
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 

วัน จันทร์ ที่ 26 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2562  เวลา 10.00 นาฬิกา 
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. นายอภิสิทธิ์  อภินันทสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 
10. นายมานิตย์    อินวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 
11. นางบริบูรณ์    ค าสุยะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 
12. นางวรรณเพ็ญ   ฉางข้าวพรหม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
พนักงานเทศบาล 

1. นายไกรเมศร์ วัฒนนันทิพงศ์  นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง  
2. นางสาวธรรมิตาว์ วงศ์ณัชธนากร  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
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 

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อ.ป่าซาง 

-  นายนิคม   อินต๊ะหมุ้น              
     

 
                       

                                                                      
            /เริ่มประชุม ... 
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                               เริ่มประชุม เวลา 10.00 นาฬิกา 

เมื่อถึง เวลา  10.00 นาฬิกา นางวรรณเพ็ญ  ฉางข้าวพรหม  ท าหน้าที่เลขานุการ
สภาเทศบาลต าบลป่าซาง  ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุม 
และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

เลขานุการฯ นางวรรณเพ็ญ  ฉางข้าวพรหม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง/ เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลป่าซาง  เชิญประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

 ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมค่ะ 

ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน
เทศบาลต าบลป่าซาง ทุกท่าน  

 การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง         
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562  กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

 สืบเนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีสมาชิกสภาเทศบาล ได้สอบถามเก่ียวกับการ

เปลี่ยนประเภทการใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจขนาดเล็ก เป็นประเภทไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร 

 เทศบาลต าบลป่าซาง ได้ท าหนังสือถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ าเภอป่าซาง 
ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่มาชี้แจงขั้นตอนการด าเนินการ  

 ขอเชิญ เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ าเภอป่าซาง ชี้แจงครับ 

จนท.การไฟฟ้าฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง ที่เคารพ กระผมนายนิคม   อินต๊ะหมุ้น  
ได้รับมอบหมายจาก ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอป่าซาง ให้มา
ชี้แจงการขอเปลี่ยนประเภทการใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจขนาดเล็ก (2125) เป็น
ประเภทไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร (70) ขอแจ้งขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ให้กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าด าเนินการจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่เกษตรอ าเภอ 

ป่าซาง 
2. ให้ เทศบาลต าบลป่าซาง โอนเปลี่ยนชื่อให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าแต่ละบ่อ 
3. กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าแต่ละบ่อ ช าระค่าประกันการใช้ไฟ 1 เท่า ของอัตราปกติ 

(20,000 บาท) หากการใช้กระแสไฟฟ้าแต่ละเดือน เกินวงเงินค่าประกันที่  
วางไว้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอป่าซาง จะเรียกเก็บเงินค่าประกัน
การใช้ไฟฟ้าเพ่ิมเป็นสองเท่าของอัตราปกติ (40,000 บาท) และจะท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ว่าจะช าระค่ากระแสไฟฟ้าภายใน 15 วัน หลังจากได้รับใบ
แจ้งหนี้ หากกลุ่มเกษตรกร ไม่มีการช าระค่ากระแสไฟฟ้าภายในระยะเวลา     
ที่ก าหนด กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ ายินยอมให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอ 
ป่าซาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าได้จนกว่าจะช าระค่ากระแสไฟฟ้าครบถ้วนพร้อมค่า
ต่อกลับ  

 
                 /จนท.การไฟฟ้าฯ … 
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จนท.การไฟฟ้าฯ      หากเกิน 6 เดือนเพิ่มค่าตรวจสอบใหม่ หากเกิน 1 ปี ต้องช าระค่าธรรมเนียม      
                                    การใช้ไฟใหม่ทั้งหมด พร้อมค่าประกันการใช้ไฟ ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วน  
                                    ภูมิภาค 

4. กลุ่มเกษตรกรจะต้องได้รับใบเสร็จค่ากระแสไฟฟ้า 1 เดือน ที่ออกเป็นชื่อกลุ่ม
เกษตรกรผู้ใช้น้ า มาท าค าร้องขอเปลี่ยนประเภทการใช้ไฟฟ้า ที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาอ าเภอป่าซาง โดยแนบเอกสารประกอบ ดังนี้ 
4.1  บันทึกการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ า 
4.2  ใบเสร็จรับเงินค่ากกระแสไฟฟ้าที่เป็นชื่อของกลุ่ม 
4.3  ทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าที่จดทะเบียนแล้ว 

