
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 

สมัยสามัญ สมัยที ่4  ครั้งที่ 1 ประจ าป ี2562 
วัน ศุกร์ ที่ 29 เดือน  พฤศจิกายน  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 

          
                                                                      

           
 

                                     
 

                     
     

 
           /เริ่มประชุม ... 
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เริ่มประชุม เวลา 10.00 นาฬิกา 

เมื่อถึง เวลา  10.00 นาฬิกา  นางวรรณเพ็ญ  ฉางข้าวพรหม  ท าหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลป่าซาง  ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาล     
เข้าห้องประชุม และเริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

เลขานุการสภาฯ นางวรรณเพ็ญ  ฉางข้าวพรหม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง/ เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลป่าซาง   

เชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศ ดังนี้ 

     ประกาศสภาเทศบาลต าบลป่าซาง   
                  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง   
                      สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ.2562  
          .................. 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล   
ต าบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 30  
พฤศจิกายน 2562  มีก าหนดสมัยประชุม 30 วัน  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
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 สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562  ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2562   

      ประกาศ  ณ วันที่    22  พฤศจิกายน   พ.ศ.2562 
 
ลงชื่อ นายวิทยา   วังธิยอง  ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง  

และประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง  ได้นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันนี้ 

   ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ค่ะ 

ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกท่าน 
การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง        
สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้  

 

 

          /ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
- แจ้งประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง สมัยวิสามัญ      
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวัน พุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจดูรายงานการประชุมด้วย ครับ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมหรือไม่      
ขอเชิญครับ 

 ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม ผู้ใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล      
ต าบลป่าซาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  เมื่อวันพุธที่ 30   
ตุลาคม 2562 โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาล มีมติ รับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาล ต าบลป่าซาง    
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวัน พุธ ที่ 30 ตุลาคม 
2562 
รับรอง จ านวน ...12... เสียง 
ไม่รับรอง จ านวน  -  คน 
งดออกเสียง จ านวน  -  คน 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
และโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

          หมวดค่าครุภัณฑ์การศึกษา 

   เชิญ ฝ่ายบริหาร ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม นายไกรเมศร์   วัฒนนันทิพงศ์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้ าที่  นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง ขอเสนอญัต ติ             
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  และโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์การศึกษา 
และขอมอบหมายให้ ผู้อ านวยการกองการศึกษา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ครับ 

ผอ.กองการศึกษา เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวจินตนา  บุญธรรม ผู้อ านวยการ
กองการศึกษา ขอชี้แจงรายละเอียด ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย และโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์การศึกษา ค่ะ      

                                       /ผอ.กองการศึกษา... 
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ผอ.กองการศึกษา    หลักการ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า      
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อจัดซื้อ โต๊ะเรียน – เก้าอ้ีนักเรียน 
มาตรฐาน มอก.ระดับ 2 อนุบาล จ านวน 15 ชุด 

      เหตุผล 
เนื่องจากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 หมวดครุภัณฑ์
การศึกษา มีความจ าเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานโต๊ะนักเรียน  
เก้าอ้ีนักเรียน ให้ตรงตามมาตรฐาน มอก.ระดับ 2 อนุบาล จ านวน 15 ชุด 
ประกอบกับ จ านวนห้องเรียนระดับอนุบาล 3 มีจ านวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ  
15 คน เพ่ือรองรับนักเรียนอนุบาล 3 ที่จะเพ่ิมขึ้นอีก 1 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 
2563 อีก 15 คน จึงท าให้งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอกับการเบิกจ่าย 
เทศบาลต าบลป่าซาง จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย และโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียน ตามมาตรฐาน มอก.
ระดับ 2 อนุบาล จ านวน 15 ชุดๆ ละ 1,480 บาท ตั้งจ่ายไว้ 22,200 บาท 
(ตามราคาท้องตลาด/ราคาท้องถิ่น) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. เป็นโต๊ะขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร สูง 54.5 เซนติเมตร 
2. หน้า TOP ผลิตจากไม้ หนาไม่ต่ ากว่า 2 เซนติเมตร 
3. มีชั้นส าหรับเก็บของ กว้างไม่เกิน 9.5 เซนติเมตร 
4. หน้า TOP ทาสีธรรมชาติ 
5. แบบโครงเหล็กขาสีเทา                  

