รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแซว
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง ๑ ประจาปี ๒๕๖๓
วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลบ้านแซว
__________________________
ผู้มาประชุม
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ-สกุล
นายเกาว่า แซ่ลี
นายสมยศ จันทะรังษี
นายโขง กันทะดง
นางอัมพรรณ์ แก้วดา
นายพนาไพร แซ่ฟุ้ง
นางแสงเดือน แซ่ผ่าน
นายเลาอู แซ่ฟุ้ง
นายธีรภาพ ยาวิชัยป้อง

ตาแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น
รองประธานสภาท้องถิ่น
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
เลขานุการสภาท้องถิ่น

ลายมือชื่อ
เกาว่า แซ่ลี
สมยศ จันทะรังษี
โขง กันทะดง
อัมพรรณ์ แก้วดา
พนาไพร แซ่ฟุ้ง
แสงเดือน แซ่ผ่าน
เลาอู แซ่ฟุ้ง
ธีรภาพ ยาวิชัยป้อง

หมายเหตุ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางแสงทอง อูปป้อ
2. นายเกรียงไกร แซ่พ่าน

ตาแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต ๑
ตาแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 2

ลา
ลา

หน้า ๒ จาก ๒๒ หน้า
ผู้เข้าร่วมการประชุม
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
10

ชื่อ-สกุล
นายพงษ์นรินทร์ แก้วดา
นายวัชรพงษ์ วัฒนาฟุ้งเจริญ
นายวัฒนา อินต๊ะอุ่นวงค์
นายสิทธิพล
นายชวลิตร์ จันทะรส
นางกชนันท์ ทรายทอง
นางสาวพีรพรรณ วังมณี
นายวัธกร วงค์คาฝั้น
นางสาวกันญาวีร์ สุขเกษม
นายจักรพล ขันใจ

ตาแหน่ง
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑0
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
ผู้อานวยการกองช่าง
นักวิชาการศึกษาฯ
นักวิชาการเงินและบัญชีฯ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ลายมือชื่อ
พงษ์นรินทร์ แก้วดา
วัชรพงษ์ วัฒนาฟุ้งเจริญ
วัฒนา อินต๊ะอุ่นวงค์
สิทธิพล
ชวลิตร์ จันทะรส
กชนันท์ ทรายทอง
พีรพรรณ วังมณี
วัธกร วงค์คาฝั้น
กันญาวีร์ สุขเกษม
จักรพล ขันใจ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญ ญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกคนเข้าห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตาบลว่า สมาชิกสภาเทศบาล จานวน
7 คน ครบองค์ประชุมแล้ว
นายเกาว่า แซ่ลี ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวว่า เมื่อครบ
องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป
ระเบียบวาระ ที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แจ้งขอเชิญชวน ร่วมหล่อเทียนจานาพรรษา ประจาปี พ.ศ.2563 ในวันอังคาร ที่ 30
มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดบ้านสบกก หมู่ที่ 7

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระ ที่ ๒

รับรองรายงานผลการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3
มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภาฯ
นายธีรภาพ ยาวิชัยป้อง
เลขานุการสภาฯ
ทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ
ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่แล้วว่า มีข้อความ
ตอนใด ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จานวน 7 เสียง โดยไม่มีการแก้ไข

หน้า ๓ จาก ๒๒ หน้า
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ

ที่
1

ญัตติเสนอเพือ่ พิจารณา
๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการแปลงคาชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 1 รายการ ของกองช่าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเดิม

งบประมาณ
(บาท)

ข้อความใหม่

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งบเงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนส่วนราชการ 500,000.- งบเงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนส่วนราชการ 500,000.- เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
- เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาเชียงแสน ตามโครงการ
ภูมิภาค สาขาเชียงแสน ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งระบบไฟฟ้า
ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะ พื้นที่ บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2,
สาธารณะ พื้นที่ บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2, บ้าน
บ้านแซวกลาง หมู่ที่ 14 ตาบลบ้านแซว
แซวกลาง หมู่ที่ 14, บ้านสบกก หมู่ที่ 7
ตั้งไว้ 500,000 บาท (หน้า ๒๒0)
ตาบลบ้านแซว ตั้งไว้ 500,000 บาท
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

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
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานสภาฯ
นายพงษ์นรินทร์ แก้วดา
รองนายกเทศมนตรี
มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง ได้ชี้แจงเหตุผลและ
ความจาเป็นให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชวลิตร์ จันทะรส
ผู้อานวยการกองช่าง
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชน กองช่างจึงขอเพิ่มพื้นที่ในการดาเนินโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ อีก ๑ หมู่บ้าน คือ บ้านสบกก หมู่ที่ 7
ตาบลบ้านแซว จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ดังกล่าวข้างต้น
ประธานสภาฯ
ตามที่ผู้อานวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมี
ความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน 1 รายการ ของกองช่าง
จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 7 คน)

หน้า ๔ จาก ๒๒ หน้า
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

๓.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
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
3.2.1 กองการศึกษา จานวน 5 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โอนเพิ่มตั้งรายการใหม่
รายการ
๑ - แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ประเภท
ครุภัณฑ์การเกษตร โครงการจัดซื้อปั๊มน้าแบบ
อัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป
ที่

โอนลดจาก
บาท
รายการ
บาท
6,000.- - แผนงานการศึกษา/งานบริหาร
6,000.ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)/
ประเภท เงินประจาตาแหน่ง
(หน้า 90)

ประธานสภาฯ
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา
นายพงษ์นรินทร์ แก้วดา
รองนายกเทศมนตรี
มอบหมายให้นางกชนันท์ ทรายทอง ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชานาญการ รักษา
ราชการแทน ผู้อานวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ
นางกชนันท์ ทรายทอง
นักวิชาการศึกษาฯ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้าอุปโภคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง ดังนั้น จึงขอพิจารณาให้
ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังกล่าวข้างต้น
ประธานสภาฯ
ตามที่นักวิชาการศึกษาฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็น
อย่างอื่นหรือไม่ เชิญครับ
สท.สมยศ จันทะรังสี
ขอสอบถามนักวิชาการศึกษาฯ ว่าจะจัดซื้อปั้มน้าฯ แล้ว มีแหล่งน้าหรือยัง เนื่องจาก
ดูแล้วไม่มีแหล่งน้าให้สูบเลย ขนาดบ่อปลาข้างๆ ยังแห้งเลย ทุกวันนี้ชาวบ้านสูบน้าใช้
จากน้าห้วยกว้าน ซึ่งน้าที่ใช้ในปัจจุบันเป็นน้าประปา
นางกชนันท์ ทรายทอง
นักวิชาการศึกษาฯ
ขอเรียนชี้แจงว่า เนื่องจากได้รับแจ้งจาก ครูขวัญดาว จุ้ยสาย ครูประจาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่าตึง ว่าต้องการแก้ไขปัญหาน้าขาดแคลน โดยต้องการปั้มน้าฯ มาสูบน้าใช้
จึงทาการเพิ่มแผนและนาเข้าที่ประชุมพิจารณาในวันนี้ ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแหล่งน้า
สท.สมยศ จันทะรังสี
การใช้ปั้มน้าอัตโนมัติต้องมีบ่อน้าส่วนตัว นี่มองหาแหล่งน้าแล้วไม่มี

หน้า 5 จาก ๒๒ หน้า
สท.โขง กันทะดง
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

กระผมเห็นว่า ให้มีแหล่งน้าก่อน ค่อยนาเข้าที่ประชุมพิจารณาใหม่ ซึ่งจัดซื้อไปก็จะทิ้ง
ไว้เฉยๆ จะเป็นภาระติดตามอีก
มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่ มีสมาชิ กท่านใดมี ความเห็นเป็ น
อย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
ไม่เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อปั๊มน้า
แบบอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง จานวนงบประมาณ 6,000 บาท
จานวน 5 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้มาประชุม 7 คน)

โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่
โอนลดจาก
รายการ
บาท
รายการ
บาท
2 - แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไป 18,000.- - แผนงานการศึกษา/งานบริหาร
18,000.เกี่ยวกับการศึกษา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/งบบุคลากร/
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน โครงการ
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)/
จัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดผนัง จานวน
ประเภท เงินประจาตาแหน่ง
12 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป
(หน้า 90)
ที่

ประธานสภาฯ
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา
นายพงษ์นรินทร์ แก้วดา
รองนายกเทศมนตรี
มอบหมายให้นางกชนันท์ ทรายทอง ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชานาญการ รักษา
ราชการแทน ผู้อานวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ
นางกชนันท์ ทรายทอง
นักวิชาการศึกษาฯ
เนื่องจากโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านแซว ได้ปรับปรุงห้องเรียนใหม่ จึงมีความต้องการ
พัดลมแบบโคจรติดผนัง ไว้สาหรับถ่ายเทอากาศในห้องเรียน โดยติดตั้งในห้อง ป.๓-ป.
๖ จานวนห้องละ ๔ เครื่อง ดังนั้น จึงขอพิ จารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังกล่าวข้างต้น
ประธานสภาฯ
ตามที่นักวิชาการศึกษาฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็น
อย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณา
แล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
เห็ นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อพัดลม
แบบโคจรติดผนัง จานวน 12 ตัว จานวนงบประมาณ 18,000 บาท
จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 7 คน)

หน้า 6 จาก ๒๒ หน้า
ที่

โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่

โอนลดจาก

รายการ

บาท

รายการ

บาท

3 - แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไป
24,000.- - แผนงานการศึกษา/งานบริหาร
24,000.เกี่ยวกับการศึกษา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/งบบุคลากร/
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจา)/
โครงการจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร ขนาด
ประเภท เงินประจาตาแหน่ง
A4 จานวน 7 เครื่อง จัดซื้อตามราคา
(หน้า 90)
ท้องตลาดทั่วไป
ประธานสภาฯ
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา
นายพงษ์นรินทร์ แก้วดา
รองนายกเทศมนตรี
มอบหมายให้นางกชนันท์ ทรายทอง ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชานาญการ รักษา
ราชการแทน ผู้อานวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ
นักวิชาการศึกษาฯ
เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งต้องมีการจัดท าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านแซว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน
๕ ศูนย์ และใช้ในสานักงานอีก ๑ เครื่อง ดังนั้น จึงขอพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอ
อนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังกล่าวข้างต้น
ประธานสภาฯ
ตามที่นักวิชาการศึกษาฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็น
อย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณา
แล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

ที่

เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อพัดลม
แบบโคจรติดผนัง จานวน 12 ตัว จานวนงบประมาณ 18,000 บาท
จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 7 คน)
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่
รายการ

โอนลดจาก
บาท

รายการ

บาท

4 - แผนงานการศึกษา/งานบริหาร 141,000.- - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
141,000.ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน/
นันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ/
ค่าครุภัณฑ์/ประเภท ครุภัณฑ์
งบดาเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย/ประเภท
สานักงาน
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
แบบแยกส่วน จานวน 3 เครื่อง
โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายและ
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
นันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์ต้านยา
ครุภัณฑ์
เสพติดฯ (หน้า ๒๒7)

หน้า 7 จาก ๒๒ หน้า
ประธานสภาฯ
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา
นายพงษ์นรินทร์ แก้วดา
รองนายกเทศมนตรี
มอบหมายให้นางกชนันท์ ทรายทอง ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชานาญการ รักษา
ราชการแทน ผู้อานวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ
นักวิชาการศึกษาฯ
ตามโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จานวน 3 เครื่องนี้ ทางกองการศึกษา
จะนาไปติดตั้งที่โรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านแซว ตึกอนุบาลอีก ๓ ห้องที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
ซึ่งห้องเรียนเป็นห้องแคบ และจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
จึงได้ทาการประชุมกันว่าจะเปิดแอร์ฯ และเปิดหน้าต่าง เพื่อให้อากาศได้ถ่ายเท จึงขอ
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการขออนุ มั ติ โอนงบประมาณไปตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่
ดังกล่าวข้างต้น
ประธานสภาฯ
ตามที่นักวิชาการศึกษาฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็น
อย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณา
แล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
เห็ นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศแบบแยกส่วน จานวน 3 เครื่อง จานวนงบประมาณ 141,000 บาท
จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 7 คน)
ที่

โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่
รายการ

โอนลดจาก
บาท

5 - แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไป
51,000.เกี่ยวกับการศึกษา/งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์/
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น
โครงการจัดซื้อเครื่องเครื่องเล่น
กลางแจ้ง จานวน 3 ชุด
ประกอบด้วย
1.ชุดชิงช้ารวม
2.ชุดรวมสนุก
3.ชุดปีนป่ายชิงช้า
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น
240,000.ประธานสภาฯ
รองนายกเทศมนตรี

รายการ

- แผนงานการศึกษา/งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/งบบุคลากร/
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)/
ประเภท เงินประจาตาแหน่ง
(หน้า 90)

รวมโอนลดทั้งสิ้น

บาท

51,000.-

240,000.-

ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา
มอบหมายให้นางกชนันท์ ทรายทอง ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชานาญการ รักษา
ราชการแทน ผู้อานวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ

หน้า ๘ จาก ๒๒ หน้า
นางกชนันท์ ทรายทอง
นักวิชาการศึกษาฯ
เนื่องจากเครื่องเล่นกลางแจ้งที่มีอยู่ ไม่เพียงพอสาหรับจานวนเด็กนักเรียน มีแค่ ๒
เครื่อง อีกทั้ งเครื่อ งเล่น เก่าที่ มีอ ยู่มี การใช้ ง านมานาน ดัง นั้ น เพื่ อเป็ น การส่ง เสริม
พัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้าน จึงขอพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติโอนงบประมาณไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังกล่าวข้างต้น
ประธานสภาฯ
ตามที่นักวิชาการศึกษาฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็น
อย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณา
แล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็ นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้ งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่อง
เครื่องเล่นกลางแจ้ง จานวน 3 ชุด จานวนงบประมาณ 51,000 บาท
จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 7 คน)

ประธานสภาฯ

3.2.2 สานักปลัด จานวน 4 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่
โอนลดจาก
รายการ
บาท
รายการ
บาท
๑ - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งบลงทุน/ครุภัณฑ์/ 100,000.- - แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร 100,000.ครุภัณฑ์สานักงาน
ทัว่ ไป/งบบุคลากร/เงินเดือน (ฝ่าย
โครงการจัดซือ้ เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง หลังใหญ่
ประจา)/เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานของ
หลังใหญ่ ขนาด 4 x 8 เมตร เสาสูง 2.80 เมตร
สานักปลัด พร้อมเงินปรับปรุง
จานวน 3 หลัง
ประจาปีตามตาแหน่ง จานวน 12
ต้องการใช้งบประมาณ 100,000 บาท
อัตรา มีงบประมาณคงเหลือ จานวน
1,456,366.78 บาท (หน้า 69)
ที่

ประธานสภาฯ
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา
นายพงษ์นรินทร์ แก้วดา
รองนายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ นางสาวพีรพรรณ วังมณี ตาแหน่ ง นักวิชาการเงินและบัญ ชี ได้ชี้แจง
เหตุผลและความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ เนื่องจากหัวหน้าสานักปลัดลาพักผ่อน
นางสาวพีรพรรณ วังมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อใช้เป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง หลังใหญ่ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีความจาเป็นต่อการ
ปฏิ บั ติ งานและเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการบริ ก ารประชาชน จึ ง ขอพิ จารณาให้ ความ
เห็นชอบการอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังกล่าวข้างต้น
ประธานสภาฯ
ตามที่ นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี ได้ ชี้ แ จงให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา มี ส มาชิ ก ท่ า นใด
มี ค วามเห็ น เป็ น อย่า งอื ่น หรือ ไม่ (ไม่ม ีส มาชิก ท่า นใดมีค วามเห็น เป็น อย่า งอื ่น )
และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

หน้า ๙ จาก ๒๒ หน้า
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเต็น ท์
ผ้าใบทรงโค้ง หลังใหญ่ จานวน 3 หลัง จานวนงบประมาณ 100,000 บาท
จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 7 คน)

โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่
รายการ
2 - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งบลงทุน/ครุภัณฑ์/
ครุภัณฑ์สานักงาน
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ชนิดโฟ
เมก้าขาว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์
ชนิดโฟเมก้าขาว
- กว้าง 45 เซนติเมตร
- ยาว 150 เซนติเมตร
- สูง 75 เซนติเมตร
- พื้นโต๊ะทาจากไม้อัด หนา 10 มม.
- บุหน้าด้วยโฟเมก้าขาว
- โครงขาเหล็กชุบโครเมียม ขาพับได้
- รับน้าหนักได้ 60 -80 กิโลกรัม
- หน้าโต๊ะทนความร้อนได้ 50 องศาเซลเซียส
จานวน 5 ตัว
ต้องการใช้งบประมาณ จานวน 6,000 บาท
ที่

โอนลดจาก
บาท
รายการ
๖,000.- - แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร
ทั่วไป/งบบุคลากร/เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)/เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานของ
สานักปลัด พร้อมเงินปรับปรุง
ประจาปีตามตาแหน่ง จานวน 12
อัตรา มีงบประมาณคงเหลือ
จานวน 1,356,366.78 บาท
(หน้า 69)

บาท
6,000.-

ประธานสภาฯ
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา
นายพงษ์นรินทร์ แก้วดา
รองนายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ นางสาวพีรพรรณ วังมณี ตาแหน่ ง นักวิชาการเงินและบัญ ชี ได้ชี้แจง
เหตุผลและความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ เนื่องจากหัวหน้าสานักปลัดลาพักผ่อน
นักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อใช้เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ชนิดโฟเมก้าขาว ซึ่งเป็น ครุภัณ ฑ์ที่มีความ
จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน จึงขอพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังกล่าวข้างต้น
ประธานสภาฯ
ตามที่ นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี ได้ ชี้ แ จงให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา มี ส มาชิ ก ท่ า นใด
มี ค วามเห็ น เป็ น อย่า งอื ่น หรือ ไม่ (ไม่ม ีส มาชิก ท่า นใดมีค วามเห็น เป็น อย่า งอื ่น )
และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ ชนิดโฟเมก้าขาว จานวน 5 ตัว จานวนงบประมาณ 6,000 บาท
จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 7 คน)

