัฐ กระทง  
หัวหน้าส านักปลัด ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแซว จะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดต้ัง     

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือป้องกันระงับอัคคีภัยและเฝ้าระวังภัยแล้ง อาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑, มาตรา
๒๓ และมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14
พ.ศ.256๒ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ท่ีให้อ านาจในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ท้ังในพื้นตัวเอง พื้นท่ีใกล้เคียงและพื้นท่ีติดต่อกัน  ในการจัดท า
บันทึกข้อตกลงนี้ ประกอบด้วย ๖ หน่วยงาน คือ ๑. เทศบาลต าบลบ้านแซว ๒. เทศบาล
ต าบลแม่เงิน ๓. เทศบาลต าบลโยนก ๔. องค์การบริหารส่วนต าบลริมโขง ๕. องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองป่าก่อ และ ๖. ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ซึ่งท้ัง ๖ หน่วยงานนี้ 
มีอุปกรณ์ มีก าลังพล มีเจ้าหน้าท่ี และรถน้ า รถดับเพลิง และมีพื้นท่ีติดต่อกัน จึงได้
ประชุมหารือร่วมกัน ว่าจะจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือในการป้องกันระงับ
อัคคีภัยและเฝ้าระวังภัยแล้ง โดยท าข้อตกลงว่าจะร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น 
การขออนุเคราะห์รถน้ าจากหน่วยงานอื่น ร่วมส่งน้ าให้ประชาชนในพื้นท่ีท่ีต้องการน้ า
เป็นจ านวนมาก และไม่สามารถส่งน้ าได้ทัน ซึ่งแต่ละวันต้องส่งน้ ามากกว่า ๒ หมื่นลิตร 
และหากหน่วยงานไหนร้องขอมาก็สามารถช่วยเหลือได้ทันที โดยไม่มีงบประมาณมา
เกี่ยวข้อง มีแต่ก าลังพลและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีภารกิจต่างๆ ท่ีร่วมด าเนินการ  
เฉพาะกิจ ท้ังนี้ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ นี้ ต้องขอความเห็นชอบจากสภาฯ ก่อน  
โดยมีวัตถุประสงค์คือ ๑. เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีใกล้เคียง 
ช่วยเหลือระงับอัคคีภัยและเฝ้าระวังภัยแล้ง  การบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ า
อุปโภค-บริโภค ๒. เพื่อการประหยัดงบประมาณ และเป็นการบูรณาการระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีใกล้เคียงกัน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือ
ป้องกันระงับอัคคีภัยและเฝ้าระวังภัยแล้ง 

 จ านวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน) 

ประธานฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่   
  ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกท้ังสมาชิกสภาเทศบาล ท้ังผู้น าหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ 

และประชาชนท่ีเข้าร่วมประชุม และเสียสละเวลามาร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นท่ี
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต าบลบ้านแซวต่อไป และขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา  ๑2.0๐ น. 



 
 

หน้า  ๑3  จาก  13  หน้า 
 
 
 
  (ลงช่ือ)          ธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

    (นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง) 
     เลขานุการสภาเทศบาลเทศบาลต าบลบ้านแซว 

 
(ลงช่ือ)      สมยศ  จันทะรังษี  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

              (นายสมยศ  จันทะรังษี) 
   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว  เขต ๑ 

 
(ลงช่ือ)        อัมพรรณ์  แก้วด า       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

        (นางอัมพรรณ์  แก้วด า) 
    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว  เขต ๑ 

 
(ลงช่ือ)        เกรียงไกร  แซ่พ่าน       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

      (นายเกรียงไกร  แซ่พ่าน) 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว  เขต ๒ 

 
สภาเทศบาลต าบลบ้านแซว ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อ วันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 
(ลงช่ือ)             เกาว่า  แซ่ลี             

                    (นายเกาว่า  แซ่ลี) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแซว 

 
 
 


