รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแซว
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง ๑ ประจาปี ๒๕๖๓
วันจัพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลบ้านแซว
__________________________
ผู้มาประชุม
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
9

ชื่อ-สกุล
นายสมยศ จันทรังษี
นายโขง กันทะดง
นางแสงทอง อูปป้อ
นางอัมพรรณ์ แก้วดา
นายเกรียงไกร แซ่พ่าน
นายพนาไพร แซ่ฟุ้ง
นางแสงเดือน แซ่ผ่าน
นายเลาอู แซ่ฟุ้ง
นายธีรภาพ ยาวิชัยป้อง

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

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายเกาว่า แซ่ลี

ตาแหน่ง ประธานสภาท้องถิ่น

หมายเหตุ

หน้า ๒ จาก 13 หน้า
ผู้เข้าร่วมการประชุม
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
10
11
12

ชื่อ-สกุล
นางสาวอดิลัมพ์ จันทร์โนนม่วง
นายอาพล กุลสุทธิ
นายสงัด ใจแก้ว
นายพิทักษ์ ไอสาม
นายจรัญ จาปาทอง
นางสาวกัญญานัฐ กระทง
นางสาวพีรพรรณ วังมณี
นายชวลิตร์ จันทะรส
นางสาวกันญาวีร์ สุขเกษม
นายจักรพล ขันใจ
นางกชนันท์ ทรายทอง
นายวัธกร วงค์คาฝั้น

ตาแหน่ง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑0
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑2
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
หัวหน้าสานักปลัด
นักวิชาการเงินและบัญชีฯ
ผู้อานวยการกองช่าง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นักวิชาการศึกษาฯ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

ลายมือชื่อ
อดิลัมพ์ จันทร์โนนม่วง
อาพล กุลสุทธิ
สงัด ใจแก้ว
พิทักษ์ ไอสาม
จรัญ จาปาทอง
กัญญานัฐ กระทง
พีรพรรณ วังมณี
ชวลิตร์ จันทะรส
กันญาวีร์ สุขเกษม
จักรพล ขันใจ
กชนันท์ ทรายทอง
วัธกร วงค์คาฟั่น

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญ ญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกคนเข้าห้อ งประชุ มแล้ วรายงานรองประธานสภาเทศบาลต าบลว่า สมาชิ กสภาเทศบาล
จานวน ๘ คน ครบองค์ประชุมแล้ว
นายสมยศ จันทรัง ษี รองประธานสภาเทศบาล เป็น ประธานที่ ประชุม ได้กล่ าวว่ า
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป
ระเบียบวาระ ที่ ๑
ประธานฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระ ที่ ๒

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. แจ้งขอเชิญเข้าร่วมโครงการกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ ในวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านแซว
2. แจ้งขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ : การแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุ ประจาปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านแซว
รับทราบ
รับรองรายงานผลการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖2
เมื่อวันที่ ๒6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2
มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา

ประธานฯ
นายธีรภาพ ยาวิชัยป้อง
เลขานุการสภาฯ
ทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

หน้า ๓ จาก 13 หน้า
ประธานฯ

ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่แล้วว่า มีข้อความ
ตอนใด ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จานวน 8 เสียง โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานฯ

ญัตติเสนอเพือ่ พิจารณา
๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งรายการใหม่
จานวน 3 รายการ ของสานักปลัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โอนลดจาก
โอนเพิ่มตั้งรายการใหม่
รายการ
บาท
รายการ
บาท
๑ - แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร 100,000.- - แผนงานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/
100,000.ทั่วไป/งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ค่าครุภัณฑ์/ ค่าบารุง รักษาและปรับปรุง
ประจา) เงินเดือนพนักงาน
ครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและ
ของสานักปลัด พร้อมเงินปรับปรุง
ปรับปรุงครุภัณฑ์ โดยซ่อมแซม
ประจาปี ตามตาแหน่ง
บารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
จานวน 12 อัตรา
ใหญ่ของเทศบาลตาบลบ้านแซว เช่น
มีงบประมาณคงเหลือจานวน
ยานพาหนะ รถยนต์รถจักรยานยนต์
2,716,136.78 บาท (หน้า 69)
รถบรรทุกน้า เครื่องถ่ายเอกสาร รวมทั้ง
ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ของ
เทศบาลตาบลบ้านแซว
ที่

ประธานฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานฯ

มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้ง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ
แจ้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอเชิญนางสาวกัญญานัฐ กระทง ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและ
ความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวกัญญานัฐ กระทง
หัวหน้าสานักปลัด
เนื่องด้วย เทศบาลตาบลบ้านแซวมีทั้งทรัพย์สินและครุภัณฑ์ เช่น ยานพาหนะ รถยนต์
รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกน้า เครื่องถ่ายเอกสาร และครุภัณฑ์กับทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ
ต้องมีรายจ่ายในการบารุงรักษาและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

หน้า ๔ จาก 13 หน้า

ประธานฯ

มติที่ประชุม

ที่

ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ เพื่อใช้เป็นค่าบารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ โดยซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของ
เทศบาลตาบลบ้านแซว
ตามที่ หั วหน้ าสานั กปลัด ได้ ชี้แ จงให้ ที่ป ระชุ มพิ จารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็ น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ โดยซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของ
เทศบาลตาบลบ้านแซว งบประมาณ 100,000 บาท
จานวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน)
โอนลดจาก
รายการ

2 - แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร
ทั่วไป/งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา) เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานของ
สานักปลัด พร้อมเงินปรับปรุง
ประจาปีตามตาแหน่ง
จานวน 12 อัตรา
มีงบประมาณคงเหลือจานวน
2,616,136.78 บาท
(หน้า 69)
ประธานฯ

บาท

โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่
รายการ

22,000.- - แผนงานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/ค่า
ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1
เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียด
ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

บาท

22,000.-

ขอเชิญนางสาวกัญญานัฐ กระทง ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและ
ความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวกัญญานัฐ กระทง
หัวหน้าสานักปลัด
เนื่องด้วยสานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านแซว ได้มีจานวนบุคลากรในการปฏิบัติงานด้าน
งานแผนและนโยบายเพิ่มขึ้น ทาให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ เพียงพอต่อการปฏิ บัติงาน
จึงจาเป็นต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการปฏิบัติงานและอานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้ง
รายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
ประธานฯ
ตามที่ หั วหน้ าสานั กปลัด ได้ ชี้แ จงให้ ที่ป ระชุ มพิ จารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็ น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่ น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

หน้า 5 จาก 13 หน้า
มติที่ประชุม

เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 งบประมาณ 22,000 บาท
จานวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน)
โอนลดจาก
รายการ

ที่

3 - แผนงานบริหารทั่วไป/
งานบริหารทั่วไป/งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเดือน
พนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานของสานักปลัด พร้อมเงิน
ปรับปรุงประจาปีตามตาแหน่ง
จานวน 12 อัตรา
มีงบประมาณคงเหลือจานวน
2,594,136.78 บาท
(หน้า 69)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
ประธานฯ

บาท

โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่
รายการ

บาท

4,300.- - แผนงานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/
4,300.ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ โดยมี
รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
126,300.126,300.รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ขอเชิญนางสาวกัญญานัฐ กระทง ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและ
ความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวกัญญานัฐ กระทง
หัวหน้าสานักปลัด
เนื่องด้วยสานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านแซว ได้มีจานวนบุคลากรในการปฏิบัติงานด้าน
งานแผนและนโยบายเพิ่มขึ้น ทาให้เครื่องพิมพ์ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงจาเป็น
ต้องจัดซื้อเครื่องพิมพ์ มาใช้ในการปฏิบัติงานและอานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่
เข้ า มาใช้ บ ริ ก าร ดั ง นั้ น จึ ง ขออนุ มั ติ โอนงบประมาณรายจ่ ายเพื่ อ ตั้ ง รายการใหม่
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
ประธานฯ
ตามที่ หั วหน้ าสานั กปลัด ได้ ชี้แ จงให้ ที่ป ระชุ มพิ จารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็ น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) งบประมาณ 4,300 บาท
จานวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน)

หน้า 6 จาก 13 หน้า
ประธานฯ

๓.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
จานวน 1 รายการ ของกองช่าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โอนลดจาก
โอนเพิ่มตั้งรายการใหม่
รายการ
บาท
รายการ
บาท
22,000.- งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/
22,000.๑ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน/งบบุคลากร/เงินเดือน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(ฝ่ายประจา)/เงินเดือนพนักงาน
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานของกองช่าง พร้อม
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *
เงินปรับปรุงประจาปีตามตาแหน่ง จานวน 2
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
อัตรา ดังนี้ 1. นายช่างโยธา จานวน 2 อัตรา
นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์
งบประมาณคงเหลือ
งบประมาณ 22,000 บาท
จานวน 282,100 บาท
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(หน้า 119)
คอมพิวเตอร์)
22,000.22,000.รวมโอนลดทั้งสิ้น
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น
ที่

ประธานฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานฯ
นายชวลิตร์ จันทะรส
ผู้อานวยการกองช่าง

ประธานฯ

มติที่ประชุม

มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้ง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ
แจ้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม
พิจารณา
เนื่องจากกองช่าง มีบุคลากรมาปฏิบัติงานด้านเอกสารเพิ่ม ทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์
ไม่พอใช้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชารุดและใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านงานช่าง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
ตามที่ผู้อานวยการกองช่างได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 งบประมาณ 22,000 บาท
จานวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน)

หน้า 7 จาก 13 หน้า
ประธานฯ

ที่

๓.3 พิ จารณาให้ค วามเห็นชอบการเปลี่ย นแปลงคาชี้แ จงในเทศบัญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 1 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อความเดิม

งบประมาณ
(บาท)

1 งบดาเนินงาน/ค่าใช้สอย/
40,000.ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น เครื่องออก
กาลังกายกลางแจ้ง ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (0220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
(00221) หน้า 114
รวมทั้งสิ้น
40,000.ประธานฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานฯ

ข้อความใหม่

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)
40,000.-

งบดาเนินงาน/ค่าใช้สอย/
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้ง เครื่องพ่นหมอกควัน
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (0220) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
รวมทั้งสิ้น
40,000.-

มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้ง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ
แจ้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอเชิญนายวัธกร วงค์คาฝั้น ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจงเหตุผลและ
ความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายวัธกร วงค์คาฝั้น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ เนื่องด้วยกองสาธารณสุข และสิ่ง แวดล้ อม จะดาเนิ นโครงการและท าการเบิ กจ่า ย
งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2563 ในหมวด
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ และเนื่องจากต้องการบารุง รักษาและปรับปรุง
ครุภัณ ฑ์ แต่ไม่ได้ระบุ ไว้ในเทศบัญ ญั ติ ดังนั้น จึง ขอพิ จารณาให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงดังกล่าวข้างต้น
ประธานฯ
ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใด
มีความเห็นเป็นอย่างอื่น (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

หน้า 8 จาก 13 หน้า
มติที่ประชุม

ประธานฯ

ที่

เห็นชอบ การขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงคาชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
พ.ศ. 2563 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 1 รายการ
จานวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน)
๓.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 1 รายการ ของกองการศึกษา ดังนี้
ข้อความเดิม

งบประมาณ
(บาท)

ข้อความใหม่

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

1 งบลงทุน
150,000.- งบลงทุน
150,000.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและ
โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารเรียน
อาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล
และอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล
ตาบลบ้านแซว ปรากฏในแผนงาน
ตาบลบ้านแซว ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (02210) งานบริหาร
การศึกษา (02210) งานบริหารทั่วไป
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00221)
เกี่ยวกับการศึกษา (00221)
หน้า 101
หน้า 101
รวมทั้งสิ้น
150,000.รวมทัง้ สิ้น
150,000.ประธานฯ

ขอเชิญนางกชนันท์ ทรายทอง ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชานาญการ รักษาราชการ
แทน ผู้อานวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางกชนันท์ ทรายทอง
นักวิชาการศึกษา
เนื่องด้วยกองการศึกษา จะดาเนินโครงการและทาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2563 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แล้ว แต่เนื่องจากต้องการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบด้วย แต่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในโครงการ ดั ง นั้ น จึ ง ขอพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
ดังกล่าวข้างต้น
ประธานฯ
ตามที่นักวิชาการศึกษา ชานาญการ รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองการศึกษาได้
ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิก
ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ การขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงคาชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
พ.ศ. 2563 ของกองการศึกษา จานวน 1 รายการ
จานวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน)

หน้า 9 จาก 13 หน้า
ประธานฯ

ที่
1

๓.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแปลงคาชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 1 รายการ ของกองช่าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อความเดิม

งบประมาณ
(บาท)

ข้อความใหม่

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)
284,200.-

งบลงทุน
284,200.- งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
บ้านแซว หมู่ที่ 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
บ้านแซว หมู่ที่ 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้า
เข้าสู่พื้นที่การเกษตรห้วยทุ่งและห้วย
คสล. เข้าสู่พื้นที่การเกษตรห้วยทุ่งและ
ทรายขาว ปากกว้าง 0.50 เมตร ยาว
ห้วยทรายขาว กว้าง 1.20 เมตร ลึก
480.00 เมตร ก้นกว้าง 0.30 เมตร
1.00เมตร ยาวรวม 80.00 เมตร
ลึก 0.40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร
หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.
พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
ขนาด 1.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร
งบประมาณ 284,200 บาท
พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
(หน้า 119)
งบประมาณ 284,200 บาท
รวมทั้งสิ้น
284,200.รวมทั้งสิ้น
284,200.-