 จึงขอเรียนชี้แจงมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบต่อ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด จะสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนประเภท
การใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจขนาดเล็ก เป็นประเภทไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร จาก
เจ้าหน้าที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอป่าซาง เพิ่มเติมอีกหรือไม ่

 -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจ าปี 2562 เมื่อวัน อังคาร ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้ตรวจดูรายงานการประชุมด้วย ครับ 

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมหรือไม่ ขอเชิญ
ครับ 

 ถ้าไม่มี  กระผมขอมติที่ประชุม  

ผู้ใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2562 เมื่อวัน อังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลป่าซาง มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล  
ป่าซาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที ่1 ประจ าปี 2562 เม่ือวัน อังคาร ที่ 13 
สิงหาคม 2562 
รับรอง จ านวน ...12...  เสียง  

   ไม่รับรอง  -  คน 
   งดออกเสียง  -  คน 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2563 (วาระที่ 2) ขั้นแปรญัตติ     
                                                          /ประธานสภาฯ ...
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ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        

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

 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และข้อที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความคิดเห็น
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติหรือมติของคณะกรรมการ     
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา
ท้องถิ่น  ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม
พิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน            

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

 ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข  
ในขอ้ใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก      

    ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้น ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก       
ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว  
การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะ
พิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได ้

 ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว        
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม
วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น      
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีจะต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

 ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น  

ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 แถลงประกอบการรายงาน ครับ 

 

 

                   /ประธาน คก.แปรญัตติฯ… 
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ประธาน คก.แปรญัตติฯ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายอดุลย์   แอมปัญเยา 
   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ขอแถลงประกอบการรายงาน ดังนี้ ครับ      

 ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น ได้เสนอญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลป่าซาง    
ซึ่งที่ประชุม  มีมติรับหลักการ ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ เมื่อวันอังคารที่ 13 
สิงหาคม 2562 ไปแล้วนั้น และสภาเทศบาลต าบลป่าซาง ได้ก าหนดระยะเวลา   
ให้ยื่นค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2563  ตั้งแต่วันที่ 14,15,16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 
นาฬิกา ปรากฏว่าเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลายื่นขอแปรญัตติ  ไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติ 
แต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมพิจารณาค าแปรญัตติ เมื่อวันจันทร์
ที่ 19 สิงหาคม 2562 ผู้บริหารท้องถิ่นยืนตามร่างเดิม และคณะกรรมการ     
แปรญัตติ เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิมที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ และไม่มีการสงวน
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ขอแถลงประกอบการรายงาน เพียงเท่านี้ 
ครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 รายงานนั้น สรุปว่า ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ยื่นขอ    
แปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติให้ เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม ตามที่
ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอ   
 
มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม 

ผู้ใดเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ โปรดยกมือ  

 
มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลป่าซาง มีมติเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม ที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
เสนอ 

 เห็นชอบ จ านวน....12....เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -  คน 

งดออกเสียง  -  คน 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 (วาระท่ี 3)  ขั้นลงมติ 

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

ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  

             /ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

หรือไม่  

 ผมขอมติที่ประชุม ครับ  

 ผู้ใดเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลป่าซาง มีมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 เห็นชอบ จ านวน..12...เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -  คน 
 งดออกเสียง  -  คน       

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการกู้เงินจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
เทศบาลต าบลป่าซาง 

เชิญ ผู้บริหาร ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง ที่เคารพ  
กระผม นายไกรเมศร์   วัฒนนันทิพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ต าบลป่าซาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการกู้เงินจากกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการ
สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง 

                  หลักการ 

การขอรับความเห็นชอบในการกู้เงินจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น 
(กบท.) เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับจ าน าส าหรับบริการประชาชนภายใน
เขตเทศบาลและบริเวณใกล้เคียง จ านวน 3๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาท
ถ้วน) 

          เหตุผล 

ด้วย สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง  มีความจ าเป็นที่จะขอกู้เงินจากกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนกิจการ          
สถานธนานุบาล ซึ่ ง  ณ วันที่  31 กรกฎาคม ๒๕62  มี เ งินสดคงเหลือ 
64,289.52 บาท (หกหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบสองสตางค์ )     
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาป่าซาง ประเภทเผื่อเรียก เป็นเงิน 931 บาท      
(เก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)  มีทรัพย์สินคงเหลือ จ านวน ๒,859 ราย  เป็นเงิน 
43,756,040 บาท (สี่สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันสี่สิบบาทถ้วน) สถานธ-
นานุบาล เกรงว่ามีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอแก่การรับจ าน า ประกอบกับได้มี
หนังสือจากส านักงาน จ.ส.ท.ที่ มท 0808.5/ว 46 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน  
2561  แจ้งมาว่า  
 
           /ปลัดเทศบาลฯ… 
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ปลัดเทศบาลฯ ส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ได้แจ้งหลักเกณฑ์

การกู้เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพ่ือให้เทศบาลที่
ประสงค์กู้เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพ่ือเป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการรับจ าน าให้กับสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยเทศบาลสามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 9๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้าน
บาทถ้วน) ต่อสถานธนานุบาล ๑ แห่ง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทรัพย์รับจ าน าและก าไร
สุทธิของสถานธนานุบาล ปัจจุบันประชาชนได้มาใช้บริการของสถานธนานุบาล 
มากขึ้น  เป็นเหตุให้เงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล หมดลงอย่างรวดเร็ว   
ท าให้สถานธนานุบาล ขาดสภาพคล่องจนอาจกระทบ และไม่สามารถด าเนินกิจการ
ได้อย่างต่อเนื่อง  หรือการด าเนินกิจการต้องหยุดชะงัก ไม่สามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้  ทั้งนี้ เพ่ือให้สถานธนานุบาล มีเงินทุนหมุนเวียนน าไปบริหารกิจการ 
และมีก าไรได้ในอนาคต จึงขอกู้เงินจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  (กบท. )  เ พ่ือเป็นทุนหมุน เวียนกิจการสถานธนานุบาล จ านวน                
3๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี  
โดยส่งช าระหนี้ภายในระยะเวลา ๕ ปี 

 

ดังนั้น จึงเสนอญัตตนิี้ต่อสภาเทศบาล เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ 

 เชิญ นายอดุลย์   แอมปัญเยา ครับ 

นายอดุลย์ฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง ที่เคารพ 
 กระผม นายอดุลย์   แอมปัญเยา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง เขต 1 
 ขอเรียนถาม ดังนี้ ครับ 

 ขณะนี้มีวงเงินโอดี ธนาคารกรุงไทย จ านวน 16 ล้านบาท และวงเงินโอดี ธนาคาร
ออมสิน จ านวน 26 ล้านบาท รวม 42 ล้านบาท ขอเรียนถามว่าหากกู้เงินจาก
เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) แล้วจะท าการปิดวงเงินกู้
ทั้งสองบัญชีหรือไม่ ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ ฝ่ายบริหารชี้แจง ครับ 

ผู้จัดการสถานธนานุบาล เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง ที่เคารพ 
 ดิฉัน นางสาวธรรมิตาว์   วงศ์ณัชธนากร ผู้จัดการสถานธนานุบาล ขอเรียนชี้แจง 

ดังนี้ ค่ะ 

 วงเงินกู้ธนาคารออมสิน จ านวน 26 ล้านบาท ซึ่งใช้ไปหมดแล้ว และวงเงินกู้
ธนาคารกรุงไทย จ านวน 16 ล้านบาท หากกู้เงินจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จะท าการปิดบัญชีของธนาคารออมสิน จ านวน 26 
ล้านบาท คงเหลือ 4 ล้านบาท  จะใช้เป็นทุนหมุนเวียน ในกิจการสถานธนานุบาล 
เทศบาศบาลต าบลป่าซาง ต่อไป  

ขอเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ ค่ะ 

                 /ที่ประชุม ... 

 



- ๘ - 
 
ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ 

   ถ้าไม่มีกระผม ขอมติที่ประชุม ครับ 

ผู้ใด เห็นชอบให้ สถานธนานุบาล เทศบาลต าบลป่าซาง กู้เงินจากกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนา-    
นุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)    
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลป่าซาง มีมติ เห็นชอบให้ สถานธนานุบาล เทศบาลต าบล   
ป่าซาง กู้ เงินจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)     
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล เทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน 
30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)     

 เห็นชอบ จ านวน...12...เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -  คน 

งดออกเสียง  -  คน 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2562 
                              (เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่) โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  
                              ถนนบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ ซอย 10  หมู่ที ่3 ต าบลป่าซาง 

เชิญ ผู้บริหาร ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง ที่เคารพ  
กระผม นายไกรเมศร์   วัฒนนันทิพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ต าบลป่าซาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  
2562  (เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่) โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  

                               ถนนบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ ซอย 10 หมู่ที่ 3 ต าบลป่าซาง และขอมอบหมาย    
ให้ ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ครับ 

ผอ.กองช่าง เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง ที่เคารพ 
กระผม นายถวิล   ฝั้นพรม ผู้อ านวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียด 
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2562 
(เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่) โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักถนนบ้านฉางข้าว 
น้อยเหนือ ซอย 10  หมู่ที่ 3 ต าบลป่าซาง ดังนี้ 

หลักการ 
สืบเนื่องจากกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง ได้หารือที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30  
พฤษภาคม 2562 เกี่ยวกับกรณีน้ าขัง ถนนบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ ซอย 10 หมู่ที ่
3 ต าบลป่าซาง โดยขอให้เทศบาลพิจารณาแก้ไขนั้น 
 
 
           /ปลัดเทศบาลฯ ... 
 



- ๙ - 
 
ปลัดเทศบาลฯ      เหตุผล 

กองช่าง ได้ส ารวจ พบว่า บริเวณที่น้ าขังประมาณ 61 เมตร การแก้ไขโดยการวาง
ท่อพร้อมบ่อพัก เพ่ือระบายน้ าลงล าเหมืองสาธารณะ วงเงินที่จะใช้ในกา ร
ด าเนินการ 77,600  บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) แต่เนื่องจาก
ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการนี้ไว้ แต่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขออนุมัติสภา
เทศบาลต าบลป่าซางโอนงบประมาณรายจ่ายปี 2562 เงินเหลือจ่ายจากโครงการ
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 4 ต าบลป่าซาง มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์- 
ติกคอนกรีต หมู่ 3 เชื่อม หมู่ 4 ต าบลป่าซาง เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์-   
ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.15–5.50 เมตร ยาวรวม 520 เมตร หนา 0.05 
เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,777.042 ตารางเมตร ตั้งงบประมาณไว้ 
909,000 บาท มีงบประมาณคงเหลือ 96,500 บาท  โอนลด จ านวน  77,600 
บาท  คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 18,900 บาท     

   โอน/ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก ถนนบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ ซอย 10 หมู่ที่  3 ต าบลป่าซาง จ านวน  
77,600 บาท  (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาวรวม 61 เมตร เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–พ.ศ. 2565) ของเทศบาลต าบลป่าซาง หน้าที่ 95 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27      
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ดังนั้น จึงขอชี้แจงรายละเอียดญัตตินี้ ต่อสภาเทศบาล เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ 

   ถ้าไม่มีกระผม ขอมติที่ประชุม 

ผู้ใด อนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 (เพ่ือตั้งจ่ายรายการ  
ใหม)่  โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ถนนบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ ซอย 10 
หมู่ที่ 3 ต าบลป่าซาง โปรดยกมือ 

 

              /มติที่ประชุม … 



- ๑๐ - 
 
มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลป่าซาง มีมติ อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

2562 (เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่) โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก     
ถนนบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ ซอย 10 หมู่ที่ 3 ต าบลป่าซาง  
อนุมัติ จ านวน...12...เสียง 
ไม่อนุมัติ  -  คน 
งดออกเสียง  -  คน 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562  
                              (เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ชุมชนดอนนา  
              หมู่ที่ 2  ต าบลป่าซาง  

 เชิญผู้บริหาร ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง ที่เคารพ  
กระผม นายไกรเมศร์   วัฒนนันทิพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ต าบลป่าซาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
2562 (เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ชุมชนดอนนา  
หมู่ที่ 2  ต าบลป่าซาง และขอมอบหมายให้ ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียด ครับ      

ผอ.กองช่าง เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง ที่เคารพ 
กระผม นายถวิล   ฝั้นพรม ผู้อ านวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียด 
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2562 
(เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ชุมชนดอนนา  
หมู่ที ่2  ต าบลป่าซาง ดังนี้ 

หลักการ 
ในปีงบประมาณ 2562 เทศบาลได้ด าเนินการประกาศประกวดราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ต าบลป่าซาง ซอย
บ้านนายจรัญ ซอยหน้าวัดบ้านล้อง ไปป่าช้าบ้านล้อง ซึ่งผู้เสนอราคาได้เสนอวงเงิน
ค่าก่อสร้างต่ ากว่างบประมาณราคากลางที่ตั้งไว้ ประกอบกับปี 2562  

แผนงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ชุมชนดอนนา หมู่ที ่2 ต าบลป่าซาง 
ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ แต่มีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ    
จึงขอใช้จ่ายเงินส่วนที่เหลือมาด าเนินการ 

เหตุผล 
เนื่องจากถนนสายดอนนาสภาพถนนไม่มีรางระบายน้ า เวลาฝนตก น้ าจะท่วมขังบน
ผิวถนนก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมา และปีงบประมาณ 2562 
เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการนี้ไว้ แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลป่าซาง  
โอนงบประมาณรายจ่ายปี 2562 เงินเหลือจ่ายจากโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์-     
ติกคอนกรีต หมู่ที ่2 ต าบลป่าซาง ซอยบ้านนายจรัญ ซอยหน้าวัดบ้านล้อง ไปป่าช้า
บ้านล้อง มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

              /ผอ.กองช่าง ... 
 



- ๑๑ - 
 
ผอ.กองช่าง  โอนลด 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์-
ติกคอนกรีต หมู่ 2 ต าบลป่าซาง ซอยบ้านนายจรัญ ซอยหน้าวัดบ้านล้อง  ไปป่าช้า
บ้านล้อง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4-5 เมตร ยาวรวม 
589  เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,533  ตารางเมตร      
ตั้งงบประมาณไว้ 846,๐๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) มีงบประมาณ
คงเหลือ  236,000  บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) โอนลด จ านวน  
203,500 บาท (สองแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 
32,500 บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  หน้า 162 

โอน/ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ชุมชนดอนนา หมู่ที่ 2 ต าบลป่าซาง จ านวน  203,500 บาท  (สองแสนสาม
พันห้าร้อยบาทถ้วน)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 0.40 เมตร สูง 0.40 – 0.65 เมตร ยาว 52 เมตร เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ของเทศบาลต าบลป่าซาง ยุทธศาสตร์ที่ 1 
หน้า 69  ล าดับที่  25 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27     การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น  

   ดังนั้นจึงขอชี้แจงรายละเอียดญัตตินี้ ต่อสภาเทศบาลเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ ครับ 

   ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม  

ผู้ใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 (เพ่ือตั้งจ่ายรายการ
ใหม)่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ชุมชนดอนนา หมู่ที่ 2  ต าบลป่าซาง  
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลป่าซาง มีมติ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  
2562 (เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ชุมชนดอนนา  
หมู่ที่ 2  ต าบลป่าซาง 
อนุมัติ จ านวน...12...เสียง 
ไม่อนุมัติ  -  คน 
งดออกเสียง  -  คน 
 
            /ระเบียบวาระท่ี 5.4 ... 
 



- ๑๒ - 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.4  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562                

          (เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่) แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
          คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

 เชิญผู้บริหาร ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง ที่เคารพ  
กระผม นายไกรเมศร์   วัฒนนันทิพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ต าบลป่าซาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
2562 (เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่) แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และขอมอบหมายให้ หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ครับ 

รก.หน.สป. เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง ที่เคารพ 
ดิฉัน นางอัมพวัน   บุญเกิด หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 (เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
ดังนี้ 
   หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
จ านวน 5 จุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตั้งไว้ 260,000 บาทเพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 

       เหตุผล 
เทศบาลต าบลป่าซางมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยได้มีการ
ด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 
แต่ยังไม่ครอบคลุม ถึงบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง  

ดังนั้น เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กเทศบาลต าบล
ป่าซาง และสร้างความปลอดภัยในทรัพย์สินของเทศบาลต าบลป่าซาง  จึงมีความ
จ าเป็นในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง ซึ่งเทศบาลต าบลป่าซางไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณจากรายการอื่น ดังนี้ 

โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 179,600.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 119,330.- บาท (หนึ่ง
แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) : โอนลด 114,000.- บาท (หนึ่ง
แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 5,330.- บาท (ห้าพันสาม
ร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
              /รก.หน.สป. ... 



- ๑๓ - 
 
รก.หน.สป. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 30,000.- 
บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 30,000.- บาท (สามหมื่น
บาทถ้วน) : โอนลด 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณ
ทั้งสิ้น 0.- บาท (ศูนย์บาท) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 
50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 36,380.- บาท 
(สามหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) : โอนลด 36,000.- บาท (สามหมื่นหก
พันบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณท้ังสิ้น 380.- บาท (สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน   
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,863,300.- บาท (หนึ่งล้านแปด
แสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 231,387.- 
บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) : โอนลด 40,000.- 
บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 191,387.- บาท (หนึ่งแสนเก้า
หมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)             

แผนงานงบกลาง หมวดส ารองจ่าย ตั้งไว้ 230,791.- บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ด
ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 49,439.- บาท (สี่หมื่นเก้า
พันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) : โอนลด 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) คงเหลือ
งบประมาณท้ังสิ้น 9,439.- บาท (เก้าพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน 

โอนเพิ่ม/ตั้งจ่ายรายการใหม่  

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ านวน 5 จุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
ตั้งไว้ 260,000 บาท 
เพ่ือจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน 5 จุด พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 260,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร 
ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จ านวน 4 ตัว 

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จ านวน 1 ตัว 

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 
เครื่อง 

4. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 3 เครื่อง 
5. วัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง พร้อมติดตั้งระบบจ านวน 1 ระบบ 

 
 

/รก.หน.สป. ... 
 



- ๑๔ - 
 
รก.หน.สป. (รายการที่ 1-3 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ ระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 
26 ตุลาคม 2561 รายการที่ 4 ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี พ.ศ. 
2562 ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ หน้า 156 
ล าดับที่ 11 

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

     ดังนั้นจึงขอชี้แจงรายละเอียดญัตตินี้ ต่อสภาเทศบาลเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ ครับ   

   ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม  

ผู้ใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 (เพ่ือตั้งจ่ายรายการ
ใหม)่ แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลป่าซาง มีมติ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
2562 (เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่) แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
อนุมัติ จ านวน...12...เสียง 
ไม่อนุมัติ  -  คน 
งดออกเสียง  -  คน 

ระเบียบวาระท่ี 5.5  ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้สภาเกษตรกร จังหวัดล าพูน ใช้อาคารสถานี
ดับเพลิง เทศบาลต าบลป่าซาง (เดิม) 

เชิญ ผู้บริหาร ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง ที่เคารพ  
กระผม นายไกรเมศร์   วัฒนนันทิพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี 
ต าบลป่าซาง ขอเสนอ ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้สภาเกษตรกร จังหวัด
ล าพูน ใช้อาคารสถานีดับเพลิง เทศบาลต าบลป่าซาง (เดิม) และขอมอบหมายให้ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ครับ 

 

 

            /รก.หน.สป. … 

 

 



- ๑๕ - 
 
รก.หน.สป. เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง ที่เคารพ 

ดิฉัน นางอัมพวัน   บุญเกิด หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
ให้สภาเกษตรกร จังหวัดล าพูน ใช้อาคารสถานีดับเพลิง เทศบาลต าบลป่าซาง (เดิม)  
ดังนี้    
                           หลักการ 
เพ่ือขอรับความเห็นชอบให้สภาเกษตรกรจังหวัดล าพูนใช้สถานที่อาคารสถานี
ดับเพลิง เทศบาลต าบลป่าซางหลังเดิม ตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่าการอ าเภอป่าซาง เป็นที่
ท าการสภาเกษตรกรจังหวัดล าพูน และส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดล าพูน 

เหตุผล 
ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดล าพูน ได้ยืมทรัพย์สินของเทศบาลต าบลป่าซาง เพ่ือใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่อาคารสถานีดับเพลิง เทศบาลต าบลป่าซาง (เดิม) เฉพาะชั้นล่าง 
ซ่ึงต้ังอยู่ ณ ท่ีวา่การอ าเภอป่าซาง ต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน เป็นท่ี
ท าการส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดล าพูน ซึ่งได้ท าสัญญายืมใช้คงรูประหว่าง
เทศบาลต าบลป่าซางและส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดล าพูน เมื่อวันที่ 11 
กันยายน พ.ศ. 2561 โดยตามสัญญาฯ ฉบับนี้ ได้ตกลงให้ส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดล าพูนยืมใช้อาคารฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา และ
ก าหนดสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2562    ในการนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดล าพูน 
ได้มีหนังสือที่ สภจ.ลพ. 0104/188 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ขอต่อสัญญา
ยืมใช้คงรูป อาคารสถานีดับเพลิง เทศบาลต าบลป่าซาง (เดิม) เพ่ือใช้เป็นที่ท าการ
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดล าพูน ในปีงบประมาณ 2563 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๕๕ “การให้
บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับ  สิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือ
สิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น” 

ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาล เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ ครับ 

เชิญ นายอดุลย์  แอมปัญเยา ครับ 

นายอดุลย์ฯ  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง ที่เคารพ 
 กระผม นายอดุลย์   แอมปัญเยา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง เขต 1 
 ขอเรียน ดังนี้ ครับ 

 ในการที่สภาเกษตรกร จังหวัดล าพูน ขออนุญาตใช้อาคารสถานีดับเพลิง เทศบาล
ต าบลป่าซาง (เดิม) ขอก าชับให้สภาเกษตรกรฯ ช่วยท านุบ ารุงดูแลอาคารให้เป็น
อย่างดี   

                /นายอดุลย์ฯ ... 

 



- ๑๖ - 
 
นายอดุลย์ฯ และในปีถัดไปอยากจะให้ผู้บริหารพิจารณาว่า เห็นควรจะให้สภาเกษตรกร จังหวัด

ล าพูน ใช้อาคารต่อไปหรือไม่ เนื่องจาก ที่ว่าการอ าเภอป่าซาง ก าลังก่อสร้างอาคาร 
อส.และมีพ้ืนที่คับแคบอยู่แล้ว การที่สภาเกษตรกรฯ มาขอใช้อาคารฯ ท าให้ผู้ที่มา
ติดต่อราชการ ที่ว่าการอ าเภอป่าซาง ไม่มีที่จอดรถ เพราะส่วนหนึ่งเป็นที่จอดรถ
ของ เจ้าหน้าที่ของสภาเกษตรกรฯ ในปีถัดไปขอให้พิจารณาด้วย ครับ 

 ขอเรียนเพียงเท่านี้ ครับ       

ที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ ครับ 

   ถ้าไม่มีกระผม ขอมติที่ประชุม 

ผู้ใด เห็นชอบให้สภาเกษตรกร จังหวัดล าพูน ใช้อาคารสถานีดับเพลิง เทศบาล
ต าบลป่าซาง (เดิม) โปรดยกมือ   

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลป่าซาง มีมติ เห็นชอบให้สภาเกษตรกร จังหวัดล าพูน        
ใช้อาคารสถานีดับเพลิง เทศบาลต าบลป่าซาง (เดิม)   

 เห็นชอบ จ านวน...12...เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - คน 

งดออกเสียง  -  คน 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี)    

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  หรือไม่ครับ 

   เชิญ นายสถิตย์   ดัสดีสอง 

นายสถิตฯ  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง ที่เคารพ 

   กระผม นายสถิตย์   ดัสดีสอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง เขต 1 

   มีเรื่องที่จะเรียนถาม ดังนี้ ครับ 

ตามที่ นายจรัญ   ร าแสง ได้ท าเรื่องร้องเรียนไปยังศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดล าพูน 
ขอให้ระงับการติดตั้งและส่งสัญญาณโทรคมนาคม ชาวบ้านอาจได้รับผลกระทบ
จากการส่งสัญญาณ และขณะฝนฟ้าคะนอง ชาวบ้านเกรงว่าจะได้รับผลกระทบจาก
เหตุฟ้าฝ่าเสาสัญญาณ และอาจะมีผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยใกล้เคียง ขั้นตอนในการ
ขออนุญาตก่อสร้างท าไมเทศบาลจึงอนุญาตให้ก่อสร้าง ขณะเดียวกันชาวบ้าน
คัดค้านและขอระงับการติดตั้ง เทศบาลตอบว่าไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาล ขอทราบ
รายละเอียด ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ ผู้บริหารชี้แจงครับ 

ปลัดเทศบาลฯ  เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ 
กระผม นายไกรเมศร์   วัฒนนันทิพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ต าบลป่าซาง ขอน าเรียนชี้แจงดังนี้ 

          /ปลัดเทศบาลฯ … 

 



- ๑๗ - 
 
ปลัดเทศบาลฯ ตามที่นายจรัญ   ร าแสง ได้ท าหนังสือถึง เทศบาลต าบลป่าซาง เมื่อวันที่ 14 

สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอให้ระงับการติดตั้งและส่งสัญญาณโทรคมนาคม ซึ่งตาม
ระเบียบแล้ว เทศบาลไม่มีหน้าที่ในการระงับการการติดตั้งและส่งสัญญาณ
โทรคมนาคม แต่การขออนุญาตในการก่อสร้างเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล    
ตาม พรบ.ก่อสร้าง พ.ศ.2522  

 ทั้งนี้ เทศบาลต าบลป่าซาง ได้ท าหนังสือ ที่ ลพ 52108/1726 เรื่อง ขอให้
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (กรณีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน) 
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ไปยัง ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค 
ในกิจการโทรคมนาคม (ส านักงาน กสทช.) เพ่ือให้ปรากฏข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง    
เป็นธรรม และสามารถแก้ไขปัญหาได้ และแจ้งผลการด าเนินการให้เทศบาลต าบล
ป่าซาง เพื่อจะได้แจ้งและรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป  

ในการนี้เทศบาลได้แจ้งให้ นายจรัญฯ ทราบแล้ว ตามหนังสือ เทศบาลต าบลป่าซาง 
ที่ ลพ 52108/1727 เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์ 

/ร้องเรียน ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 

 ขอเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  หรือไม่ครับ 

เชิญ นายวิรัตน์   แก้วอ้าย 

นายวิรัตน์ฯ  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง ที่เคารพ 
กระผม นายวิรัตน์   แก้วอ้าย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง เขต 1  
ขอเรียนถาม ดังนี้ ครับ 
ขอทราบความคืบหน้า ถนนสายบ้านหนองหอย – กอแก ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว  

ประธานสภาฯ ส าหรับถนนสายบ้านหนองหอย – กอแก เจ้าของที่ ที่ได้รับผลกระทบ ได้ติดต่อ
มาแล้ว จะมาด าเนินการให้ในวันที่ 23 กันยายน 2562 นี้ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  หรือไม่ครับ 

ถ้าไม่มี กระผมขอขอบคุณผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   

เลิกประชุมครับ 

 เลิกประชุม เวลา 12.00 นาฬิกา                    

(ลงชื่อ)                                ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ    

                                                          (นางวรรณเพ็ญ   ฉางข้าวพรหม)    
                                                                เลขานุการสภาเทศบาล  

                 /คณะกรรมการฯ ... 

 



- ๑๘ - 
 

คณะกรรมตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/62 เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม  
2562  และรับรองว่าถูกต้องตามการด าเนินการประชุมดังกล่าว  จึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน  ณ  วันที่  28  สิหาคม 2562                               
   

(ลงชื่อ)                กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ     
                                               (นางวรรณเพ็ญ  ฉางข้าวพรหม)  
                       เลขานุการสภาเทศบาล  

                                         (ลงชื่อ)                กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
                                                           (นายสถิตย์   ดัสดีสอง) 
                                             สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง         

(ลงชื่อ)                ประธานตรวจรายงานการประชุมฯ         
(นายอดุลย์   แอมปัญเยา)                                                     

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง  
 
       

สภาเทศบาลต าบลป่าซาง ได้รับรองรายงานการประชุมสภา เทศบาลต าบลป่าซาง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/62 เมื่อวันที่....................................................................  

 

 (ลงชื่อ)       ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                             (นายวทิยา   วังธิยอง)      
            ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 

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

    

 