หน้า ๘ จาก ๒๒ หน้า
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่
โอนลดจาก
รายการ
บาท
รายการ
บาท
10,500.3 - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งบลงทุน/ครุภัณฑ์/ 10,500.- - แผนงานบริหารทั่วไป/งาน
บริหารทั่วไป/งบบุคลากร/
ครุภัณฑ์สานักงาน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเดือน
โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น แบบสามขา
พนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น แบบสามขา
พนักงานของสานักปลัด พร้อม
- ขนาด 25 นิ้ว
เงินปรับปรุงประจาปีตาม
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
ตาแหน่ง จานวน 12 อัตรา
- ปรับส่าย ซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้
มีงบประมาณคงเหลือจานวน
- ปรับระดับความสูงได้ตั้งแต่ 148-161 ซม.
1,350,366.78 บาท
- เสริมความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ
(หน้า 69)
- ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้การรับรองคุณภาพ
ได้รับ มาตรฐาน มอก.ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม จานวน 3 เครื่อง
ต้องการใช้งบประมาณ 10,500 บาท
ที่

ประธานสภาฯ
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา
นายพงษ์นรินทร์ แก้วดา
รองนายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ นางสาวพีรพรรณ วังมณี ตาแหน่ ง นักวิชาการเงินและบัญ ชี ได้ชี้แจง
เหตุผลและความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ เนื่องจากหัวหน้าสานักปลัดลาพักผ่อน
นางสาวพีรพรรณ วังมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อใช้เป็นค่ าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น แบบสามขา ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีความจาเป็นต่อการ
ปฏิ บั ติ งานและเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการบริ ก ารประชาชน จึ ง ขอพิ จารณาให้ ความ
เห็นชอบการอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังกล่าวข้างต้น
ประธานสภาฯ
ตามที่ นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี ได้ ชี้ แ จงให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา มี ส มาชิ ก ท่ า นใด
มี ค วามเห็ น เป็ น อย่า งอื ่น หรือ ไม่ (ไม่ม ีส มาชิก ท่า นใดมีค วามเห็น เป็น อย่า งอื ่ น )
และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อพัดลม
ตั้งพื้น แบบสามขา จานวน 3 เครื่อง จานวนงบประมาณ 10,500 บาท
จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 7 คน)

หน้า ๙ จาก ๒๒ หน้า
โอนเพิ่มตั้งโครงการใหม่
รายการ
4 - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งบลงทุน/
ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม
แบบไร้สาย (ไมค์ลอยตั้งโต๊ะก้านสั้น)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้อง
ประชุมแบบไร้สาย (ไมค์ลอยตั้งโต๊ะก้านสั้น)
ชุดละ 8 ตัว รวมจานวน 2 ชุด
ต้องการใช้งบประมาณ 40,000 บาท
ที่

รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น

โอนลดจาก
บาท
รายการ
40,000.- - แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร
ทั่วไป/งบบุคลากร/เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)/เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานของ
สานักปลัด พร้อมเงินปรับปรุง
ประจาปี ตามตาแหน่ง จานวน 12
อัตรา มีงบประมาณคงเหลือจานวน
1,339,366.78 บาท (หน้า 69)
156,500.-

รวมโอนลดทั้งสิ้น

บาท
40,000.-

156,500.-

ประธานสภาฯ
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา
นายพงษ์นรินทร์ แก้วดา
รองนายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ นางสาวพีรพรรณ วังมณี ตาแหน่ ง นักวิชาการเงินและบัญ ชี ได้ชี้แจง
เหตุผลและความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ เนื่องจากหัวหน้าสานักปลัดลาพักผ่อน
นักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อใช้เป็นค่าชุดเครื่องเสียงห้องประชุมแบบไร้สาย ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีความจาเป็นต่อ
การปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุและอุปกรณ์ในห้องประชุมให้เหมาะสมกับ
การใช้งานจึงขอพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ ดังกล่าวข้างต้น
ประธานสภาฯ
ตามที่ นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี ได้ ชี้ แ จงให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา มี ส มาชิ ก ท่ า นใด
มี ค วามเห็ น เป็ น อย่า งอื ่น หรือ ไม่ (ไม่ม ีส มาชิก ท่า นใดมีค วามเห็น เป็น อย่า งอื ่น )
และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อชุดเครื่อง
เสียงห้องประชุมแบบไร้สาย (ไมค์ลอยตั้งโต๊ะก้านสั้น) ชุดละ 8 ตัว รวมจานวน 2 ชุด
จานวนงบประมาณ 40,000 บาท
จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 7 คน)

ประธานสภาฯ

๓.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติม
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

เลขานุการสภาฯ

หน้า ๑๐ จาก ๒๒ หน้า
ประธานสภาฯ

3.๓.๑ สานักปลัด จานวน ๑ รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โอนเพิ่มไปที่
โอนลดจาก
รายการ
บาท
รายการ
บาท
1 - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งบลงทุน/ครุภัณฑ์/ 56,000.- - แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อน 56,000.ครุภัณฑ์สานักงาน
วัยเรียนและประถมศึกษา/
โครงการจัดซือ้ ตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์
งบบุคลากร/เงินเดือน (ฝ่ายประจา)/
พร้อมติดตั้ง
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตูส้ าขาโทรศัพท์และ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ครูผู้ดูแล
อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยมีรายละเอียด คือ
เด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
- ระบบตู้สาขา ขนาด 3 สายนอก 16 สายใน
เทศบาลตาบลบ้านแซว จานวน 7
พร้อมเครื่องโทรศัพท์ จานวน 9 เครื่อง
อัตรา ดังนี้
ประกอบด้วย
1. ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2
* โทรศัพท์ไร้สาย จานวน 9 เครื่อง
2. ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1
- อุปกรณ์ตู้สาขา
3. ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย
- อุปกรณ์ประกอบ
ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ
- การติดตั้งพร้อม Setupเครื่องโทรศัพท์ จานวน
จานวน 886,705.81 บาท
9 จุด ต้องการใช้งบประมาณ 56,000 บาท
(หน้า 102)
ที่

รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น

56,000.-

รวมโอนลดทั้งสิ้น

56,000.-

ประธานสภาฯ
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา
นายพงษ์นรินทร์ แก้วดา
รองนายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ นางสาวพีรพรรณ วังมณี ตาแหน่ ง นักวิชาการเงินและบัญ ชี ได้ชี้แจง
เหตุผลและความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ เนื่องจากหัวหน้าสานักปลัดลาพักผ่อน
นางสาวพีรพรรณ วังมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม สภาฯ สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ ได้ มี ม ติ
เห็นชอบโอนงบประมาณตั้งโครงการใหม่ แต่ เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย จึงมีความจาเป็น ต้องโอนงบประมาณเพิ่ม จานวน 56,000 บาท จึงขอ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ดังกล่าวข้างต้น
ประธานสภาฯ
ตามที่ นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี ได้ ชี้ แ จงให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา มี ส มาชิ ก ท่ า นใด
มี ค วามเห็ น เป็ น อย่า งอื ่น หรือ ไม่ (ไม่ม ีส มาชิก ท่า นใดมีค วามเห็น เป็น อย่า งอื ่น )
และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติม โครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์และ
อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จานวนงบประมาณ 56,000 บาท
จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 7 คน)

หน้า ๑๑ จาก ๒๒ หน้า
ประธานสภาฯ

3.๓.2 กองคลัง จานวน 4 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โอนเพิ่มไปที่
โอนลดจาก
รายการ
บาท
รายการ
บาท
1 - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน 2,000.- - แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/ 2,000.ทั่วไป/งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์
งบบุคลากร/หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)/
สานักงาน
ประเภท เงินประจาตาแหน่ง เพื่อจ่ายเป็น
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทางาน ระดับ 1-3
ค่าเงินประจาตาแหน่งให้ผู้อานวยการกอง
จานวน 2 ตัว
คลัง (งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
ต้องการใช้งบประมาณ 2,000 บาท
10,000 บาท) หน้า 81
ที่

ประธานสภาฯ
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา
นายพงษ์นรินทร์ แก้วดา
รองนายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ นางสาวพีรพรรณ วังมณี ตาแหน่ ง นักวิชาการเงินและบัญ ชี ได้ชี้แจง
เหตุผลและความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นางสาวพีรพรรณ วังมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ กองคลังจึงจาเป็น ต้องขอโอนงบประมาณ
เพิ่ ม จานวน 2,000 บาท จึงขอพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการอนุ มั ติ งบประมาณ
เพิ่มเติม ดังกล่าวข้างต้น
ประธานสภาฯ
ตามที่ นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี ได้ ชี้ แ จงให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา มี ส มาชิ ก ท่ า นใด
มี ค วามเห็ น เป็ น อย่า งอื ่น หรือ ไม่ (ไม่ม ีส มาชิก ท่า นใดมีค วามเห็น เป็น อย่า งอื ่น )
และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติม โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทางาน ระดับ 1-3
จานวน 2 ตัว จานวนงบประมาณ 2,000 บาท
จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 7 คน)

โอนเพิ่มไปที่
รายการ
2 - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหาร
งานทั่วไป/งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์
สานักงาน
โครงการจัดซื้อโต๊ะทางาน ระดับ 6
จานวน 3 ตัว
ต้องการใช้งบประมาณ 15,000 บาท
ที่

ประธานสภาฯ

โอนลดจาก
บาท
รายการ
บาท
15,000.- - แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/ 15,000.งบดาเนินงาน/ หมวดค่าสาธารณูปโภค/
ประเภท ค่าโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบริการใช้โทรศัพท์ของสานักงาน
(งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
23,957.49 บาท) หน้า 83

ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

หน้า ๑๒ จาก ๒๒ หน้า
รองนายกเทศมนตรี

มอบหมายให้ นางสาวพีรพรรณ วังมณี ตาแหน่ ง นักวิชาการเงินและบัญ ชี ได้ชี้แจง
เหตุผลและความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ กองคลังจึงจาเป็น ต้องขอโอนงบประมาณ
เพิ่ม จานวน 15,000 บาท จึงขอพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเติม ดังกล่าวข้างต้น
ประธานสภาฯ
ตามที่ นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี ได้ ชี้ แ จงให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา มี ส มาชิ ก ท่ า นใด
มี ค วามเห็ น เป็ น อย่า งอื ่น หรือ ไม่ (ไม่ม ีส มาชิก ท่า นใดมีค วามเห็น เป็น อย่า งอื ่น )
และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติม โครงการจัดซื้อโต๊ะ ทางาน ระดับ 6
จานวน 3 ตัว จานวนงบประมาณ 15,000 บาท
จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 7 คน)
โอนเพิ่มไปที่
โอนลดจาก
รายการ
บาท
รายการ
บาท
3 - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
22,000.- - แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร 22,000.ทั่วไป/งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์
ทั่วไป/งบบุคลากร/หมวดเงินเดือน
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
(ฝ่ายประจา)/ประเภท เงินประจา
งานประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
ตาแหน่ง (งบประมาณคงเหลือก่อน
ต้องการใช้งบประมาณ 22,000 บาท
โอน 42,000 บาท) หน้า 81
ที่

ประธานสภาฯ
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา
นายพงษ์นรินทร์ แก้วดา
รองนายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ นางสาวพีรพรรณ วังมณี ตาแหน่ ง นักวิชาการเงินและบัญ ชี ได้ชี้แจง
เหตุผลและความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นางสาวพีรพรรณ วังมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ กองคลังจึงจาเป็น ต้องขอโอนงบประมาณ
เพิ่ม จานวน 22,000 บาท จึงขอพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเติม ดังกล่าวข้างต้น
ประธานสภาฯ
ตามที่ นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี ได้ ชี้ แ จงให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา มี ส มาชิ ก ท่ า นใด
มี ค วามเห็ น เป็ น อย่า งอื ่น หรือ ไม่ (ไม่ม ีส มาชิก ท่า นใดมีค วามเห็น เป็น อย่า งอื ่น )
และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติม โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง จานวนงบประมาณ 22,000 บาท
จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 7 คน)

หน้า ๑๓ จาก ๒๒ หน้า
โอนเพิ่มไปที่
โอนลดจาก
รายการ
บาท
รายการ
บาท
4 - แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน 10,000.- - แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหาร
10,000.ทั่วไป/งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์
ทั่วไป/งบบุคลากร/หมวดเงินเดือน
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ
(ฝ่ายประจา)/ประเภท เงินประจา
LED สี ชนิด Network จานวน 1 เครื่อง
ตาแหน่ง (งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
ต้องการใช้งบประมาณ 10,000 บาท
42,000 บาท) หน้า 81
ที่

รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น

49,000.-

รวมโอนลดทั้งสิ้น

49,000.-

ประธานสภาฯ
รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา
มอบหมายให้ นางสาวพีรพรรณ วังมณี ตาแหน่ ง นักวิชาการเงินและบัญ ชี ได้ชี้แจง
เหตุผลและความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ กองคลังจึงจาเป็น ต้องขอโอนงบประมาณ
เพิ่ม จานวน 10,000 บาท จึงขอพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเติม ดังกล่าวข้างต้น
ประธานสภาฯ
ตามที่ นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี ได้ ชี้ แ จงให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา มี ส มาชิ ก ท่ า นใด
มี ค วามเห็ น เป็ น อย่า งอื ่น หรือ ไม่ (ไม่ม ีส มาชิก ท่า นใดมีค วามเห็น เป็น อย่า งอื ่น )
และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติม โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ
LED สี ชนิด Network จานวน 1 เครื่อง จานวนงบประมาณ 10,000 บาท
จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 7 คน)
ประธานสภาฯ

๓.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอถอดถอนโครงการเงินสะสม ประจาปี 2563
โครงการจัดซื้อรถกระเช้ารถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า
และรอกยกของชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
(ตามราคามาตรฐานท้องตลาด) เพื่อมีครุภัณฑ์ที่จาเป็นในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะในเขตเทศบาลตาบลบ้านแซว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภั ย
แก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในที่ สู ง รองรับ กรณี ฉุ กเฉิ น ที่ ต้อ งการใช้ รถกระเช้ า ฯลฯ จ านวน
งบประมาณ 2,650,000 บาท ซึ่ง ในคราวประชุมสภาฯ สมัย วิสามัญ สมัย ที่ 1
ประจ าปี 2563 เมื่ อวัน จัน ทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563 มีม ติที่ ประชุ ม เห็น ชอบ
ด้วยจานวน 7 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้เข้าประชุม จานวน 9 คน)
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานสภาฯ
นายพงษ์นรินทร์ แก้วดา
รองนายกเทศมนตรี
มอบหมายให้นางสาวพีรพรรณ วังมณี ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ชี้แจง
เหตุผลและความจาเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ

หน้า ๑๔ จาก ๒๒ หน้า
นางสาวพีรพรรณ วังมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องจากได้รับการท้วงติงจากที่อื่น เรื่อง การพิจารณาใช้เงินสะสมต้องเป็นปัญหาในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน จึงเห็นควรพิจารณาในการนา
โครงการจัดซื้อรถกระเช้าฯ ไปบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2564
เพื่ อความถูกต้องในการใช้งบประมาณ จึงขอให้ที่ประชุมพิ จารณาให้ความเห็นชอบ
การขอถอดถอนโครงการจัดซื้อรถกระเช้าฯ ดังกล่าวก่อน
ประธานสภาฯ
ตามที่ นั ก วิ ชาการเงิ น และบั ญ ชี ฯ ได้ ชี้แ จงให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จารณา มี ส มาชิก ท่ า นใด
มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
เลขาสภาฯ
ขอนาเรียนว่า กรณีการใช้เงินสะสมต้องเป็นปัญหาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนโดยเร่งด่วน แต่โครงการจัดซื้อรถกระเช้าฯ นี้ ยังถือว่าไม่เป็ นโครงการ
เร่ งด่ ว น ดั งเช่ น การเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ควรน าไปบรรจุ ไว้ ในเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564 จึงขอนาเรียนกับทางสภาฯ หากดาเนินการต่อ
อาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็น
อย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ถอดถอนโครงการเงินสะสม ประจาปี 2563 โครงการจัดซื้อรถกระเช้า
รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า และรอกยกของชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล กาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
จานวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 คน (จากผู้มาประชุม 7 คน)

ประธานสภาฯ

๓.5 พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563
มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้ง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ
แจ้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่ แก้ ไขเพิ่มเติ ม ข้อ ๔๕ ญั ต ติร่ างข้ อบั ญ ญั ติที่ ป ระชุม สภาท้ องถิ่ น ต้อ ง
พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง
นั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

หน้า ๑๕ จาก ๒๒ หน้า
นายพงษ์นรินทร์ แก้วดา
รองนายกเทศมนตรี
เนื่องจากได้รับ ให้จัดทาเทศบัญ ญัติ เรื่อง ข้าพเจ้าขอเสนอต่อที่ประชุมสภาอนุมัติให้
พิจารณาร่างเทศบั ญ ญั ติ เทศบาลตาบลบ้ านแซว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 สามวาระรวดเดียว
ประธานสภาฯ
ขอมติ ที่ ประชุ มสภาเห็ นชอบพิ จารณาร่างเทศบั ญ ญั ติ เทศบาลต าบลบ้ านแซว เรื่ อง
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 สามวาระรวดเดียว หรือไม่
มติที่ประชุม
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (7 เสี ยง) ให้ พิ จารณาร่างเทศบั ญ ญั ติเทศบาลตาบลบ้ านแซว
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 สามวาระรวดเดียว
ประธานสภาฯ

วาระที่หนึ่ง พิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านแซว เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563
บันทึกหลักการและเหตุผล
ในการเสนอเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563
หลักการ
กาหนดมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านแซว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเหตุราคาญจากการเลี้ยงสัตว์และ
ปล่อยสัตว์
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กาหนดไว้
เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ในท้องถิ่น และเพื่อป้องกันอันตราย และเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น
มีอานาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการกาหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้น ที่หรือ
ทั้งหมดของพื้นในเขตอานาจนั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
เนื่ องจากปั จจุ บั น เทศบาลต าบลบ้ านแซว ยัง มิ ไ ด้ต ราเทศบัญ ญั ติดั ง กล่า ว
ออกมาบังคับใช้ และเพื่อป้องกันมิให้ภายในเขตท้องที่เทศบาลตาบลบ้านแซว เกิดปัญหา
เรื่องการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ ที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุราคาญแก่ประชาชนได้
ดังนั้น เพื่อกาหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ภายในพื้นที่เทศบาล
ตาบลบ้ านแซว จึง อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ การ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๕๐ (๓) (๔) มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญ ญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕62 จึงตราเทศบัญญัติ
เทศบาลตาบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖3
เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตาบลบ้านแซวต่อไป

หน้า ๑๖ จาก ๒๒ หน้า
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านแซว
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖3
----------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านแซว ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ในเขต
เทศบาลตาบลบ้านแซว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) (๔) และมาตรา ๖๐ แห่ง พระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62 ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เทศบาลตาบล
บ้านแซว โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลบ้านแซว และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ.๒๕๖3”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลบ้านแซว เมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ สานักงาน
เทศบาลตาบลบ้านแซว แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคาสั่งอื่นใดของเทศบาลตาบลบ้านแซว ในส่วน
ที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแซว
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
เทศบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอานาจของเทศบาล
ตาบลบ้านแซว
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่ บารุง
รักษา ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ให้อยู่นอกสถานที่
เลี้ยงสัตว์ โดยปราศจากการควบคุม
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือที่เลี้ยงสัตว์อื่นที่มีการควบคุม
ของเจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะมีขอบรั้วหรือไม่
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้
ข้อ ๕ ภายในเขตเทศบาลตาบลบ้านแซว ห้ามมิให้มีการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ทางสาธารณะหรือเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ในที่เอกชน โดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของสถานที่
การเลี้ยงหรือปล่อยตามวรรคหนึ่งนั้น คือกรณีกระทาการเป็นประจาเป็นอาจิณ หรือไม่สนใจควบคุมดูแลสัตว์
จนเข้าใจได้ว่ามีการใช้พื้นที่ถนนสาธารณะเป็นที่เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
ข้อ ๖ ให้เขตเทศบาลตาบลบ้านแซว เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังต่อไปนี้
(๑) สุนัข

หน้า ๑๗ จาก ๒๒ หน้า
(๒) แมว
(๓) ช้าง
(๔) โค
(๕) กระบือ
(๖) แกะ
(๗) แพะ
(๘) สุกร
(๙) ไก่
(10) ม้า
(11) งู
(12) จระเข้
(๒๒) นก
(14) เป็ด
(15) ห่าน
(๑6) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดประเภท และชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม ทั้งนี้ โดยอาจ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านแซวก็ได้
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลตาบลบ้านแซว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอานาจออกประกาศกาหนดเขตพื้นที่เลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตาม ข้อ ๖ โดยให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดจานวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทาทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์
ข้อ ๘ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสั ตว์ โดยมีขนาด
เพียงพอแก่การดารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้าและกาจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูก
สุขลักษณะ
(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจาไม่ปล่อยให้เป็นที่
สะสมหมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
(๓) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องกาจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นาโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุราคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้า
(๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์
(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการ
ควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดย
สังเกตได้อย่างชัดเจน
(๖) ไม่นาสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน เว้นแต่เฉพาะเพื่อการเคลื่อนย้ายสัตว์ และได้ปฏิบัติ
ตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุราคาญแก่ผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งข้อบังคับ
ระเบียบ และคาสั่งของเทศบาลตาบลบ้านแซว

หน้า ๑๘ จาก ๒๒ หน้า
หมวด ๒
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
ข้อ ๙ กรณีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งดาเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็นจานวนมาก เจ้าของ
สัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๘ อย่างเคร่งครัด เพื่อการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์
และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือเหตุราคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้
(๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องทารางระบายน้ารับน้าโสโครกไปให้พ้นจากที่นั้น
โดยสะดวกและเหมาะสม
(๒) การระบายน้าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้าแหล่งสาธารณะ
(๓) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบาบัดน้าเสีย ให้เหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ทาให้เกิดกลิ่นเหม็นจนสร้างความ
เดือดร้อนราคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง
(๔) ต้องทาความสะอาด กวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ
(๕) ต้องรักษาสถานที่ อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์นาโรคอื่นๆ และต้องเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ
(๖) ต้องมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจานวนเพียงพอ
ข้อ ๑๐ หลังจากที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ ๙ ต้องได้รับความได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่การเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์และมีลักษณะเป็นนิติบุคลต้องได้รับความยินยอมจากประชาคมหมู่บ้านด้วย
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง อากาศถ่ายเท
สะดวก มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือ
สถานที่ของราชการอื่นๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุราคาญต่อชุมชน โดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่
ดังกล่าว และแหล่งน้าสาธารณะในระยะดังต่อไปนี้
(๑) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า ๕๐ ตัว ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดความ
ราคาญต่อชุมชนใกล้เคียง
(๒) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๕๐-๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
(๓) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๕๐๐-๑,๐๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร
(๔) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร
ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื่นคาร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กาหนด พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ อย่างละ ๑ ชุด
๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน
๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พิจารณา
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตราย แก่สุขภาพของบุคคลทั่วไป
ให้เจ้าของสัตว์ แยก กักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบ รวมถึงต้องแจ้งให้
สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบ และต้องปฏิบัติตามคาแนะนาโดยเคร่งครัด
หมวด ๓
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์เฉพาะ
เขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านแซว ความตามวรรค 1 ไม่ใช้บังคับ
แก่การปล่อยสัตว์เพื่อการกุศลตามประเพณี