   เก้าอ้ีนักเรียน 
1. โครงสร้างเป็นเหล็ก 
2. ที่นัง่ พนักพิง ผลิตจากไม้ หนาไม่น้อยกว่า 1.7 เซนติเมตร 
3. ทาสีธรรมชาติ  
4. แบบโครงเหล็กขาสีเทา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 189 ล าดับที่ 13 

 

 

 

       /ผอ.กองการศึกษา… 
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ผอ.กองการศึกษา ข้อความใหม่ 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียน ตามมาตรฐาน มอก.
ระดับ 2 อนุบาล จ านวน 30 ชุดๆ ละ 2,300 บาท ตั้งจ่ายไว้ 69,000 บาท 
(ตามราคาท้องตลาด/ราคาท้องถิ่น) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. ขนาดหน้าโต๊ะ กว้าง 40x60 เซนติเมตร 
2. ท าด้วยวัสดุ โพลี่โพรพีลีน  
3. หน้า TOP คละสี 

เก้าอ้ีนักเรียน 
1. ขนาดเก้าอ้ีกว้าง 35 เซนติเมตร  ความยาวพนักพิง 33 เซนติเมตร  
ความสูงขาโต๊ะถึง เบาะนั่ง 30 เซนติเมตร ความกว้างเบาะที่นั่งถึงพนักพิง 30 
เซนติเมตร 
2. ท าด้วยวัสดุ โพลี่โพรพีลีน  
3. ที่นั่งพนักพิง คละสี 

ทั้งนี ้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ 
29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และขออนุมัติโอนลด/โอนเพ่ิม 
เนื่องจากรายจ่ายหมวดดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายและมีความจ าเป็นต้อง
เบิกจ่าย ดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน                 
ฝ่ายประจ า เงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายไว้ 1,924,600 บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 1,827,440 บาท โอนลด 46,800 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 
1,780,640 บาท  

   โอนเพิ่ม 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียนมาตรฐาน มอก.ระดับ 2 
อนุบาล จ านวน 30 ชุด ราคาชุดละ 2,300 บาท ตั้งจ่ายไว้ 22,200 บาท     
(ตามราคาท้องตลาด/ท้องถิ่น) โอนเพ่ิม จ านวน 46,800 บาท  รวมเป็นเงิน 
69,000 บาท 

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 “การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของ สภาท้องถิ่น” 

                 /ผอ.กองการศึกษา… 

 



๖ 
 

ผอ.กองการศึกษา ดังนั้น จึงขอชี้แจงรายละเอียด ญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลต าบลป่าซาง เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัติ ค่ะ   

 ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ หรือไม่ 

ถ้าไม่มี กระผม ขอมติที่ประชุม  

สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย และโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวด
ค่าครุภัณฑ์การศึกษา โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลป่าซาง มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย และโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
หมวดค่าครุภัณฑ์การศึกษา  
อนุมัติ จ านวน...12...เสียง 
ไม่อนุมัติ  -  คน 
งดออกเสียง  -  คน 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ 

   เชิญ ฝ่ายบริหาร ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม นายไกรเมศร์   วัฒนนันทิพงศ์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง ขอเสนอ ญัตติ เรื่อง      
ขออนุมตัิแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ และขอมอบหมายให้ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ครับ 

ผอ.กองสวัสดิการสังคม เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ ดิฉัน นางสุทิน   เนตรค ายวง ผู้อ านวยการ
กองสวัสดิการสังคม ขอชี้แจงรายละเอียด ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่ะ 

      หลักการ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563 กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 
8,500.- บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 

      

 

 

                                /ผอ.กองสวัสดิการสังคม... 
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ผอ.กองสวัสดิการสังคม     เหตุผล 
ตามที่ กองสวัสดิการสังคม  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2563  หมวดค่าครุภัณฑ์ ไว้เพ่ือด าเนินงาน นั้น ซึ่งครุภัณฑ์ส านักงานบาง
รายการ มีความจ าเป็นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ให้เป็นไปตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 ของส านักงบประมาณ ท าให้รายละเอียดลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 
ข้อความเดิม   
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 8,500 บาท (ตามราคา
ท้องตลาด/ราคาท้องถิ่น) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานทึบ 2 บาน  

                      2. มี 4 ชั้น  
                      3. มีความลึกไม่น้อยกว่า 46 เซนติเมตร กว้าง 32 เซนติเมตร สูง 183       
                                   เซนติเมตร 

