
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 
สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 

วัน จันทร์ที่ 18 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 

******************** 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 

1. นายวิทยา  วังธิยอง   ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 
2. นายต๋าค า      แก้วอ้าย   รองประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 
3. นายอดุลย์       แอมปัญเยา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 
4. นายวิรัตน์       แก้วอ้าย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 
5. นายสถิตย์       ดัสดีสอง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 
6. นายพันธ์ศักดิ์ ศรีค า   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 
7. นายสนิท        เทพประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง  
8. นายจ ารัส       ปันอิ่น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 
9. นายมานิตย์    อินวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 
10. นายอภิสิทธิ์    อภินันทสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 
11. นางบริบูรณ์    ค าสุยะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 
12. นางวรรณเพ็ญ   ฉางข้าวพรหม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
พนักงานเทศบาล 

1. นายไกรเมศร์ วัฒนนันทิพงศ์  นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง  
2. นางสาวญาณิศา เรืองภูมิ   ผู้จัดการสถานธนานุบาล (แทน) 
3. นางวรรณสินี   มุ่งดี   ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นายถวิล  ฝั้นพรม   ผู้อ านวยการกองช่าง 
5. น.ส.จินตนา  บุญธรรม  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
6. นางสุทิน  เนตรค ายวง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
7. นางศรีวรรณ    ใจเครือค า  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8. นางอัมพวัน  บุญเกิด   รก.หัวหน้าส านักปลัด  
9. นายวรพล  ผลหอม   รก.ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
10. จ.ส.อ.พัฒน์พงษ์   พรหมเมืองยอง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 

 
  
               

     
 
   /เริมประชุมเวลา... 



๒ 
 
     เริมประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา 

เลขานุการฯ เมื่อถึง เวลา  10.00 น.  นางวรรณเพ็ญ  ฉางข้าวพรหม  เลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลป่าซาง ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และเริ่มการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 นางวรรณเพ็ญ  ฉางข้าวพรหม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง/ เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลป่าซาง  เชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
และอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลป่าซาง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
ป่าซาง  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2561  ดังนี้ 

                            ประกาศสภาเทศบาลต าบลป่าซาง  
      เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยแรก  
                                ประจ าปี  พ.ศ.๒๕62 

   ............................ 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕61 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕61 ได้ก าหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุม
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 
มีนาคม พ.ศ.๒๕62 เป็นต้นไป มีก าหนดสมัยประชุม ๓๐ วัน  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)        
พ.ศ.2554 ข้อ 16 และข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง          
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2  
มีนาคม  พ.ศ.2562         

      ประกาศ   ณ  วันที่    28   มกราคม   พ.ศ.๒๕62 

                   ลงชื่อ นายวิทยา   วังธิยอง   
              ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง  

และประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง  ได้นัดประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ในวันนี้ 

ขอเรียนเชิญ ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  

 

 

 

 

 

           /ประธานสภาฯ... 



๓ 
 
ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้เข้าร่วม

ประชุม ทุกท่าน การประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง ในวันนี้ เป็นการประชุมสภา
เทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 

กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม  

ครั้งที ่5/2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
1.2 แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  
      เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งที่ 1
ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

 ขอเชิญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจดูรายงานการประชุมด้วย 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมหรือไม่  
ขอเชิญครับ 

ถ้าไม่ม ีกระผมขอมติที่ประชุม ผู้ใดเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 30 
พฤศจิกายน พ.ศ.2561  โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลฯ มีมติ รับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ    
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน     
พ.ศ.2561    
รับรอง จ านวน...12...  เสียง 
ไม่รับรอง  -  คน 
งดออกเสียง  - คน 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  

ระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่อง การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 และก าหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63  

 

  /ประธานสภาฯ... 



๔ 
 
ประธานสภาฯ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 

มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี ให้สภาเทศบาลก าหนด และ 

  วรรคสี่  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด                                  

 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 และก าหนดวันเริ่มต้นการ
ประชุม สามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕63   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น           
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ข้อ 21 วรรคแรก การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของ  ปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก
ของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ ๑๑ (๒)  ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่า การประชุม สมัยสามัญ 
ประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้น จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนด
กี่วัน 

 ขอน าปรึกษาในที่ประชุม ว่าจะก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 
จ านวนกี่สมัย แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด มีก าหนดกี่วัน แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน และ
ก าหนดวันเริ่มต้นการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 เริ่มเมื่อใด       
มีก าหนดกี่วัน แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน   

ขอเชิญ.....(ผู้เสนอ)......ครับ 

นายสถิตย์ฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ 
กระผม นายสถิตย์   ดัสดีสอง ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง เขต  1
ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 จ านวน ๔ สมัย สมัยละ  ๓๐ วัน 

  เสนอ  สมัยที่ ๒  วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕62  
เสนอ  สมัยที่ ๓  วันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕62 

    เสนอ  สมัยที่ ๔  วันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕62 
   และ เสนอ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2563  

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่  1 มีนาคม พ.ศ.๒๕63 มีก าหนด ๓๐ วัน  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

  

 

                      /ประธานสภาฯ... 



๕ 
 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ผู้ใดเห็นชอบ ให้มีการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ 

ประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน 4 สมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.๒๕63 มีก าหนด 
๓๐ วัน ตามท่ีผู้เสนอ ได้เสนอ โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลฯ มีมติ เห็นชอบ ให้มีการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน 4 สมัย คือ                     

    สมัยท่ี ๒  วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕62 
  สมัยท่ี ๓  วันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕62 
  สมัยท่ี ๔  วันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕62 
 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง วันที ่1 มีนาคม พ.ศ.๒๕63 มีก าหนด ๓๐ วัน  
ตามที่  นายสถิตย์   ดัสดีสอง เสนอ 
เห็นชอบ จ านวน...12...เสียง 
ไม่เห็นชอบ  -  คน 
งอออกเสียง  -  คน 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (เงินทุนส ารองเงินสะสม) 

ประธานสภาฯ เชิญ ฝ่ายบริหาร ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ กระผม นายไกรเมศร์   วัฒนนันทิพงศ์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้ าที่  นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง ขอเสนอญัตติ             
เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (เงินทุนส ารองเงินสะสม) ขอมอบหมายให้ 
ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  และก่อนที่ผู้อ านวยการกองช่างจะ
ชี้แจงรายละเอียด กระผมฯ ขอมอบหมายให้ ผู้อ านวยการกองคลัง  รายงาน         
งบแสดงฐานะการเงิน  ให้สภาฯ ได้รับทราบ เชิญ ผู้อ านวยการกองคลัง รายงาน 
ครับ 

ผอ.กองคลัง เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางวรรณสินี  มุ่งดี ผู้อ านวยการ     
กองคลัง  ขอรายงานงบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 
ดังนี้ ค่ะ 

เงินสะสมที่สามารถน ามาใช้จ่ายได้  ณ  วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 มียอดเงิน
สะสมที่สามารถน ามาใช้จ่ายได้ 19,251,264.06 บาท (สิบเก้าล้านสองแสนห้า
หมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่บาทหกสตางค์) และนอกจากนี้ยังมีเงินทุนส ารองเงิน
สะสม 17,795,797.10 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
เจ็ดบาทสิบสตางค์)  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561 

                         /ผอ.กองคลัง ... 



๖ 
 
ผอ.กองคลัง ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับ

รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ ร้อยละ 15 ของทุกปี เพ่ือเป็นทุน
ส ารองเงินสะสม 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
 (2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกิน     

ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้
ภายใต้เงื่อนไข ข้อ 89 (1)  

 ทั้งนี้ เงินสะสมของเทศบาลฯ มีจ านวน 17,795,797.10 บาท (สิบเจ็ดล้าน      
เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์ ) งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ 80,000,000 บาท 
(แปดสิบล้านบาท) ดังนั้นร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่าย คือ 12,000,000 
บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) และมีเงินส่วนเกินที่จะใช้ทุนส ารองเงินสะสม อยู่ที่ 
5,795,797.10 (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์) 

 ขอรายงานงบแสดงฐานะการเงิน  เพียงเท่านี้ ค่ะ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ผอ.กองช่างฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ กระผม นายถวิล  ฝั้นพรม ผู้อ านวยการ     
กองช่าง ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงรายละเอียด ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

 (เงินทุนส ารองเงินสะสม) 

หลักการ 
เทศบาลต าบลป่าซางมีความจ าเป็นที่ต้องขอใช้จ่ายเงินสะสมด าเนินการปรับปรุง   
ผิวถนนอินทขิล ซอย 1 หมู่ที่  1 ต าบลป่าซาง  เนื่องจากเทศบาล ไม่ได้ตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562 ไว้ และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายที่ไม่มีความจ าเป็นมาตั้งจ่ายได้ เทศบาล ได้เสนอโครงการปรับปรุงถนนสาย
ดังกล่าว ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดล าพูน ประจ าปี 2562  แต่ไม่ได้รับการ
อนุมัติงบประมาณ  ประกอบกับเทศบาล มีเงินสะสมเพียงพอที่จะด าเนินการ 

         เหตุผล 
ปัจจุบันถนนสายอินทขิล ซอย 1  ผิวจราจรช ารุด  ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมามีน้ าขัง       
ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ ใช้ เส้นทาง  ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบาย         
เพ่ิมปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ และให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้ประโยชน์ 
รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0810.4/ว 3739      
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  เทศบาล จึงได้คัดเลือกโครงการเสริมผิวพารา   
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต อินทขิล  ซอย 1  หมู่ที ่1 ต าบลป่าซาง 
 
                        

       /ผอ.กองช่าง ...  



๗ 
 
ผอ.กองช่าง  รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05  เมตร และ กว้าง 

5 เมตร ยาว 110  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตาราง
เมตร วงเงินทั้งสิ้น  1,494,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (ตาม
แบบแปลนของเทศบาล) ซึ่งโครงการที่เสนอขออยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล   

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2552  
  มาตรา  50 (2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า และเป็นโครงการที่ประชาชนมี

ความต้องการ  

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) และ แผนพัฒนาท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562 ปีงบประมาณ 2562 หน้าที่ 2 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2548   

ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังนี้ 
(1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด         
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว  
(3) เมื่อได้รับให้อนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ดังนั้นจึงขอชี้แจงรายละเอียดญัตตินี้ ต่อสภาเทศบาล เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
ต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ ครับ 

   ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม (เงินทุนส ารองเงินสะสม) 
ด าเนินการปรับปรุง ผิวถนนอินทขิล ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต าบลป่าซาง วงเงินทั้งสิ้น  
1,494,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามที่ผู้บริหารเสนอ 
โปรดยกมือ ครับ 

 

             

                /มติที่ประชุม ... 



๘ 
 
มติที่ประชุม สภาเทศบาลฯ มีมติ อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม (เงินทุนส ารองเงินสะสม) 

ด าเนินการปรับปรุงผิวถนน อินทขิล ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต าบลป่าซาง วงเงินทั้งสิ้น 
1,494,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)  
อนุมัติ จ านวน...12...เสียง 
ไม่อนุมัติ  -  คน 
งอออกเสียง  -  คน                                     

ระเบียบวาระท่ี 5.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะอย่างถูกหลัก-
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน 

ประธานสภาฯ เชิญ ฝ่ายบริหาร ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ กระผม นายไกรเมศร์   วัฒนนันทิพงศ์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้ าที่  นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง ขอเสนอญัตติ             
เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (ทุนส ารองเงินสะสม) เพ่ือก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 ต าบลป่าซาง อ าเภอ
ป่าซาง จังหวัดล าพูน และมอบหมายให้ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ครับ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ กระผม นายวรพล ผลหอม หัวหน้าฝ่าย    
บริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ       
สิ่งแวดล้อม  ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงรายละเอียด  ญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม (ทุนส ารองเงินสะสม) เพ่ือก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) ในพ้ืนที ่หมู่ที ่4 ต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

หลักการ 
สืบเนื่องจากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต
เทศบาล ดังต่อไปนี้  
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัด    
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

พระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และ   
ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  
มาตรา ๓๔/๑ การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพ้ืนที่ของราชการ      
ส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่ รวมถึง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)       
พ.ศ.2560      
                             
                    /ผอ.กองสาธารณสุขฯ ...                                                     



๙ 
 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ  มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่น

ใดให้เป็นอ านาจของส่วนราชการนั้นฯ  

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง ดังนี้       

   (๑7) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
(๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย ฯ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรค
หนึ่ง และ มาตรา 34/1 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ข้อ 12 (1) การก าจัดมูลฝอย ให้ด าเนินการตามวิธีการ
หนึ่งหรือหลายวิธี ดังนี้  

  (๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 (1) 

ทั้งนี้ ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272  ลงวันที่ 26    
ธ.ค.60 ข้อ 2.1.3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความส าคัญ
กับโครงการ ดังนี้  
(๔) การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น  

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณไว้ ประกอบกับมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาเพ่ือลดความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ     
จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (ทุนส ารองเงินสะสม) เพ่ือสร้างบ่อฝังกลบขยะอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2,870,000 บาท  
(สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

เหตุผล 
ตามที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลป่าซาง มีภารกิจในการ
ด าเนินการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าซาง ซึ่งได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวม ขนถ่าย และก าจัดขยะมูลฝอย  ซึ่งมีปริมาณขยะที่ เกิดขึ้น โดยเฉลี่ย         
5-6 ตันต่อวัน ในปัจจุบันพบว่า บ่อฝังกลบมีปริมาณขยะเต็มบ่อแล้ว ซึ่งถือว่าเป็น
ปัญหาส าคัญเร่งด่วนที่จะต้องมีการพิจารณาเพ่ือหาแนวทางแก้ไข ในการรองรับ
ปัญหาขยะในพ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าซาง ดังนี้ 
            
              /ผอ.กองสาธารณสุขฯ ... 



๑๐ 
 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 1. เพ่ือรองรับปริมาณขยะมูลฝอย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย     

    ชุมชน ภายในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 
2. เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที ่
3. เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 
4. เพ่ือถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดล าพูน ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0023.3/ว 460        
ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 5. เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 ซึ่งก าหนดไว้ว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ดังนั้น จึงขอชี้แจงรายละเอียดญัตตินี้ ต่อสภาเทศบาลต าบลป่าซาง พิจารณาขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณทั้งสิ้น 2,870,000.00 บาท (สองล้านแปด
แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  ขนาดบ่อกว้าง 50 เมตร ยาว 50 เมตร สูง 
2.80 เมตร  (ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลป่าซาง) ในพ้ืนที่หมู่ 4 ต าบลป่าซาง 
อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ต่อไป 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ ครับ 
   ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม (ทุนส ารองเงินสะสม)    
เพ่ือก่อสร้างบ่อฝังกลบ-ขยะ ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 ต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัด
ล าพูน งบประมาณทั้งสิ้น 2,870,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาท
ถ้วน) โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลฯ มีมติ อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม (ทุนส ารองเงินสะสม) เพื่อ
ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัด
ล าพูน งบประมาณ 2,870,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหม่ืนบาท
ถ้วน) 

 อนุมัติ จ านวน...12...เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -  คน 

งดออกเสียง  -  คน 

        /ระเบียบวาระท่ี 5.4 ...  



๑๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.4  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ 

ประธานสภาฯ เชิญ ฝ่ายบริหาร ครับ        

ปลัดเทศบาลฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ กระผม นายไกรเมศร์   วัฒนนันทิพงศ์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้ าที่  นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง ขอเสนอญัตติ             
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ป้ายสามเหลี่ยม
หยุดตรวจ และขอมอบหมายให้ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  

หัวหน้าส าหนักปลัดฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางอัมพวัน   บุญเกิด หัวหน้าฝ่าย    
อ านวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายให้ชี้แจง
รายละเอียด ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ 

       หลักการ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2562 ส านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จ านวน ๒ ป้าย งบประมาณ 18,600 บาท (หนึ่งหมื่น
แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 

   เหตุผล 
ตามที่ส านักปลัด ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ไว้ เ พ่ือด าเนินงาน นั้น ซึ่ งครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง          
บางรายการ มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เพ่ือให้มีความเหมาะสม
กับการใช้งานและสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายเพ่ือใช้งานในพ้ืนที่ต่า งๆ ท าให้
รายละเอียดลักษณะเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 

ข้อความเดิม  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้าย
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ จ านวน ๒ ป้าย เพ่ือจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จ านวน 
๒ ป้าย ราคา 18,600 บาท (ตามราคาท้องตลาด/ราคาท้องถิ่น) โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ เป็นป้ายสามเหลี่ยมกว้าง 1.2 เมตร ยาว 1.5 เมตร ติดสัญญาณ     
ไฟหมุนสีแดง ขนาด 6.5 นิ้ว  
             
                                                                     /หัวหน้าส าหนักปลัดฯ … 



๑๒ 
 
หัวหน้าส านักปลัดฯ  ด้านข้างติดหลอดไฟนีออนพร้อมรางครอบใส 2 ราง ด้านหน้าติดป้ายสะท้อนแสง 

หยุดตรวจพร้อมอะแดปเตอร์แปลงไฟและสายไฟ  
ชนิดมีล้อ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้าที่ 42 ล าดับที่ 10 

   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น      

   ข้อความใหม่  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้าย
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ จ านวน ๒ ป้าย เพ่ือจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จ านวน 
๒ ป้าย ราคา 18,600 บาท (ตามราคาท้องตลาด/ราคาท้องถิ่น) ดังนี้ 
- ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1.2 เมตร  
- ติดสัญญาณไฟหมุนสีแดง ขนาด 4.5 นิ้ว 220 โวลต์ 
- ด้านข้างติดหลอดไฟนีออนพร้อมรางครอบใส 2 ราง 
- ด้านหน้า – หลัง ติดป้ายหยุดตรวจ พร้อมสายไฟยาว 10 เมตร ชนิดมีล้อ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3/2561 หน้าที่ 42 ล าดับที่ 10 

  ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 
“การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”   

ดังนั้น จึงขอชี้แจงรายละเอียดญัตตินี้ ต่อสภาเทศบาล เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
ต่อไป 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ ครับ 

   ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลฯ มีมติ อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ  
อนุมัติ จ านวน...12...เสียง 

ไม่อนุมัติ  --  คน 
งดออกเสียง  -  คน 
 
              /ระเบียบวาระท่ี 5.5 ... 



๑๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

ประธานสภาฯ เชิญ ฝ่ายบริหาร ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ กระผม นายไกรเมศร์   วัฒนนันทิพงศ์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้ าที่  นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง ขอเสนอญัตติ             
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ และขอมอบให้ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ครับ   

ผอ.กองสวัสดิการฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางสุทิน   เนตรค ายวง  ผู้อ านวยการ
กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงรายละเอียด ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

หลักการ 
ตามหนังสืออ าเภอป่าซาง ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0023.10/ ว0071 ลงวันที่ 14 
มกราคม 2562 เรื่อง การยกเลิกส าเนาเอกสาร (ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน) จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ จากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า  เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 

       เหตุผล 
เนื่องจาก  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ด าเนินการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ข้อที่ 17 จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) เพ่ือ
รองรับการยกเลิกส าเนาเอกสารในกระบวนงาน การลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ  การลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ และขอรับการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมีการลงทะเบียนในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ย
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  
จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณจากรายการอ่ืน ดังนี้ 

โอนลด    
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 15,000 บาท      
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 14,445.24 (หนึ่งหมื่น   
สี่พันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)   
 

         /ผอ.กองสวัสดิการฯ .. 



๑๔ 
 
ผอ.กองสวัสดิการฯ โอนลด 4,200 บาท (สี่ พันสองร้อยบาทถ้วน )คงเหลืองบประมาณทั้ งสิ้น 

10,245.24 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบสี่สตางค์) 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อ
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)                    
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)                      
  ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ้               

   - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz  
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้                   
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด        
  5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอยา่งน้อย ราคาเครื่องละ 700 บาท   
  จ านวน 6 เครื่อง รวมเป็นเงิน 4,200 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) (ราคาตาม  
   คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 “การโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” 

 ดังนั้น จึงขอชี้แจงรายละเอียดญัตตินี้ ต่อสภาเทศบาลฯ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
ต่อไป 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ ครับ 

   ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย
รายการใหม ่ โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลฯ มีมติ อนุมัต ิให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 อนุมัติ จ านวน...12....เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -  คน 
 งดออกเสียง  -  คน 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

   มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  หรือไม่ 

   เชิญ นายต๋าค า  แก้วอ้าย ครับ 

                  

          

        นายต๋าค าฯ ... 



๑๕ 
 
นายต๋าค าฯ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ กระผม นายต๋าค า   แก้วอ้าย สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขต 1 มีเรื่องเรียนถาม 4 เรื่อง ดังนี้ ครับ 

เรื่องที่ 1 ตามที่ได้มีการท าถนนเข้าบ่อขยะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และทางเข้าบ่อขยะ
เดิม ทางด้านทิศตะวันตก ที่ได้มีการน าท่อไปวาง เพ่ือให้รถบรรทุกขยะวิ่งในช่วงที่
ก าลังท าถนนนั้น ชาวบ้านทักท้วงมาว่าท่อมีขนาดเล็ก หากในช่วงฤดูฝน น้ าหลาก 
เกรงว่าท่อจะระบายน้ าไม่ทัน อาจจะท าให้น้ าท่วมสวนล าไยได้รับความเสียหาย 
ขอให้เทศบาลฯ ด าเนินการแก้ไขให้ด้วย 
เรื่องที่ 2  การใช้น้ าจากบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เก็บค่ากระแสไฟฟ้าสูง ชาวบ้านถามมาว่าจะได้ลดค่ากระแสไฟฟ้า (หม้อเกษตร) 
เมื่อไหร่       

 เรื่องที่ 3 ตามที่ เทศบาลต าบลป่าซาง โดยกองช่าง ได้ออกส ารวจและรังวัดพ้ืนที่ 
เพ่ือท าแผนพัฒนา เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาล หรือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่ทราบ
ข้อมูลหรือแผนการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นอยากให้ เทศบาลฯ แจ้งให้ผู้
ที่เก่ียวข้อง ทราบด้วย  

 เรื่องที่ 4  โครงการก่อสร้างรางน้ า บริเวณป่าช้าบ้านฉางข้าวน้อยใต้ หมู่ที่ 3 และ
โครงการก่อสร้างแท้งค์น้ าประปา บ้านฉางข้าวน้อยใต้ หมู่ที่ 4 ต าบลป่าซาง        
ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการด าเนินงาน โครงการฯ ดังกล่าว ด้วย 

 กระผม ขอเรียนถามเพียงเท่านี้ ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ ฝ่ายบริหาร ชี้แจง ครับ 

ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ กระผมนายถวิล ฝั้นพรม ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ ครับ 
 เรื่องที่ 1 ทางเข้าบ่อขยะทางทิศตะวันตก เทศบาลฯ จะด าเนินการขุดเอาท่อออก 

หลังจากท่ีด าเนินการสร้างบ่อฝังกลบขยะให้แล้วเสร็จ 
 เรื่องท่ี 2 การใช้น้ าจากบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร อยู่ระหว่างประสานการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค เกี่ยวกับค่ากระแสไฟฟ้า ให้เป็นค่ากระแสไฟฟ้าราคาบ่อเกษตร (หม้อ
เกษตร) หากได้ผลเป็นประการใด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

    เรื่องที่ 3 การออกส ารวจ หรือการออกไปรังวัด ของเจ้าหน้าที่ ส าหรับที่ออกไป
ส ารวจก่อนหน้านั้น เป็นการออกส ารวจแบบคร่าวๆ ยังไม่ได้ลงรายละเอียด จะมีการ
ออกส ารวจฯ อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือที่จะน ามาเข้าแผนฯ เพ่ือน าเข้าเทศบัญญัติ ต่อไป 

 เรื่องที่ 4 โครงการก่อสร้างรางน้ า บริเวณป่าช้าบ้านฉางข้าวน้อยใต้ หมู่ที่ 3 และ
โครงการก่อสร้างแท้งค์น้ าประปา บ้านฉางข้าวน้อยใต้ หมู่ที่ 4 อยู่ระหว่างประกาศ
หาผู้รับจ้าง และท าการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้ผู้รับจ้างและท าการจัดซื้อจัดจ้าง
เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีครั้งหนึ่ง 

 ขอน าเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

           /ประธานสภาฯ ... 



๑๖ 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 

   เชิญ นายสนิท   เทพประชุม ครับ 

นายสนิทฯ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ กระผม นายสนิท   เทพประชุม สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 2 ขอเรียนถาม ดังนี้ ครับ 

 มีชาวบ้านขอความอนุเคราะห์ ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ ทางไปป่าช้าบ้านก้อง ซึ่งเป็น
ต้นมะขามเทศ และมีขนาดใหญ่ ทรงพุ่มรุกล้ าเข้าไปบริเวณบ้านของชาวบ้าน จึงได้
เขียนค าร้องขอความอนุเคราะห์ เทศบาลฯ ด าเนินการตัดต้นไม้ดังกล่าวให้ด้วย 

ประธานสภาฯ เชิญ ฝ่ายบริหาร ครับ                

ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ กระผมนายถวิล ฝั้นพรม ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ ครับ 

   หลังจากที่มีการประชาคม บ้านก้อง หมู่ที่ 5 ต าบลปากบ่อง ได้มีราษฎร หมู่ที่ 5
  ได้ท าเรื่องขอให้เทศบาลฯ ด าเนินการตัดต้นไม้ หลายจุด  

จุดแรก คือถนนสายสบทา- ท่าลี่ จุดนี้ได้ท าหนังสือไปถึงกรมทางหลวงแล้ว กรมทาง
หลวงแจ้งมาว่า ไม่มีเครื่องมือ ให้แจ้งไปทาง ส านักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จุดที่ 2 บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ที่ราชพัสดุ บริเวณสนามกีฬา ต าบลปากบ่อง
เทศบาลฯ ได้ท าหนังสือถึงจังหวัด เพื่อขออนุญาตตัดแต่งกิ่ง ซึ่งได้รับอนญุาตแล้ว 
จุดที่ 3 ต้นมะขามเทศ ติดแม่น้ าปิง เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ และกิ่งไม้ได้
พาดสายไฟฟ้า เทศบาลฯ ไม่สามารถด าเนินการดัดเองได้ เทศบาลฯ ก าลัง
ด าเนินการประกาศหาผู้รับจางอยู่  ซ่ึงจะต้องใช้รถเครนช่วย หากด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ครับ 

ขอเรียนชี้แจงให้ทราบเพียงเท่านี้ ครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 

   เชิญ นายสถิตย์  ดัสดีสอง ครับ 

นายสถิตย์ฯ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ กระผม นายสถิตย์  ดัสดีสอง สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 1 ขอเรียนถาม จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ ครับ 

 เรื่องที่ 1 ท่อน้ าทิ้งถนนสายหลัก บริเวณหน้าเซเว่นฯ หน้าและหลังตลาดป่าซาง     
มีกลิ่นเหม็นมาก อยากให้ทางเทศบาลฯ ออกไปดูแลด้วย หากจะให้ทางตลาดป่าซาง
เป็นผู้รับผิดชอบขอให้แจ้งเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ที่ดูแลตลาดด าเนินการ 

 เรื่องที่ 2 เรื่องสิ่งปฏิกูล รถดูดส้วม กระผมเคยหารือในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ     
เมื่อปี พ.ศ.2554 จะเก็บในวงเงิน บ่อละ 500 บาท และตามเทศบัญญัติ เรื่องการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555  ก าหนดไว้ ลูกบาศก์เมตรละ 
500 บาท แต่มีชาวบ้านมาร้องเรียนว่า รถดูดส้วม เก็บครั้งละ 1,500 บาท /บ่อ    

                                                                                                                /นายสถติยฯ์ ... 



๑๗ 
 
นายสถิตย์ฯ  มีจ านวนหลายครัวเรือน และอยากทราบว่าผู้ประกอบการรถดูดส้วมมาช าระ

ค่าธรรมเนียมปีละเท่าไหร่ เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายมาช าระค่าธรรมเนียม 
แล้วน าไปให้ผู้ประกอบการรายอ่ืนมาด าเนินการต่อ และเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทาง
บ้านได้ท าการดูดส้วม ผู้ด าเนินการคิดค่าดูดส้วม 400 บาท/บ่อ   

 กระผมขอเรียนถามเพียงเท่านี้ ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ ฝ่ายบริหาร ครับ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ กระผมนายวรพล  ผลหอม หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ ครับ      

 ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าซาง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย          
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ได้บัญญัติไว้อยู่แล้ว     

 ส าหรับผู้ประกอบการ รถดูดส้วม ข้อมูลปีหรือสองปีที่ผ่านมา ยังไม่ป รากฏ
ผู้ประกอบการรายใดมาขออนุญาตประกอบกิจการดูดส้วม ทั้งต าบลป่าซางและ
ต าบลปากบ่อง ส่วนใหญ่จะพบเห็นแต่ผู้ประกอบกิจการในท้องที่อ่ืน และมาด าเนิน
กิจการในพื้นท่ี  

กระผม ขอน าข้อมูลดังกล่าวไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ได้ผลประการใด กระผมจะน า
เรียนชี้แจงให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ ปลัดเทศบาลฯ ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ กระผม นายไกรเมศร์   วัฒนนันทิพงศ์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 

 เรื่องของสิ่งปฏิกูล ผู้ประกอบกิจการรถดูดส้วม กระผมขอรับไปด าเนินการ และจะ
ได้มอบหมายให้ ผอ.กองสาธารณสุขฯ และนิติกร ดูรายละเอียดของเทศบัญญัติฯ 
อีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นเรื่องที่จะคุ้มครองพ่ีน้องชาวบ้าน  

 เรื่องของน้ าเสีย และส่งกลิ่นเหม็น ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขฯ ท าหนังสือ
ชี้แจงไปยังเจ้าของตลาด ซึ่งเป็นปัญหามาโดยตลอด ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง จะมอบหมายให้ กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการอีกครั้ง 

 ขอเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ ฝากทางเทศบาลฯ ก าชับในเรื่องของความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วมด้วย  

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 

   เชิญ ผอ.กองช่าง ครับ 

                     /ผอ.กองช่าง ... 



๑๘ 
 
ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ กระผมนายถวิล ฝั้นพรม ผู้อ านวยการกองช่าง 
 มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ ดังนี้ ครับ 

 การขออนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณเหลือจ่าย เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ส าหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

 รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น

สายทางถนนประชาอุทิศ เชื่อมต่อหนองดู่พร้อมรางระบายน้ า ต าบลป่าซาง 

 รายละเอียดโครงการทีข่อใช้งบประมาณเหลือจ่าย 
- โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 หมู่ที่ 1 ต าบลป่าซาง 
- โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนองผ า ซอย 2 หมู่ที่ 4 ต าบล

ปากบ่อง 
- โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกซอย 10 หมู่ที่ 5 ต าบล    

ปากบ่อง ไปซอย 6 หมู่ที่ 1 ต าบลปากบ่อง  
- โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนองหอย ซอย 1/2ถึงหน้าวัด

หนองหอย หมู่ที่ 5 ต าบลป่าซาง 

การขออนุมัติให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณเหลือจ่าย เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจส าหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านล้องหมู่ที่ 2 ต าบล

ป่าซาง 

รายละเอียดโครงการที่ขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านดอนนา   

หมู่ที่ 2 ต าบลป่าซาง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 

ถ้าไม่มี กระผมขอขอบคุณผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   

เลิกประชุม                

เลิกประชุม เวลา 12.00 นาฬิกา                    

(ลงชื่อ)                                ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ    

                                                          (นางวรรณเพ็ญ   ฉางข้าวพรหม)    
                                                                เลขานุการสภาเทศบาล  



๑๙ 
 

คณะกรรมการสามัญฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง          
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18  เดือน กุมภาพันธ์  2562  
และรับรองว่าถูกต้องตามการด าเนินการประชุมดังกล่าว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน  ณ  วันที่  22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  

                                         

(ลงชื่อ)                กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ     

                                             (นางวรรณเพ็ญ  ฉางข้าวพรหม)  
                      เลขานุการสภาเทศบาล  

                                         (ลงชื่อ)                กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

                                                     (นายสถิตย์   ดัสดีสอง) 
                                              สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง         

(ลงชื่อ)                ประธานตรวจรายงานการประชุมฯ            

                   (นายอดุลย์   แอมปัญเยา)  
                                                     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง     

สภาเทศบาลต าบลป่าซาง ได้รับรองรายงานการประชุมสภา เทศบาลต าบลป่าซาง
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่.................................................................... 

  

 (ลงชื่อ)       ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                             (นายวทิยา   วังธิยอง)      
            ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ.ส.อ.พัฒน์พงษ์ฯ  พิมพ์/ทาน           
อัมพวันฯ               ตรวจ  

 