หน้า ๑๙ จาก ๒๒ หน้า
ข้อ ๑๓ เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน มิให้ก่อเหตุราคาญแก่ผู้อื่น
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พบสัตว์ในที่หรือทาง
สาธารณะ ซึ่งอยู่ภายในเขตเทศบาลตาบลบ้านแซว หรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจจับสัตว์และนาสัตว์ไปกักไว้ในที่สาหรับสัต ว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จัดไว้ เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน หรือกรณีสัตว์นั้นอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจทาลายหรือ
จัดการตามที่เห็นสมควร
ในระหว่างการจับสัตว์ หากสัตว์วิ่งหนีเกิดอุบั ติเหตุอื่นใด ทาให้สัตว์บาดเจ็บ หากเป็นเหตุที่โดยพฤติการณ์
ต้องเกิดขึ้น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ทางเทศบาลตาบลบ้านแซวจะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
กรณีตามวรรคสอง ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นต่อบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระทาดังกล่าวบุคคลที่สาม
ย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยเทศบาลตาบลบ้านแซว จะพิจารณาไล่เบี้ยความผิดตามข้อเท็จจริง
ข้อ ๑๕ เมื่อได้จับสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ ๑๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศแจ้งให้เจ้าของทราบ
และให้มารับสัตว์คืนไปภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้จับสัตว์มากักไว้ โดยประกาศไว้ที่สานักงานเทศบาลตาบลบ้านแซว หรือที่
เปิดเผย เมื่อพ้นกาหนด 45 วันแล้ว ไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของสัตว์ ให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาลตาบลบ้านแซว
ข้อ ๑๖ กรณีที่กักสัตว์ไว้ อาจก่อให้ เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรื อขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแก่กรณี ก่อนถึงกาหนด ๓๐ วันก็ได้ เงินที่ได้จากการขาย
หรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาด และค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนตัวสัตว์
กรณีสัตว์นั้นตาย หรือเจ็บป่วยหรือไม่สมควรจาหน่ายต่อไป หรือเป็นโรคติดต่ อที่อาจเป็นอันตรายแก่สัตว์อื่นๆ
หรือเมื่อสัตว์แพทย์ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นลายลักษณะอักษรแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจทาลายได้
ในกรณีมิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรั บสัตว์คืนภายในกาหนด
ตามข้อ ๑๔ เจ้าของสัตว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายสาหรับการเลี้ยงดูสัตว์ ให้แก่เทศบาลตาบลบ้านแซว ตามจานวนที่จ่ายจริงด้วย
ข้อ ๑๗ หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กาหนดไว้
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของ
สัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์นั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคาสั่งไว้ตามสมควร
แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีมีคาสั่งให้หยุดดาเนินการทันที
ข้อ ๑๘ กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญต่อผู้อื่น
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์ ระงับเหตุราคาญภายใน
เวลาอันควร และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทาโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุราคาญนั้น หรือสมควรกาหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุ
ราคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในคาสั่งนั้น
หมวด ๔
อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๑๙ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือและเจ้าพนักงานสาธารณสุข
มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคาหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทาคาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้ส่ง
เอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา

หน้า ๒๐ จาก ๒๒ หน้า
(๒) เข้าไปในสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการเพื่อตรวจสอบ
หรือควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น
(๓) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินคดีหรือเพื่อนาไปทาลายในกรณีจาเป็น
(๔) เก็บหรือนาสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุราคาญจากอาคาร
หรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณพอสมควร เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบความจาเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอานาจแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ในเขตอานาจของเทศบาลตาบลบ้านแซว
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้
หมวด๕
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๒๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ข้อ ๒๑ ให้นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแซว เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ส่ วนรายละเอี ยดต่ างๆ ตามร่างเทศบั ญ ญั ติ ที่ แจกให้ ทุ กท่ าน มี ท่ านใดจะสอบถาม
เพิ่มเติมหรือไม่ ( ไม่มี )
เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
พ.ศ.2563 หรือไม่
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (7 เสียง) รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านแซว
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563
วาระที่สอง แปรญั ตติร่างเทศบัญ ญั ติเทศบาลตาบลบ้านแซว เรื่อ ง การควบคุม
การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563
ตามมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการพิจารณา
ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ผมขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภามีสมาชิก
ท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ผม
เสนอ ผมขอมติที่ประชุม
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๗ เสียง) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
เมื่อที่ประชุม ได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการแปรญั ตติเต็มสภา ซึ่งระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ เมื่อสภาพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาที่ป ระชุมเป็น ประธาน
คณะกรรมการแปรญั ตติ ผมขอให้ คณะกรรมการแปรญั ตติ ดาเนิ นการพิ จารณาร่าง
เทศบัญ ญัติเทศบาลตาบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุม การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
พ.ศ.2563 ในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญพิจารณา

หน้า ๒๑ จาก ๒๒ หน้า
ประธานคณะกรรมการ- เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติถือว่า
แปรญัตติ
ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิม
ประธานสภาฯ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิม ผมขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๗ เสียง) ให้คงตามร่างเดิมผ่านการพิจารณาร่างเทศบัญ ญั ติ
เทศบาลตาบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุม การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563
วาระที่ ๒ การแปรญัตติ

ประธานสภาฯ

วาระที่สาม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563
ร่างเทศบาลตาบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563
ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๑–๒ มาแล้ว วาระที่ ๓ ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระ
ที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามี
เหตุอันสมควร ผมขอมติที่ประชุมครับ

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๗ เสียง) ให้ตราเป็น เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านแซว เรื่อง
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 และให้เสนอนายอาเภอเชียงแสน
นาเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เห็นชอบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ
เลขาสภาฯ

เรื่องอื่นๆ
มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี 2563 เมื่อคราว
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม
2563 โดยที่ ป ระชุม มีม ติถ อนการพิ จารณา จานวน 2 โครงการ แต่ยัง ปรากฏใน
บันทึกรายงานการประชุม หน้า 29 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี)
ถ้าไม่มี ขอขอบคุณ ทุกทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล ทั้งผู้นาหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ
และประชาชนที่เข้าร่วมประชุม และเสียสละเวลามาร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตาบลบ้านแซวต่อไป และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑1.0๐ น.

หน้า ๒๒ จาก ๒๒ หน้า

(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายธีรภาพ ยาวิชัยป้อง)
เลขานุการสภาเทศบาลเทศบาลตาบลบ้านแซว

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมยศ จันทะรังษี)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแซว เขต ๑

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางอัมพรรณ์ แก้วดา)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแซว เขต ๑

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเกรียงไกร แซ่พ่าน)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแซว เขต ๒

สภาเทศบาลตาบลบ้านแซว ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อ วันที่
(ลงชื่อ)
(นายเกาว่า แซ่ลี)
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแซว