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 198 ล าดับที่ 
11 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น  
ข้อความใหม ่  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
ส านักงาน จ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ เหล็กจ านวน 1 ตู้  ราคา 5,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้  

แบบ 2 บาน 
1. มีมือจับชนิดบิด 

                      2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
                      3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

(ตามรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ มกราคม 2561)  

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543  
ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”     

 ดังนั้น จึงขอชี้แจงรายละเอียด ญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ค่ะ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ หรือไม่ 

ถ้าไม่มี กระผม ขอมติที่ประชุม  

สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ โปรดยกมือ ครับ  
                                         /มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลป่าซาง มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
อนุมัติ จ านวน...12...เสียง 
ไม่อนุมัติ  -  คน 
งดออกเสียง  -  คน 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้าม)ี 
ระเบียบวาระท่ี  6.1 รายงานสรุปและเสนอความเห็นจากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลป่าซาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 เชิญ ฝ่ายบริหารครับ 

ปลัดเทศบาลฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม นายไกรเมศร์   วัฒนนันทิพงศ์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง ขอรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลป่าซาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ดังนี้ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 วรรค 2 (3) รายงานและเสนอความเห็น 
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน    
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน 
ธันวาคม ของทุกปี ประกอบกับหนังสือกระทรงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 
6723 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการด าเนินการ      
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ดังนั้น จึงขอรายงานสรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เทศบาลต าบลป่าซาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และขอเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมขอรับความคิดเห็น หรือ
การตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น จากสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 
เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด จะเสนอความคิดเห็น หรือตั้งข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะ การพัฒนาท้องถิ่น ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น รายงาน 

 ขอเรียนเชิญ ครับ 

- ไม่มีผู้เสนอ 

ประธานสภาฯ ส าหรับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลป่าซาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ผู้บริหารท้องถิ่น จะได้ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

                  /ระเบียบวาระที่ 6.2... 
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ระเบียบวาระท่ี  6.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  

 เชิญ ฝ่ายบริหาร ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม นายไกรเมศร์   วัฒนนันทิพงศ์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง  ขอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอต่อ
สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  6.3  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันที่ 30 กันยายน 2562 

เชิญ ฝ่ายบริหาร ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ  เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม นายไกรเมศร์   วัฒนนันทิพงศ์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง ขอมอบให้ ผู้อ านวยการ
กองคลัง เป็นผู้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ผอ.กองคลัง เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง ที่เคารพ  
 ดิฉัน  นางวรรณสินี    มุ่ งดี   ผู้ อ านวยการกองคลั ง  ได้ รับมอบหมายจาก

นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง เป็นผู้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่ 30 
กันยายน 2561 ดังนี้   

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 
   สินทรัพย ์    83,509,119.21 .- 

- สินทรัพย์หมุนเวียน    57,988,836.27 .- 
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    16,493,472.89 .- 

รวมสินทรัพย์    74,482,309.16 .- 
   หนี้สิน      10,163,224.59 .- 

หนี้สินหมุนเวียน    10,163,224.59 .- 
รวมหนี้สินหมุนเวียน    10,163,224.59 .- 

เงินสะสม     46,085,046.61 .- 
เงินทุนส ารองเงนิสะสม   18,234,037.96 .- 
รวมเงินสะสม    64,319,084.57 .- 
รวมหนี้สินและเงินสะสม   74,482,309.16 .-  

เทศบาลต าบลป่าซาง มีรายรับจริง - จ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

   รายรับ    
ประมาณการไว้  80,000,000.00 .- 

    รับจริง   80,192,635.41 .- 
    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   7,109,092.00 .-   
   รวมรายรับทั้งสิ้น   87,301,727.41 .-   
                                       /ผอ.กองคลัง...  



๑๐ 
 

ผอ.กองคลัง  รายจ่าย 
    ประมาณการไว้  80,000,000.00 .- 
    จ่ายจริง   77,271,029.70 .- 
    รายจ่ายเงินอุดหนุน  7,109,092.00 .- 
   รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  84,380,121.70 .- 
   ร่ายรับจริงสูง (ต่ า) กว่ารายจ่ายจริง 2,921,605.71 .-   

ส าหรับรายละเอียดประกอบงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานการตรวจสอบงบ
การเงินส าหรับสิ้นสุด  ณ  วันที่ 30 กันยายน 2562 รายละเอียดตามเอกสาร    
ที่แนบ 

ที่ประชุม รับทราบ                           

ประธานสภาฯ มีท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ 

 เชิญ ผู้อ านวยการกองช่าง 

ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผมนายถวิล   ฝั้นพรม ผู้อ านวยการ    
กองช่าง มีเรื่องที่จะน าเรียนให้ทราบ ดังนี้  

 ตามที่ เทศบาลต าบลป่าซางได้พิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายก่อสร้างระบบ
ประปาหอถังสูง ของบ้านป่าซาง หมู่ที่ 1 ต าบลป่าซาง บริเวณสถานธนานุบาล
เทศบาลต าบลป่าซาง  

แต่เนื่องจากมีนายเนาวรัตน์ฯ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ติดกับสถานธนานุบาล (ใกล้
สถานที่ก่อสร้าง) ร้องเรียนขอให้ทางเทศบาลชะลอการก่อสร้าง เนื่องจากเกรงว่า
อาจจะมีการรุกล้ าที่ของตนเอง ท าให้เสียประโยชน์ในการใช้ที่ดิน และน าดินไปกอง
ไว้ในที่ของเขา จึงได้ร้องเรียนให้เทศบาล ชะลอการก่อสร้าง  

เทศบาลต าบลป่าซาง ได้ท าหนังสือชี้แจงไปที่ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดล าพูน และ
เจ้าของที่ดินว่า ที่ดินที่ท าการก่อสร้างดังกล่าว เป็นพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลป่าซาง 
ตามโฉนดเลขที่ 31691 หากเจ้าของที่ดินได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วจะต้องมาท า
การตรวจสอบแนวเขต  โครงการที่สภาได้อนุมัติก่อสร้างระบบประปาฯ คงชะลอ 
ไว้ก่อน ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบ ต่อไป 

ห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางอ าเภอป่าซาง ได้ให้เทศบาลต าบลป่าซาง ประสานงานกับ
ชุมชนจัดท างบเร่งด่วน งบประมาณไม่เกินหมู่บ้านละ 500,000 บาท เพ่ือส่งให้
จังหวัด ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ได้จัดท าโครงการ ดังนี้ 

ต าบลป่าซาง 
หมู่ที่ 1 วางท่อประปาชุมชนพานิชสิทธิการาม เพ่ิมจากเดิมที่วางไว้ 
หมู่ที่ 2 ราดยางถนนสายข้างวัดบ้านล้องเชื่อมกลางบ้าน 
หมู่ที่ 3 ราดยางถนนข้างวัดฉางข้าวน้อยเหนือ (ด้านขวาของวัด) 
หมู่ที่ 4 เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบล าน้ าทา (เดิมเป็นถนนลูกรังที่ อบจ.
ด าเนินการไว้) 
หมู่ที่ 5 วางท่อประปา 

          /ผอ.กองช่าง...  



๑๑ 
 

ผอ.กองช่าง   ต าบลปากบ่อง 
   หมู่ที่ 1 ลาดยางเลียบล าน้ ากวงตั้งแต่ป่าช้าขึ้นมาซึ่งเป็นทางต่างระดับ 
   หมู่ที่ 2 ลาดยางถนนเลียบน้ าปิง  
   หมู่ที่ 4 วางท่อประปา บ้านหนองผ า 
   หมู่ที่ 5 ลาดยางถนนเลียบน าปิง 

และยังมีการส่งโครงการเร่งด่วนตามแผนถนน 5 ปี ปี พ.ศ.2564 ได้ท าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบล าน้ าทา 
ตั้งแต่ป่าช้าบ้านป่าซาง หมู่ที่ 1 จนถึงหลังธนาคารออมสิน 

สืบเนื่องจากการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่ผ่านมา เทศบาลขออนุมัติงบประมาณ
ติดตั้งแผงโซล่าเซล บริเวณศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองผ า ปรากฏว่า ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าภาค 1 เข้ามาท าการตรวจสอบ มีความเห็นว่า  

- พ้ืนที่ทีจ่ะด าเนินการติดตั้งแผงโซล่าเซล มีพ้ืนที่ที่ห่างไกลจากแหล่งน้ า ปกติจะ
ไม่เกิน 50 เมตร  

- เนื่องจากเครื่องสูบน้ ามีอยู่ 2 เครื่อง ขนาด 135 kw และ 75 kw  หากจะใช้
ระบบโซล่าเซล จะต้องใช้พ้ืนที่เยอะ ในส่วนของเรามีพ้ืนที่จ ากัด โอกาสที่จะ
ได้รับสนับสนุนงบประมาณคงจะน้อยมาก 

- ระบบที่จะใช้ท าการสูบน้ า จุดประสงค์ของส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 1 คือ
ท าการขุดบ่อปล่อยน้ าเข้าบ่อ แล้วท าการสูบน้ าขึ้นสู่แท้งแล้วปล่อยน้ าจากแท้ง 
ผ่านท่อ 4 นิ้ว ลงสู่สปริงเกอร์ปล่อยน้ า ดังนั้นวัตถุประสงค์จึงต่างกัน ทาง
เทศบาลยืนยันที่จะขอเปลี่ยนท่อส่งน้ า ตามที่ได้ส่งโครงการไปขอออกแบ 

ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ ครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ มีท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ 

 เชิญ นายสถิตย์  ดัสดีสอง 

นายสถิตย์ฯ เรียนประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม นายสถิตย์   ดัสดีสอง สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลป่าซาง เขต 1 มีเรื่องที่จะเรียน ดังนี้  

 ถนน อินทขิล ซอย 1 ท าการลาดยางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร
ที่ช่วยก ากับดูแล 

 ส าหรับถนนดังกล่าว ยังมีบางจุดที่ยังเป็นแอ่งอยู่เกรงว่าฤดูฝนอาจท าให้น าท่วมขัง
อีก ชาวบ้านได้รับความเดือนร้อน อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ
และด าเนินการแก้ไขให้ด้วย 

 สืบเนื่องจากการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่ผ่านมา กระผมได้เรียนสอบถามเกี่ยวกับ
มอเตอร์เครื่องสับกิ่งไม้ที่หายไป ขอให้ผู้ที่เก่ียวข้องชี้แจงให้ทราบด้วย ครับ 

 

        /ประธานสภาฯ ... 



๑๒ 
 

ประธานสภาฯ เชิญ ผู้ที่รับผิดชอบ ชี้แจง ครับ 

ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผมนายถวิล ฝั้นพรม ผู้อ านวยการกองช่าง 
ขอน าเรียน ดังนี้ 

 ส าหรับถนนที่มีผิวจราจรไม่เรียบท าให้เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งพ้ืนถนนเดิมมีพ้ืนผิวที่ไม่
เรียบ ทางผู้รับเหมาได้ท าการปรับแล้วแต่ยังแก้ไม่หมด ซึ่งท ายากมาก จะให้
เจ้าหน้าที่ท่ีควบคุมงานเข้าไปตรวจสอบและให้แก้ไขต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ เชิญ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครับ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม นายวรพล   ผลหอม รักษาการแทน 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ ครับ  

 เครื่องสับกิ่งไม้ ที่สมาชิกสภาเทศบาล ได้สอบถามนั้น ไม่ได้ใช้มอเตอร์ ในการ
เดินเครื่อง ดังนั้นมอเตอร์จึงไม่มี ใช้น้ ามันในการเดินเครื่อง  

 ส าหรับข้อจ ากัดของเครื่องสับกิ่งไม้ที่มีอยู่ ไม่สามารถสับกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่ได้     
สับได้เฉพาะกิ่งเล็กๆ หรือใบไม้เท่านั้น กองสาธารณสุขฯ ได้เสนอผู้บริหารแล้วว่า
กองสาธารณสุขอยากได้เครื่องที่สามารถบดกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่ได้ หากจะใช้เครื่อง
ที่มีอยู่คงไม่ เหมาะที่จะออกให้บริการกับชุมชน อย่างไรก็ดีจะให้เจ้าหน้ าที ่           
ที่รับผิดชอบตรวจสภาพเครื่องอีกครั้ง ว่าจะออกให้บริการกับชุมชนได้มากน้อย
เพียงใด 

 ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ มีท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ 

 เชิญ นายจ ารัส   ปันอ่ิน ครับ 

นายจ ารัสฯ เรียนประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม นายจ ารัส   ปันอ่ิน สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลป่าซาง เขต 2 มีเรื่องที่จะสอบถาม ดังนี้ ครับ 

 มีพ่ีน้องชาวบ้าน ที่สัญจรไปมาเส้นทาง สามแยกร้านศรีประเสริฐ เชื่อมต่อ อบต .
แม่ก๊า บริเวณสะพานหลวงพ่อบุญเย็น ท าไมฝั่ง อบต.แม่ก๊า ถนนมีพ้ืนผิวจราจรที่
เลียบ แต่บริเวณตรงสามแยก ต าบลปากบ่อง ผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขอเรียนถามเพียงเท่านี้ ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ ผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจง ครับ 

ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผมนายถวิล   ฝั้นพรม ผู้อ านวยการกอง
ช่าง ขอน าเรียน ดังนี้ 

 

                /ผอ.กองช่าง...
  



๑๓ 
 

ผอ.กองช่าง ถนนดังกล่าว ตั้งแต่สะพานหลวงพ่อบุญเย็นถึงสามแยกร้านศรีประเสริฐอยู่ในเขต
ของแขวงการทางจังหวัดล าพูน เทศบาลต าบลป่าซางจึงไม่มีอ านาจไปซ่อมแซมได้ 
จะได้ท าหนังสือประสานให้ แขวงการทางจังหวัดล าพูนออกมาตรวจสอบแก้ไขให้ 

ที่ประชุม รับทราบ         

ประธานสภาฯ มีท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ 

 เชิญ นายมานิตย์   อินวรรณ์ ครับ 

นายมานิตย์ฯ เรียนประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผมนายมานิตย์  อินวรรณ์ ขอน าเรียน 
ดังนี้ ครับ 

 บ้านก้อง ซอย 11 ฝาท่อไม่เสมอกับผิวจราจร เวลารถวิ่งผ่านไปมา ท าให้เกิดเสียง
ดังโครมคราม ท าให้ชาวบ้านที่พักอาศัยบริเวณนั้นได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเวลา
ตอนกลางคืน ขอให้เทศบาล เข้าไปตรวจสอบแก้ไขให้ด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ มีท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ 

 เชิญ นายวิรัตน์  แก้วอ้าย ครับ 

นายวิรัตน์ฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผมนายวิรัตน์   แก้วอ้าย สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลป่าซาง เขต 1 มีเรื่องน าเรียน ดังนี้ ครับ 

 เนื่องจากมีรถเกี่ยวข้าวเข้ามาวิ่งบนถนนในเขตเทศบาล ท าให้ถนนได้รับความ
เสียหาย เป็นรอยและสกปรก อยากให้ผู้บริหารท าหนังสือแจ้งเตือนหรือน าป้าย   
ไปปิดประกาศไว้ห้ามวิ่ง หากจะท าการเคลื่อนย้ายรถให้มีไม้รองส าหรับการ
เคลื่อนย้ายด้วย ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ ครับ 

ประธานสภาฯ ฝากผู้บริหารช่วยก ากับดูแลด้วย โดยเฉพาะฤดูเกี่ยวข้าว หากจะมาวิ่งหรือ
เคลื่อนย้ายให้หามาตรการป้องกันด้วย อาจจะท าหนังสือแจ้ง เตือนไปยัง
ผู้ประกอบการ เพราะว่ามีผลกระทบต่อผู้สัญจรไปมาด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ มีท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่  

ถ้าไม่มี กระผมขอขอบคุณผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

เลิกประชุม     

เลิกประชุม  เวลา .....12.30..... น. 
  

 (ลงชื่อ)                                ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ    

                                                          (นางวรรณเพ็ญ   ฉางข้าวพรหม)    
                                                                เลขานุการสภาเทศบาล     

                             /คณะกรรมการสามัญฯ… 



๑๔ 
 

คณะกรรมการสามัญฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง   
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน 2562  และรับรอง
ว่าถูกต้องตามการด าเนินการประชุมดังกล่าว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  ณ  วันที่       
2 ธันวาคม 2562             

                                       (ลงชื่อ)                กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ     

                                           (นางวรรณเพ็ญ  ฉางข้าวพรหม)  
               เลขานุการสภาเทศบาล  

                                        (ลงชื่อ)                กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

                                                   (สถิตย์   ดัสดีสอง) 
                                          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง         

(ลงชื่อ)                ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ            

             (นายอดลุย์   แอมปัญเยา)  
                                             สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง     

 
สภาเทศบาลต าบลป่าซาง ได้รับรองรายงานการประชุมสภา เทศบาลต าบลป่าซาง

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที ่1/2562 เมื่อวันที่.................................................................... 

  (ลงชื่อ)       ผู้รับรองรางานการประชุม 
                                                                  (นายวิทยา   วังธิยอง)      

                 ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 
 
 
 
 

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