ประธานฯ
นายชวลิตร์ จันทะรส
ผู้อานวยการกองช่าง

ประธานฯ

มติที่ประชุม

ขอเชิ ญ นายชวลิ ต ร์ จั นทะรส ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกองช่ าง ได้ ชี้ แจงให้ ที่ ป ระชุ ม
พิจารณา
เนื่องด้วย โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2562 มีโครงการ
ที่เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน เพื่อให้รายละเอียดตรงรายละเอียดตามเทศบัญญัติตรงกันกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน และเพื่อให้สามารถดาเนินงานตามโครงการในเทศบัญญัติ
ได้อย่างถูกต้อง จึง ขอพิจารณาให้ความเห็น ชอบการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงดัง กล่าว
ข้างต้น
ตามที่ผู้อานวยการกองช่างได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ การขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงคาชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
พ.ศ. 2562 ของกองช่าง จานวน 1 รายการ
จานวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน)

หน้า 10 จาก 13 หน้า
ประธานฯ

ที่

๓.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแปลงคาชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 1 รายการ ของกองช่าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อความเดิม

งบประมาณ
(บาท)

ข้อความใหม่

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)
384,000.-

1 งบลงทุน
384,000.- งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
- โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร
บ้านเกาะผาคา หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง
อเนกประสงค์ บ้านเกาะผาคา หมู่ที่ 6
8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.00
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร
เมตร งบประมาณ 384,000 บาท
ยาว 8.00 เมตร สูง 3.00 เมตร
(หน้า 125)
งบประมาณ 384,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
384,000.รวมทั้งสิ้น
384,000.ประธานฯ
นายชวลิตร์ จันทะรส
ผู้อานวยการกองช่าง

ประธานฯ

มติที่ประชุม

ขอเชิ ญ นายชวลิ ต ร์ จั นทะรส ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกองช่ าง ได้ ชี้ แจงให้ ที่ ป ระชุ ม
พิจารณา
เนื่องด้วย โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2563 มีโครงการ
ที่เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เพื่อให้ตรงรายละเอียดตามเทศบัญญัติตรงกันกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในปัจจุบัน และเพื่อให้สามารถดาเนินงานตามโครงการในเทศบัญญัติได้อย่าง
ถูกต้อง จึงขอพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงดังกล่าวข้างต้น
ตามที่ผู้อานวยการกองช่างได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ การขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงคาชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
พ.ศ. 2563 ของกองช่าง จานวน 1 รายการ
จานวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน)

หน้า 11 จาก 13 หน้า
ประธานฯ

ที่

๓.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงคาชี้แจง โครงการจ่ายเงินสะสม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อความเดิม

1 งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการจัดซื้อท่อพีวีซีพร้อม
อุปกรณ์ เพื่อจัดทาระบบประปา
ภูเขาหมู่บ้าน บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 4
ตาบลบ้านแซว
วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปาภูเขาหมู่บ้าน บ้านห้วยเดื่อ
เป้าหมาย : หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านแซว
ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว จานวน 750
ท่อน ท่อพีวีซีขนาด 3 นิ้ว
พิกัด N0633956 E2233452
งบประมาณ 550,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
ประธานฯ
นายชวลิตร์ จันทะรส
ผู้อานวยการกองช่าง
ประธานฯ

มติที่ประชุม

งบประมาณ
(บาท)

ข้อความใหม่

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)
550,000.-

550,000.- งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการจัดซื้อท่อพีวีซีพร้อมอุปกรณ์
เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านแซว
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านห้วยเดื่อ
เป้าหมาย : หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านแซว
ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว จานวน 1,120
ท่อน ท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว จานวน 385
ท่อน พร้อมข้อต่อและอุปกรณ์ ฯลฯ (โดย
ใช้แรงงานหมู่บ้านดาเนินการ)
พิกัด N0633956 E2233452
งบประมาณ 550,000 บาท
550,000.รวมทั้งสิ้น
550,000.-

ขอเชิ ญ นายชวลิ ต ร์ จั นทะรส ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกองช่ าง ได้ ชี้ แจงให้ ที่ ป ระชุ ม
พิจารณา
เนื่ อ งด้ ว ย โครงการจ่ ายเงิน สะสม ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 มี โครงการ
ที่เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน เพื่อให้ตรงรายละเอียดกับแผนพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน
จึงขอพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงดังกล่าวข้างต้น
ตามที่ผู้อานวยการกองช่างได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ การขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงคาชี้แจงโครงการจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของกองช่าง จานวน 1 รายการ
จานวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน)

หน้า 12 จาก 13 หน้า
ประธานฯ

๓.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือป้องกันระงับอัคคีภัยและเฝ้าระวังภัยแล้ง
ขอเชิ ญ นางสาวกั ญ ญานั ฐ กระทง ตาแหน่ ง หั วหน้ าส านั กปลั ด ชี้ แจงรายละเอี ยด
เพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวกัญญานัฐ กระทง
หัวหน้าสานักปลัด
ด้วยเทศบาลตาบลบ้ านแซว จะดาเนินการจัดทาบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือป้องกันระงับอัคคีภัยและเฝ้าระวังภัยแล้ง อาศัยอานาจ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑, มาตรา
๒๓ และมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14
พ.ศ.256๒ และพระราชบัญ ญั ติกาหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ที่ให้อานาจในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ทั้งในพื้นตัวเอง พื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ติดต่อกัน ในการจัดทา
บันทึกข้อตกลงนี้ ประกอบด้วย ๖ หน่วยงาน คือ ๑. เทศบาลตาบลบ้านแซว ๒. เทศบาล
ตาบลแม่เงิน ๓. เทศบาลตาบลโยนก ๔. องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง ๕. องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ และ ๖. ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ซึ่งทั้ง ๖ หน่วยงานนี้
มีอุปกรณ์ มีกาลังพล มีเจ้าหน้าที่ และรถน้า รถดับเพลิง และมีพื้นที่ติดต่อกัน จึงได้
ประชุมหารือ ร่วมกัน ว่าจะจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือ ในการป้องกันระงับ
อัคคีภัยและเฝ้าระวัง ภัยแล้ง โดยทาข้อตกลงว่าจะร่วมช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน เช่น
การขออนุเคราะห์รถน้าจากหน่วยงานอื่น ร่วมส่งน้าให้ประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการน้า
เป็นจานวนมาก และไม่สามารถส่งน้าได้ทัน ซึ่งแต่ละวันต้องส่งน้ามากกว่า ๒ หมื่นลิตร
และหากหน่วยงานไหนร้องขอมาก็สามารถช่วยเหลือได้ ทันที โดยไม่มีงบประมาณมา
เกี่ ย วข้ อ ง มี แ ต่ ก าลั ง พลและวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ างๆ มี ภ ารกิ จ ต่ า งๆ ที่ ร่ วมด าเนิ น การ
เฉพาะกิจ ทั้งนี้ในการจัดทาบันทึกข้อตกลงฯ นี้ ต้องขอความเห็นชอบจากสภาฯ ก่อน
โดยมีวัตถุประสงค์คือ ๑. เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ใกล้เคียง
ช่วยเหลือระงับอัคคีภั ย และเฝ้าระวังภั ยแล้ง การบรรเทาปัญ หาการขาดแคลนน้ า
อุปโภค-บริโภค ๒. เพื่ อ การประหยั ดงบประมาณ และเป็ นการบูรณาการระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่ใกล้เคียงกัน
มติที่ประชุม

ประธานฯ

เห็นชอบ การจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือ
ป้องกันระงับอัคคีภัยและเฝ้าระวังภัยแล้ง
จานวน ๘ เสียง (จากผู้มาประชุม 8 คน)

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่
ถ้าไม่มี ขอขอบคุณ ทุกทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล ทั้งผู้นาหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ
และประชาชนที่เข้าร่วมประชุม และเสียสละเวลามาร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตาบลบ้านแซวต่อไป และขอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑2.0๐ น.

หน้า ๑3 จาก 13 หน้า

(ลงชื่อ)

ธีรภาพ ยาวิชัยป้อง
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายธีรภาพ ยาวิชัยป้อง)
เลขานุการสภาเทศบาลเทศบาลตาบลบ้านแซว

(ลงชื่อ)

สมยศ จันทะรังษี
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมยศ จันทะรังษี)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแซว เขต ๑

(ลงชื่อ)

อัมพรรณ์ แก้วดา
(นางอัมพรรณ์ แก้วดา)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแซว เขต ๑

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

เกรียงไกร แซ่พ่าน
(นายเกรียงไกร แซ่พ่าน)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแซว เขต ๒

สภาเทศบาลตาบลบ้านแซว ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
(ลงชื่อ)

เกาว่า แซ่ลี
(นายเกาว่า แซ่ลี)
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแซว

